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POVZETEK 

Branje je pomembna spretnost za vsakodnevno delovanje vsakega posameznika. Kljub temu 

nekateri ob bralni aktivnosti doživljajo manj prijetna občutja, kar v izrazitih primerih lahko 

vodi tudi do bralne anksioznosti. Dokazano je, da učenci s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja (v nadaljevanju tudi PPPU) dosegajo na merah splošne oz. generalizirane 

anksioznosti višje povprečne rezultate v primerjavi z vrstniki brez diagnosticiranih težav; 

visoka stopnja anksioznosti pa posledično vpliva tudi na manj učinkovito spoprijemanje s 

šolskimi nalogami. Kljub pomembnosti je področje bralne anksioznosti pri učencih s PPPU še 

relativno malo raziskano, zato je bil namen magistrskega dela proučiti bralno anksioznost in 

tudi morebitno povezavo z bralnim razumevanjem ter bralnimi učnimi strategijami pri 

učencih s PPPU v primerjavi z vrstniki brez diagnosticiranih težav. 

V raziskavo je bilo vključenih 27 učencev z diagnosticiranimi PPPU in 25 vrstnikov brez 

PPPU, obeh spolov, od 5. do 9. razreda osnovne šole. Za pridobivanje podatkov so bili 

uporabljeni trije instrumenti: Lestvica bralne anksioznosti, drugi del Vprašalnika o učnih 

strategijah in Enominutni test glasnega in tihega branja.  

Rezultati so pokazali, da skupina učencev s PPPU v skupnem povprečju dosega nekoliko 

višjo povprečno vrednost na celotni lestvici kot vrstniki brez PPPU, vendar pa razlika med 

skupinama ni statistično pomembna. Učenci s PPPU najvišjo raven bralne anksioznosti 

izkazujejo pri podlestvici bralno razumevanje in analiza, enako tudi njihovi vrstniki brez 

PPPU, najnižjo raven pa učenci s PPPU izkazujejo pri podlestvici načrtovanje bralnega 

procesa, medtem ko vrstniki brez PPPU najnižjo raven izkazujejo pri podlestvici podporni 

dejavniki branja. Dekleta s PPPU dosegajo v povprečju višjo raven bralne anksioznosti kot 

fantje s PPPU na celotni lestvici, kot tudi pri vseh treh podlestvicah. Mlajša starostna skupina 

učencev s PPPU v primerjavi s starejšo starostno skupino učencev s PPPU v povprečju dosega 

višji rezultat na celotni lestvici in prvi ter drugi podlestvici (načrtovanje bralnega procesa, 

podporni dejavniki branja), medtem ko so pri tretji podlestvici (bralno razumevanje in 

analiza) nekoliko višji povprečni rezultat dosegli učenci s PPPU starejše starostne skupine. Pri 

učencih s PPPU obstaja nizka pozitivna povezava med ravnjo bralne anksioznosti in bralnim 

razumevanjem ter nizka pozitivna povezava med ravnjo bralne anksioznosti in uporabo 

bralnih učnih strategij. Ugotovili smo tudi, da se učenci s PPPU razlikujejo v doseženih 

povprečnih vrednostih od učencev brez PPPU, in sicer pri bralni anksioznosti kakor tudi pri 

bralnem razumevanju in bralno učnih strategijah, vendar se je statistično pomembna razlika 

pokazala samo pri bralnem razumevanju.  

 

Ključne besede: primanjkljaji na posameznih področjih učenja, branje, bralno razumevanje, 

bralne učne strategije, anksioznost, bralna anksioznost 

  



 

 

ABSTRACT 

Reading is an important skill for daily operations of each individual. Despite this fact, some 

individuals experience less pleasant feelings during reading, which in extreme cases can also 

lead to reading anxiety. It was proven that students with specific learning disabilities 

(hereinafter SLD) rank higher in terms of generalized anxiety compared to their peers with no 

diagnosed problems and consequently, a high level of anxiety contributes to less efficient 

coping with school tasks. Despite its importance, the field of reading anxiety in students with 

SLD is still relatively under-researched. The purpose of the master’s thesis was therefore to 

study reading anxiety and its possible correlation with reading comprehension and reading 

learning strategies in students with SLD compared to their peers with no diagnosed problems.   

The research consisted of 27 students with diagnosed SLD and 25 peers with no diagnosed 

SLD of both sexes, attending grades 5-9 of primary school. In order to obtain data, we have 

used three instruments: Reading anxiety scale, the second part of the Learning strategies 

questionnaire and the One-minute test of loud and quiet reading.  

The results have shown that the group of students with SLD is in total averagely ranking 

higher on the entire scale than their peers with no SLD, but the difference between the groups 

is not statistically significant. Students with SLD as well as their peers with no SLD express 

the highest level of reading anxiety on the subscale Reading comprehension and analysis. 

Students with SLD express the lowest reading anxiety on the subscale Planning of the reading 

process, while their peers with no SLD express the lowest level of reading anxiety on the 

subscale Supporting factors of reading. Girls with SLD averagely express higher levels of 

reading anxiety then boys with SLD on the entire scale as well as on all the subscales. The 

younger age group with SLD is expressing higher reading anxiety as the older age group with 

SLD on the entire scale and the first and second subscales (Planning of the reading process, 

Supporting factors of reading), while older students with SLD express averagely higher 

reading anxiety on the third subscale (Reading comprehension and analysis). In students with 

SLD, there is a low positive correlation between the level of reading anxiety and reading 

comprehension and a low positive correlation between the level of reading anxiety and the use 

of reading learning strategies. Finally, we have also found that students with SLD differ from 

students with no SLD in terms of average reached levels of reading anxiety as well as in terms 

of reading comprehension and reading learning strategies, but a statistically significant 

difference manifested only in the case of reading comprehension.  

 

Keywords: specific learning disabilities, reading, reading comprehension, reading learning 

strategies, anxiety, reading anxiety 
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1 UVOD 

Ljudje smo neprestano obkroženi z raznovrstnimi informacijami, ki jih sprejemamo preko 

različnih čutil. Mnoge izmed njih gredo preko vidnega kanala, med katere spadajo tudi pisne 

informacije. Pri njihovem ustreznem prepoznavanju in razumevanju ima ključno vlogo branje 

ter z njim povezani procesi. Branje je pomembna spretnost za naše vsakodnevno delovanje, ki 

jo težko opredelimo znotraj ene same definicije. Medtem ko se zdi nekaterim samoumevna, 

so posamezniki, ki ob bralni aktivnosti doživljajo manj prijetna občutja, med njimi tudi bralno 

anksioznost. 

Bralna anksioznost je vrsta anksioznosti, ki se pojavi ob branju oz. z branjem povezanimi 

situacijami ali dejavnostmi. Na splošno izhaja iz težav na področju branja in bralnega 

razumevanja. Ne izkazuje se zgolj v situacijah, v katerih je potrebno branje (npr. branje v 

razredu, kontrolna naloga), temveč se pokaže tudi kot bralna odsotnost (Goldston idr., 2007; 

Kilinc in Yenen, 2016; Torgesen, 2000, v Melanlioglu, 2014a). 

Vsi učenci lahko doživljajo bralno anksioznost, vendar imajo učenci s težavami na področju 

procesiranja povečano možnost za doživljanje višje intenzivnosti teh občutij prav zaradi 

primanjkljaja procesiranja in težav na področju učenja (Piechurska-Kuciel, 2010). Učenci z 

bralnimi težavami pogosteje razvijejo negativen odnos do branja, posledično pa je prisotna 

tudi visoka raven bralne anksioznosti (Murray in Janelle, 2003, v Melanlioglu, 2014a; 

Eysenck in Payne, 2006, v Melanlioglu, 2014a). Raziskave tudi kažejo, da učenci s 

specifičnimi učnimi težavami (v nadaljevanju tudi SUT) oz. primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja dosegajo višje povprečne rezultate na merah anksioznosti v primerjavi z 

učenci brez tovrstnih težav (Nelson in Harwood, 2011).  

Z bralnim razumevanjem pogosto povezujemo tudi uporabo bralnih učnih strategij. Z učenjem 

strategij, ki vključujejo sestavine metakognitivnega znanja, motivacije in samoregulacijskih 

spretnosti, učenci izboljšujejo samo branje in tudi bralno razumevanje (Collins, Dickson, 

Simmons in Kame'enui, 1996, v Košak Babuder, 2011). Za učence višjih razredov, pri katerih 

so prisotne učne težave (pomanjkljivo dekodiranje, slabša tekočnost in razumevanje), je 

značilno, da so manj aktivni; pri njih se izkazuje odsotnost spremljanja lastnega učenja in 

učinkovite uporabe strategij (Klingner idr., 2007, v Košak Babuder, 2013).  

Zaradi zgoraj omenjenih izsledkov raziskav smo se odločili, da bomo v magistrskem delu 

obravnavali in raziskali področje, ki je v Sloveniji še precej slabo raziskano. V teoretičnem 

delu smo poleg opredelitev osnovnih pojmov in področij podali tudi nekaj priporočil, ki so 

usmerjene v zmanjševanje splošne in bralne anksioznosti. Rezultati empirične raziskave, ki 

temeljijo na teoretičnih izhodiščih, nam nudijo vpogled v področje bralne anksioznosti pri 

učencih z izrazitimi specifičnimi učnimi težavami oz. PPPU in omogočajo boljše razumevanje 

ter načrtovanje učinkovite obravnave in pomoči učencem s PPPU.   
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 BRALNA PISMENOST 

Pismenost (ang. literacy) izhaja iz latinske besede »litteratus«, kar predstavlja »človeka, ki se 

uči«. Je zelo širok pojem, ki se uporablja znotraj različnih kontekstov, zato ga ni mogoče 

definirati znotraj ene definicije (Pečjak, 2012).  

Številne opredelitve pismenosti le-to dojemajo kot rezultat posameznih spretnosti. Tako jih 

lahko delimo v tri skupine (Pečjak, 2012):  

- definicije pismenosti, ki poudarjajo spretnost branja, 

- definicije pismenosti, ki poudarjajo spretnost branja in pisanja, 

- definicije pismenosti, ki poudarjajo spretnost branja, pisanja in računanja.  

Bralna pismenost (ang. reading literacy) je »sposobnost razumeti in uporabiti tiste pisne 

jezikovne oblike, ki jih zahteva delovanje v družbi in/ali so pomembne za posameznika« 

(Elley, Gradišar in Lapajne, 1995, str. 19). 

Bralna pismenost je opredeljena tudi kot razumevanje, uporaba, razmišljanje in ukvarjanje s 

pisnim gradivom, da bi dosegli postavljene cilje, razvili posameznikovo znanje in aktivno 

sodelovanje v družbi (OECD, 2009).  

Kot bralno pismenega bralca označimo tistega, ki doseže najvišjo stopnjo v razvoju bralnih 

sposobnosti, kar predstavlja »sposobnost hitrega branja z razumevanjem in sposobnost 

fleksibilnega pristopa k bralnemu gradivu« (Pečjak, 1999, str. 57).  

V Nacionalni strategiji za razvoj pismenosti (2006, str. 6, 7) je bralna pismenost opredeljena 

kot »trajno razvijajoča se zmožnost posameznikov, da uporabljajo družbeno dogovorjene 

sisteme simbolov za sprejemanje, razumevanje, tvorjenje in uporabo besedil za življenje v 

družini, šoli, na delovnem mestu in v družbi. Pridobljeno znanje in spretnosti ter razvite 

sposobnosti posamezniku omogočajo uspešno in ustvarjalno osebnostno rast ter odgovorno 

delovanje v poklicnem in družbenem življenju«. … »Kot zmožnost in družbena praksa se 

pismenosti pridobivajo in razvijajo vse življenje v različnih okoliščinah in na različnih 

področjih ter prežemajo vse človekove dejavnosti«.  

Bralna pismenost »je dolgotrajen proces, ki ga je treba sistematično načrtovati in izvajati od 

predšolskega obdobja v vrtcu do konca šolanja v osnovni in srednji šoli, nato pa tako 

pridobljene osnove spopolnjevati vse življenje«. … »Sistematično opismenjevanje se zato ne 

sme končati v prvem triletju ali ob koncu osnovne šole, marveč ga je treba načrtno razvijati za 

različne potrebe, različne načine branja, razne vrste besedil in za razna predmetna področja pri 

vseh predmetih in skozi vsa šolska obdobja« (Grosman, 2007, str. 6). 

S. Pečjak (2007) še izpostavlja, da je pri razvoju pismenosti potrebno upoštevati predvsem 

zmožnosti posameznika (otroka, mladostnika oz. odraslega), kar nas vodi k razvijanju 

različnih elementov pismenosti na različnih razvojnih stopnjah (smiselno je razvijati tiste 

elemente, ki jih posameznik lahko obvlada). Upoštevanje tovrstnih razvojnih zmožnosti 

znotraj samega izobraževalnega procesa lahko označimo tudi kot stopenjskost pismenosti, kar 
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predstavlja »optimalen potek razvoja pismenosti, usklajen z razvojnimi zmožnostmi učencev 

v posameznih obdobjih šolanja« (Pečjak, 2007, str. 13).  

2.1.1 Branje 

Že avtor Pečjak (1991) se je spraševal Kaj je branje? in ugotavljal, da na to vprašanje ni 

enostavnega odgovora. 

Branje in z njim povezane aktivnosti sežejo daleč nazaj v zgodovino, medtem ko se je 

njegovo proučevanje začelo šele v drugi polovici 19. stoletja na območju Nemčije in Francije, 

najbolj intenzivno pa je postalo v 60. in 70. letih 20. stoletja, ko so se začele pojavljati tudi 

številne definicije tega pojma (Pečjak, 1999).  

Izvor angleške besede »reading«, ki pomeni branje, je v anglosaksonski besedi »readan«, to 

pa pomeni »poučiti se« (Pečjak, 1996). 

Še vedno ni opredeljena enotna opredelitev branja, obstoječe pa se med seboj razlikujejo 

glede na to, kateremu procesu pri branju pripisujejo pomembnejšo vlogo: procesu 

dekodiranja, procesu razumevanja, procesu integracije dekodiranja in razumevanja oz. branju 

kot večstopenjskemu procesu (Pečjak, 1996; Pečjak, 1999). V nadaljevanju navajamo različne 

opredelitve branja.  

V Pedagoški enciklopediji (Potkonjak in Šimleša, 1989) je zapisano, da je branje najstarejša 

oblika človeške kulturne dejavnosti in temeljno sredstvo za izobraževanje ter učenje o svetu. 

Brati pomeni prepoznavati črke (grafeme) v pisani ali tiskani besedi (ki jih izgovarjamo ali 

ne), prehajati z očmi čez tisto, kar je napisano ali natisnjeno, prejemati informacije (sporočila) 

iz besedila, razumevati sporočila besedila in jih doživeti ter znake pisnega jezika prenesti v 

slušne znake (znake govorjenega jezika). Branje je tudi komunikacijski proces, v katerem je 

besedilo prenosnik sporočila, bralec pa njegov prejemnik. Prav tako lahko branje označimo 

kot spoznavno dejavnost, v kateri bralec izkazuje svoje recepcijske in kognitivne sposobnosti.  

Znana raziskovalca področja branja Rayner in McConkie (1976, v Pečjak, 1991, str. 6) 

pravita, da je branje »vrsta mentalnih procesov, ki jih izvaja oseba zato, da dobi ustrezne 

informacije, ki jih izraža berilo«. 

Branje je opredeljeno tudi kot proces dekodiranja, ki je pogosto označeno kot primarna 

aktivnost za doseganje pismenosti. Je kompleksna spoznavna dejavnost in aktivnost 

možganov, pri kateri poskuša bralec izločiti pomen iz besedila (Pečjak, 1996; Pečjak, 2012).  

Branje je opredeljeno tudi kot spretnost, ki jo začne učenec usvajati in izboljševati s šolanjem. 

Od ostalih spretnosti se razlikuje v tem, da usmerja učni proces vsakega posameznika tudi v 

poznejših letih (Grabe in Stoller, 2002, v Melanlioglu, 2014a).  

Perfetti (1985, v Pečjak, 1999, str. 12), eden izmed avtorjev, ki poudarja proces integracije 

dekodiranja in razumevanja, pravi, da je branje »v prvi fazi proces dekodiranja besed, ki je 

odvisen od povezave novih besed s pojmi iz bralčevega spomina in z izgovorom besed. V 

drugi fazi pa gre za proces razumevanja sporočila besedila«. 



4 

 

 

Avtorja Kilinc in Yenen (2016) pravita, da je branje proces ustvarjanja smisla iz črk, ki 

simbolizirajo glasove v možganih. Branje pa je pomembno povezano tudi s pisanjem, saj brez 

njega ne moremo govoriti o pomembnosti pisanja in obratno.  

Branje je opredeljeno tudi kot proces, znotraj katerega poskuša bralec razumeti besedilo in 

doseči pomen na podlagi tega, kar je prebral in tega, kar že ve. Gre za izmenjavo mnenj med 

bralcem in piscem besedila, ki poteka v ustreznem okolju (Akyol, 2007, v Kilinc in Yenen, 

2016).  

Kot komponente dobrega branja pa so v literaturi opredeljene naslednje: raven percepcije, 

prepoznavanje besed (poznavanje pomena), poznavanje stavkov, jezikovni procesi in 

razumevanje (Akyol, 2007, v Kilinc in Yenen, 2016; Akyol, 2007, v Melanlioglu, 2014b). 

Y. Kusdemir in Katranci (2016) navajata, da je branje osnovna jezikovna spretnost in 

mentalna aktivnost, ki vključuje veliko več, kot le prepoznavanje besed, postavljenih v 

vrstice, s pomočjo premikanja oči po pisnem gradivu. Glavni pričakovani rezultat te 

aktivnosti je razumevanje danega besedila. Vsak avtor v svoje delo vpne namen, sporočilo, 

idejo oz. bistvo, ki je lahko izraženo posredno ali neposredno, od dobrega bralca pa se 

pričakuje, da bo to prepoznal. 

Ustrezno usvojene bralne spretnosti so rezultat dolgotrajnega razvojnega procesa. Tako je 

učinkoviti bralec sposoben prebrati različna bralna gradiva brez težav in z interesom, z 

različnim namenom in razumevanjem, čeprav ta niso enostavna za branje in niso sama po sebi 

zanimiva (Snow, 2002, v Košak Babuder, 2012).  

Za izvajanje dejavnosti branja je potrebnih več dejavnikov. Najprej potrebujemo pisno 

gradivo, poleg tega pa morajo biti razvita tudi znanja, kot je prepoznavanje abecede (črk), 

produkcija glasov v abecedi in njihovo združevanje. Sposobnost branja je tesno povezana z 

razvojem možganov, saj branje največ prispeva k mentalnemu razvoju, ker vključuje 

dejavnosti, kot so razmišljanje, zaznavanje in ustvarjanje pomena (Kilinc in Yenen, 2016).  

Glede na različne kriterije oz. merila poznamo različne vrste branja. Po psiholingvističnem 

kriteriju sta opredeljeni dve osnovni vrsti branja: tiho in glasno branje. Tiho branje je 

komunikacijski proces, v katerem bralec znakovni sistem pisnega jezika ne prenese v govorni 

znakovni sistem. To je pogosta oblika branja in hkrati osnovni način izobraževanja. 

Nasprotno bralec pri glasnem branju znakovni sistem pisnega jezika prenese v znakovni 

sistem govorjenega jezika. V začetnih fazah poučevanja branja je najprej prisotno glasno 

branje, šele nato tiho. V času izobraževanja se pojavljata obe vrsti, prevladuje pa tiho branje 

(Potkonjak in Šimleša, 1989).   

Učenec, ki ima slabše razvite spretnosti branja in ne razume, kaj bere, težko doseže želeno 

raven izobraževalnih dosežkov in težje uspešno sodeluje pri pouku, ker učenje poteka 

večinoma preko bralnih aktivnosti (Buttler, Marsh, Sheppard in Sheppard, 1985, v 

Melanlioglu, 2014b; Kilinc in Yenen, 2016; Mills, Pajares in Herron, 2006, v Melanlioglu, 

2014b). Carell (1998, v Melanlioglu, 2014b) trdi, da je za izobraževalne dosežke branje 

pomembnejše od drugih spretnosti, kar pa ne pomeni, da je edini predpogoj za njihovo 

doseganje.  

Pri branju ima zelo pomembno vlogo tudi metakognicija. Definirana je kot mišljenje o 

mišljenju, nanaša pa se na zavedanje in razporeditev miselnih procesov, ki jih učenci 



5 

 

 

uporabljajo v situacijah učenja in reševanja problemov (Flavell, 1976, v Melanlioglu, 2014b; 

Brown, 1978, v Melanlioglu, 2014b). Medtem ko kognitivni procesi vključujejo pridobivanje 

in uporabo znanja, se metakognicija nanaša na zavedanje posameznika o tem, kaj počne v 

posameznem miselnem procesu, kako to počne, kot tudi o samih fazah tega procesa in 

njegovih rezultatih. Lahko bi rekli, da metakognitivna ozaveščenost vključuje spretnosti, ki se 

nanašajo na védenje kaj se učiti in kako se to naučiti, razvijanje sistema razmišljanja in kot 

rezultat tega tudi učenje učenja (Cakiroglu, 2007, v Melanlioglu, 2014b).  

2.1.2 Bralno razumevanje 

Bralno razumevanje je prav tako pojem, ki ga je zaradi njegove kompleksnosti težko 

opredeliti znotraj ene same definicije. Z njim so se začeli ukvarjati že proti koncu 19. stoletja 

v ZDA, ko je bil tudi prvič uporabljen tudi izraz »reading comprehension« (Pečjak, 1996).  

Ena izmed najširših opredelitev bralnega razumevanja pravi, da gre za hkratni proces, znotraj 

katerega bralec lušči in oblikuje pomen iz besedila na podlagi interakcije in lastne vpletenosti 

v besedilo (RAND Reading Study Group, 2002, v Pečjak, 2012).  

Podobno pravi tudi opredelitev, da je bralno razumevanje konstrukt pomena in sklepanja 

bistva, zaradi sodelovanja oz. interakcije s pisnim jezikom (Sweet in Snow, 2002, v Kusdemir 

in Katranci, 2016). 

Bralno razumevanje je interakcijski proces, v katerega sta vključena bralec in besedilo ter vse 

njune značilnosti in je bistvenega pomena za vse učne procese (Pečjak, 1996; Thompson, 

2007, v Kusdemir in Katranci, 2016). 

Opredeljeno je tudi kot proces, ki zajema integracijo sposobnosti dekodiranja, besednjaka, 

predznanja o določeni temi in strategij, ki osmislijo besedilo ter omogočajo razumevanje le-

tega (Kintsch in Kintsch, 2005, v Košak Babuder, 2011). 

V proces bralnega razumevanja so vključeni različni pomembni dejavniki, ki med drugim 

vplivajo tudi na uspešnost bralca. Na splošno jih lahko razdelimo v dve večji skupini: 

dejavniki, ki izvirajo iz besedila, in dejavniki, ki izvirajo iz bralca. Med prve uvrščamo 

značilnosti besedila (velikost in slog pisave, členitev vsebine). V drugo skupino spadajo 

prepoznavanje besed, aktiviranje predhodnih informacij oz. bralčevo predznanje, 

prepoznavanje besedilne zvrsti, motivacijo, tehniko branja oz. bralno tekočnost, oblikovanje 

domnev in zmožnost razlikovanja pomembnih idej (Tompkins, 2006, v Kusdemir in Katranci, 

2016; Pečjak, 1996; Kilinc in Yenen, 2016).  

Od dobrega bralca se pričakuje, da razume bistvo besedila, ki je glavna ideja oz. sporočilo. 

Tako za učinkovito bralno razumevanje ni pomembno, koliko različnih predpostavk lahko 

izpeljemo iz besedila, temveč razlikovanje med pomembnimi in nepomembnimi idejami 

(Kintsch in Kintsch, 2005, v Kusdemir in Katranci, 2016). Med iskanjem osrednjega sporočila 

sta ena izmed najpomembnejših procesov spremljanje in vrednotenje oz. evalvacija 

razumevanja, saj z njuno pomočjo lahko ugotovimo, če je bil naš cilj dosežen, kakšne težave 

so se pojavljale med samim procesom in kaj lahko storimo, da te težave zmanjšamo 

(Cetinkaya, Ates in Yildirim, 2011, v Kusdemir in Katranci, 2016).  
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Obstaja skupina učencev, ki nimajo težav pri samem branju, temveč imajo težave na področju 

bralnega razumevanja – spomniti se, kaj so prebrali. Prav tako imajo težave pri opisovanju, 

kaj se dogaja v njihovih mislih, ki bi lahko bile povezane s prebranim besedilom. Ti učenci, ki 

ne morejo dokončati mentalnih procesov, imajo težave zaradi pomanjkanja metakognitivnih 

spretnosti, pogosto pa se to izraža v občutkih bralne anksioznosti (Melanlioglu, 2014b). D. 

Melanlioglu (prav tam) navaja nekaj strategij, ki spodbujajo razumevanje pri branju:  

- opredelitev bralnega cilja in določitev bralnih strategij, ki so v skladu s tem ciljem; 

- aktiviranje zgodnjega védenja o gradivu, ki ga je potrebno prebrati in povezovanje 

tega s prebranim; 

- spremljanje bralnega procesa; 

- ovrednotenje bralnega gradiva in bralnega procesa.  

2.1.3 Bralne učne strategije 

V povezavi s področjem učenja poznamo številne različne izraze, ki se nanašajo na 

posameznikove načine predelave učne snovi in učenja, kot na primer učni stili, učne 

strategije, učne spretnosti, učne taktike, učni pristopi, itd. (Pečjak in Gradišar, 2015). 

Samoregulacijsko učenje je učenje, »pri katerem je učenec metakognitivno, motivacijsko in 

vedenjsko aktivno udeležen v procesu lastnega učenja« (Schunk in Zimmerman, 1994, v 

Pečjak, 2013, str. 150). Zanj je značilno, da je učenec zmožen voditi proces lastnega učenja 

do zadanega cilja, njegov ključni element pa so prav bralne strategije (Pečjak, 2013; Rathvon, 

2008, v Pečjak, 2013; Zimmerman, 1998, v Pečjak, 2013).  

Pressley (1995, v Pečjak in Gradišar, 2015) je opredelil učne strategije kot kognitivni načrt, ki 

stremi k uresničevanju učnega cilja. 

S tem področjem se je ukvarjala tudi B. Marentič Požarnik, ki pojmuje učno taktiko, učno 

strategijo in učni stil od ožjega k najširšemu pojmu (po vrsti kot navedeno) (Pečjak in 

Gradišar, 2015). »Učni stil je za posameznika značilna kombinacija učnih strategij, ki jih 

običajno uporablja v večini situacij. Stil tvori zbirka strategij, ki jim posameznik daje 

prednost in ki so v nekaterih situacijah bolj, v drugih pa manj ustrezne« (Marentič Požarnik, 

Magajna in Peklaj, 1995, str. 76). Ta poleg kombinacije strategij vključuje tudi »čustveno-

motivacijske sestavine (cilji, namere v zvezi z učenjem) in pojmovanja o učenju (mentalni 

model učenja)« (prav tam, str. 76). V svojem novejšem delu pa B. Marentič Požarnik (2016, 

str. 168) pravi, da je učni stil »za posameznika značilen način lotevanja učnih nalog. Gre za 

skladno celoto učnih aktivnosti, ki jih običajno uporabljamo in s katerimi uravnavamo učni 

proces«. Učna strategija je opredeljena kot »specifična kombinacija mentalnih operacij, ki jih 

nekdo uporablja glede na zahteve konkretne učne situacije (naloge)« (Marentič Požarnik idr., 

1995, str. 76). B. Marentič Požarnik (2016, str. 167) še pravi, da je učna strategija »zaporedje 

ali kombinacija v cilj usmerjenih učnih aktivnosti, ki jih posameznik uporablja na svojo 

pobudo in spreminja glede na zahteve situacije«. Učno taktiko pa je opredelila kot bolj 

specifično in »ožje usmerjeno v konkreten cilj in predstavlja del širše strategije« (prav tam, 

str. 168).  

S. Pečjak in A. Gradišar (2015, str. 48) sta na podlagi drugih opredelitev in prenosa na 

področje branja z učenjem definirali bralne učne strategije kot »zavestno izbiro določenih 
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miselnih operacij (korakov) pri branju, ki bralcu v specifični učni situaciji omogočajo 

doseganje učnega cilja«.  

V procesu učenja učenec ne uporablja zgolj ene ali druge strategije, vendar njihove 

kombinacije, ki jih izbira in medsebojno povezuje glede na cilj, ki ga želi doseči (Pečjak in 

Gradišar, 2015).  

S. Pečjak (2013) pravi, da mnoge študije že od začetka 80. let 20. stoletja dalje nakazujejo, da 

so slabši učni dosežki pri učencih pogosto statistično pomembno povezani z neustrezno 

uporabo učnih strategij ali celo z njihovo neuporabo. Nekatere študije (Garner, 1987, v 

Singhal, 2001; Waxman in Padron, 1987, v Singhal, 2001) so pokazale tudi, da mlajši in manj 

učinkoviti učenci uporabljajo manj strategij oz. jih uporabljajo manj učinkovito za samo 

bralno razumevanje.  

Bralne strategije so zelo pomembne za samo bralno razumevanje, saj si učenci z njimi 

pomagajo pri izboljšanju bralne kultiviranosti (Phillips idr., 2007, v Košak Babuder, 2011). Z 

učenjem strategij, ki vključujejo sestavine metakognitivnega znanja, motivacije in 

samoregulacijskih spretnosti, učenci izboljšujejo tudi samo branje ter bralno razumevanje 

(Collins, Dickson, Simmons in Kame'enui, 1996, v Košak Babuder, 2011).  

Za učence višjih razredov, pri katerih so prisotne učne težave (pomanjkljivo dekodiranje, 

slabša tekočnost in razumevanje), je značilno, da so manj aktivni učenci, pri katerih se 

izkazuje odsotnost spremljanja lastnega učenja in učinkovite uporabe strategij (Klingner idr., 

2007, v Košak Babuder, 2013).  

2.1.3.1 Klasifikacije bralnih učnih strategij 

Poznamo številne klasifikacije bralnih učnih strategij, ki jih ločujemo glede na različne 

kriterije. S. Pečjak in A. Gradišar (2015) navajata naslednje:  

- miselni procesi (so eden izmed pogostejših kriterijev za razvrščanje strategij, ki 

sodelujejo pri učenju, po katerem jih delimo na kognitivne in metakognitivne 

strategije);  

- namen učenja (kriterij odgovarja na vprašanje, kaj učenec želi doseči z učenjem); 

- časovni kriterij (nanaša se na to, kdaj učenec uporablja strategije v procesu učenja);  

- specifičnost uporabe (splošne strategije, ki so uporabne na širših oz. različnih 

področjih in specifične strategije, ki so uporabne na ožjih področjih). 

2.1.3.1.1 Kognitivne bralne učne strategije 

Kognitivne strategije so najbolj pogosto uporabljane strategije znotraj procesa učinkovitega 

učenja. Delimo jih na (Pečjak in Gradišar, 2015): 

- strategije ponavljanja; 

- elaboracijske strategije; 

- organizacijske strategije. 
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Strategije ponavljanja se nanašajo na aktivno ponavljanje (obnavljanje ali poimenovanje) 

tistih informacij oz. učnega gradiva, ki si ga želimo zapomniti ali ohraniti v spominu. Pri 

nalogah preprostejšega tipa te strategije obsegajo »glasno obnavljanje ključnih besed ali 

povedi, ponovno prebiranje gradiva, ponovno zapisovanje v obliki obnov, uporabljanje 

mnemotehnik, kot so npr. melodije, rime ali slike« (Pečjak in Gradišar, 2015, str. 116). Pri 

zahtevnejših nalogah so strategije ponavljanja osredotočene na ponavljanje informacij, da le-

te bolje razumemo in si jih tudi zapomnimo. Obsegajo pa »glasno ponavljanje informacij, 

oblikovanje zapiskov, podčrtovanje pomembnih informacij, označevanje delov besedila, npr. 

s posebnimi barvami (markerji)« (prav tam, str. 117). Med drugim nam vse te strategije 

omogočajo zapomnitev gradiva, torej prenos informacij iz kratkoročnega v dolgoročni 

spomin; njihova slabost pa je, da učencu ne omogočajo povezovanja novih informacij s 

predznanjem oz. njihovega medsebojnega shematskega povezovanja (prav tam).  

Elaboracijske strategije so strategije za ustvarjanje smiselnih povezav med novimi 

informacijami, ki si jih želimo zapomniti in že obstoječim predznanjem. Učencu pomagajo pri 

boljšem razumevanju in zapomnitvi, poleg tega pa mu omogočajo ohranjanje informacij v 

takšni obliki, da jih bo lahko smiselno uporabil v prihodnosti (Pečjak in Gradišar, 2015). 

Elaboracijske strategije obsegajo »povzemanje učnega gradiva s svojimi besedami 

(parafraziranje), postavljanje vprašanj o učnem gradivu in odgovarjanje nanje, poučevanje 

drugih o prebrani temi/gradivu, iskanje podobnosti in razlik v gradivu, analiziranje odnosov 

med informacijami ali deli besedila« (prav tam, str. 119). Še zlasti so učinkovite pri 

kompleksnejših nalogah. Učenca spodbujajo k aktivni interakciji z učnim gradivom, kar 

nadalje vodi tudi v višjo raven pozornosti, koncentracije in interesa za samo gradivo (prav 

tam).  

Organizacijske strategije so strategije urejanja informacij. Čeprav so ena izmed vrst 

elaboracijskih strategij, jih večina klasifikacij uvršča v samostojno skupino. Z njihovo 

pomočjo se posamezne informacije združujejo v širše pojmovne sheme s ciljem boljše 

zapomnitve, samo združevanje pa pomaga tudi pri večanju kapacitete delovnega spomina. Pri 

kompleksnejših nalogah so v pomoč pri osmišljanju informacij in njihovi zapomnitvi, da jih 

lahko učenec uporabi v prihodnje (Pintrich in Schunk, 1996, v Pečjak in Gradišar, 2015). 

Organizacijske strategije, ki stremijo k učenju z razumevanjem, obsegajo »združevanje 

podatkov v širše pojmovne kategorije (nadpomenke), kot npr. živali, rastline, rudnine ipd., in 

prikaz ključnih besed z odnosi med njimi, odkrivanje hierarhičnih odnosov v matematiki, 

grafično ali shematsko prikazovanje učnega gradiva (npr. učenec prikaže učno snov v obliki 

diagrama, tabele ali sheme)« (Pečjak in Gradišar, 2015, str. 121).  

2.1.3.1.2 Metakognitivne strategije 

Metakognicija ima dve glavni komponenti: metakognitivno znanje in metakognitivno 

kontrolo (Garofalo in Lester, 1985, v Melanlioglu, 2014b; Schraw in Moshman, 1995, v 

Melanlioglu, 2014b). Komponente metakognitivne kontrole so (1) ocenjevanje, (2) 

načrtovanje, (3) spremljanje in (4) evalvacija, kar lahko označimo tudi z izrazom 

metakognitivne strategije (Schraw, 1998, v Melanlioglu, 2014b).  

Prva stopnja metakognitivne kontrole je ocenjevanje, ki omogoča posamezniku, da sam sebi 

zastavlja različna vprašanja, ki se nanašajo na cilje učnega procesa, njegovo trajanje in tudi 

rezultate. Naslednja komponenta načrtovanje vključuje izbiro ustreznih strategij, oblikovanje 
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bralnega procesa in prepoznavanje ustrezne poti, ki nas bo vodila k dobremu dosežku. 

Spremljanje se nanaša na učenčevo analizo lastnega bralnega procesa, sklepanje o poznejši 

uspešnosti, vrednotenje učinkovitosti izbranih strategij in prepoznavanje morebitnih napak 

(Schraw in Moshman, 1995, v Melanlioglu, 2014b). Spremljanje bi lahko označili tudi kot 

ključni dejavnik uspeha, saj vodi proces izbire ustreznih strategij za sam učni proces, kot tudi 

njihovo zamenjavo z ustreznejšimi, če je to potrebno. Vendar pa Schraw (1998, v 

Melanlioglu, 2014b) opozarja, da se moramo zavedati dejstva, da je pri otrocih (in tudi 

odraslih) razvoj spremljanja v primerjavi s preostalimi metakognitivnimi strategijami 

počasnejši in tudi šibkejši. Zadnja komponenta evalvacija pa vključuje presojanja učencev o 

njihovem učnem uspehu in kakovosti pridobljenega znanja. Te komponente kontrole oz. 

metakognitivne strategije so zaporedni procesi, ki jim posameznik sledi v kognitivnih 

dejavnostih. Pomagajo uravnavati in nadzorovati učenje, vključujejo pa tudi načrtovanje in 

spremljanje kognitivnih navad (Özsoy, 2007, v Melanlioglu, 2014b).  

Če učitelj učencev ne nauči uporabe metakognitivnih strategij in ob tem pričakuje, da se jih 

bodo naučili sami, je nemogoče doseči želene rezultate (Onovughe in Hannah, 2011, v 

Melanlioglu, 2014b). Učitelji si morajo prizadevati za poučevanje tovrstnih strategij in hkrati 

omogočati učencem, da so ob njihovi uporabi pri branju oz. bralnemu razumevanju 

samostojni (Melanlioglu, 2014b).  

Avtorji Bonds, Bonds in Peach (1992, v Melanlioglu, 2014b) navajajo nekaj stopenj, katerim 

lahko sledi učitelj pri poučevanju metakognitivnih strategij: 

- opredelitev strategije;  

- biti zgled oz. model za poučevano strategijo; 

- vodenje oz. usmerjanje dejavnosti, medtem ko nadzoruje učence; 

- podajanje povratnih informacij učencem in vključevanje učencev, da jih podajo tudi 

sami. 

Učitelj naj učencem zagotovi potrebno vodenje za povzemanje prebranega gradiva, za 

razpravo o njem s sošolci in integracijo njihovih predhodnih izkušenj z novim znanjem. Na ta 

način bo učenec, katerega metakognitivne veščine se izboljšajo, postal bolj kompetenten v 

procesu branja. Bralec z močnimi metakognitivnimi spretnostmi ima boljše zmožnosti za 

ocenjevanje, načrtovanje, spremljanje in evalvacijo ter prepoznavanje in odpravo napak. Tako 

je tudi bolj kompetenten za soočanje z zahtevnejšimi bralnimi nalogami, s katerimi se lahko 

sreča. V nasprotnem primeru bi lahko imel nižjo samopodobo zaradi slabših dosežkov, s tem 

pa bi se lahko povišala tudi njegova raven bralne anksioznosti (Melanlioglu, 2014b).  

2.1.3.1.3 Bralne strategije v učnem procesu 

En izmed pogostejših kriterijev, po katerih delimo strategije, je tudi časovni kriterij. Ta se 

navezuje na posamezne dele učnega procesa, v katerih jih učenec uporablja. Tovrstna delitev 

je zelo sistematična in pregledna, saj so bralne učne strategije predstavljene po vrsti, kot so 

uporabljene v učnem procesu: pred, med in po branju. Ob tem ne smemo pozabiti, da so tako 

razvrščene glede na njihovo najpogostejše pojavljanje v posameznem delu procesa, seveda pa 

jih učenec lahko uporablja tudi v drugih delih, če je to smiselno (Pečjak in Gradišar, 2015).  
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2.1.3.1.3.1 Strategije pred branjem  

Pri strategijah pred branjem ali predbralnih strategijah moramo biti pozorni na dva dejavnika: 

učenčevo predznanje in značilnosti gradiva, s katerim bo učenec v interakciji. Začetek učnega 

procesa predstavlja učenčeva priprava na branje. Ta del je zelo pomemben, vendar pogosto 

tudi izpuščen oz. manj ustrezen. Aktiviranje predznanja je pomembno za razumevanje 

besedila v celotnem bralnem procesu, zato prihaja v nasprotnih primerih do učenja na pamet, 

pri katerem se naučene informacije hitro pozabijo. Strategije pred branjem učencu pomagajo 

»postaviti določen okvir za razmišljanje, s tem da aktivirajo njegovo predznanje oz. obstoječo 

kognitivno strukturo, jim pomagajo spoznati strukturo besedila, določiti namen branja/učenja 

in okvirno predvideti dogajanje oz. vsebino učnega gradiva« (Pečjak in Gradišar, 2015, str. 

143). Vse te cilje uresničujemo s pomočjo različnih aktivnosti, kot so npr. zastavljanje 

vprašanj in iskanje odgovorov nanje, oblikovanje napovedi, pojasnjevanje novih in težjih 

pojmov ipd. (prav tam).  

Aktiviranje predznanja učencev: Pri učencih se predznanje lahko aktivira na različne načine, 

in sicer s strani učitelja ali pa učencev samih. Najpogostejši način za preverjanje že 

usvojenega znanja pri učencih je verbalni pogovor med učiteljem in učenci, saj se z njim 

lahko hitro preveri, kaj učenci že vedo o določenem področju. Njegova pomanjkljivost je, da 

je običajno hitro zaključen, dobro pa je, da si učitelji odgovore učencev tudi zapisujejo, saj 

tako lažje zaznajo vrzeli oz. pomanjkljivosti v predznanju. Pogosto sta uporabljani tudi 

možganska nevihta in izdelava pojmovne mreže. Prva je enostavna tehnika, kjer učenci 

naštevajo vse, kar že vedo o določenem področju, obenem pa se to tudi zapisuje. Primerna je 

za delo v dvojicah, v manjših skupinah ali s celim razredom, saj se s tem spodbuja nadaljnje 

razmišljanje posameznih učencev in odkrivanje novih zvez med informacijami. S pojmovno 

mrežo pa ponazorimo pojme, ki se nanašajo na izbrano področje, in ob povezovalnih črtah 

ubesedimo njihove medsebojne povezave. Ko zaključimo obravnavo določene snovi, lahko 

pojmovne mreže dopolnimo in tako dobimo vpogled, koliko se je razširilo znanje pri učencih 

(Pečjak in Gradišar, 2015).  

VŽN strategija: Ta strategija je sestavljena iz treh delov, ki jih lahko uporabimo pred, med in 

po branju. Predznanje učencev lahko preverimo s pomočjo prvega dela oz. vprašanja te 

strategije: Kaj že vem o tej snovi, temi? Učenci individualno, v parih, manjših ali večjih 

skupinah pod to vprašanje v tabelo napišejo vse ideje v povezavi z obravnavanim področjem. 

Za tem učenci individualno izpolnijo še drugo vprašanje: Kaj si želim izvedeti o tej snovi, 

temi? (Before-During-After Reading Strategies, b.d.; Pečjak in Gradišar, 2015).  

Predogled besedišča: S to strategijo pred branjem učitelj iz besedila izbere besede, za katere 

meni, da jih učenci še ne poznajo oz. da jim bo razlaga njihovega pomena pomagala pri 

samem branju in bralnem razumevanju obravnavane vsebine (Porter, b.d.; Vuleta, 2014).  

Razmisli, poveži se v par, deli z drugimi: To je sodelovalna strategija, pri kateri učitelj poda 

učencem temo ali odprto vprašanje. Ob tem si najprej individualno zapišejo svoja 

razmišljanja, nato pa se povežejo v pare, si jih izmenjajo ter nazadnje oblikujejo trditev, ki 

združuje razmišljanje obeh članov. Te trditve na koncu delijo s preostalimi pari (Before-

During-After Reading Strategies, b.d.). 

Določitev namena oz. cilja branja: Ko natančno opredelimo namen oz. cilj branja (zakaj želim 

to prebrati in kaj želim izvedeti iz besedila), učenci med branjem svojo pozornost selektivno 
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usmerjajo na tiste informacije oz. dele besedila, s katerimi bodo izpolnili zadane cilje. Tako 

so pozorni na iskanje posameznih odgovorov, bistva besedila, avtorjevega pogleda na 

prebrano ipd. Cilji morajo biti smiselno usklajeni z vprašanji in dejavnostmi, ki jih izvajamo 

po branju. Najpogostejša namena branja sta informativno branje (branje za oblikovanje 

prvega vtisa, velika bralna hitrost) in študijsko branje (zelo intenzivno ukvarjanje z 

besedilom-učenje, počasno in zbrano branje) (Pečjak in Gradišar, 2015; Porter, b.d.).  

Spoznavanje zgradbe besedila: Pomembno je, da se učenec nauči prepoznavati različne načine 

organizacije besedila – način, kako se med seboj povezujejo osrednje misli in pomembne 

podrobnosti. Tako lažje sledi besedilu in išče bistvo, oblikuje napovedi o tem, kaj vse bo 

besedilo še vključevalo, vidi zveze med posameznimi deli besedila in si tudi lažje zapomni 

prebrano. Najpogostejši načini organizacije besedila so naštevanje podatkov, definiranje in 

razlaganje, primerjanje podobnosti in različnosti ter navajanje vzroka in učinka (Lewis, 1996, 

v Pečjak in Gradišar, 2015; Smith, 2004, v Pečjak in Gradišar, 2015; Pečjak in Gradišar, 

2015).  

Napovedovanje dogajanja oz. vsebine: V odnosu med bralcem in besedilom je napovedovanje 

en izmed pomembnejših procesov. To pomeni, da učenec pred pričetkom branja oblikuje 

predstavo o tem, kaj naj pričakuje od besedila. Ta pričakovanja imajo v nadaljevanju tudi 

motivacijsko vlogo, saj izboljšujejo motivacijo za branje. Če so napovedi oz. pričakovanja v 

skladu z informacijami v besedilu, bo branje bolj tekoče in razumevanje boljše. V nasprotnem 

primeru pa mora učenec sprejeti odločitve, ki se nanašajo na strategije med branjem (Pečjak 

in Gradišar, 2015).  

Vprašanja in odgovori: Postavljanje vprašanj in iskanje odgovorov nanje je osrednjega 

pomena pri učenju. Učenci z ali brez učiteljeve pomoči oblikujejo vprašanja, katerih odgovore 

bodo iskali kasneje med branjem besedila. S pomočjo te strategije lahko aktiviramo 

predznanje učencev, določimo namen branja, prepoznavamo zgradbo besedil in usmerjamo 

pozornost učencev na posamezne dele besedila. To pomeni, da z njimi lahko dosegamo cilje 

tudi pri vseh drugih predbralnih aktivnostih. Učiteljev cilj pri tem je, da učence nauči 

postavljati različna vprašanja, ki jih bodo lahko uporabili tudi pri samostojnemu učenju 

(Before-During-After Reading Strategies, b.d.; Pečjak in Gradišar, 2015).  

Slike in fotografije: Učitelj predloži učencem slike oz. fotografije, ki se navezujejo na 

besedilo, ki ga bodo obravnavali. Učenci ob tem poskušajo napovedati, o čem bo besedilo 

govorilo. Slike oz. fotografije lahko uredijo tudi v vrstni red kot mislijo, da bo zgodba 

potekala, po branju pa lahko preverijo, kako uspešni so bili pri svoji napovedi (Before-

During-After Reading Strategies, b.d.).  

2.1.3.1.3.2 Strategije med branjem 

Strategije med branjem oz. medbralne strategije uporabljamo za prilagajanje hitrosti branja 

glede na izbran bralni cilj in zahtevnost bralnega gradiva, z namenom razumevanja 

prebranega. Kognitivna veja psihologije izpostavlja vlogo metakognicije, še posebej 

zmožnost za spremljanje lastnega razumevanja in primernega odzivanja v primeru, da se 

pojavijo težave z le-tem. S tovrstnimi strategijami si bralec pomaga pri ohranjanju pozornosti 

na besedilo in neprestanem preverjanju, če razume, kar bere (Pečjak in Gradišar, 2015).  



12 

 

 

Označevanje novih in neznanih informacij: Pri tej strategiji gre za označevanje novih in 

neznanih besed oz. informacij v besedilu, te pa se po branju pojasni s strategijami za 

razvijanje besedišča, ki bodo opisane pri strategijah po branju (Pečjak in Gradišar, 2015).  

Označevanje in zapisovanje bistvenih informacij: Označevanje oz. počrtavanje in zapisovanje 

bistvenih informacije je pomembna aktivnost, katere se učenci lotevajo na različne načine. 

Nekateri izmed njih označujejo zgolj posamezne besede ali krajše izraze, medtem ko drugi 

označujejo ne samo glavne informacije, temveč tudi manj pomembne dele besedila. Nekateri 

učenci pa se podčrtovanja lotijo bolj organizirano in sistematično, pri tem se poslužujejo 

različnih znakov, vsak pa ima svoj pomen (npr. dvojna črta za glavne ideje) (Pečjak in 

Gradišar, 2015).  

Uporaba samolepilnih listkov: Učitelj pred branjem učencem razdeli samolepilne listke, ki si 

jih prilepijo ob besedilo, po katerem ni dovoljeno pisati (npr. na rob berila). Nanje si med 

branjem lahko zapisujejo misli, vprašanja, ključne besede ipd. Na koncu jih učenci preprosto 

odlepijo in prilepijo v zvezek k obravnavani snovi (Before-During-After Reading Strategies, 

b.d.).  

Vmesni pogovor: Med branjem lahko učitelj po določenem času aktivnost prekine in nato 

vodi krajšo diskusijo o tem, kar je do sedaj že bilo prebranega in kaj lahko pričakujemo v 

nadaljevanju. S tem se povečuje razumevanje pri učencih, prav tako pa je tudi njihova 

pozornost bolj usmerjena v branje (Vuleta, 2014).  

Dopolnjevanje manjkajočih podatkov: S to strategijo urimo usmerjanje pozornosti na besedilo 

in spremljanje razumevanja. Učitelj iz besedila izbriše posamezne besede oz. besedne zveze, 

učenci pa nato prazne prostore smiselno dopolnjujejo. Uporabna je predvsem pri učencih 

nižjih razredov, pri čemer naj učitelj začne z enostavnejšimi razlagalnimi besedili in nato 

zahtevnost postopno povečuje, to pa lahko stori tudi s pogostejšim izpuščanjem besed (Pečjak 

in Gradišar, 2015).  

Določanje zaporedja dogajanja v besedilu: Pri tej strategiji učenec prebere besedilo, nato pa 

mu učitelj izroči preoblikovano obliko, v kateri so povedi oz. drugi deli besedila pomešani. 

Učenci morajo pomešane dele smiselno urediti v tako zaporedje, kot je v izvirnem besedilu. 

Zahtevnost se stopnjuje s tem, da učenci dobijo zgolj pomešane povedi oz. dele besedila, te pa 

morajo urediti v smiselno zaporedje. Še težja naloga pa bo, če dobijo dve ali tri krajša 

besedila, katerih povedi oz. deli so medsebojno pomešani (Pečjak in Gradišar, 2015).  

Odgovorna pola: Učenci na levo stran odgovorne pole zapisujejo odgovore na vprašanja, 

ključne informacije ali dejstva iz besedila, na desno stran pa njihove osebne odzive na 

prebrano oz. zapisano. To jim pomaga pri povezovanju besedila s predznanjem in njihovim 

doživljanjem, hkrati pa je tudi smiselno vodilo za kasnejše učenje (Before-During-After 

Reading Strategies, b.d.).  

2.1.3.1.3.3 Strategije po branju 

Strategije po branju nam pomagajo pri urejanju prebranega besedila (pomembne informacije 

in bistvo), da ga bo bralec lahko uporabil v skladu z zastavljenim ciljem. Prav tako nam 

pomagajo pri ugotavljanju ravni razumevanja prebranega in tudi same zapomnitve. 

Pomemben del teh dveh dejavnikov pa se odvija šele po zaključenem branju. Na splošno 
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delimo strategije po branju v dve skupini: organizacijske in evalvacijske strategije (Duffy in 

Roehler, 1993, v Pečjak in Gradišar, 2015; Pečjak in Gradišar, 2015).  

Odgovarjanje na lastna in učiteljeva vprašanja: Strategija odgovarjanja na vprašanja po branju 

služi predvsem evalvaciji ustvarjalčevih sporočil, medsebojnem povezovanju same vsebine in 

delov v celoto ter povezovanju novih podatkov z učenčevim predznanjem (Pečjak in Gradišar, 

2015).  

VŽN strategija: Učenci po branju individualno odgovorijo še na tretje vprašanje te strategije: 

Kaj sem se naučil? Učenci napišejo vse, kar so se med branjem besedila naučili oz. izvedeli 

novega, poseben poudarek naj bo tudi na drugem vprašanju strategije, torej kaj so si učenci 

želeli izvedeti. Če učenci med branjem niso dobili odgovora oz. znanja, ki so si ga želeli, jih 

spodbudimo k temu, da do prihodnjič sami raziščejo to temo in nam predstavijo nove, 

razširjene ugotovitve. Zadnji del strategije predstavlja kratek pregled prebranega, koristen pa 

je tudi kot izhodišče za kasnejše učenje (Before-During-After Reading Strategies, b.d.). 

Iskanje in določanje bistvenih informacij in pomembnih podrobnosti: Pri tej strategiji gre za 

usmerjanje učencev h kritičnemu branju, opredelitvi glavnih informacij in iskanju 

podrobnosti. Z določanjem glavnih informacij je olajšano povzemanje celotnega besedila, 

njegovo razumevanje in tudi sama zapomnitev. Pri tem si lahko pomagamo s številnimi 

strategijami za določanje bistva (iskanje glavnega sporočila oz. ideje, iskanje bistvenih 

povedi, iskanje bistvenega sporočila iz ključnih besed) in pomembnih podrobnosti ter z 

grafičnimi prikazi pomembnih informacij (pojmovne mreže, miselni vzorci, različne vrste 

diagramov, ribja kost, časovni trak, primerjalna matrika) (Pečjak in Gradišar, 2015).  

Povzemanje vsebine: Povzemanje vsebine s povzetki in zapiski je ključnega pomena še zlasti 

pri samostojnem učenju. Pri tem učenec ne spreminja bistvenih idej in podrobnosti iz 

besedila, temveč jih po večini povzame s svojimi besedami. S povzemanjem se učenec uči 

ločevanja pomembnih od manj pomembnih informacij in predstavljanje (obširnejšega) 

besedila v zgolj nekaj točkah oz. idejah. Poznamo številne načine za oblikovanje kakovostnih 

povzetkov oz. zapiskov, najbolj znani pa sta Paukova strategija (enostavna, omogoča 

učinkovito ponavljanje in pomnjenje) in strategija hierarhizacije (ustrezna za oblikovanje 

zapiskov iz učbenikov in ostalih pisnih gradiv) (Kucukoglu, 2013; Pečjak in Gradišar, 2015; 

Vuleta, 2014).  

Kritično branje besedil: Kritično branje se nanaša na presojanje prebranega besedila z 

različnih perspektiv, npr. če je ustvarjalec izbral bistvene misli oz. podrobnosti za 

predstavitev izbrane vsebine in v kolikšni meri je bil uspešen pri tej predstavitvi. Pri tem si 

lahko pomagamo s prepoznavanjem dejstev in stališč, avtorjevega stila (npr. izbira besedišča), 

ozračja in tona besedila, za kritičnega bralca pa je pomembna tudi sposobnost oblikovanja 

zaključkov po branju (induktivno razmišljanje, kjer posamezna dejstva smiselno povežemo v 

zaključek) (Pečjak in Gradišar, 2015).  

Branje grafičnih sporočil: Učbeniki, delovni zvezki in drugo šolsko gradivo je pogosto 

opremljeno z grafičnim oz. vizualnim gradivom (slike, fotografije, sheme, grafi, tabele, 

diagrami), kar lahko pozitivno pripomore k učenčevemu učenju, saj sta dve glavni nalogi 

tovrstnega materiala poenostavitev zapletenega gradiva in pretvarjanje abstraktnega v 

konkretnejše gradivo. Grafični materiali vsebujejo organizirane informacije, kar vpliva na 

lažjo zapomnitev. Pomembno je, da jih učenec zna uporabljati, zato mora najprej preleteti 

celotno gradivo, nato pogledati podrobnosti, za tem povezati grafično gradivo z besedilnim, 



14 

 

 

da vidi njuno medsebojno dopolnjevanje. Nato mora iz grafičnega gradiva sklepati in ga 

poskušati razložiti ter nenazadnje na njegovi podlagi oblikovati zaključke (Pečjak in Gradišar, 

2015). 

Kviz: Po branju besedila učenci individualno, v paru ali v manjših skupinah oblikujejo 

različna vprašanja in možne odgovore nanje na podlagi prebranega besedila. Te si nato 

medsebojno izmenjajo, jih izpolnijo in nazadnje preverijo pravilne odgovore (After Reading: 

Tasks and Strategies, b.d.).  

Razvijanje besedišča: Širina besednjaka vpliva tudi na bralno razumevanje, zato je 

priporočljivo njegovo povečevanje. Najpogostejše tovrstne strategije so pogovor o novih oz. 

manj znanih besedah, oblikovanje besednih slovarčkov in več branja v prostem času. Učenje 

besedišča pa je podlaga tudi za druge, kompleksnejše strategije. Pomembno je, da se učitelj 

zaveda, da se učenci ne morejo sami učiti novih oz. neznanih pojmov, zato jih pri tem lahko 

usmerja in pomaga s pomočjo konteksta oz. sobesedila (npr. sklepanje o pomenu neznane 

besede s pomočjo drugih besed in povedi), s pomočjo analize strukture oz. sestave besede 

(pojasnjevanje nove besede s pomočjo strukturne analize, to je razstavitev besede na njene 

sestavne dele in sklepanje izpeljano iz le-teh, npr. koreni, predpone, pripone), s pomočjo 

uporabe slovarja (zapisovanje novih besed v beležko ali na kartice) in z direktnim 

poučevanjem besed preko razlage (strategija besednih skupin ali strategija analize značilnosti) 

(Pečjak in Gradišar, 2015). 

Ponovno branje besedila: Ponovno branje učencu omogoča, da uvidi podrobnosti oz. 

pomembne dele besedila, ki jih je spregledal pri prvem branju. Tako npr. drugo branje 

dogodkov ali osrednjih delov zgodbe zagotavlja jasnejše razumevanje prebrane vsebine 

(Webster, 2016).  

2.1.3.2 Razvijanje in uporaba bralnih učnih strategij 

Učenci se z napredovanjem skozi proces izobraževanja srečujejo tudi s kompleksnimi 

informacijami, ki jih morajo ustrezno razbrati in razumeti, saj je njihovo pravilno 

razumevanje in uporaba ključ k uspehu (Reading Strategies, b.d.). Učenci skozi svoj razvoj 

spontano spoznajo oz. razvijejo mnoge strategije, vendar je ob tem nujno, da jih tudi učitelji 

sistematično in aktivno usmerjajo k spoznavanju novih in k njihovi uporabi, saj je to 

najučinkovitejši pristop za razvoj samoregulacijskih spretnosti (Pressley in Harris, 2006, v 

Pečjak in Gradišar, 2015). Zato je smiselno, da se v pouk vključuje učne strategije že od 

samega začetka šolanja dalje. Na začetku naj jih učitelj predvsem modelira in se o ob tem o 

njih pogovarja z učenci, nato pa naj učence usmerja in spodbuja k njihovi samostojni uporabi 

(Pečjak, 2013). 

Pri razvoju samoregulacijskih spretnosti ima ključno vlogo učno okolje, česar se morajo 

zavedati vsi pedagoški delavci, saj bo ob proaktivnem učnem okolju tudi več zavestne 

uporabe učnih strategij oz. samoregulacijskega učenja (Schunk in Zimmerman, 2003, v 

Pečjak in Gradišar, 2015). Pomembno je, da imajo učitelji dovolj informacij in znanja o 

strategijah ter o njihovem učinkovitem poučevanju, saj bodo tako bolj stremeli k njihovi 

implementaciji v praksi (Borko in Putnam, 1996, v Koch in Spörer, 2017; Kline, Deshler in 

Schumaker, 1992, v Koch in Spörer, 2017). Ob tem je potrebno upoštevati tudi dve dejstvi in 

sicer, da se razvoj samoregulacijskih spretnosti ne pojavlja samodejno z razvojem učencev in, 
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da učenci teh spretnosti ne pridobijo zgolj z njihovo izpostavljenostjo, zaradi česar je potreben 

sistematičen razvoj samoregulacijskih spretnosti (Artelt in Dörfler, 2010, v Koch in Spörer, 

2017; Pečjak in Gradišar, 2015).  

Za spodbujanje razvoja samoregulacijskih zmožnosti učencev, je potrebno najprej ozavestiti 

tako učitelje, kot tudi učence o samem smislu razvoja. Temu v prid govorijo različna 

teoretična spoznanja, ki pravijo, da tovrstno učenje vodi do različnih vrst znanj 

(deklarativnega, proceduralnega in strateškega). Nadalje pa lahko govorimo o dveh vrstah oz. 

načinih razvijanja oz. poučevanja samoregulacije učenja (Paris in Paris, 2001, v Pečjak in 

Gradišar, 2015; Reading Strategies, b.d.):  

- Posredno poučevanje samoregulacijskih zmožnosti: o tem načinu govorimo takrat, ko 

je učenec izpostavljen pouku, znotraj katerega učitelj uporablja samoregulacijske 

elemente (stil poučevanja, vodenje in usmerjanje učencev). Ob tem je pomembno, da 

učitelj ob koncu ure ozavesti način poteka dela oz. učenja in z učenci vodi diskusijo o 

učnem dosežku (kaj so se naučili novega) ter procesu učenja (kako je proces potekal). 

 

- Neposredno poučevanje samoregulacijskih zmožnosti: pri tem načinu učitelj skuša 

neposredno razviti določene samoregulacijske zmožnosti s pomočjo dejavnosti, kot so: 

o neposredna razlaga učne strategije; 

o modeliranje (učitelj pokaže in usmerja uporabo strategije, izbira nadaljnje vaje, 

posreduje povratne informacije); 

o urjenje učencev (učenci vedno bolj samostojno uporabljajo posamezne 

strategije).  

Ob tem učitelj ne sme pozabiti opozoriti na možnosti prenosa posamezne strategije na 

druga področja in na njihovo fleksibilno uporabo. Tudi pri tem načinu je prav tako 

pomemben pogovor na koncu, tako o učnem dosežku kot tudi o samem učnem 

procesu. Neposredno poučevanje je najbolj potrebno pri učencih, ki v branje in učenje 

vlagajo veliko truda, saj bo to pripomoglo k njihovemu boljšemu branju.  

Vse strategije niso enake za vse učence, saj imajo nekateri izmed njih tudi po večkratni 

uporabi še vedno težave z njihovo smiselno uporabo (Skvarč in Mršnik, 2013). Kljub temu se 

lahko večina učencev nauči učinkovite uporabe strategij, kar vpliva na izboljšanje njihove 

samozavesti in samostojnega učenja (The National Capital Language Resource Center, b.d.). 

S starostjo učencev se povečuje tudi obseg strategij, ki jih poznajo in uporabljajo (Pressley in 

Harris, 2006, v Pečjak in Gradišar, 2015).  

Koraki, katerim je smiselno slediti pri spoznavanju bralnih učnih strategij (BUS) z namenom 

razvijanja učenja, so naslednji (Skvarč in Mršnik, 2013): 

- seznanjanje z različnimi BUS in ozaveščanje o njihovem pomenu; 

- demonstracija oz. vodena uporaba izbrane strategije; 

- samostojno urjenje v rabi strategije; 

- avtomatizacija; 

- samorefleksija, samoregulacija.  

Učitelji lahko k izboljšanju bralnega razumevanja učencev pripomorejo tudi s poučevanjem 

bralnih strategij (Kucukoglu, 2013). Ko so bralno razumevanje in metakognitivne strategije 

obravnavani hkrati, je smiselno mišljenje, da bo njihovo razvrščanje v tri kategorije (pred 
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branjem, med branjem in po branju) bolj funkcionalno za seznanjanje učencev z njimi. Za 

izvedbo poučevanja, ki temelji na tej razvrstitvi, je potrebno upoštevati tudi dejavnike, kot so 

bralne veščine, bralni proces, cilji predmeta, materiali, ki jih bomo uporabili, način 

poučevanja in evalvacija bralnega razumevanja (Melanlioglu, 2014b).  

2.2 UČNE TEŽAVE 

Izraz učne težave danes pogosto slišimo, predvsem pa se z njim srečujemo v izobraževanju. V 

Zakonu o osnovni šoli je v 12.a členu opredeljeno, da so učenci z učnimi težavami »učenci, ki 

brez prilagoditev metod in oblik dela pri pouku težko dosegajo standarde znanja« (ZOsn, 

1996). Učne težave se delijo na splošne in specifične. Pri nekaterih učencih so prisotne 

splošne, pri drugih specifične, pri nekaterih pa obe vrsti (Magajna, Kavkler, Čačinovič 

Vogrinčič, Pečjak in Bregar Golobič, 2008). V nadaljevanju sledi opredelitev obeh podskupin 

učnih težav. 

2.2.1 Splošne učne težave 

»Splošne učne težave so značilne za zelo heterogeno skupino učencev, ki imajo pomembno 

večje težave kot vrstniki pri usvajanju znanj in spretnosti pri enem ali več izobraževalnih 

predmetih. Zaradi izrazitejših težav so pri enem ali več učnih predmetih manj uspešni ali celo 

neuspešni« (Magajna idr., 2008, str. 10).  

Splošne učne težave so lahko posledica številnih notranjih (čustvene oz. vedenjske težave, 

pomanjkljiva motivacija in samoregulacija, počasnejši razvoj splošnih kognitivnih 

sposobnosti) ali zunanjih dejavnikov (ekonomska ogroženost, kulturna drugačnost oz. multi-

kulturalnost in večjezičnost), kateri se morebiti povezujejo z manj ustreznim in 

neprilagojenim poučevanjem, to pa se lahko prepleta tudi z ovirami prikritega kurikula 

(Magajna, Kavkler in Košir, 2011; Magajna idr., 2008).  

V 12.a členu Zakona o osnovni šoli je navedeno, da so učenci z učnimi težavami v procesu 

izobraževanja deležni prilagojenih metod in oblik dela, poleg tega pa jim je omogočena tudi 

vključitev v dopolnilni pouk ter v druge oblike individualne in skupinske pomoči (ZOsn, 

1996).  

2.2.2 Specifične učne težave in primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

Izraz specifične učne težave (v nadaljevanju tudi SUT) predstavlja heterogeno skupino 

primanjkljajev, za katere je značilno, da se lahko izkazujejo z zaostankom v zgodnjem razvoju 

in/ali s težavami na katerem od področij kot so pozornost, mišljenje, pomnjenje, komunikacija 

(jezik, govor), koordinacija, šolske veščine (branje, pisanje, pravopis, računanje), socialne 

veščine in čustvena zrelost. SUT vplivajo na zmožnost predelovanja in interpretacije sprejetih 

informacij oz. njihovega povezovanja, zato otežujejo učenje osnovnih šolskih veščin. So 

nevrofiziološko pogojene, vendar niso posledica senzornih (vidnih, slušnih) ali motoričnih 

okvar, motenj v duševnem razvoju, čustvenih motenj ali manj ustreznih okoljskih dejavnikov, 

čeprav se lahko sopojavljajo (Magajna idr., 2008).  
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Specifične učne težave delimo v dve večji skupini, ki zajemata (Magajna idr., 2008):  

- specifične primanjkljaje na ravni slušno-vizualnih procesov: ti povzročajo težave oz. 

motnje pri branju (disleksija) in pravopisu (disortografija) ter druge učne težave, ki so 

povezane z jezikovnim področjem (nekatere vrste specifičnih motenj pri aritmetiki); 

- specifične primanjkljaje na ravni vizualno-motoričnih procesov: ti povzročajo težave 

oz. motnje pri pisanju (disgrafija), matematiki (spacialna diskalkulija), načrtovanju in 

izvajanju praktičnih dejavnosti (dispraksija) ter na področju socialnih spretnosti.  

Specifične učne težave se pojavljajo na kontinuumu od lažjih in zmernih, do težjih in 

najtežjih. Učence z lažjimi in delno tudi zmernimi SUT uvrščamo med učence z učnimi 

težavami. Učence s težjimi in najtežjimi (delno tudi zmernimi) SUT pa uvrščamo med učence 

s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in so usmerjeni v izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (Magajna idr., 2008). 

Pri učencih s PPPU »se zaradi znanih ali neznanih motenj ali razlik v delovanju centralnega 

živčnega sistema kljub povprečnim ali nadpovprečnim intelektualnim sposobnostim 

pojavljajo izrazite težave pri branju, pisanju, pravopisu in/ali računanju. Pojavljajo se tudi 

zaostanki v razvoju in/ali motnje pozornosti, pomnjenja, mišljenja, koordinacije, 

komunikacije, socialnih sposobnosti in/ali emocionalnega dozorevanja. Primanjkljaji vplivajo 

na kognitivno predelovanje besednih in nebesednih informacij, ovirajo usvajanje in 

avtomatizacijo šolskih veščin ter vse življenje vplivajo na učenje in vedenje. So notranje 

narave in niso primarno pogojeni z neustreznim poučevanjem in drugimi okoljskimi 

dejavniki, vidnimi, slušnimi ali motoričnimi okvarami, nevrološkimi motnjami in motnjami v 

duševnem razvoju ter vedenjskimi in čustvenimi težavami ali motnjami, čeprav se lahko 

pojavljajo skupaj z njimi« (Magajna idr., 2015, str. 23).  

Po 2. členu Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, spadajo otroci s PPPU v 

skupino otrok s posebnimi potrebami. Po 7. členu istega zakona se otrokom, ki so usmerjeni v 

izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, glede na 

vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oz. motnje, lahko prilagodi organizacija, način 

preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje, časovna razporeditev pouka ter zagotovi 

dodatna strokovna pomoč (ZUOPP, 2011).  

Prepoznavanje in diagnostika učencev s PPPU nujno zahtevata interdisciplinaren pristop, ki 

vključuje medsebojno sodelovanje učenca in njegovih staršev, specialnega pedagoga, 

učiteljev, šolske svetovalne službe in drugih ustreznih specialistov (psiholog, pedopsihiater). 

Za končno diagnozo moramo tako pridobiti klinično diagnostično oceno, ki jo sestavlja 

sinteza ugotovitev zdravstvene, razvojne, šolske in družinske zgodovine posameznika, poleg 

tega pa tudi različne formalne in neformalne mere šolskih veščin ter kognitivnih 

primanjkljajev (Magajna, 2002; Magajna idr., 2015).  

Da lahko otroka identificiramo kot učenca s PPPU, mora biti izpolnjenih vseh pet spodnjih 

kriterijev (Magajna idr., 2008; Magajna idr., 2015): 

- prvi kriterij: dokazano neskladje med splošnimi intelektualnimi sposobnostmi učenca 

in njegovo dejansko uspešnostjo na določenih področjih učenja (branje, pisanje, 

računanje, pravopis); 
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- drugi kriterij: obsežne in izrazite težave pri enem ali več izmed štirih osnovnih šolskih 

veščin (branje, pisanje, računanje, pravopis), ki so izražene v tolikšni meri, da učencu 

otežujejo napredovanje v učnem procesu; 

 

- tretji kriterij: slabša učna učinkovitost zaradi pomanjkljivih in/ali motenih kognitivnih 

in metakognitivnih strategij (sposobnost organiziranja in strukturiranja učnih zahtev) 

in/ali motenega tempa učenja (hitrost predelovanja informacij); 

 

- četrti kriterij: dokazana motenost enega ali več psiholoških procesov (pozornost, 

spomin, jezikovno procesiranje, socialna kognicija, percepcija, koordinacija, časovna 

in prostorska orientacija, organizacija informacij); 

 

- peti kriterij: izključitev senzornih okvar (vid, sluh), motnje v duševnem razvoju, 

drugih duševnih in nevroloških motenj, čustvenih in vedenjskih motenj, kulturne in 

jezikovne različnosti ter psihosocialno neugodnih okoliščin in neustreznega 

poučevanja kot glavne oz. primarne povzročitelje PPPU, čeprav se lahko sopojavljajo 

z njimi.  

 

Ocena pogostosti učencev s SUT znotraj skupine je odvisna od številnih dejavnikov, kot so 

npr. kriteriji in postopki ocenjevanja, specifične karakteristike posameznega jezika in pisave, 

zahteve po ravni pismenosti, socialni in kulturni dejavniki ipd. Težja oblika SUT oz. PPPU so 

prisotni pri približno 2–3 % otrok znotraj šolske populacije (Kavkler in Magajna, 2008; 

Magajna, 2002). 

Specifične učne težave delimo glede na stopnjo primanjkljajev, ovir oz. motenj na 

posameznih področjih učenja na dve skupini – na nižjo in višjo stopnjo težavnosti. Nižja 

stopnja težavnosti vključuje lažje in del zmernih SUT, medtem ko višja stopnja vključuje del 

zmernih, težje in najtežje SUT (PPPU). Značilnosti slednje, ki vključuje učence s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja, so (Magajna, 2002; Magajna idr., 2008):  

 

- šibko oz. pomanjkljivo obvladovanje osnovnih spretnosti otežuje učencu sledenje in 

napredovanje na širših področjih kurikula; 

 

- odsotnost vidnejšega napredka na šibkejših področjih kljub ciljno usmerjenim oblikam 

pomoči; 

 

- neučinkovitost uporabe alternativnih pristopov in poskusov kompenziranja specifičnih 

primanjkljajev, ki prav tako ne zagotavljajo zadostnega napredovanja v okviru 

izobraževalnega programa; 

 

- kot posledici že omenjenih težav sta frustracija in oškodovano samospoštovanje pri 

učencu izraženi v tolikšni meri, da izgubi splošno motivacijo za učenje, izostaja od 

pouka in izkazuje čustvene in/ali vedenjske težave; 

 

- učencem z izrazitejšimi SUT mora biti zagotovljena dodatna specialna strokovna 

pomoč, ki jo izvajajo specialni pedagogi ali učitelji predmetnih področij, če so 

opremljeni z ustreznim znanjem za delo z otroki s posebnimi potrebami. 
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Heterogena skupina PPPU vključuje (Magajna idr., 2015, str. 24):   

- »specifične motnje branja (disleksijo),  

- pravopisne težave (disortografijo),  

- specifične motnje računanja (specifične aritmetične učne težave in diskalkulijo), 

- motnje pisanja (npr. disgrafijo) in  

- primanjkljaje na področju praktičnih ter socialnih veščin (neverbalne motnje učenja in 

dispraksija)«. 

Učenci s PPPU dosegajo pri nekaterih področjih učenja nižje izobraževalne dosežke, kot bi jih 

lahko pričakovali glede na njihovo starost, razred, socialno oz. kulturno okolje in stopnjo 

intelektualnih sposobnosti. Ob tem pa nikakor ne smemo pozabiti tudi na njihova močna 

področja (Magajna idr., 2015). 

V Sloveniji je bil leta 2007 sprejet Koncept dela z učenci z učnimi težavami v osnovni šoli, v 

katerem je zajet tudi petstopenjski model nudenja učne pomoči učencem z učnimi težavami, 

ki temelji na tristopenjskemu modelu. Osnova petstopenjskega modela je upoštevanje 

kontinuuma učnih težav. To pomeni, da se tudi učna pomoč razprostira od manj do bolj 

intenzivnih oblik v sledečem vrstnem redu (Kavkler, 2011):  

- pomoč učitelja pri pouku;  

- pomoč šolskega svetovalnega delavca;  

- individualna in skupinska pomoč; 

- pomoč strokovnjakov zunanje ustanove; 

- dodatna strokovna pomoč specialnega pedagoga, svetovalnega delavca in učitelja.  

Zadnja, peta stopnja pomoči, je namenjena učencem z izrazitimi specifičnimi učnimi težavami 

oz. s PPPU, ki naj bi predstavljali 2–3 % od skupno 1–5 % vseh učencev s posebnimi 

potrebami. Vključuje intenzivno obravnavo učenca, ki je prilagojena njegovim posebnim 

potrebam, izvajajo pa jo usposobljeni šolski strokovni delavci s specialnimi znanji s področja 

učnih težav (Kavkler, 2011; Magajna, Kavkler in Košir, 2011). 

2.3 ANKSIOZNOST 

Anksioznost je ena izmed najpogostejših psiholoških težav v obdobju otroštva in adolescence. 

Pogosto jo povezujemo z negativnimi posledicami na čustvenem in socialnem področju, pri 

učenju, telesnem zdravju ipd. Zato je pomembno, da se že v šolskem obdobju to področje 

obravnava sistematično in celostno, saj se le tako zmanjša možnost negativnih izidov v 

kasnejši odrasli dobi (Kozina, 2016). 

2.3.1 Opredelitev anksioznosti 

Anksioznost oz. anksiozne motnje so opredeljene skozi številne opredelitve različnih avtorjev, 

vendar je najprej pomembno, da ločujemo med osnovnimi pojmi kot so strah, zaskrbljenost in 

anksioznost (Epstein, 1967, v Hribar, 2002; Hribar in Magajna, 2011; Yates, 1970, v Hribar, 

2002; Zupančič, 1996; Zupančič, 2009):  
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- Strah je čustvo, ki je povezano z objektom, kar pomeni, da je relevantno in varovalno za 

človeka v določenih situacijah (izvor je mogoče določiti). Strah traja krajši čas kot 

anksioznost.  

 

- Za zaskrbljenost je značilno, da si posameznik zamišlja, kaj manj ugodnega bi se lahko 

pripetilo, pri tem pa je osredotočen na določeno osebo, stvar, situacijo. Ključno pri 

zaskrbljenosti je, da se ta zamišljen manj ugoden rezultat še ni pojavil oz. ne moremo z 

gotovostjo trditi, če se bo ali ne. Če pride do neugodnega rezultata, se pogosto izkaže, da 

ni tako zelo neugoden, kot si je posameznik predstavljal da bo.  

 

- Na drugi strani pa je anksioznost stanje težko opredeljivega strahu oz. napetosti, saj ne 

obstoji objekt (konkreten ali namišljen), ki bi to stanje lahko sprožil. Tako je pri 

tesnobnosti njen izvor težko opredeliti, kljub temu pa lahko močno ovira posameznikovo 

delovanje. Za anksioznost bi lahko rekli, da je posplošeno emocionalno stanje 

subjektivnega izvora.  

Podobno strah in anksioznost ločuje tudi V. Stamos (1996), ki pravi, da gre pri anksioznosti 

za odgovor na grozečo nevarnost, ki je neznana, notranja, nejasna, pri strahu pa je grozeča 

nevarnost znana, zunanja in jasna.  

V mednarodni klasifikaciji Ameriške psihiatrične zveze DSM-V (American Psychiatric 

Association, 2013) je zapisano, da anksiozne motnje vključujejo motnje, ki imajo skupno 

značilnost prekomeren strah in tesnobnost. Tudi v tej klasifikaciji opozarjajo na ločevanje 

med strahom in anksioznostjo oz. tesnobnostjo, saj se ne le prekrivata, temveč tudi 

razlikujeta. Strah je čustveni odziv posameznika na dejansko neposredno nevarnost, z njim pa 

povezujemo tudi nenadno vzburjenje avtonomnega živčnega sistema, ki je pomembno za »boj 

ali beg« situacije, misli o neposredni nevarnosti in izogibajoče vedenje. Na drugi strani se 

anksioznost nanaša na predvidevanje prihajajočih nevarnosti oz. groženj, povezujemo pa jo 

tudi z mišično napetostjo, pazljivostjo pri pričakovanju morebitnih prihajajočih nevarnosti in 

previdnim oz. izogibajočim vedenjem (prav tam). 

S področjem anksioznosti se je ukvarjal že avstrijski psihiater oz. psihoanalitik Freud. Opisal 

jo je kot neprijetno čustveno stanje, za katero so značilni subjektivni občutki kronične bojazni 

oz. zaskrbljenosti. V njegovih teoretičnih opredelitvah anksioznosti so bile poleg bistvenih 

fizioloških lastnostih poudarjene tudi lastnosti subjektivnih izkušenj, kot so občutki napetosti, 

bojazni, živčnosti, groze (Freud, 1895, v Spielberger in Rickman, 1990; Freud, 1924, v 

Spielberger in Rickman, 1990; Freud, 1924, v Spielberger in Reheiser, 2009).  

Podobno je anksioznost označil tudi Spielberger (1972, v Hribar, 2002) in sicer kot neprijetno 

čustveno stanje, za katero so značilni subjektivni občutki napetosti, skrbi in bojazni ter ob tem 

aktiviranje avtonomnega živčnega sistema.  

Tudi Baltas in Z. Baltas (1998, v Kilinc in Yenen, 2016) sta anksioznost na kratko opredelila 

kot obliko strahu, katerega izvor je neznan. 

M. Zupančič (1996, str. 33) v svojem delu pravi, da »anksioznost predstavlja neopredeljeno 

stanje ogroženosti«. Ob tem se otrok počuti neprijetno in nesproščeno, tega občutka pa se ne 

more rešiti, niti ne more poiskati ustreznih rešitev, saj pravzaprav sploh ne ve, kaj je tisto, kar 

ga skrbi. Anksioznost se razvije iz strahu in zaskrbljenosti, pogosto po fazi, v kateri je bil 

otrok večkrat izpostavljen zaskrbljenosti (prav tam).  
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M. Z. Dernovšek, M. Gorenc in H. Jeriček (2006, str. 36) pa so anksioznost oz. tesnobo 

opredelile kot »neprijetno čustvo, ki ga po navadi spremljajo telesne in vedenjske spremembe, 

podobne tistim, ki spremljajo običajen odziv na stres. Lahko se pojavlja postopoma ali pa se 

začne nenadno. Traja lahko nekaj minut in je komaj zaznavna ali pa se kaže v obliki paničnih 

napadov«. 

Nekateri avtorji so anksioznost opredelili še kot stimulacijo živčnega sistema s čustvi, kot so 

stres, strah in jeza (Horwitz, Horwitz in Cope, 1986, v Melanlioglu, 2014a), kot nespodbudno 

čustveno in motivacijsko stanje, ki se pojavi v ogrožajočih pogojih (Eysenck, Derakshon, 

Santos in Calvo, 2007) in kot stanje živčnosti, ki se pojavi kot odgovor na verjetne težave 

(Bandura, 1997, v Melanlioglu, 2014a). Na podlagi teh opredelitev bi lahko zaključili, da 

anksioznost vključuje proces, ki moti posameznika in se pojavi kot odziv na težavo 

(Melanlioglu, 2014a). 

Večini opredelitev je skupna multimodalnost anksioznosti (sestavljenost iz kognitivne, 

čustvene in vedenjske komponente; mnogi avtorji dodajajo še fiziološko) in zaznava 

nevarnosti oz. grožnje. Posamezen dogodek v osebi aktivira določeno misel, ki vpliva na 

čustva, ta pa nadalje na vedenje (Hribar in Magajna, 2011; Kozina, 2011).  

Izvori anksioznosti pri učencih so različni, na splošno pa bi lahko rekli, da je povišana raven 

anksioznosti pogosto rezultat dejavnikov, ki jih delimo na notranje (značilnosti posameznika) 

in zunanje (značilnosti okolja). Te je mogoče razdeliti na štiri področja, ki se medsebojno 

lahko prepletajo oz. vplivajo drug na drugega (Hribar, 2002; Kozina, 2016):  

- učenec: biološke značilnosti, temperament, razvojni dejavniki, učne težave, 

perfekcionizem, čustvene motnje, socialne veščine, anksioznost v preteklosti, bolezni 

in telesna oviranost; 

- družina: neustrezni stili vzgoje in neustrezna pričakovanja, ki se nanašajo na šolski 

uspeh otroka, stresni dogodki v družini, oviranje otrokove poti k samostojnosti, 

pripisovanje krivde za slabe dosežke, kaznovanje, konfliktni odnosi med družinskimi 

člani; 

- šola: šolska klima, zahtevnost v šoli, neustrezni medsebojni odnosi, šolski okoliš; 

- učitelj: njegove osebnostne lastnosti, stili poučevanja, neustrezno ravnanje v določenih 

situacijah.  

Povsem običajno je, če otrok občasno doživlja anksioznost, saj mu ta pomaga pri prilagajanju 

okolju (prilagoditvena funkcija), v katerem živi (uravnavanje vedenja v skladu s socialnimi, 

šolskimi in kulturnimi pričakovanji). Nizka stopnja doživljanja je lahko tudi spodbuda za 

šolsko delo (npr. bojazen pred neuspehom). Skrb vzbujajoče postane takrat, ko je otrok 

izpostavljen anksioznosti daljše časovno obdobje, mu ta povzroča močan stres, ko je razvojno 

neustrezna in ko je oviran tudi njegov razvoj ter vsakodnevno funkcioniranje. Če je 

anksioznost tako močna, da posameznika v veliki meri ovira pri vsakodnevnih aktivnostih in 

je ni sposoben nadzorovati, če vztraja tudi po prenehanju nevarnosti (prisotnost več različnih 

simptomov, dlje od dveh tednov), potem govorimo o bolezenski tesnobi oz. anksioznih 

motnjah. Številne anksiozne motnje se razvijejo že v času otroštva. Neustrezen pristop k tej 

problematiki lahko povzroči vztrajanje težav tudi v mladostniški in kasneje odrasli dobi. 

Pomembno je zavedanje, da so ozdravljive, na voljo pa so številni učinkoviti pristopi k temu, 

da oseba lahko ponovno zaživi polno življenje (American Psychiatric Association, 2013; 

Dernovšek idr., 2006; Hribar, 2002; Hribar in Magajna, 2011; Lowe in Raad, 2008, v Kozina, 
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2016; Parekh, 2017; Silverman in Treffers, 2001, v Kozina 2016; Stallard, 2009, v Kozina, 

2016). 

Glede pogostosti anksioznosti pri otrocih smo zasledili različne podatke. Silverman, Ginsburg 

in Kurtines (1995, v Hribar, 2002) pravijo, da je prisotna pri približno 17 % vseh otrok. Pri 

Ameriški zvezi za anksioznost in depresijo (2017) (ang. Anxiety and Depression Association 

of America) ocenjujejo, da anksiozne motnje prizadenejo 25,1 % otrok med 13. in 18. letom 

starosti. Podatki, ki se tudi nanašajo na ameriško populacijo, kažejo, da je anksiozna motnja 

prisotna pri 8 % vseh otrok, ki so zaradi čustvenih in vedenjskih težav klinično obravnavani 

(Morris in Kratochwill, 1998, v Hribar in Magajna, 2011). Kljub različnim navedbam deležev 

(ob upoštevanju razvojnega obdobja in značilnosti vzorca) pa se številni raziskovalci strinjajo, 

da je anksioznost po pogostosti med psihološkimi težavami na prvem mestu (Discovery 

Education, 2005, v Hanie in Powell Stanard, 2009; Silverman in Treffers, 2001, v Kozina, 

2016).  

Anksiozne motnje so medsebojno visoko komorbidne (pogosto se pojavljajo skupaj z 

depresivnostjo in motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo), kljub temu pa se med seboj 

razlikujejo glede na vrsto objekta oz. situacije, ki povzročajo strah, zaskrbljenost oz. 

izogibajoča vedenja in s tem povezano vsebino kognitivnih misli (American Psychiatric 

Association, 2013; Dernovšek idr., 2006; Kozina, 2016; Ollendick in King, 1994, v Hribar, 

2002; Stallard, 2009, v Hribar in Magajna, 2011). 

2.3.2 Znaki anksioznosti 

Anksioznost se lahko izkazuje na različnih področjih in na različne načine. V literaturi so 

glede na posamezna področja najpogosteje navedeni naslednji (Dernovšek idr., 2006; Fekonja 

in Kavčič, 2009; Hribar, 2002; Killu, Marc in Crundwell, 2016; Pincus, Ehrenreich in Mattis, 

2008, v Hribar in Magajna, 2011; Huberty, 2005, v Kozina, 2011; Craig in Dobson, 1995, v 

Kozina, 2011; Jalongo in Hirsh, 2010; Marjanovič Umek in Zupančič, 2004, v Kozina, 2011; 

Kocmur, 1999, v Kozina, 2011; Zupančič, 1996):  

- fiziološko: povišan srčni utrip, krvni tlak in nivo sladkorja v krvi, pospešeno dihanje, 

vznemirjenje, znojenje, povišana mišična napetost, tiki, zardevanje, motenost spanja, 

izguba apetita, bolečine v želodcu, slabost, bruhanje, prebavne motnje, pogosto 

odvajanje vode, mrazenje in vročica telesa, vrtoglavica, glavobol, cmok v grlu, 

otrplost; 

 

- čustveno: čustveno neugodje, strah, zaskrbljenost, tesnobnost, občutek notranje 

napetosti, panike in groze, občutek tresenja v notranjosti, nizka samopodoba; 

 

- kognitivno: motenost kognitivnih procesov, (negativne) avtomatske in vsiljive misli 

ter samogovori, pretirane skrbi, težave pri odločanju in reševanju problemov, motnje 

koncentracije, pozornosti in spomina, pričakovanje slabega izida in ponižanja, izguba 

kontrole; 

 

- vedenjsko: razdražljivost, šibkejša koordinacija, tresenje rok in telesa, ponavljanje 

gibalnih ali vedenjskih vzorcev, hiter govor, perfekcionizem, izogibanje oz. beg iz 

situacije, nedokončanje nalog, nespečnost in nočne more.  
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Mandel in Marcus (1988, v Hribar, 2002), ki sta obravnavala mladostnike, ki so dosegali 

šolske rezultate pod svojimi sposobnostmi, sta v raziskavi zajela tudi anksiozne učence. 

Pokazalo se je, da so njihove pogoste značilnosti naslednje:  

- napetost in nesproščenost (pozabljanje snovi, neizkoriščenje časa za učenje); 

- izogibanje šolskemu delu, zaradi strahu, da se ne naučijo dovolj dobro (odlašanje z 

delom, nemotiviranost); 

- pretirane in nerealistične skrbi o lastnih sposobnostih, preteklih napakah in morebitnih 

nesrečah v prihodnosti (visoka samokritičnost, visoko postavljeni standardi, strah pred 

razočaranjem drugih); 

- potreba po neprestani podpori in odobravanju s strani odraslih (staršev, učiteljev); 

- pogosto toženje nad telesnimi težavami (glavoboli in bolečine v želodcu); 

- plašnost in sramežljivost (manj sodelovalni znotraj razreda); 

- izgledajo zrelejši glede na njihovo starost; 

- perfekcionizem; 

- izgubljanje v manj pomembnih detajlih in posledično težji uvid celote; 

- neprestane skrbi v zvezi s sprejemljivim oz. nesprejemljivim vedenjem (nezaupanje 

vase, občutki nesprejetosti, pretirana potreba po usmerjanju s strani avtoritete).  

V fazi otroštva se blaga anksioznost izkazuje v nemirnosti, razdražljivosti, vzkipljivosti, 

nihanju razpoloženja, šibkejši odzivnosti in nemirnim spancem. Na drugi strani težje 

prepoznamo intenzivnejšo raven anksioznosti, saj jo otroci nezavedno prikrivajo skozi 

vedenja, kot so izogibanje situacijam, ki bi lahko sprožale anksioznost, netipično vedenje, 

dolgočasenje, bahanje, nemirnost, povečano ali zmanjšano reagiranje na različne dražljaje, 

pretirana ješčnost, prekomerno gledanje televizije in povečano posluževanje obrambnih 

mehanizmov (Hurlock, 1974, v Fekonja in Kavčič, 2009).  

2.3.3 Vrste anksioznosti  

Anksioznost oz. anksiozne motnje se med seboj najpogosteje razlikujejo glede na njihov 

izvor. V literaturi so najpogosteje omenjene: 

- generalizirana anksioznost: prisoten je neprestan in nerealističen strah, ki je povezan z 

vsakodnevnimi življenjskimi dejavnostmi (Hribar in Magajna, 2011); 

 

- socialna anksioznost: doživljanje tesnobe v najrazličnejših socialnih situacijah, v 

katerih je posameznik objekt pozornosti drugih oseb, zanj pa le-te predstavljajo izvor 

grožnje zaradi morebitnega vrednotenja (npr. druženje s prijatelji oz. vrstniki, 

nastopanje pred skupino, spoznavanje ljudi, preverjanje in ocenjevanje znanja) 

(Puklek Levpušček, 2006); 

 

- separacijska anksioznost: doživljanje visoke ravni tesnobe ob ločitvi od osebe ali 

kraja, na katere je otrok navezan (Hribar in Magajna, 2011); 

 

- testna anksioznost: doživljanje tesnobe kot posameznikov fiziološki, kognitivni in 

vedenjski odziv, ki spodbuja negativne občutke ob resničnem ali namišljenem 

soočanju s testno oz. izpitno situacijo (Hribar in Magajna, 2011; Nicaise, 1995, v 

Whitaker Sena, Lowe in Lee, 2007); 
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- matematična anksioznost: doživljanje tesnobe v različnih učnih ali vsakodnevnih 

situacijah, znotraj katerih je potrebno številsko operiranje ali reševanje različnih 

matematičnih problemov (Hribar in Magajna, 2011); 

 

- bralna anksioznost: doživljanje tesnobe v situacijah, ki so povezane z branjem 

(Melanlioglu, 2014a); 

 

- šolska fobija: doživljanje tesnobe v šolskih situacijah, za čemer lahko stoji 

separacijska ali socialna anksioznost (Hribar in Magajna, 2011; Kozina, 2016). 

Naštete motnje niso tipično značilne samo za otroke, saj se lahko pojavljajo tudi pri 

mladostnikih in kasneje v odrasli dobi. Za obdobje otroštva pa je specifična samo separacijska 

anksioznost (Hribar, 2002). 

2.3.4 Anksioznost v obdobju šolanja 

Anksioznost se v obdobju šolanja pogosto povezuje s šolsko klimo, ki jo predstavlja relativno 

stabilna celota notranjih značilnosti šole, ki imajo vpliv na vedenje vseh ljudi na šoli 

(konstruktivni odnosi med učitelji in učenci, občutek varnega okolja, soodločanje vseh 

vpletenih ipd.). Anksioznost se pogosteje pojavlja v negativni šolski klimi, kjer je malo 

razumevanja za stiske in potrebe otrok. Poleg šolske klime so pomembni dejavniki v šoli še 

zahtevnost (npr. ustrahovanje s slabimi ocenami, obsežnimi domačimi nalogami), neustrezni 

odnosi v razredu (netolerantnost, nasilje, zasmehovanje) in učitelj (njegove osebnostne 

lastnosti, stil poučevanja in neustrezno ravnanje v posameznih situacijah) (Brown idr., 2004, v 

Kozina, 2016; Freiberg, 1999, v Kozina, 2016; Hribar, 2002; Mikuš-Kos, 1990). 

Učenci lahko v šoli doživljajo anksioznost v različnih situacijah: ustno spraševanje, pisanje 

kontrolne naloge, odgovarjanje pred razredom, vključevanje v skupino sošolcev, reševanje 

nalog ipd. Anksioznost ob tem vpliva na številne procese v posamezniku, kot so mišljenje, 

percepcija in učenje, kar lahko pri njem povzroči zmedenost, moteno je učenje, zniža se 

koncentracija, pojavi se šibkejše pomnjenje (Hribar, 2002; Stamos, 1996).  

Anksioznost ima lahko na učenje pozitiven ali pa negativen učinek (Williams, Vickers in 

Rodriges, 2002, v Melanlioglu, 2014a). Glede na to, jo lahko razdelimo na 

olajšujočo/olajševalno (ang. facilitating anxiety) in izčrpavajočo (ang. debilitating anxiety) 

anksioznost. Prva pomaga učencu, da se zaveda učnega procesa, tako da mu omogoča 

osredotočanje na to, kar bere. Nasprotno pa druga vpliva na učenčevo izvajanje in uspešnost 

tako, da zmanjšuje njegovo udeleženost v učnem procesu in ga oddaljuje od bralne dejavnosti 

(Scarcella in Oxford, 1992, v Melanlioglu, 2014a).  

N. Hribar in L. Magajna (2011) pravita, da je kognitivno izvajanje odvisno tudi od 

intenzivnosti same anksioznosti, ki jo učenec doživlja. Tako blažja raven anksioznosti ne 

vpliva nujno na samo izvajanje, lahko pa učenca celo spodbudi in ga motivira, da se bolj 

potrudi in izboljša izvajanje posamezne dejavnosti. Na drugi strani pa ima visoka raven 

anksioznosti lahko zelo neugoden vpliv na izvajanje kognitivnih in šolskih nalog, kar so 

pokazale tudi mnoge raziskave (prav tam). Ta privede do spoznanj oz. kognicij, ki za samo 

nalogo niso pomembne, posledično pa te moteče informacije zmotijo organiziranost dela, 
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usmerjeno pozornost in zmanjšajo kapaciteto delovnega spomina, kar se posledično odraža v 

neučinkovitem predelovanju informacij. Povišana stopnja anksioznosti moti med bralno 

dejavnostjo delovanje fonološke zanke (podsistem delovnega pomnjenja, specializirana za 

prehodno procesiranje in shranjevanje jezikovnega gradiva), kar povzroča potrebo po 

artikulatornem ponavljanju, ki dodatno bremeni kapaciteto delovnega spomina. Med branjem 

mora biti zaporedje besed shranjeno v prehodnem spominu, medtem pa jih procesi 

razumevanja organizirajo v smiselno konceptualno strukturo, ki jo lahko shranimo v 

dolgoročnem spominu. Ko dohodne informacije obdelujejo različni kognitivni procesi, je za 

to prehodno shranjevanje odgovoren delovni spomin. To pa pomeni, da se lahko kot posledica 

motenosti delovnega spomina zaradi anksioznosti pojavi šibkejše bralno razumevanje (Calvo 

in Eysenck, 1996; Eysenck, Derakshan, Santos in Calvo, 2007; Hribar in Magajna, 2011; 

Killu, Marc in Crundwell, 2016).  

Ko visoka raven anksioznosti ohromi spomin, pozornost in koncentracijo pri izvajanju 

kognitivnih aktivnosti, se pri učencu povečajo težave pri njegovem delu, to pa vodi v 

doživljanje še višje ravni anksioznosti. Rezultat doživljanja ponavljajočih se povišanih ravni 

anksioznosti je lahko prisotnost občutka naučene nemoči, ki se izkazuje kot izogibanje 

nalogam oz. aktivnostim, ki jih ocenijo kot zahtevne, posledično pa se to izkazuje kot šibka 

vztrajnost oz. težnja, da hitro odnehajo, kjer je zaznana verjetnost neuspeha. Zelo verjetno je 

tudi, da se sčasoma pojavi upad motivacije in vlaganje truda znotraj šolskih aktivnosti, to pa 

vpliva na same akademske dosežke in na celoten akademski razvoj (Killu, Marc in 

Crundwell, 2016). 

Nekatere raziskave so pokazale tudi, da učenci, ki doživljajo višjo stopnjo anksioznosti, manj 

pogosto aktivirajo metakognitivne spretnosti, kar pomeni, da lastno dejavnost med izvajanjem 

spremljajo v manjšem obsegu, prav tako pa se redkeje poslužujejo različnih sistematičnih 

strategij (Hribar in Magajna, 2011; Veenman, Kerseboom in Imthorn, 2000, v Hribar in 

Magajna, 2011).  

Številne raziskave (Kozina, 2016; Prevatt, Welles, Li in Proctor, 2010, v Kozina, 2016) so 

pokazale, da se anksioznost negativno povezuje tudi z učnimi dosežki. Učenci z višjo stopnjo 

anksioznosti se namreč težje naučijo novih informacij, na kar lahko vplivajo tudi šibkejše 

kognitivne sposobnosti zaradi učinka anksioznosti (prav tam).  

Podobno pravita tudi Sarason (1972, v Tobias, 1986) in Wine (1971, v Tobias, 1986), in sicer, 

da učenci z visoko stopnjo anksioznosti porazdelijo svojo pozornost med zahteve naloge in 

razmišljanja, ki jih povzroči povišana anksioznost. Nasprotno pa učenci z nižjo ravnjo 

anksioznosti več pozornosti namenjajo samim zahtevam naloge, kar vpliva tudi na boljše učne 

dosežke. 

Dalj časa prisotna povečana raven anksioznosti lahko poleg vseh drugih manj ugodnih 

vplivov neugodno deluje tudi na izobraževalne rezultate, kar se lahko kaže v šolski 

neuspešnosti ali pa kasneje v opuščanju srednješolskega izobraževanja (Van Ameringen, 

Mancini in Farvolden, 2003, v Hribar in Magajna, 2011).  

D. Melanlioglu (2014b) pravi, da bi morala biti ekstremna anksioznost obravnavana tudi kot 

dejavnik, ki negativno vpliva na bralno razumevanje. Visoka raven anksioznosti med drugim 

skozi življenje posameznika omejuje pridobivanje novega znanja in uporabo predhodnega.  
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Povišanje stopnje anksioznosti pri učencu privede do razvoja negativnega odnosa do lastnih 

spretnosti in izgube samozavesti (Eysenck in Payne, 2006, v Melanlioglu, 2014a). MacIntyre 

in Gardner (1991, v Melanlioglu, 2014a) pravita, da negativni učinki anksioznosti začnejo 

izginjati, ko učenec izboljša spretnosti branja, hkrati pa se s tem povečujejo tudi njegove 

pozitivne izkušnje. D. Melanlioglu navaja raziskave, ki to dejstvo tudi potrjujejo (Eysenck, 

1992, v Melanlioglu, 2014a; Eysenck in Payne, 2006, v Melanlioglu, 2014a; Gomari in 

Lucas, 2013, v Melanlioglu, 2014a).  

Eno izmed podskupin učnih težav predstavljajo čustveno pogojene učne težave, kamor 

uvrščamo tudi učne težave zaradi anksioznosti. Učenci s tovrstno obliko učnih težav 

doživljajo visoko stopnjo anksioznosti zaradi subjektivnih občutkov o lastni osebnostni 

neustreznosti in pretiranega strahu pred neuspehom. To vodi v pomanjkanje samozaupanja, 

kar povzroči pretirano potrebo po usmerjanju in potrjevanju samega sebe s strani okolja. Prav 

tako imajo zaradi (pre)visokih ciljev težavo pri ločevanju pomembnih od nepomembnih 

podrobnosti in pri uvidu bistva, kar je ključnega pomena pri odzivanju na zahteve, naloge in 

druge probleme. Uspešnost anksioznih učencev pri reševanju nalog pogosto vpliva na 

doživljanje lastne vrednosti, kar jih vodi v perfekcionizem. Ta vzorec vedenja se pojavlja tako 

pri storilnostno neuspešnih kot tudi uspešnih učencih, velikokrat pa je razlika med njimi zgolj 

v ravni tesnobe, saj ta pri storilnostno uspešnih učencih ni tako visoka, da bi onesposobila 

njihovo funkcioniranje. Med storilnostno podpovprečnimi učenci (njihovi učni dosežki so 

nižji od njihovih zmožnosti) je skupina anksioznih učencev na drugem mestu, saj je kar 1020 

% storilnostno podpovprečnih učencev anksioznih (Magajna idr., 2008; Mandel in Marcus, 

1995, v Hribar in Magajna, 2011).  

2.3.5 Anksioznost, starost in spol 

Anksioznost se lahko pojavlja že od 4. meseca otrokove starosti dalje (Silverman idr., 1995, v 

Fekonja in Kavčič, 2009). V obdobju mladostništva je pogostejša in bolj intenzivna kot v 

predšolskem ali šolskem obdobju oz. v odraslosti, v nasprotju s strahom in skrbjo pa se njena 

intenziteta lahko tudi krepi (Zupančič, 1996).  

Anksioznost spreminja v času razvoja obliko, kar ne vpliva nujno na njeno porast ali 

zmanjšanje, marveč lahko povzroči samo spremembo v pojavnosti (Weems, Hammond-

Laurence, Silverman in Ginsburg, 1998, v Kozina, 2016; Weems in Costa, 2005, v Kozina, 

2016).  

Otroški strahovi in anksioznost so najpogostejši med 2. in 4. letom starosti. Nekateri strahovi 

oz. anksioznost so značilni samo za določeno starostno obdobje in se ne pojavljajo v drugih 

starostih (npr. separacijska anksioznost). Glede na razvoj otroka oz. odraščanje se v skladu s 

kognitivnimi in razvojnimi nalogami oblikuje tudi vsebina samih strahov oz. anksioznosti, ki 

se začnejo nanašati na predvidevanja dogajanj, prav tako pa so vedno bolj ponotranjeni in 

usmerjeni na telesne, šolske, zdravstvene in socialne skrbi (Hribar in Magajna, 2011; Ronan 

in Deane, 1998, v Hribar in Magajna, 2011). 

Empirična raziskava A. Kozina (2016) je pokazala, da ima starost pomemben vpliv na 

izraženost splošne anksioznosti, čustveno komponento in komponento odločanja, saj 

osmošolci v primerjavi s četrtošolci dosegajo višje ravni anksioznosti. Vendar pa se je 

izkazalo, da ima starost na anksioznost manjši učinek v primerjavi s spolom. Podobno pravi 
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tudi Stallard (2009, v Kozina, 2011), ki je s primerjavo otrok pri njihovih 9., 13. in 16. letih 

ugotovil, da se najnižje vrednosti anksioznosti pojavljajo pri devetih letih, najvišje pa pri 

šestnajstih.  

Rezultati merjenj anksioznosti v povezavi s starostjo pa so lahko odvisni tudi od posameznih 

vrst le-te. Tako npr. socialna anksioznost upada od zgodnjega proti poznemu mladostništvu 

(Puklek in Vidmar, 2000, v Kozina, 2011). 

Anksioznost se spreminja tudi glede na spol. Razlike med spoloma niso vedno enoznačne in 

so prav tako pogosto odvisne od vrste anksioznosti oz. od njenih merjenih komponent 

(Kozina, 2011).  

Glede na podatke mater se nakazuje, da je pri dekletih prisotnih več strahov in anksioznosti, 

kot pa pri dečkih (Ollendick idr., 1985, v Hribar, 2002). 

Raziskava A. Kozina (2016) je tudi pokazala, da spol pomembno vpliva na izraženost splošne 

anksioznosti in tudi vseh drugih komponent anksioznosti, ki so bile merjene v raziskavi 

(čustva, skrbi in odločanje). Pri učenkah 4. razreda se je pokazalo, da v primerjavi s sošolci 

dosegajo višje vrednosti na čustveni komponenti, medtem ko sošolci dosegajo višje vrednosti 

pri komponenti skrbi. Pri učenkah 8. razreda se je v primerjavi z njihovimi sošolci pokazalo, 

da poročajo o višjih vrednostih splošne anksioznosti in tudi na vseh treh drugih komponentah. 

S starostjo se tako večajo tudi razlike med spoloma, saj je le-teh več med učenci in učenkami 

osmega razreda kot med učenci in učenkami četrtega razreda. 

Olatunji in Cole (2009, v Kozina, 2016) sta ugotovila, da deklice izkazujejo višje ravni 

socialne in fiziološke anksioznosti, pri čustveni komponenti pa nista odkrila razlik med 

spoloma.  

Tudi različne druge raziskave so pokazale, da je anksioznost v vseh starostnih obdobjih 

pogostejša pri ženskah, kot pa pri moških (Clarke in Wardman, 1985, v Kozina, 2011; Craig 

in Dobson, 1995, v Kozina, 2011; Parekh, 2017; Reynolds in Richmond, 1978, v Kozina, 

2011; Silverman in Treffers, 2001, v Kozina, 2011). Prav tako so anksiozne motnje pogosteje 

diagnosticirane pri ženskah, kot pa pri moških. Ženske pogosteje izkazujejo tudi inhibicijo 

vedenja. Raziskovalci kot eno izmed možnosti za takšne razlike med spoloma pripisujejo 

sociokulturnim dejavnikom (posamezna pričakovanja do spola, kulturni stereotipi) in tudi 

večjim sposobnostim žensk, da pri sebi prepoznajo in nato poročajo o anksioznih simptomih 

(Lowe in Raad, 2008, v Kozina, 2016; Silverman in Treffers, v Kozina, 2011).  

L. Magajna in sodelavke (2008) pravijo, da je anksioznost prisotna v vseh socialno-

ekonomskih razredih, kulturah, rasah ali etničnih skupinah. Ocenjujejo, da se pojavlja enako 

pogosto pri obeh spolih, vendar pa naj bi deklice prej poiskale pomoč za rešitev njihovih 

težav, medtem ko dečki večkrat menijo, da lahko te težave rešijo sami.  

Generalizirano anksiozno motnjo ima v določeni življenjski fazi približno 5 % vseh ljudi, 

pogosteje pa prizadene ženske, saj jih je od tega približno 61 %. Tudi panične napade 

doživljajo ženske pogosteje kot moški (Dernovšek idr., 2006).  
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2.3.6 Anksioznost in specifične učne težave oz. primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja 

Ko otrok vstopi v šolo, se s tem razširi njegova socialna mreža, kar pa prinaša tudi nove in 

večje zunanje pritiske. Ravno zato je pri učencih s (specifičnimi) učnimi težavami prisotno 

večje tveganje za pojav anksioznosti (Hribar in Magajna, 2011).  

Skupna značilnost anksioznosti in SUT oz. PPPU je oviranost delovanja metakognicije in 

delovnega spomina. To pomeni, da imajo učenci s SUT oz. PPPU težave na področju 

kognitivnih in metakognitivnih strategij, anksioznost pa lahko še dodatno poslabša in ovira 

proces pridobivanja ter izkazovanja znanja (Hribar in Magajna, 2011; Kozina, 2016; Magajna 

idr., 2015). 

Rezultati metaanalize 58 študij s področja SUT in anksioznosti (Nelson in Harwood, 2011) so 

pokazali, da učenci s SUT dosegajo višje povprečne rezultate na merah anksioznosti v 

primerjavi z učenci brez tovrstnih prepoznanih težav.  

J. M. Carroll in J. E. Iles (2006) sta raziskovali anksioznost pri študentih z disleksijo v 

primerjavi z vrstniki brez tovrstnih težav. Rezultati raziskave so pokazali, da so študentje s 

prepoznano disleksijo izkazovali višje ravni tako akademske kot tudi socialne anksioznosti v 

primerjavi s preostalimi vrstniki vključenimi v raziskavo. Prav tako so študentje z disleksijo 

izkazovali višje ravni anksioznosti, ko so bili soočeni s situacijo, v kateri so bile ocenjevane 

njihove bralne zmožnosti.  

Danes poznamo številne teorije, ki razlagajo odnos med SUT in anksioznostjo (Spreen, 1989, 

v Nelson in Harwood, 2011). Nekatere teorije predpostavljajo anksioznost kot sekundarno 

reakcijo (anksioznost se razvije kot posledica SUT) ali kot primarno motnjo (visoka stopnja 

anksioznosti povzroči SUT) ali pa kot rezultat možganske disfunkcije (SUT in anksioznost 

imajo skupno možgansko etiologijo, kar vpliva na njihovo sopojavljanje). Spreen (prav tam) 

izpostavlja, da obstaja malo podatkov, ki bi lahko potrdili ali zavrnili te teorije, čeprav se 

anksioznost najpogosteje razume kot sekundarno reakcijo. 

Zelo pomembno je zavedanje in razumevanje okoliščin v primeru, če učenec s SUT doživlja 

povišano raven anksioznosti, saj to vpliva tudi na samo diagnostično ocenjevanje, optimalno 

obravnavo učenca in ustrezno usposabljanje učiteljev za delo s to skupino učencev (Hribar in 

Magajna, 2011).  

Nekateri učenci zaradi primanjkljajev na področju učenja razvijejo strah, ki se kaže ob 

preverjanju znanja, ta pa se posledično povezuje tudi z nižjimi izobraževalnimi dosežki 

(Kozina, 2016). 

2.4 BRALNA ANKSIOZNOST 

Branje je zahteven in kompleksen psihološki proces, ki nekaterim učencem povzroča težave. 

Če te težave niso ustrezno obravnavane ali odpravljene, lahko vodijo do negativnega odnosa 

do branja in s tem tudi do bralne anksioznosti (Melanlioglu, 2014b).  
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Bralna anksioznost predstavlja raziskovalno področje, ki je v zadnjih letih pritegnilo interes 

mnogih raziskovalcev (Kilinc in Yenen, 2016). Kljub temu pa je to pojem, za katerega se je 

ob pregledovanju literature izkazalo, da je v slovenskem prostoru še relativno malo raziskan. 

2.4.1 Opredelitev bralne anksioznosti 

Raziskovalci različno opredeljujejo bralno anksioznost.  

Avtorja Kilinc in Yenen (2016) opredeljujeta bralno anksioznost kot osebno fobijo, ki je 

povezana z bralno dejavnostjo. Nekateri bralci jo doživljajo na minimalni ravni, medtem ko jo 

drugi občutijo močneje oz. izraziteje. To pomeni, da se pri učencih, ki jo doživljajo, kažejo 

različni znaki oz. simptomi.  

Po Goldstonu idr. (2007) in Torgesenu (2000, v Melanlioglu, 2014a) je bralna anksioznost 

reakcija, ki se razvije ob branju. Ne izkazuje se zgolj v situacijah, v katerih je potrebno branje 

(branje v razredu, kontrolna naloga), temveč se pokaže tudi kot odsotnost bralne aktivnosti.  

Razlogi za bralno anksioznost so različni, nekateri izmed njih pa naj bi bili v pridobljenih 

prepričanjih o branju, učiteljevemu pogledu na branje, razrednih pravilih, odnosu med 

učiteljem in učenci, v testni anksioznosti, učenčevih mislih, da bo po branju ocenjevan, in v 

značilnostih bralnega gradiva, ki ga je potrebno prebrati (pravljica, dialog ipd.). Seveda so ti 

razlogi lahko raznoliki, če upoštevamo individualne razlike med posamezniki (Bell in Perfetti, 

1994; Koizimu, 2002, v Melanlioglu, 2014b; Melanlioglu, 2014a). 

Pri branju sodelujejo različne sposobnosti, kot so vid, sluh, govor, mentalne (pozornost, 

inteligentnost) in psihološke (kompetentnost, zaupanje ipd.) sposobnosti, ki so temeljne 

zahteve za dobrega bralca. Med samim procesom lahko vidimo fizične sposobnosti, medtem 

ko fiziološke značilnosti težje opazujemo. Nekatera vedenja, ki so pri bralcu prisotna v 

povezavi z branjem, nam lahko podajo nekaj namigov, da se pri bralcu nekaj dogaja. To so 

lahko izogibanje branju, prelaganje branja, pomanjkanje pripravljenosti za branje ali 

prenasičenost z branjem. Čustveni odzivi bralca vplivajo tudi na sam bralni proces. Y. 

Kusdemir in Katranci (2016) pravita, da je ena izmed negativnih čustvenih reakcij, ki se 

pojavijo med branjem, tudi bralna anksioznost. Negativna reakcija posameznika na branje se 

pojavi zaradi strahu pred neustreznim branjem in neuspehom (prav tam).  

Avtor Zbornik (2001, v Santarpia in Voos, 2003) je bralno anksioznost opredelil kot 

specifično, situacijsko fobijo, ki je povezana z bralno dejavnostjo. Za učence z bralno 

anksioznostjo je značilna nizka samozavest na področju bralnih sposobnosti, kar povzroča 

povečano potrebo po pohvalah oz. potrditvah (prav tam).  

Če bralna anksioznost ni ustrezno obravnavana v zgodnjih letih, se lahko razvije v resen 

problem, ki negativno vpliva na nadaljnje posameznikovo življenje (Grills-Taquechel, 

Fletcher, Vaughn in Stuebing, 2012; Torgesen, Wagner in Rashotte, 1994). 

2.4.2 Znaki bralne anksioznosti 

Bralna anksioznost se izkazuje na različnih področjih z različnimi znaki različnih intenzitet 

(Kilinc in Yenen, 2016).  
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Najpogostejši znaki bralne anksioznosti so (Brandon, 2017; How to Spot Reading Anxiety, 

b.d.): 

- izogibanje bralnim aktivnostim doma in v šoli; 

- nemirnost med branjem;  

- toženje o utrujenosti (»Preveč sem utrujen, da bi to prebral.«);  

- pogosti glavoboli in bolečine v trebuhu; 

- dajanje vtisa nepozornosti; 

- izogibanje oz. zavračanje sodelovanja; 

- želja po odhodu iz razreda med aktivnostmi branja v razredu (»Grem lahko na 

stranišče / do garderobne omarice?«); 

- izražanje občutkov strahu, groze in zaskrbljenosti (»Ali bomo danes glasno brali? 

Bom moral tudi jaz glasno brati?«); 

- hitro obupanje nad bralno aktivnostjo (»Tega ne zmorem / ne razumem.«), kljub temu, 

da so opremljeni s spretnostmi branja; 

- histerični napad; 

- tresenje rok; 

- znojenje. 

Ob tem so lahko prisotni tudi drugi znaki splošne anksioznosti.  

2.4.3 Prepoznavanje bralne anksioznosti 

Ko so pri učencu prisotne težave pri bralni aktivnosti in ne izkazuje interesa za branje, se to 

odraža tudi na šolskih dosežkih, kar pa je izraziti znak za ukrepanje. Obravnava bralne 

anksioznosti se prične z ustreznim ocenjevanjem, ki vključuje pogovor z učencem, 

preverjanje učenčevih bralnih sposobnosti in ugotavljanje ravni bralne anksioznosti (Zbornik, 

2001, v Santarpia in Voos, 2003). Avtor Zbornik (prav tam) je osnoval nekaj vprašanj, s 

katerimi si pri tem lahko pomagamo: 

- Ali rad bereš? Kdaj? Kje? Kako pogosto? Kaj rad bereš? 

- Če ne bereš rad, zakaj ne? 

- Ali tvoji družinski člani berejo? 

- Ali berejo tvoji prijatelji? Če ne, zakaj ne? 

- Ali bereš, ko si sam? 

- Če se srečaš z neznano besedo, ali poiščeš njen pomen v slovarju oz. vprašaš koga kaj 

pomeni? 

- Kaj menijo tvoji prijatelji o ljudeh, ki radi berejo? 

V nadaljevanju so našteti nekateri (ne)formalni diagnostični instrumenti, ki so nam lahko v 

pomoč pri prepoznavanju bralne anksioznosti: 

- The Survey Diary of Reading Habits (Anketni dnevnik bralnih navad): učenec 10 dni 

izpolnjuje podroben dnevnik bralne aktivnosti, v katerega beleži informacije o vrsti 

bralnega gradiva (revija, recept ipd.), čas, ki ga je porabil za posamezno branje, obseg 

branja (dolžina odstavka, število prebranih strani), uporabljene strategije, ki so mu 

pomagale pri razumevanju in zapomnitvi prebrane vsebine, namen branja (prostočasno 

branje, branje za izpolnitev šolskih obveznosti), poda pa tudi oceno od 1 do 5, koliko 

je užival ob posameznem branju (Cecil-Smith, 1991, v Santarpia in Voos, 2003).  
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- The Rhody Secondary Reading Attitude Assessment (Rhodyjeva ocena sekundarnega 

bralnega odnosa): instrument vključuje 25 trditev, ki se nanašajo na branje, učenec pa 

svoje strinjanje z njimi ocenjuje na 5-stopenjski Likertovi lestvici. Instrument 

odlikujeta konstruktna veljavnost in visok koeficient zanesljivosti (Tullock-Rhody in 

Alexander, 1980, v Santarpia in Voos, 2003).  

 

- The Reading Avoidance Measure (Merilnik bralnega izogibanja): instrument vključuje 

28 trditev, ki se delijo na dve podlestvici: 17 trditev za odnos do branja in 11 trditev za 

bralno anksioznost. Učenec ocenjuje svoje strinjanje s trditvami na 5-stopenjski 

Likertovi lestvici. Tudi za ta instrument velja dobra konstruktna in napovedna 

veljavnost, kot tudi visoka zanesljivost (Powers, Hurt in Dunathan, 1982, v Santarpia 

in Voos, 2003). 

 

- The State Anxiety Inventory (Popis situacijske anksioznosti): je podlestvica 

instrumenta State-Trate Anxiety Inventory, ki vključuje 20 trditev na 4-stopenjski 

lestvici. Učenec nanje odgovarja tako, da ob izpolnjevanju razmišlja o situacijah, v 

katerih bi moral brati. Podlestvica ima dobre merske lastnosti in je široko uporabljena 

mera prehodnega čustvenega stanja pri posamezniku (Spielberger idr., 1968, v 

Santarpia in Voos, 2003).  

 

- The Reader Self-Perception Scale (RSPS) (Lestvica bralčevega samozaznavanja): 

instrument je sestavljen iz ene splošne trditve, ki učenca spodbudi k razmišljanju o 

lastnih bralnih sposobnostih, in 32 drugih trditev, ki se delijo na 4 podlestvice in 

nanašajo na splošno bralno sposobnost, vidike prepoznavanja besed, besedno analizo, 

tekočnost in razumevanje. Samopodoba pri branju je zelo pomemben dejavnik. 

Učenci, ki verjamejo, da so dobri bralci, imajo zelo verjetno za seboj že veliko bralnih 

izkušenj, prav tako pa nakazujejo, da bodo pozitivno interakcijo z branjem ohranili 

tudi v prihodnje. Na drugi strani pa učenci, ki sami sebe dojemajo kot manj uspešne 

bralce, verjetno niso doživljali toliko uspeha pri branju, skoraj zagotovo pa na branje 

ne bodo gledali kot na vir zadovoljstva. Iz tega sledi, da obstajajo neposredne 

povezave med posameznikovim dojemanjem samega sebe in z branjem povezanim 

vedenjem, navadami in stališči (Henk in Melnick, 1992, v Santarpia in Voos, 2003; 

Henk in Melnick, 1995, v Santarpia in Voos, 2003). 

 

- Elementary Reading Attitude Survey (Anketa temeljnega bralnega odnosa): 

instrument omogoča hiter vpogled v učenčeva stališča do branja. Sestavljen je iz 20 

preprostih trditev, ob katerih učenec izbira med štirimi sličicami, vsaka izmed njih pa 

prikazuje različna čustva - od zelo pozitivnega, do zelo negativnega (Reutzel in 

Cooter, 1999, v Santarpia in Voos, 2003).  

V procesu prepoznavanja bralne anksioznosti lahko uporabimo enega ali več izmed navedenih 

instrumentov, skupno pa jim je, da jih učenci rešujejo sami.  

2.4.4 Bralna anksioznost v obdobju šolanja 

Raziskovalci pravijo, da je za pojasnitev bralne anksioznosti in njeno prepoznavanje nujno 

potrebno upoštevati proces branja. Pri tem je potrebno tudi določiti postopke, ki jim moramo 



32 

 

 

slediti, da ugotovimo razsežnosti anksioznosti, za njeno kasnejše odpravljanje in 

zmanjševanje (Sellers, 2000; Zin in Rafik-Galea, 2010, v Melanlioglu, 2014b). Akyol (2007, 

v Melanlioglu, 2014a) tako deli bralni proces v tri faze: pred, med in po branju. Avtor Tobias 

(1986, v Melanlioglu, 2014a) pravi, da bi moralo biti raziskovanje bralne anksioznosti in tudi 

načrtovanje aktivnosti za njeno zmanjševanje usmerjeno v te tri faze bralnega procesa.  

V različnih fazah procesa branja se bralec lahko sreča z različnimi težavami. Tako so nekateri 

izmed dejavnikov, ki lahko sprožijo bralno anksioznost, nezmožnost opredelitve namena 

branja, nezmožnost prepoznavanja in izbire ustrezne strategije, nezmožnost vrednotenja 

prebranega in vzpostavitve povezave med tem, kar se je bralec naučil oz. izvedel skozi branje 

in preteklimi izkušnjami oz. predznanjem ter pomanjkanje informacij o bralnem gradivu, ki 

ga je potrebno prebrati. Ti dejavniki posledično omejujejo ustrezen bralni proces (Koizumi, 

2002, v Melanlioglu, 2014a; Cakiroglu, 2007, v Melanlioglu, 2014b). 

Bralna anksioznost lahko prizadene učenca na vseh stopnjah bralnih spretnosti. Posledično se 

učenec z naraščanjem bralne anksioznosti pogosteje izogiba branju, še zlasti branju v razredu 

(Kilinc in Yenen, 2016; Melanlioglu, 2014a).  

D. Melanlioglu (2014a) in Celikturk in Yamac (2015, v Kilinc in Yenen, 2016) menijo, da 

lahko bralna anksioznost negativno vpliva na bralne navade učencev. Prav tako poudarjajo, da 

njeno zgodnje odkrivanje in intervencija v zgodnejših obdobjih šolanja pripomore k 

preprečevanju oz. zmanjševanju negativnih rezultatov kasneje v odraslem življenju. Če 

ugotovimo, da učenec doživlja anksioznost ob branju, moramo načrtovati ustrezne aktivnosti 

za njeno zmanjševanje. Ko je enkrat prisotno izogibanje branju zaradi naraščajoče bralne 

anksioznosti, je morda že prepozno za določitev bralne anksioznosti pri učencu in za 

izboljševanje njegovih bralnih spretnosti.  

Številne raziskave s področja branja in anksioznosti so se na splošno osredotočile na 

usvajanje drugega, tujega jezika in s tem povezanimi spretnostmi branja, pisanja, poslušanja 

in govorjenja. Spretnosti branja v tujem jeziku se zdijo lažje obvladljive, kot spretnosti 

pisanja, saj gre za bolj zasebno dejanje, ki omogoča več časa za razmislek in razjasnjevanje. 

Predvsem pa uporaba spretnosti branja ne zahteva produkcije tujega jezika (učenec, ki bere, ni 

vključen v dinamično konstrukcijo pomena), kar je pogosto vzrok za vznemirjenost in stres 

(Saito, Horwitz in Garza, 1999, v Piechurska-Kuciel, 2010).  

Kljub temu pa je branje kompleksen proces, ki ne zahteva zgolj prepoznavanja črk in besed, 

temveč tudi odločanje o pomenu in izbiro ustreznih strategij. Od tod izvira predpostavka, da 

je bralna anksioznost pri učenju tujega jezika povezana s številnimi negativnimi učinki. Kot 

prvo, tovrstno učenje lahko vključuje manj znane oz. neznane pisave. To je pri angleškem 

jeziku še zlasti opazno pri grafemsko-fonemskih reprezentacijah, ki niso skladne (Ganschow 

in Sparks, 2000, v Piechurska-Kuciel, 2010). Nadalje, doživljanje anksioznosti med branjem v 

tujem jeziku je lahko povezano tudi z neznano kulturno vsebino. To pomeni, da kljub 

uspešnemu dekodiranju besed, ni mogoče doseči logičnega sporočila zaradi neznanih oz. 

manj znanih kulturnih konceptov (Piechurska-Kuciel, 2010).  

Kilinc in Yenen (2016) pravita, da so nekatere študije poskušale določiti tudi razmerje med 

anksioznostjo in težavami na področju branja, bralno hitrostjo, pravilnim in popolnim 

branjem ter branjem z razumevanjem pri poučevanju maternega jezika. V luči teh študij se 

nakazuje, da je bralna anksioznost pojav znotraj šolskega okolja, ki zahteva svojo pozornost 

(Kilinc in Yenen, 2016; Melanlioglu, 2014a).  
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Raziskava avtorjev Kilinc in Yenen (2016) se je nanašala na splošno raziskovanje bralne 

anksioznosti, vključevala pa je tudi spremenljivke spol, starost in socialno-ekonomski razred 

šole v populaciji učencev obeh spolov od 5. do 8. razreda turškega izobraževalnega sistema. 

Glede na izračunane aritmetične sredine celotnega vzorca se je izkazalo, da pri podlestvicah 

načrtovanje bralnega procesa in podporni dejavniki branja učenci bralno anksioznost 

doživljajo redko, medtem ko jo pri podlestvici bralno razumevanje in analiza doživljajo 

včasih. To pomeni, da so bile najvišje ravni bralne anksioznosti izražene pri trditvah bralnega 

razumevanja in analize.  

Znotraj iste raziskave se je tudi pokazalo, da učenci, ki obiskujejo šole, ki se uvrščajo v nižji 

do srednji socialno-ekonomski razred, poročajo o višjih ravneh anksioznosti pri dveh izmed 

treh podlestvic uporabljenega instrumenta (podporni dejavniki branja, bralno razumevanje in 

analiza) v primerjavi z vrstniki, ki obiskujejo šole, ki se po tem kriteriju uvrščajo v višji 

razred (Kilinc in Yenen, 2016).  

Podobni tem so tudi rezultati druge raziskave avtorja Dokmena (1994, v Kilinc in Yenen, 

2016), ki ugotavlja, da imajo učenci, ki obiskujejo šole višjega socialno-ekonomskega 

razreda, boljšo bralno hitrost in raven bralnega razumevanja v primerjavi z učenci, ki 

obiskujejo šole nižjega socialno-ekonomskega razreda. Enake rezultate je pokazala tudi 

raziskava avtorjev Celenk in Caliskan (2004, v Kilinc in Yenen, 2016) izvedena na vzorcu 

petošolcev, v kateri so učenci, ki prihajajo iz družin z boljšim socialno-ekonomskim statusom 

in kulturnim ozadjem, dosegali boljše ravni bralnega razumevanja. 

V času osnovnošolskega izobraževanja morajo učenci v skladu z učnim načrtom pri predmetu 

slovenščina doseči cilje in standarde znanja, ki se neposredno nanašajo tudi na branje 

(Poznanovič Jezeršek, 2011). Z učnim načrtom je opredeljeno, kaj naj bi učenci v posameznih 

razredih dosegli. Da pa lahko izpolnijo te zahteve, so potrebna tudi prizadevanja vseh 

vpletenih za zmanjševanje bralne anksioznosti pri učencih, ki jo zaradi takšnih ali drugačnih 

razlogov doživljajo (Melanlioglu, 2014a).  

Bralna anksioznost se pogosto pojavlja, ko se učenci srečajo s težjo ali popolnoma novo 

bralno situacijo. Prav tako naraste v primeru, ko se poveča število besed, ki jih učenec ne 

pozna ali pa ko bralec oblikuje nepravilne sklepe oz. zaključke (Melanlioglu, 2014a). Bolj 

verjetno je tudi, da bodo znaki anksioznosti narasli med aktivnostmi glasnega branja, še zlasti 

pred množico, kot je tudi razred oz. sošolci v razredu. Zato se bodo učenci, ki intenzivneje 

doživljajo bralno anksioznosto, aktivnostim branja v razredu tako raje izognili, saj so ob tem 

tudi mnenja, da bodo ocenjevani s strani učitelja in vrstnikov (Jalongo in Hirsh, 2010; Kilinc 

in Yenen, 2016; Kusdemir in Katranci, 2016).  

Bralna anksioznost ima lahko neugoden vpliv tudi na področje bralnega razumevanja, saj 

visoka raven anksioznosti onesposobi mehanizme razumevanja in tako ovira celoten proces 

branja (Carpenter, Miyake in Just, 1995, v Melanlioglu, 2014b). Da bi preprečili ta vpliv, 

moramo najprej ugotoviti raven bralne anksioznosti pri učencu, prav tako pa tudi zakaj je 

prisotna oz. kaj jo povzroča (Melanlioglu, 2014b).  

Anksioznost, ki se pojavlja pred branjem, odvrača bralčevo pozornost od samega branja in 

onemogoča bralno razumevanje. To posledično slabo vpliva tudi na samopodobo na področju 

branja, učenec pa poleg tega sam sebe zaznava kot neuspešnega (MacIntyre, 1995, v 

Melanlioglu, 2014b). 



34 

 

 

Odnos med bralno uspešnostjo in bralno anksioznostjo je tesno povezan s stopnjo bralne 

anksioznosti (Sellers, 2000; Zin in Rafik-Galea, 2010, v Melanlioglu, 2014b). Učenci z 

visoko stopnjo bralne anksioznosti imajo težave pri priklicu vsebine, ki so jo prebrali, zanje 

pa je značilno tudi, da manj aktivno sodelujejo pri bralnih dejavnostih v razredu (Sellers, 

2000; Lien, 2011). Takšno stanje je pogosto opaženo tudi pri preizkusih, ki temeljijo na 

branju, saj učenci z višjo stopnjo bralne anksioznosti dosegajo nižje rezultate (Ergene, 2003). 

Na drugi strani pa se učenci z nižjo ravnjo anksioznosti pri branju odrežejo bolje (Saito, 

Horwitz in Garza, 1999, v Melanlioglu, 2014b).  

Pri učencih, ki poročajo o višjih ravneh doživljanja bralne anksioznosti, moramo za 

izboljšanje bralne motivacije in omogočanje aktivnejše udeležbe pri dejavnostih upoštevati 

tudi značilnosti profila uspešnih bralcev (Lawrence, 2007, v Melanlioglu, 2014b). Uspešni 

bralci berejo strateško, saj branje doživljajo kot aktiven proces, zato poskušajo brati vsak dan 

in ob tem uporabljati različne strategije (Akyol, 2007, v Melanlioglu, 2014b). Na drugi strani 

učenci, ki ne zmorejo priti do bralnih strategij, ki bi bile v skladu z njihovimi bralnimi cilji, 

slabše razumejo vsebino besedil, razvijajo negativna stališča do branja in imajo zato tudi višjo 

raven bralne anksioznosti (Oh, 1990, v Melanlioglu, 2014b). Ob primerih povišane bralne 

anksioznosti bi učitelj moral vedeti, kako uporabljati različne strategije z namenom 

izboljšanja bralnih veščin (Eysenck, 1992, v Melanlioglu, 2014b; Gomari in Lucas, 2013, v 

Melanlioglu, 2014b). Ena izmed osnovnih strategij, ki jo učitelj lahko uporabi za 

preprečevanje bralne anksioznosti, je metakognicija, ki igra pomembno vlogo na različnih 

področjih, kot so komunikacija, bralno razumevanje, pozornost, samokontrola, spomin, 

pisanje in reševanje problemov (Flavell, 1979, v Melanlioglu, 2014b).  

Z raziskavo avtorice D. Melanlioglu (2014b) so želeli raziskati učinke treninga 

metakognitivnih strategij na ravni bralne anksioznosti pri učencih 6. razreda turškega 

izobraževalnega sistema. Rezultati testiranj, ki so jih izvedli pred začetkom in po zaključku 

treninga, so pokazali statistično pomembno razliko med ravnmi bralne anksioznosti 

eksperimentalne in kontrolne skupine. Po zaključku osemtedenskega treninga so rezultati 

pokazali, da je le-ta pozitivno vplival na eksperimentalno skupino učencev, saj so se po 

uporabi metakognitivnih strategij njihove ravni bralne anksioznosti znižale. Izkazala se je 

namreč statistično pomembna razlika med začetnimi in končnimi rezultati bralne anksioznosti 

pri eksperimentalni skupini, in sicer tako pri splošni bralni anksioznosti kot tudi na vseh treh 

podlestvicah uporabljenega instrumenta. To stanje je mogoče razložiti kot znak, da imajo 

učenci, ki se zavedajo bralnega procesa in ga tudi obvladujejo, nizko raven bralne 

anksioznosti. Na drugi strani pa se pri kontrolni skupini niso pokazale statistično pomembne 

razlike med začetnimi in končnimi rezultati pri ravni splošne bralne anksioznosti. Na osnovi 

rezultatov lahko zaključimo, da zgolj poučevanje na podlagi učnega programa, ki se nanaša na 

področje branja, ni ustrezno v tolikšni meri, da bi pri učencih zmanjšalo raven bralne 

anksioznosti. Ugotovitve raziskave torej nakazujejo, da ima uporaba teh strategij v bralnem 

procesu, kot del pouka maternega jezika, pozitiven učinek na zmanjševanje bralne 

anksioznosti. Avtorica D. Melanlioglu (prav tam) pravi, da je ta zaključek pomemben z vidika 

izobraževanja za izboljšanje bralnih spretnosti, saj tudi razne študije kažejo na to, da visoke 

ravni bralne anksioznosti negativno vplivajo na učenje in škodijo učnemu uspehu.  

Y. Kusdemir in Katranci (2016) v prispevku predstavita svojo raziskavo, katere namen je bil 

analizirati odnos med bralnim razumevanjem, spretnostmi iskanja osrednjega sporočila 

besedila in bralno anksioznostjo pri turških četrtošolcih. Obsežni rezultati so pokazali, da je 

bralno razumevanje učencev prepoznano kot srednje, njihova bralna anksioznost pa je nizka. 
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Rezultati bralnega razumevanja se ne razlikujejo glede na spol (dekleta so dosegla nekoliko 

višje število točk, vendar razlika ni statistično pomembna). Do podobnih rezultatov je prišel 

tudi Ari (2014, v Kusdemir in Katranci, 2016), ki je v svoji raziskavi ugotavljal, da razlike v 

spretnostih bralnega razumevanja niso statistično pomembne glede na spol. Bastug in Keskin 

(2012, v Kusdemir in Katranci, 2016) sta prav tako ugotovila, da učenci in učenke dosegajo 

približno iste rezultate pri tekočem branju in spretnostih bralnega razumevanja. Arslan (2013, 

v Kusdemir in Katranci, 2016) in Ruzgar (2014, v Kusdemir in Katranci, 2016) pa sta v svojih 

raziskavah ugotovila, da imajo dekleta boljše bralne navade in bralno razumevanje ter da so 

boljše pri uporabi bralnih strategij kot fantje. V raziskavi avtorjev Y. Kusdemir in Katranci 

(2016) rezultati bralnega razumevanja pomembno variirajo glede na članstvo v knjižnici, saj 

včlanjeni učenci dosegajo boljše rezultate v primerjavi z ostalimi. Včlanjenost v knjižnico pa 

vpliva tudi na raven bralne anksioznosti, saj se je pokazala statistično pomembna razlika med 

tistimi učenci, ki so včlanjeni, in tistimi, ki niso. Prvi namreč doživljajo nižjo raven bralne 

anksioznosti. Avtorja raziskave (prav tam) pravita, da bi se lahko trdilo, da ima knjižnica 

pozitiven učinek na bralne izkušnje učencev. Rezultati bralnega razumevanja prav tako 

naraščajo z višanjem stopnje izobrazbe staršev. Pokazala pa se je tudi šibka, vendar statistično 

pomembna negativna korelacija med bralno anksioznostjo in bralnim razumevanjem. To 

pomeni, da bralna anksioznost negativno vpliva na bralno razumevanje. Iz raziskovanja 

odnosov med bralnimi dosežki in užitkom pri branju je razvidno, da so učenci, ki imajo do 

branja pozitiven odnos in ob branju uživajo, tudi uspešnejši pri bralnem razumevanju, kot 

ostali (Kush, Watkins, in Brookhart, 2005, v Kusdemir in Katranci, 2016). Pri iskanju 

povezav med iskanjem osrednjega sporočila besedila in bralno anksioznostjo je razvidno, da 

je pri učencih, ki so navedli pravilno oz. nedopolnjeno osrednje sporočilo raven bralne 

anksioznosti nižja v primerjavi z učenci, ki so napisali napačno sporočilo oz. ga sploh niso. 

Nenazadnje pa se je v raziskavi avtorjev Y. Kusdemir in Katranci (2016) pokazalo tudi, da 

učenci niso dovolj kompetentni na področju iskanja osrednjega sporočila v pripovednih in 

informativnih besedilih, saj ga velika večina učencev ni napisala oz. so napisali napačno ali 

nepopolno.  

Avtorji Puji Santoso, Sutarsyah in Sudirman (2013) so ugotavljali vpliv bralne anksioznosti 

na bralno razumevanje pri pouku tujega jezika. Ugotovili so statistično pomembno razliko na 

področju bralnega razumevanja med skupinama učencev z doseženimi višjimi in nižjimi 

ravnmi bralne anksioznosti. Učenci z nižjo bralno anksioznostjo so pri branju besedil v tujem 

jeziku dosegali boljše bralno razumevanje.  

2.4.5 Bralna anksioznost, starost in spol 

Avtorja Kilinc in Yenen (2016) sta v svoji raziskavi uporabila Lestvico bralne anksioznosti 

avtorice D. Melanlioglu, s katero sta želela ugotoviti pogled učencev na bralno anksioznost. 

Lestvica meri bralno anksioznost na različnih področjih, zato je smiselno razdeljena na tri 

podlestvice. Izkazalo se je, da je glede na razred, ki ga učenci obiskujejo, na podlestvici 

bralno razumevanje in analiza prisotna statistično pomembna razlika med učenci 5., 6. in 7. 

razreda. Iz rezultatov je tako razvidno, da učenci 6. in 7. razreda doživljajo višjo raven 

anksioznosti na tej podlestvici v primerjavi z učenci 5. razreda. Avtorja raziskave sklepata, da 

takšno stanje lahko izhaja iz dejstva, da se učenci 6. in 7. razredov že pripravljajo na vpis v 

srednješolsko izobraževanje. Na podlestvici načrtovanje bralnega procesa se niso pokazale 

statistično pomembne razlike glede na razred. V nasprotju s tem pa so se statistično 

pomembne razlike pokazale pri podpornih dejavnikih branja, in sicer med skupino petošolcev 
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in sedmošolcev (v korist 5. razreda) ter med učenci 5., 6. in 7. razreda v primerjavi z 8. 

razredom. To pomeni, da so imeli petošolci najnižjo raven bralne anksioznosti pri 

podlestvicah podporni dejavniki branja in bralno razumevanje in analiza. Na drugi strani pa 

so osmošolci poročali o višjih ravneh anksioznosti na vseh treh podlestvicah v primerjavi z 

vsemi tremi nižjimi razredi.  

Na podlagi teh rezultatov avtorja Kilinc in Yenen (2016) domnevata, da je takšno stanje odraz 

motivacije osmošolcev za povečanje njihove bralne hitrosti in bralnega razumevanja zaradi 

testov oz. izpitov, ki se štejejo za vpis v srednješolsko izobraževanje. Prav tako v primerjavi z 

mlajšimi učenci branje že bolj dojemajo kot pomemben dejavnik pri testnih preizkušnjah 

(prav tam). Razlage za naraščanje bralne anksioznosti od nižjih k višjim razredom sta poiskala 

tudi v drugih empiričnih raziskavah. Yaman (2014, v Kilinc in Yenen, 2016), avtor ene izmed 

njih, ki se je sicer nanašala na splošno anksioznost, pravi, da učenci lahko skozi leta s seboj 

nosijo neuspehe s področja pisanja in njihove negativne učinke iz prvih tovrstnih izkušenj, kar 

se nato prenaša na poznejše izkušnje v višjih razredih, to pa lahko posledično vpliva tudi na 

porast ravni anksioznosti. To velja tudi pri učencih z bralno anksioznostjo. Učenci, ki imajo 

težave na področju branja v začetnih letih osnovne šole, lahko doživljajo povišano raven 

bralne anksioznosti ob branju v poznejših letih izobraževanja (Kilinc in Yenen, 2016).  

Znotraj iste raziskave avtorjev Kilinc in Yenen (2016) se je izkazalo tudi, da na podlestvici 

podporni dejavniki branja Lestvice bralne anksioznosti ni statistično pomembnih razlik med 

spoloma. Statistično pomembni rezultati so se izkazali pri drugih dveh podlestvicah  

(načrtovanje bralnega procesa ter bralno razumevanje in analiza), kjer so se pri dekletih 

izkazale višje stopnje anksioznosti.  

Y. Kusdemir in Katranci (2016) med drugim predstavita tudi rezultate iz raziskave, ki se 

nanašajo na bralno anksioznost glede na spol. Izkazalo se je, da je pri fantih bralna 

anksioznost višja kot pri dekletih, vendar kljub temu razlika med spoloma ni statistično 

pomembna.  

Primerjave s podobnimi študijami so različne. V eni izmed njih so merili spretnosti bralnega 

razumevanja pri učencih 8. razreda, znotraj katere se je pokazalo, da so bile učenke 

uspešnejše od učencev (Gundemir, 2002, v Kilinc in Yenen, 2016). Raziskava avtorja Serta 

(2010, v Kilinc in Yenen, 2016) je pokazala, da so stopnje bralnega razumevanja pomembno 

povezane z ravnjo anksioznosti in spolom pri pouku turškega jezika v 6. razredu. Avtorji 

Saracaloglu, Dedebali in Karasakaloglu (2011, v Kilinc in Yenen, 2016) so v svoji raziskavi 

ugotovili, da glede na spol ne obstaja pomembna razlika v hitrosti branja in ravnjo bralnega 

razumevanja pri učencih 8. razreda. Rezultati navedenih raziskav kažejo, da spol lahko vpliva 

na raven anksioznosti pri učencih ali pa tudi ne.  

2.4.6 Bralna anksioznost in specifične učne težave oz. primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja 

Pričakovano je, da lahko vsi učenci doživljajo bralno anksioznost, vendar imajo učenci, ki 

imajo težave na področju procesiranja, povečano možnost za doživljanje še višje intenzivnosti 

teh čustev prav zaradi primanjkljaja procesiranja in težav na področju učenja (Piechurska-

Kuciel, 2010).  
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Buttler in sodelavci (1985, v Melanlioglu, 2014a) so ugotovili, da so učenci s težavami na 

področju branja doživljali višje ravni anksioznosti in dosegali nižje izobraževalne dosežke v 

primerjavi z ostalimi učenci.  

Bralna anksioznost, ki na splošno izhaja iz težav na področju branja in bralnega razumevanja, 

še zlasti prizadene učence, ki imajo pri glasnem branju znotraj razreda izrazitejše težave 

(Kilinc in Yenen, 2016).  

Učenci, ki imajo težave na področju branja (napake pri branju, težave z usmerjanjem 

pozornosti), zaradi tega pogosteje razvijejo negativen odnos do branja in imajo posledično 

visoko raven bralne anksioznosti (Akyol, 2007, v Melanlioglu, 2014a; Murray in Janelle, 

2003, v Melanlioglu, 2014a; Eysenck in Payne, 2006, v Melanlioglu, 2014a).  

Primanjkljaji na področju jezika povzročajo tudi čustvene spremembe, kot sta visoka 

anksioznost ali nizka motivacija. Sparks in L. Ganschow (1993b, v Piechurska-Kuciel, 2010) 

pravita, da so verjeten vzrok težav pri učenju tujega jezika prikrite ali jasno izražene težave na 

področju posameznikovega razumevanja ali uporabe jezikovnega kodiranja, kot posledica 

tega pa se z veliko verjetnostjo pojavijo razlike oz. spremembe v čustvovanju. V tem pogledu 

so motnje na čustvenem področju predpostavljene kot rezultat in ne vzrok učnih težav pri 

učenju tujega jezika (Ganschow idr., 1998, v Piechurska-Kuciel, 2010). To pomeni, da osebe 

z disleksijo pri učenju tujega jezika doživljajo splošno visoke ravni anksioznosti, kar je lahko 

tudi razlog, zakaj gre pričakovati višje ravni tudi pri doživljanju anksioznosti ob branju oz. 

pisanju (Riddick idr., 1999, v Piechurska-Kuciel, 2010; Piechurska-Kuciel, 2010).  

E. Piechurska-Kuciel (2010) je v raziskavi, v kateri so proučevali ravni anksioznosti pri 

branju in pisanju v tujem jeziku pri gimnazijcih z in brez znakov razvojne disleksije, 

ugotovila, da so dijaki s prisotnimi znaki razvojne disleksije poročali o pomembno višjih 

ravneh bralne anksioznosti in o pomembno nižjih samoocenah o splošnih spretnostih tujega 

jezika ter zaključenih ocenah pri tujem jeziku. Rezultate bi lahko pojasnili s težavami na 

področju branja in črkovanja, ki so značilni za to učno motnjo. Rezultate pa prav tako 

pripisujejo interakciji z anksioznostjo, ki je spodbujena s pridobivanjem znanj tujega jezika in 

posledicam učnega primanjkljaja kognitivne in čustvene narave.  

2.5 PRIPOROČILA ZA ZMANJŠEVANJE SPLOŠNE IN BRALNE 

ANKSIOZNOSTI PRI UČENCIH 

Ko opazimo, da so pri učencu prisotni posamezni znaki anksioznosti, se moramo ustrezno 

odzvati.  

Pri tem so nam lahko v pomoč vprašanja, kot so (Hribar, 2002):  

- Kaj v posamezni situaciji sproža anksioznost pri učencu? 

- Kakšno je njegovo telesno počutje in kakšne so njegove misli? 

- Kaj lahko naredi, ko občuti anksioznost? 

- Kako jo lahko obvlada? 

K zmanjševanju tako splošne kot tudi bralne anksioznosti pri učencih lahko pristopijo starši, 

učitelji in drugi svetovalni delavci, pa tudi učenec sam. V nadaljevanju sledi nabor nekaterih 
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splošnih priporočil in priporočil, s katerimi lahko pripomoremo tudi k zmanjševanju bralne 

anksioznosti pri učencih (Ahmad Fuad, 2016; Brandon, 2017; Dernovšek, Gorenc in Jeriček, 

2006; Hanie in Powell Stanard, 2009; How to Spot Reading Anxiety, b.d.; Hribar, 2002; 

Killu, Marc in Crundwell, 2016; Kozina, 2016; Magajna idr., 2008; Miles, 2017; Parents Can 

Reduce Reading Anxiety: A Guide for Parents of Middle Schoolers, b.d.; Reutzel in Cooter, 

2003, v Santarpia in Voos, 2003). 

Anksioznost je pogosto prisotna v šolskem okolju, zato je pomembno, kako se s tem soočajo 

učitelji in drugi pedagoški delavci. 

Splošna priporočila za zmanjševanje anksioznosti v šolskem okolju 

- Usmerjanje pozornosti v prepoznavanje in spremljanje anksioznih učencev, saj so ti v 

šolskem prostoru pogosto spregledani oz. deležni neustreznega pristopa. Pomembno 

je, da se ne spregleda anksioznih učencev pri obeh spolih, saj se doživljanje in 

izražanje med spoloma lahko razlikuje. 

- Posluževanje multidimenzionalnih pristopov na področju raziskovanja in načrtovanja 

preventivnih programov ter same obravnave: to pripomore k učinkovitejši prepoznavi 

anksioznosti, ob tem pa poznavanje posameznih komponent, ki so najbolj izražene pri 

posamezniku, vpliva tudi na načrtovanje obravnave. Zaznava anksioznih znakov 

zahteva takojšnjo obravnavo in vpeljavo tako preventivnih kot tudi interventnih 

programov, saj se s tem zmanjša možnost kratkoročnih in dolgoročnih posledic. 

- Razvijanje pozitivne šolske klime in zagotavljanje varnega ter spodbudnega okolja v 

šolskem prostoru: pomembno je, da se učenec počuti sprejetega znotraj razreda, zato 

je nujno neobsojajoče šolsko okolje, preprečevanje posmehovanj s strani drugih 

učencev, previdnost pri skupinskem delu (npr. da anksiozni učenci ne ostanejo vedno 

izbrani zadnji), razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov.  

- Uporaba pogostih (vendar ne prepogostih!) potrditev in povratnih informacij 

(zagotovitev, da učenec dela dobro), pozitivnih in spodbudnih besed ter pohval, ki naj 

bodo pristne: anksiozni učenci pogosto usmerjajo svojo pozornost na šibka področja, 

ob tem pa pozabijo na močna, zato se s tem deluje v smeri njihove krepitve. 

- Uvajanje rutine in jasno izražena pričakovanja: v takšnih pogojih anksiozni učenci 

boljše delujejo, pomembno pa je, da so pričakovanja v skladu z učenčevimi 

zmožnostmi, saj previsoka pričakovanja lahko anksioznost še dodatno spodbudijo. 

Pomembno je, da se tudi učenca samega usmerja k postavljanju realističnih 

pričakovanj.  

- Uporaba različnih stilov poučevanja, ki so prilagojeni učnim stilom učencev. 

- Pomoč pri usmerjanju pozornosti na celoto, bistvo in glavne točke pri posamezni 

aktivnosti.  

- Sprotno preverjanje napredka pri obsežnejših in dlje časa trajajočih nalogah, projektih 

ter drugih obveznostih. 

- Prilagoditve preverjanja znanja, izogibanje pretiranim časovnim omejitvam v 

storilnostnih dejavnostih (kontrolne naloge, oddaja izdelkov, izvajanje določene 

aktivnosti, npr. branje) in težnja h konsistentnosti (zagotavljanje občutka varnosti) ter 

strukturiranosti. 

- Pomoč pri načrtovanju in organizaciji učenja ter postavljanju dosegljivih ciljev 

(strategije organizacije učenja-razdelitev nalog in drugih zahtev na manjše dele ter 

usmerjanje na posamezne stopnje, trajanje učenja, načrtovanje odmorov, strategije za 

učinkovito učenje). 
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- Ustrezen sedežni red v razredu: ob učencu z anksioznostjo naj sedi vrstnik, s katerim 

se razume in ki mu bo lahko pomagal v primeru težav.  

- Z lastnimi dejanji je potrebno pri učencu razvijati oz. povečevati tudi njegovo 

samospoštovanje. Tako bo sam sebe bolj cenil in se počutil vrednega.  

- Trening socialnih veščin: s tem izboljšamo učenčeve medosebne spretnosti 

(vzpostavljanje stikov, komunikacija ipd.). 

- Trening sprostitvenih tehnik in dihanja (Dernovšek, Gorenc in Jeriček, 2006): 

o hitra sprostitvena tehnika: globok vdih skozi nos, zadržimo zrak od 10 do 20 

sekund in ob tem napnemo mišice celega telesa, nato izdihnemo skozi usta in 

popustimo napetost v mišicah; 

o ritmično dihanje: vdihnemo skozi nos in ob tem štejemo do 3, nato izdihnemo 

ravno tako skozi nos in štejemo do 3, vmes ne zadržujemo diha, to pa 

ponavljamo nekaj minut; 

o globoko dihanje: dihanje z uporabo trebušne prepone, ponovimo večkrat 

dnevno; 

o progresivna mišična sprostitev: vsako mišično skupino posebej (od glave-

obraza, do nog) stisnemo za 5 in sprostimo za 10 sekund, poleg tega pa svojo 

pozornost usmerjamo še na dihanje; 

o sprostitev na geslo: trikrat globoko vdihnemo in izdihnemo in ob vsakem 

izdihu pomislimo »Moje telo je sproščeno. Sem sproščen/-a.«; ob tem 

sprostimo tudi dele telesa, za katere čutimo, da so napeti. 

- Vključevanje minutk za sprostitev v učne ure. 

- Lastno izobraževanje in povezovanje z drugimi strokovnjaki, ki se ukvarjajo s 

področjem anksioznosti.  

- Izobraževanje staršev s področja različnih vrst anksioznosti na govorilnih urah oz. 

roditeljskih sestankih. 

- Usmerjanje v posluževanje strokovne pomoči, če se izkaže za nujno potrebno (npr. 

metoda kognitivno-vedenjske terapije, ki je na področju anksioznosti ena izmed 

najučinkovitejših).  

 

Priporočila za  zmanjševanje bralne ankisoznosti v šolskem okolju 

- Pogovor z učencem o sami bralni anksioznosti in nudenje podpore pri postopnem 

soočanju z njegovimi strahovi: pomembno je izkazovanje empatije do učenčeve 

anksioznosti. Z učencem se pogovorimo o njegovih občutkih med bralnimi 

aktivnostmi in tudi o morebitnih njegovih predlogih o tem, kaj bi mu pomagalo pri 

premagovanju bralne anksioznosti. Pomembno je, da odkrijemo sprožilce bralne 

anksioznosti pri učencu in jih nato ustrezno obravnavamo.  

- Postopno izpostavljanje učenca situacijam, ki vzbujajo bralno anksioznost: z učencem 

se pogovorimo, npr. o glasnem branju v razredu, temu sledi postopno usmerjanje k 

izpostavljenosti v situacijah, najprej skozi namišljeno, nato v realni situaciji.  

- Učencu z bralno anksioznostjo dodeljujemo za branje krajše in bolj enostavne 

odstavke. 

- Učencu naj bo dovoljeno, da lahko pred glasnim branjem tiho prebere odstavek.  

- Nekaterim pri premagovanju bralne anksioznosti pomaga, če najprej preberejo 

zaključek ali povzetek besedila, saj se tako vnaprej okvirno seznanijo z vsebino 

branja.  
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- Spodbujanje učenca k vizualizaciji bralnega gradiva, kar bo pripomoglo k boljšemu 

razumevanju besedila in tudi pri zapomnitvi: kaj si predstavlja, da se bo zgodilo v 

zgodbi, ustvarjanje vizualne predstave glavnih junakov ipd. 

- Pri branju daljših besedil oz. knjig (domače branje) se učencu pomaga pri načrtovanju 

branja: koliko strani oz. poglavij naj prebere v posameznem dnevu ali tednu, da mu bo 

uspelo pravočasno prebrati, ob tem pa ne bo v časovni stiski.  

- Ustrezna prilagoditev preverjanja znanja: npr. pri pisanju kontrolne naloge naj učitelj 

prebere naloge oz. vprašanja (še zlasti pri učencih razredne stopnje).  

- Učencu svetujemo prostočasno branje lahkotnejših, zabavnih besedil oz. besedil z 

vsebino, ki se nanaša na njegove interese, pri zmanjševanju bralne anksioznosti pa 

pripomorejo tudi zapisi v obliki stripov.  

- Povezovanje bralnih aktivnosti in umetnosti: prebrano gradivo lahko na različne 

načine povežemo z glasbenim, likovnim in dramskim področjem ter z ustvarjalnim 

gibom.  

 

Zmanjševanje ravni anksioznosti lahko poteka na treh ravneh, in sicer na univerzalni 

(vključena je celotna populacija), osredinjeni (načrtovani za skupine, znotraj katere je večja 

možnost za prisotnost anksioznosti in z njo povezanih težav) in individualni (obravnava 

posameznikov, pri katerih je ugotovljena povišana raven anksioznosti). Na ravni šole je 

najprimernejša univerzalna raven, saj s tovrstnimi programi in pristopi, vključimo večje 

število učencev, hkrati pa ne izpostavljamo ranljivejših posameznikov z izrazitejšimi 

težavami (Masten in Motti-Stefanidi, 2009, v Kozina, 2016; Silverman in Treffers, 2001, v 

Kozina, 2016).  

 

K zmanjševanju otrokove (bralne) anksioznosti lahko pripomorejo tudi starši s svojim 

odnosom in ustreznim pristopom k otrokovim težavam. 

Splošna priporočila za zmanjševanje ankisoznosti v domačem okolju 

- Pomembno je, da imajo starši do svojega otroka realna pričakovanja, ki jih bo lahko 

dosegel. 

- Izogibanje težnji k perfekcionizmu. 

- Izogibanje pretirani kritiki (tako tisti, ki se nanaša na osebnostne lastnosti otroka kot 

tudi na njegova dejanja in dosežke). 

- Posluževanje pozitivnih, spodbudnih besed in pohval, ki naj bodo pristne.  

- Spodbujanje otroka k (netekmovalnim) športnim aktivnostim, ki poskrbijo za telesno 

in tudi mentalno sprostitev. 

- Nudenje pomoči otroku pri načrtovanju in organizaciji učenja (ureditev ustreznega 

prostora, zagotovitev mirnega okolja, trajanje učenja, načrtovanje odmorov). 

 

Priporočila za zmanjševanje bralne ankisoznosti v domačem okolju 

- Nikoli ne tarnajte otroku o njegovih bralnih zmožnostih.  
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- Spodbujajte otroka k glasnemu branju. Če otroku ta ideja ni všeč, ga s tem ne silimo, 

dokler sam ne bo pripravljen na to. Ob glasnem branju bodite pozitivni in v podporo. 

- Ne vztrajajte pri tem, da mora otrok brati zahtevno bralno gradivo, temveč mu 

dovolite, da bere kar mu je všeč (revije, stripi). Tako bo ob branju bolj užival, s tem pa 

bo gradil tudi bolj pozitiven odnos do branja samega.  

- Doma imejte na voljo različna bralna gradiva (izposoja v knjižnici), otroku pa bodite v 

zgled tako, da tudi sami berete, kar vas veseli.  

- Za učinkovitejše zmanjševanje bralne anksioznosti sodelujte z učitelji oz. drugimi 

pedagoškimi delavci.  

 

Nenazadnje pa pri zmanjševanju (bralne) anksioznosti veliko pripomore tudi učenec sam s 

pomočjo različnih strategij in dejavnosti. Pomembno je, da učence seznanimo z le-temi, saj 

bodo tako uspešnejši. 

- Pogovor s sošolcem, staršem, učiteljem.  

- Nadzorovanje negativnih misli in preusmerjanje v rešitev težave: učenec lahko 

pozornost z negativnih misli odvrne na različne načine, npr. s pozornim opazovanjem 

kakšnega predmeta ali prostora, miselnimi vajami (računske naloge, naštevanje 

predmetov, hrane ali mest na določeno črko, reševanje križank) ali s spominjanjem 

prijetnejših spominov. 

- Pozitivni (notranji) samogovori.  

- Razdelitev nalog, besedila na manjše dele in konstruktivnejše načrtovanje učenja.  

- Glasno branje samemu sebi ali osebi, ob kateri se učenec ne počuti nelagodno 

(prijatelj, starši). 

- Aktivna telesna udeležba v dejavnostih, pri katerih učenec uživa: sprehodi, tek, 

kolesarjenje, igre z žogo ipd. 

- Izvajanje sprostitvenih tehnik, ko začuti znake anksioznosti (npr. dihalne vaje in druge 

vaje za sprostitev). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 Opredelitev problema, cilji raziskovanja in raziskovalna vprašanja 

3.1.1 Opredelitev problema 

Številne teorije razlagajo odnos med SUT in anksioznostjo, med katerimi je najpogostejša ta, 

da je anksioznost razumljena kot sekundarna reakcija, ki se razvije kot posledica SUT 

(Spreen, 1989, v Nelson in Harwood, 2011). Učenci s SUT dosegajo višje povprečne rezultate 

na merah anksioznosti v primerjavi z učenci brez učnih težav (Nelson in Harwood, 2011). Pri 

učencih, ki imajo težave na področju branja, se poleg težav z osredotočanjem pojavljajo tudi 

napake, kot so obračanje, preskakovanje in ponavljanje (Akyol, 2007, v Melanlioglu, 2014). 

Te težave oz. z njimi povezane negativne izkušnje so pogosto povod, da učenec razvije 

negativen odnos do branja in da ima posledično višjo stopnjo bralne anksioznosti (Murray in 

Janelle, 2003, v Melanlioglu, 2014; Eysenck in Payne, 2006, v Melanlioglu, 2014; Kusdemir 

in Katranci, 2016). Visoka stopnja anksioznosti vpliva na izvajanje kognitivnih nalog, saj se 

pri posamezniku pojavljajo misli, ki s samo nalogo niso povezane, vendar pa zavzamejo velik 

del kapacitete delovnega spomina, kar vodi v manj učinkovito predelovanje informacij. 

Podobno je tudi pri branju, kjer povišana stopnja anksioznosti in pridruženi (negativni) 

notranji govor motita delovanje fonološke zanke. To povzroča potrebo po artikulatornem 

ponavljanju, kar dodatno obremenjuje kapaciteto delovnega spomina, ki je odgovoren za 

prehodno shranjevanje besed. Kot posledica motenosti delovnega spomina zaradi anksioznosti 

pa se lahko pojavi tudi šibkejše bralno razumevanje (Calvo in Eysenck, 1996; Eysenck, 

Derakshan, Santos in Calvo, 2007; Hribar in Magajna, 2011).  

Raziskava avtorjev Y. Kusdemir in Katranci (2016) je pokazala šibko, vendar statistično 

pomembno negativno korelacijo med bralno anksioznostjo in bralnim razumevanjem pri 

četrtošolcih. V raziskavi, ki se nanaša na anksioznost pri branju in pisanju pri gimnazijcih z 

znaki razvojne disleksije v primerjavi z vrstniki brez diagnosticiranih znakov, so ugotovili, da 

mladostniki z znaki razvojne disleksije dosegajo pomembno višjo raven teh dveh vrst 

anksioznosti (Piechurska-Kuciel, 2010). Ker pa nismo zasledili še nobenega vira oz. 

raziskave, ki bi se neposredno nanašala na bralno anksioznost in njeno morebitno povezavo z 

bralnim razumevanjem ter bralnimi učnimi strategijami pri učencih s težjimi SUT oz. PPPU, 

smo se v skladu z raziskanimi viri in literaturo odločili, da bo to osrednji raziskovalni problem 

magistrskega dela. 

3.1.2 Cilji raziskave 

Namen raziskave je osvetliti pojav bralne anksioznosti in ugotoviti morebitne povezave z 

bralnim razumevanjem ter bralnimi učnimi strategijami pri učencih s PPPU v primerjavi z 

vrstniki brez prepoznanih oz. diagnosticiranih PPPU. Zato smo si zastavili naslednje cilje: 

- ugotoviti splošno raven bralne anksioznosti pri učencih s PPPU in ravni na 

posameznih podlestvicah Lestvice bralne anksioznosti (načrtovanje bralnega procesa, 

podporni dejavniki branja, bralno razumevanje in analiza) v primerjavi z vrstniki brez 

diagnosticiranih PPPU; 
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- ugotoviti, ali obstajajo razlike v ravni bralne anksioznosti glede na starost in spol 

učencev s PPPU; 

 

- analizirati povezave med bralno anksioznostjo, bralnim razumevanjem in bralnimi 

učnimi strategijami; 

 

- ugotoviti, ali se učenci s PPPU razlikujejo v ravni bralne anksioznosti, bralnega 

razumevanja in pogostosti uporabe bralnih učnih strategij v primerjavi z vrstniki brez 

diagnosticiranih PPPU. 

3.1.3 Raziskovalna vprašanja  

Na osnovi ciljev smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

- RV1: Kakšna je splošna raven bralne anksioznosti pri učencih s PPPU in kakšni so 

rezultati na posameznih podlestvicah Lestvice bralne anksioznosti (načrtovanje 

bralnega procesa, podporni dejavniki branja, bralno razumevanje in analiza) v 

primerjavi z vrstniki brez diagnosticiranih PPPU? 

 

- RV2: Ali obstajajo razlike v ravni bralne anksioznosti pri učencih s PPPU glede na 

starost in spol? 

 

- RV3: Ali obstaja statistično pomembna povezava med ravnjo bralne anksioznosti in 

bralnim razumevanjem? 

 

- RV4: Ali obstaja statistično pomembna povezava med ravnjo bralne anksioznosti in 

pogostostjo uporabe bralnih učnih strategij? 

 

- RV5: Ali se učenci s PPPU statistično pomembno razlikujejo od učencev brez 

diagnosticiranih PPPU v ravni bralne anksioznosti in bralnega razumevanja ter 

pogostosti uporabe bralnih učnih strategij? 

3.2 Metodologija  

V empiričnem delu je uporabljena deskriptivna in kavzalna neeksperimentalna metoda. 

Uporabljen raziskovalni pristop je kvantitativna raziskava.  

3.2.1 Vzorec 

Vzorec raziskave je namenski. Vključeni so bili učenci obeh spolov v starosti od 10 do 15 let, 

ki so bili v šolskem letu 2016/2017 vključeni v 5. do 9. razred redne osnovne šole.  
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V raziskavi je sodelovalo 27 (51,9 %) učencev s PPPU (usmerjenih v program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo) in 25 (48,1 %) učencev brez diagnosticiranih 

PPPU.  

 

Diagram 1: Struktura vzorca glede na prisotnost PPPU 

 

Glede na spol je celoten vzorec sestavljalo 25 % učencev s PPPU, 26,9 % učenk s PPPU, 19,2 

% učencev brez PPPU in 28,8 % učenk brez PPPU. 

 

Diagram 2: Struktura vzorca glede na prisotnost PPPU in spol 

Učenci s PPPU 
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3.2.2 Instrumentarij 

Za zbiranje podatkov smo uporabili dve ocenjevalni lestvici in test znanja, ki so opisani v 

nadaljevanju. 

3.2.2.1 Lestvica bralne anksioznosti 

Lestvico bralne anksioznosti je oblikovala avtorica D. Melanlioglu (2014) in je bila za potrebe 

naše raziskave prevedena iz angleškega v slovenski jezik z dovoljenjem avtorice. Lestvico 

sestavlja 14 trditev, ki so razdeljene v tri podlestvice:  

- načrtovanje bralnega procesa: 7 trditev se nanaša na to, kaj mora učenec narediti v 

procesu branja;  

- podporni dejavniki branja: 3 trditve se nanašajo na vizualne elemente, ki spremljajo 

besedilo in slog oz. velikost črk;  

- bralno razumevanje in analiza: 4 trditve se nanašajo na razumevanje in analizo 

bralnega gradiva.  

Učenci ocenjujejo trditve na 5-stopenjski Likertovi lestvici (1-nikoli; 5-vedno). Najnižje 

možno število doseženih točk je 14, najvišje 70. Višje kot je število doseženih točk, višja je 

raven bralne anksioznosti. Namenjena je učencem v starosti od približno 10 do 14 let. Čas 

reševanja ni omejen. Notranja zanesljivost celotne lestvice (Cronbach alfa koeficient) znaša 

0,870, na posameznih podlestvicah pa: načrtovanje bralnega procesa = 0,814; podporni 

dejavniki branja = 0,831; bralno razumevanje in analiza = 0,612 (Kilinc in Yenen, 2016; 

Melanlioglu, 2014a).  

3.2.2.2 Vprašalnik o učnih strategijah 

Uporabljen je bil drugi del Vprašalnika o učnih strategijah avtorice S. Pečjak (1998), v 

katerem učenci odgovarjajo, kakšne učne strategije uporabljajo v procesu učenja (pred, med 

in po branju). Sestavljen je iz 20 trditev, in sicer štiri za dejavnosti pred branjem (prelet, 

vprašanja, pregled povzetka, pregled obrobnih razlag), tri za dejavnosti med branjem 

(pozorno branje, označevanje novih, neznanih besed in nazorno predstavljanje) in trinajst za 

dejavnosti po branju (pojasnjevanje novih ali neznanih besed, razdelitev snovi na manjše dele, 

podčrtovanje ključnih besed, izpisovanje ključnih besed, ugotavljanje odnosov med ključnimi 

besedami, ureditev ključnih besed v grafični prikaz, tvorjenje povzetka, ponavljanje snovi z 

branjem, mehanično ponavljanje vsega gradiva, ponavljanje ključnih besed, postavljanje 

vprašanj in odgovarjanje nanje, izražanje lastnega mnenja o snovi in dopolnitev snovi z 

drugimi viri). Učenci ocenjujejo trditve na tristopenjski lestvici (vedno/pogosto, včasih, 

nikoli/redko). Najnižje število doseženih točk je 20, najvišje pa 60. Čas reševanja ni omejen. 

Notranja zanesljivost (Cronbach alfa koeficient) tega dela vprašalnika znaša 0,75 (Pečjak in 

Gradišar, 2015; Pečjak in Košir, 2003).  

3.2.2.3 Enominutni test glasnega in tihega branja 

Enominutni test glasnega in tihega branja avtoric S. Pečjak in A. Gradišar (1991) je namenjen 

preverjanju hitrosti glasnega in tihega branja; pri tem je treba beležiti napake pri branju oz. 
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druge bralne posebnosti, predvsem pa preverjati bralno razumevanje (Arlič, 2015). Test 

glasnega branja sestoji iz besedila Ptica in slon, ki ga učenec prebere glasno. Ocenjevalec 

med učenčevim branjem meri čas in beleži, koliko besed učenec prebere v eni minuti, v shemi 

za vrednotenje glasnega branja pa vrednoti njegovo tehniko branja, ritem, natančnost in 

izraznost. Na koncu učencu ustno zastavi tri vprašanja odprtega tipa in si zabeleži njegove 

odgovore. Test tihega branja sestoji iz besedila Morski pes išče prijatelje in odgovorne pole. 

Učenec besedilo najprej tiho prebere, nato odgovori še na 6 vprašanj, in sicer  5 zaprtega tipa 

(učenec izbere enega izmed štirih ponujenih odgovorov) in 1 odprtega tipa. Skupno je najnižje 

možno število doseženih točk 0, najvišje pa 9. Čas branja obeh testov in odgovarjanja na 

vprašanja ni omejen. 

3.2.3 Zbiranje podatkov 

Zbiranje podatkov je potekalo na petih osnovnih šolah znotraj goriške in osrednjeslovenske 

statistične regije, in sicer v obdobju med 26.5.2017 in 21.6.2017. S šolami, ki so se odločile 

za sodelovanje, smo se najprej dogovorili za izbor vzorca in razdelitev starševskih oz. 

skrbniških soglasij za sodelovanje v empiričnem delu, nato smo izbrali še ustrezen datum za 

izvajanje testiranja. Sama aplikacija izbranih instrumentov je pod našim izvajanjem potekala 

glede na dogovor s sodelujočimi šolami, vodstvo šole oz. šolske svetovalne službe pa so nam 

bile v pomoč pri sami koordinaciji izvajanja. Izvajanje testiranja je potekalo med ali po pouku 

v učilnici ali kabinetu. Po večini je bila aplikacija izbranih instrumentov razdeljena v dva 

sklopa. V prvem smo sodelujoče učence najprej seznanili z namenom našega testiranja, vsak 

izmed njih je prejel tudi šifrirane reševalne pole. Nato so vsi učenci hkrati reševali Lestvico 

bralne anksioznosti, drugi del Vprašalnika o učnih strategijah in tiho branje Enominutnega 

testa. Pri vsaki nalogi posebej so bila učencem podana navodila in primeri za ponazoritev. 

Zaradi terminološke zahtevnosti Lestvice bralne anksioznosti smo prvi del prvega sklopa 

testiranja učencem glasno brali in po potrebi posamezne trditve ponazorili z dodatnimi 

primeri. Reševanje skupinskega dela je v povprečju trajalo do 20 minut. Učenci so bili po 

zaključku reševanja pozvani, naj še enkrat preverijo, če so izpolnili vse zahtevano. V drugem 

sklopu smo z vsakim učencem individualno izvedli glasno branje Enominutnega testa, kar je 

trajalo približno 5 minut na posameznega učenca.  

3.2.4 Obdelava podatkov 

Pridobljene podatke smo najprej sistematično vnesli in uredili v računalniškemu programu 

Microsoft Excel 2007, nato smo jih izvozili v program za statistično analizo podatkov SPSS 

(verzija 22). Podatke smo kvantitativno obdelali in jih predstavili s tabelaričnimi oz. 

grafičnimi prikazi.  
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3.4 Rezultati in interpretacija 

Rezultati izvedene empirične raziskave so prikazani v sklopih glede na zastavljena 

raziskovalna vprašanja. Na začetku smo predstavili rezultate, nato sledi še njihova 

interpretacija. 

3.4.1 Bralna anksioznost pri učencih s PPPU in brez PPPU  

Najprej nas je zanimalo, kakšna je splošna raven bralne anksioznosti pri učencih s PPPU v 

primerjavi z učenci brez diagnosticiranih težav. Za pridobivanje podatkov smo uporabili 

Lestvico bralne anksioznosti, ki sestoji iz treh podlestvic. Zanimalo nas je tudi, na kateri 

izmed teh treh podlestvic učenci v povprečju doživljajo najvišjo oz. najnižjo raven bralne 

anksioznosti. V nadaljevanju je najprej predstavljena opisna statistika Lestvice bralne 

anksioznosti za celotno lestvico, za posamezne podlestvice in posamezne trditve.  

 

Opisna statistika celotne Lestvice bralne anksioznosti 

Tabela 1: Opisna statistika celotne Lestvice bralne anksioznosti 

Skupina N    SD Min Max 

Cronbach 

alfa 

koeficient 

Učenci s PPPU 27 28,59 9,37 15 48 0,877 0,800 

Učenci brez PPPU 25 25,44 8,51 15 46 0,879 

Fantje s PPPU 13 25,69 7,94 16 48 

 Dekleta s PPPU 14 31,29 10,06 15 45 

Fantje brez PPPU 10 23,80 6,53 16 36 

Dekleta brez PPPU 15 26,53 9,66 15 46 

 

Legenda: N – numerus,    – aritmetična sredina, SD – standardna deviacija,  

   Min – minimum, Max – maksimum. 

Cronbach alfa koeficient notranje zanesljivosti na celotni lestvici (14 trditev) je znašal pri 

učencih s PPPU 0,877, pri učencih brez diagnosticiranih PPPU 0,879, pri obeh skupinah 

skupaj pa 0,880. Ti rezultati se uvrščajo v srednjo do visoko zanesljivost merskega 

instrumenta (0,80-0,90). Notranja zanesljivost celotne Lestvice bralne anksioznosti je v eni 

izmed raziskav avtorice D. Melanlioglu (2014a) znašala 0,870.  

Najnižje možno doseženo število točk (Min) na celotni lestvici je 14, najvišje (Max) pa 70. 

Najnižje doseženo število točk na celotni lestvici pri vseh učencih s PPPU je bilo 15, ravno 

tako tudi pri vseh učencih brez diagnosticiranih PPPU. Najvišje doseženo število točk pri 

učencih s PPPU je bilo 48, pri vrstnikih brez diagnosticiranih PPPU pa 46. 



48 

 

 

Aritmetična sredina celotne lestvice pri skupini učencev s PPPU je znašala 28,59 (SD = 9,37), 

medtem ko je pri učencih brez PPPU znašala 25,44 (SD = 8,51). To pomeni, da so učenci s 

PPPU v povprečju izkazovali višjo splošno raven bralne anksioznosti, saj so dosegli 3,15 točk 

več kot učenci brez PPPU. Ta rezultat je v skladu z rezultati metaanalize študij s področja 

SUT oz. PPPU in anksioznosti, ki so pokazali, da učenci s SUT oz. PPPU dosegajo višje 

povprečne rezultate na merah anksioznosti v primerjavi z učenci brez tovrstnih težav (Nelson 

in Harwood, 2011). Podobno so ugotovili tudi Buttler in sodelavci (1985, v Melanlioglu, 

2014a), in sicer, da učenci, ki imajo težave na področju branja, doživljajo višje ravni 

anksioznosti in dosegajo nižje izobraževalne dosežke v primerjavi s preostalimi učenci, ki teh 

težav nimajo. Tudi E. Piechurska-Kuciel (2010) pravi, da je pričakovano, da lahko vsi učenci 

doživljajo bralno anksioznost, vendar imajo učenci s težavami na področju procesiranja 

povečano možnost za doživljanje še višje intenzivnosti teh čustev prav zaradi primanjkljajev 

procesiranja in težav na področju učenja.  

Tabela 2: Levenov test homogenosti varianc in t-test za neodvisne vzorce: preverjanje razlik v 

doživljanju bralne anksioznosti na celotni Lestvici bralne anksioznosti glede na prisotnost 

PPPU 

Skupina N 
Levene test t-test 

F p t df p 

Učenci s PPPU 27 
0,178 0,675 1,267 50 0,211 

Učenci brez PPPU 25 

 
Legenda: N – numerus, F – vrednost F-testa, p – raven statistične pomembnosti, t – vrednost t-testa, df 

– stopinje prostosti.  

 

Ker se je s statistično obdelavo podatkov izkazalo (Tabela 2), da je porazdelitev rezultatov 

normalna in da so variance homogene (F = 0,178, p = 0,675), smo za preverjanje statistične 

pomembnosti razlike med aritmetičnima sredinama obeh skupin uporabili t-test. Po izračunu 

se je izkazalo, da razlika med aritmetičnima sredinama na celotni lestvici ni statistično 

pomembna (t(50) = 1,27, p = 0,211).  

 

Opisna statistika posameznih podlestvic Lestvice bralne anksioznosti  

V nadaljevanju je predstavljena opisna statistika za vsako posamezno podlestvico posebej.  

Podlestvica načrtovanje bralnega procesa  

Tabela 3: Opisna statistika podlestvice načrtovanje bralnega procesa Lestvice bralne 

anksioznosti 

Skupina N    SD Min Max 

Učenci s PPPU 27 13,81 4,72 8 25 

Učenci brez PPPU 25 12,76 4,39 7 22 
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Fantje s PPPU 13 12,92 4,61 8 25 

Dekleta s PPPU 14 14,64 4,82 8 23 

Fantje brez PPPU 10 11,70 3,47 8 18 

Dekleta brez PPPU 15 13,47 4,90 7 22 

 

Legenda: N – numerus,    – aritmetična sredina, SD – standardna deviacija,  

   Min – minimum, Max – maksimum. 

Podlestvica načrtovanje bralnega procesa sestoji iz 7 trditev. Najnižje možno število točk je 

7, najvišje pa 35. 

Rezultati v Tabeli 3 kažejo, da je pri skupini učencev s PPPU na podlestvici načrtovanje 

bralnega procesa aritmetična sredina znašala 13,81 točk (SD = 4,72), medtem ko je pri 

skupini vrstnikov brez diagnosticiranih PPPU znašala 12,76 točk (SD = 4,39).  

Najnižje doseženo število točk (Min) na tej podlestvici pri učencih s PPPU je bilo 8 točk, 

medtem ko je bilo pri učencih brez diagnosticiranih PPPU 7 točk.  

Najvišje doseženo število točk (Max) na podlestvici načrtovanje bralnega procesa pri 

učencih s PPPU je bilo 25, njihovih vrstnikov brez diagnosticiranih PPPU pa 22.  

 

Podlestvica podporni dejavniki branja 

Tabela 4: Opisna statistika podlestvice podporni dejavniki branja Lestvice bralne anksioznosti 

Skupina N    SD Min Max 

Učenci s PPPU 27 6,07 3,00 3 13 

Učenci brez PPPU 25 4,60 2,31 3 12 

Fantje s PPPU 13 4,69 1,65 3 8 

Dekleta s PPPU 14 7,36 3,43 3 13 

Fantje brez PPPU 10 4,50 1,90 3 8 

Dekleta brez PPPU 15 4,67 2,61 3 12 

 

Legenda: N – numerus,    – aritmetična sredina, SD – standardna deviacija,  

   Min – minimum, Max – maksimum. 

Podlestvica podporni dejavniki branja sestoji iz 3 trditev. Najnižje možno število točk je 3, 

najvišje pa 15. 

Iz Tabele 4 je razvidno, da je aritmetična sredina skupine učencev s PPPU na tej podlestvici 

znašala 6,07 točk (SD = 3,00), medtem ko je pri skupini vrstnikov brez diagnosticiranih PPPU 

znašala 4,60 točk (SD = 2,31).  
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Najnižje doseženo število točk (Min) na podlestvici podporni dejavniki branja pri učencih s 

PPPU je bilo 3, prav tako tudi pri učencih brez diagnosticiranih PPPU.  

Najvišje doseženo število točk (Max) pri učencih s PPPU je bilo 13, njihovih vrstnikov brez 

diagnosticiranih PPPU pa 12.  

 

Podlestvica bralno razumevanje in analiza 

Tabela 5: Opisna statistika podlestvice bralno razumevanje in analiza Lestvice bralne 

anksioznosti 

Skupina N    SD Min Max 

Učenci s PPPU 27 8,70 2,89 4 15 

Učenci brez PPPU 25 8,08 2,64 4 13 

Fantje s PPPU 13 8,08 2,96 4 15 

Dekleta s PPPU 14 9,29 2,81 4 14 

Fantje brez PPPU 10 7,60 1,78 5 11 

Dekleta brez PPPU 15 8,40 3,11 4 13 

 

Legenda: N – numerus,    – aritmetična sredina, SD – standardna deviacija,  

   Min – minimum, Max – maksimum. 

Podlestvica bralno razumevanje in analiza sestoji iz 4 trditev. Najnižje možno število točk je 

4, najvišje pa 20. 

Iz Tabele 5 je razvidno, da je aritmetična sredina skupine učencev s PPPU na podlestvici 

bralno razumevanje in analiza znašala 8,70 točk (SD = 2,89), medtem ko je pri skupini 

vrstnikov brez diagnosticiranih PPPU znašala 8,08 točk (SD = 2,64).  

Na tej podlestvici je bilo najnižje doseženo število točk (Min) pri učencih s PPPU 4, prav tako 

tudi pri skupini učencev brez diagnosticiranih PPPU.  

Najvišje doseženo število točk (Max) na tej podlestvici je bilo 15 točk pri učencih s PPPU, pri 

učencih brez PPPU pa 13 točk.  

 

Aritmetične sredine in standardni odkloni posameznih trditev znotraj posameznih podlestvic 

V nadaljevanju so v Tabeli 6 predstavljene še skupne aritmetične sredine in standardni 

odkloni posameznih trditev znotraj podlestvic za skupino učencev s PPPU in brez PPPU. 

Tabela 6: Aritmetične sredine in standardni odkloni posameznih trditev znotraj podlestvic pri 

učencih s PPPU in učencih brez PPPU 

Skupina N    - podlestvica SD    - podlestvica SD    - podlestvica SD 
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načrtovanje 

bralnega 

procesa 

podporni 

dejavniki 

branja 

bralno 

razumevanje in 

analiza 

Učenci s 

PPPU 
27 1,97 0,34 2,02 0,13 2,18 0,12 

Učenci brez 

PPPU 
25 1,83 0,27 1,47 0,76 2,00 0,21 

 

Legenda: N – numerus,    – aritmetična sredina, SD – standardna deviacija. 

 

Pri interpretaciji skupnih aritmetičnih sredin posameznih trditev v posamezni podlestvici smo 

uporabili kategorizacijo, ki je bila uporabljena v raziskavi avtorjev Kilinc in Yenen (2016), 

saj je bila tako v naši kot tudi v njuni raziskavi uporabljena ista lestvica za preverjanje bralne 

anksioznosti: nikoli: 1.00-1.80; redko: 1.81-2.60; včasih: 2.61-3.40; pogosto: 3.41-4.20; 

vedno: 4.21-5.00 (prav tam).  

Rezultati v Tabeli 6 kažejo, da so učenci s PPPU v povprečju najvišjo raven anksioznosti    = 

2,18 (SD = 0,12) izkazovali pri trditvah podlestvice bralno razumevanje in analiza. Z 

rezultatom    = 2,02 (SD = 0,13) so ji sledile trditve v podlestvici podporni dejavniki branja, 

najnižjo raven (   = 1,97, SD = 0,34) so izkazali pri trditvah podlestvice načrtovanje bralnega 

procesa. Glede na zgoraj navedene aritmetične sredine za stopnjo oz. izrazitost bralne 

anksioznosti lahko trdimo, da učenci s PPPU na vseh treh podlestvicah doživljajo bralno 

anksioznost redko (   = 1,81-2,60). 

Tudi učenci brez diagnosticiranih PPPU so najvišjo raven anksioznosti doživljali pri trditvah 

podlestvice bralno razumevanje in analiza (   = 2,00, SD = 0,21), sledile so ji trditve 

podlestvice načrtovanje bralnega procesa (   = 1,83, SD = 0,27) in nato trditve v podlestvici 

podporni dejavniki branja (   = 1,47, SD = 0,76). Glede na opredelitve aritmetičnih sredin 

učenci brez PPPU pri trditvah podlestvice načrtovanje bralnega procesa in trditvah 

podlestvice bralno razumevanje in analiza bralno anksioznost doživljajo redko (    1,81-

2,60), medtem ko bralne anksioznosti pri trditvah podlestvice podporni dejavniki branja ne 

doživljajo nikoli (    1,00-1,80). 

Podobno kot učenci brez PPPU, vključeni v našo raziskavo, so raven anksioznosti pri trditvah 

posameznih podlestvic doživljali tudi učenci, ki so bili vključeni v raziskavo avtorjev Kilinc 

in Yenen (2016). Najvišje povprečje so izkazovali pri trditvah podlestvice bralno 

razumevanje in analiza, nato so tudi pri njih sledile trditve podlestvice načrtovanje bralnega 

procesa in nazadnje trditve podlestvice podporni dejavniki branja. 

Trditve podlestvice bralnega razumevanja in analize, kjer sta obe skupini učencev (z in brez 

diagnosticiranih PPPU), vključenih v našo raziskavo, dosegali najvišjo raven, se nanašajo na 

doživljanje neprijetnih občutkov, ki so povezani z razumevanjem besedila (težave pri priklicu 

in razumevanju prebrane vsebine, težave pri določanju besedilne zvrsti in glavnega sporočila). 

Rezultati kažejo, da učenci doživljajo bralno anksioznost v situacijah, v katerih bi se pokazale 

njihove šibkosti in bi bili ob tem deležni morebitnega zasmehovanja v primeru neustreznih 

medsebojnih odnosov znotraj razreda, kar je po besedah mnogih avtorjev tudi eden izmed 

pomembnih dejavnikov anksioznosti (Brown idr., 2004, v Kozina, 2016; Freiberg, 1999, v 

Kozina, 2016; Hribar, 2002; Mikuš-Kos, 1990). Povišana anksioznost pri učencu privede tudi 
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do razvoja negativnega odnosa do lastnih spretnosti in zmanjšanja samozavesti (Eysenck in 

Payne, 2006, v Melanlioglu, 2014a).   

Trditve podlestvice podporni dejavniki branja se nanašajo na dejavnike branja, ki so povezani 

z razumevanjem besedila. Ti vključujejo elemente, kot so vidne opore (slike, ilustracije) in 

velikost ter slog pisave (poševne, pokončne črke). Pri učencih s PPPU, ki imajo težave na 

področju branja, se pojavljajo težave pri interakciji z besedilom tudi zaradi omenjenih 

elementov (npr. premajhna velikost pisave, uporaba različnih slogov med besedilom, 

odsotnost grafičnega gradiva ipd.), kar vpliva tudi na razumevanje besedila, saj učenci več 

pozornosti usmerjajo na samo dekodiranje kot pa razumevanje vsebine. Tudi drugi avtorji 

(Tompkins, 2006, v Kusdemir in Katranci, 2016; Pečjak, 1996; Kilinc in Yenen, 2016) 

uvrščajo značilnosti besedila med dejavnike, ki pomembno vplivajo na uspešnost bralca v 

procesu bralnega razumevanja. V nasprotju z njimi učenci brez diagnosticiranih PPPU nimajo 

težav (oz. so le-te manjše) pri razumevanju vsebine v primeru majhne pisave ali uporabe 

različnih slogov v bralnem gradivu.  

 

Opisna statistika posameznih trditev vseh treh podlestvic Lestvice bralne anksioznosti 

V nadaljevanju so v Tabeli 7 predstavljene aritmetične sredine in standardni odkloni 

posameznih trditev vseh treh podlestvic Lestvice bralne anksioznosti za skupino učencev s 

PPPU in brez PPPU. 

Tabela 7: Aritmetične sredine in standardni odkloni posameznih trditev pri učencih s PPPU in 

učencih brez PPPU 

Trditve 

Učenci s PPPU  

(N=27) 

Učenci brez PPPU 

(N=25) 

   SD    SD 

1 2,26 0,81 2,04 1,14 

2 2,19 0,96 1,72 0,98 

3 2,07 1,38 2,04 1,37 

4 1,96 0,81 1,96 0,98 

5 1,33 0,73 1,32 0,56 

6 1,74 1,06 1,60 0,82 

7 2,26 1,02 2,08 1,00 

8 1,89 0,84 1,44 0,71 

9 2,15 1,41 1,60 1,12 

10 2,04 1,45 1,56 0,96 

11 2,22 1,31 2,28 1,10 

12 2,22 0,97 2,04 0,93 

13 2,00 0,92 1,96 0,89 
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14 2,26 1,06 1,80 0,82 

 

Legenda: N – numerus,    – aritmetična sredina, SD – standardna deviacija. 

 

Tudi pri interpretaciji aritmetičnih sredin posameznih trditev smo si pomagali z že omenjeno 

kategorizacijo, kot je bila uporabljena tudi v raziskavi avtorjev Kilinc in Yenen (2016): nikoli: 

1.00-1.80; redko: 1.81-2.60; včasih: 2.61-3.40; pogosto: 3.41-4.20; vedno: 4.21-5.00.  

Izračunane aritmetične sredine vsake trditve posebej so pokazale, da skupina učencev s PPPU 

v povprečju najvišjo raven bralne anksioznosti (   = 2,26) doživlja pri naslednjih trditvah: 

- 1. trditev: Skrbi me, ko ne znam v besedilu prepoznati ključnih besed. (SD = 0,81); 

- 7. trditev: Nelagodno mi je, ko ne morem sklepati iz besedila. (SD = 1,02); 

- 14. trditev: Neprijetno mi je, ko ne morem določiti glavnega sporočila besedila, ki ga 

berem. (SD = 1,06). 

V skladu z opredelitvijo aritmetičnih sredin za interpretacijo pomeni, da učenci s PPPU pri 

zgornjih treh navedenih trditvah bralno anksioznost doživljajo redko (    1,81-2,60), čeprav 

so te tri pri njih v povprečju najvišje ocenjene. 

Učenci s PPPU v povprečju najnižjo raven bralne anksioznosti (   = 1,33, SD = 0,73) 

doživljajo pri peti trditvi: Skrbi me, ko ne znam predvideti, kaj bom potreboval/-a med 

branjem. Rezultat pomeni, da pri tej trditvi nikoli ne doživljajo anksioznosti (    1,00-1,80). 

Iz rezultatov v Tabeli 7 je razvidno, da učenci, poleg te trditve, anksioznosti nikoli ne občutijo 

tudi pri šesti trditvi: Skrbi me, ko se ne morem odločiti, kako bom prebral/-a besedilo (   = 

1,74, SD = 1,06). 

V nasprotju z učenci s PPPU, učenci brez diagnosticiranih PPPU doživljajo v povprečju 

najvišjo raven bralne anksioznosti (   = 2,28, SD = 1,10) pri enajsti trditvi: Neprijetno mi je, če 

se po branju ne morem spomniti ničesar o besedilu. Interpretacija tega rezultata nam pove, da 

učenci brez PPPU pri tej trditvi bralno anksioznost doživljajo redko (    1,81-2,60), čeprav je 

bila ta trditev pri njih v povprečju najvišje ovrednotena.  

Učenci brez PPPU v povprečju najnižjo raven bralne anksioznosti (   = 1,32, SD = 0,56) 

doživljajo ravno tako kot učenci s PPPU pri peti trditvi: Skrbi me, ko ne znam predvideti, kaj 

bom potreboval/-a med branjem. Pri tej trditvi torej v povprečju nikoli ne občutijo 

anksioznosti (    1,00-1,80).  

Tudi v raziskavi avtorjev Kilinc in Yenen (2016) je bila med učenci najvišje ovrednotena (   = 

3,44, SD = 1,27) ista, enajsta trditev, kot pri učencih brez PPPU iz naše raziskave (Neprijetno 

mi je, če se po branju ne morem spomniti ničesar o besedilu.). Aritmetična sredina se pri tej 

trditvi glede na opredelitev za interpretacijo uvršča v pogosto doživljanje bralne anksioznosti 

(    3,41-4,20). V povprečju so najnižje (   = 1,96, SD = 1,26) ocenili trditev Težave imam z 

razumevanjem besedila, ko je pisava različna (poševne ali pokončne črke)., kar v skladu z 

opredelitvijo pomeni, da ob tem redko doživljajo bralno anksioznost (    1,81-2,60).  

Učenci s PPPU so najvišjo raven bralne anksioznosti izkazali pri trditvah, ki se nanašata na 

doživljanje neprijetnih trenutkov ob nezmožnosti sklepanja iz besedila ali ob težavah pri 
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določitvi glavnega sporočila. Avtorica D. Melanlioglu (2014a) pravi, da bralna anksioznost 

naraste v primeru, ko bralec oblikuje nepravilne sklepe oz. zaključke, kar potrjuje rezultate 

naše raziskave.  

Učenci brez PPPU so najvišjo raven anksioznosti izkazali pri trditvi, ki se nanaša na 

neprijetne občutke ob tem, ko se po branju ne morejo spomniti ničesar. Tudi avtorici V. D. 

Sellers (2000) in H. Y. Lien (2011) pravita, da imajo učenci s povišano stopnjo anksioznosti, 

med drugimi težavami, tudi težave pri priklicu prebrane vsebine.  

Na podlagi vseh zgoraj navedenih rezultatov lahko na prvo raziskovalno vprašanje 

odgovorimo, da skupina učencev s PPPU v skupnem povprečju dosega nekoliko višjo 

povprečno vrednost na celotni lestvici, vendar razlika med njimi in skupino učencev brez 

diagnosticiranih PPPU v našem primeru ni statistično pomembna. Prav tako smo ugotovili, da 

učenci s PPPU najvišjo raven bralne anksioznosti izkazujejo pri podlestvici bralno 

razumevanje in analiza; enako tudi njihovi vrstniki brez PPPU. Najnižjo raven pa učenci s 

PPPU izkazujejo pri podlestvici načrtovanje bralnega procesa, medtem ko vrstniki brez PPPU 

najnižjo raven izkazujejo pri podlestvici podporni dejavniki branja. Učenci s PPPU na vseh 

treh podlestvicah bralno anksioznost doživljajo redko. Skupina učencev s PPPU v povprečju 

najvišjo raven anksioznosti doživlja pri trditvah: Skrbi me, ko ne znam v besedilu prepoznati 

ključnih besed.; Nelagodno mi je, ko ne morem sklepati iz besedila.; Neprijetno mi je, ko ne 

morem določiti glavnega sporočila besedila, ki ga berem. Pri vrstnikih brez PPPU pa je bila 

najvišje ocenjena trditev: Neprijetno mi je, če se po branju ne morem spomniti ničesar o 

besedilu. Učenci s PPPU najnižjo raven anksioznosti doživljajo pri trditvi: Skrbi me, ko ne 

znam predvideti, kaj bom potreboval/-a med branjem., ravno tako pa tudi njihovi vrstniki brez 

PPPU. 

3.4.2 Bralna anksioznost glede na starost in spol učencev s in brez PPPU 

Zanimalo nas je tudi, ali obstajajo razlike pri skupini učencev s PPPU in skupini  brez PPPU 

glede na starost in spol. Za pridobivanje teh podatkov smo prav tako uporabili Lestvico bralne 

anksioznosti.  

V nadaljevanju so rezultati predstavljeni v dveh ločenih sklopih, in sicer najprej glede na spol 

ter nato glede na starost oz. skupine razredov. 

Bralna anksioznosti in spol 

Opisna statistika celotne Lestvice bralne anksioznosti 

Tabela 8: Opisna statistika celotne Lestvice bralne anksioznosti glede na spol 

Skupina N    SD Min Max 

Fantje s PPPU 13 25,69 7,94 16 48 

Dekleta s PPPU 14 31,29 10,06 15 45 

Fantje brez PPPU 10 23,80 6,53 16 36 

Dekleta brez PPPU 15 26,53 9,66 15 46 
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Legenda: N – numerus,    – aritmetična sredina, SD – standardna deviacija,  

   Min – minimum, Max – maksimum. 

Iz Tabele 8 je razvidno, da znaša aritmetična sredina fantov s PPPU na celotni Lestvici bralne 

anksioznosti 25,69 (SD = 7,94). Njihovo najnižje doseženo število točk je bilo 16, najvišje pa 

48.  

Aritmetična sredina deklet s PPPU na celotni lestvici znaša 31,29 (SD = 10,06). Pri njih je 

najnižje doseženo število točk znašalo 15, najvišje pa 45.  

Aritmetična sredina fantov brez PPPU na celotni lestvici znaša 23,80 (SD = 6,53). Njihovo 

najnižje doseženo število točk je bilo 16, medtem ko je bilo najvišje 36.  

Pri dekletih brez PPPU pa znaša aritmetična sredina na celotni lestvici 26,53 (SD = 9,66). 

Njihovo najnižje doseženo število točk je bilo 15, najvišje pa 46.  

S t-testom za neodvisne vzorce smo preverili, ali se fantje s PPPU in dekleta s PPPU, fantje s 

PPPU in fantje brez PPPU ter dekleta s PPPU in dekleta brez PPPU statistično pomembno 

razlikujejo med seboj glede doživljanja bralne anksioznosti na celotni Lestvici bralne 

anksioznosti.  

Tabela 9: Levenov test homogenosti varianc in t-test za neodvisne vzorce: preverjanje razlik v 

doživljanju bralne anksioznosti na celotni Lestvici bralne anksioznosti glede na spol 

Skupina N Levene test t-test 

  F p  t df p 

Fantje s PPPU 13 
2,463 0,129 1,595 25 0,123 

Dekleta s PPPU 14 

Fantje s PPPU 13 
0,009 0,924 0,611 21 0,548 

Fantje brez PPPU 10 

Dekleta s PPPU 14 
0,062 0,805 1,298 27 0,205 

Dekleta brez PPPU 15 

 
Legenda: N – numerus, F – vrednost F-testa, p – raven statistične pomembnosti, t – vrednost t-testa, df 

– stopinje prostosti.  

 

Iz primerjav med posameznimi skupinami v Tabeli 9 je razvidno, da med primerjanimi 

skupinami po spolu ni statistično pomembnih razlik. Dekleta s PPPU so izrazila nekoliko 

večjo bralno anksioznost v primerjavi s fanti s PPPU. Prav tako so dekleta s PPPU v 

primerjavi z dekleti brez PPPU in fantje s PPPU v primerjavi s fanti brez PPPU izrazili 

nekoliko večjo bralno anksioznost.  

 

Opisna statistika posameznih podlestvic Lestvice bralne anksioznosti  
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V nadaljevanju je predstavljena opisna statistika za vsako posamezno podlestvico posebej 

glede na spol.  

 

Podlestvica načrtovanje bralnega procesa  

Tabela 10: Opisna statistika podlestvice načrtovanje bralnega procesa Lestvice bralne 

anksioznosti glede na spol 

Skupina N    SD Min Max 

Fantje s PPPU 13 12,92 4,61 8 25 

Dekleta s PPPU 14 14,64 4,82 8 23 

Fantje brez PPPU 10 11,70 3,47 8 18 

Dekleta brez PPPU 15 13,47 4,90 7 22 

 

Legenda: N – numerus,    – aritmetična sredina, SD – standardna deviacija,  

   Min – minimum, Max – maksimum. 

Iz Tabele 10 je razvidno, da aritmetična sredina fantov s PPPU na podlestvici načrtovanje 

bralnega procesa znaša 12,92 (SD = 4,61). Njihovo najnižje doseženo število točk je bilo 8, 

najvišje pa 25.  

Pri dekletih s PPPU znaša aritmetična sredina na tej podlestvici 14,64 (SD = 4,82). Najnižje 

doseženo število točk je bilo 8, najvišje pa 23.  

Aritmetična sredina fantov brez PPPU na podlestvici načrtovanje bralnega procesa znaša 

11,70 (SD = 3,47). Njihovo najnižje doseženo število točk je bilo 8, medtem ko je bilo 

najvišje 18.  

Pri dekletih brez PPPU pa aritmetična sredina znaša 13,47 (SD = 4,90). Najnižje doseženo 

število točk je bilo 7, najvišje pa 22.  

S t-testom za neodvisne vzorce smo preverili, ali se fantje s PPPU in dekleta s PPPU, fantje s 

PPPU in fantje brez PPPU ter dekleta s PPPU in dekleta brez PPPU statistično pomembno 

razlikujejo med seboj glede doživljanja bralne anksioznosti na podlestvici načrtovanje 

bralnega procesa.   

Tabela 11: Levenov test homogenosti varianc in t-test za neodvisne vzorce: preverjanje razlik 

v doživljanju bralne anksioznosti na podlestvici načrtovanje bralnega procesa Lestvice bralne 

anksioznosti glede na spol 

Skupina N 
Levene test t-test 

F p t df p 

Fantje s PPPU 13 
0,555 0,463 0,945 25 0,354 

Dekleta s PPPU 14 

Fantje s PPPU 13 0,276 0,605 0,699 21 0,492 
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Fantje brez PPPU 10 

Dekleta s PPPU 14 
0,013 0,910 0,651 27 0,521 

Dekleta brez PPPU 15 

 
Legenda: N – numerus, F – vrednost F-testa, p – raven statistične pomembnosti, t – vrednost t-testa, df 

– stopinje prostosti.  

 

Iz primerjav med posameznimi skupinami v Tabeli 11 je razvidno, da med primerjanimi 

skupinami po spolu ni statistično pomembnih razlik. Dekleta s PPPU so v primerjavi s fanti s 

PPPU izrazila nekoliko večjo bralno anksioznost. Fantje s PPPU so izrazili nekoliko večjo 

bralno anksioznost v primerjavi s fanti brez PPPU, enako tudi dekleta s PPPU v primerjavi z 

dekleti brez PPPU.  

 

Podlestvica podporni dejavniki branja  

Tabela 12: Opisna statistika podlestvice podporni dejavniki branja Lestvice bralne 

anksioznosti glede na spol 

Skupina N    SD Min Max 

Fantje s PPPU 13 4,69 1,65 3 8 

Dekleta s PPPU 14 7,36 3,43 3 13 

Fantje brez PPPU 10 4,50 1,90 3 8 

Dekleta brez PPPU 15 4,67 2,61 3 12 

 

Legenda: N – numerus,    – aritmetična sredina, SD – standardna deviacija,  

   Min – minimum, Max – maksimum. 

Iz Tabele 12 je razvidno, da na podlestvici podporni dejavniki branja aritmetična sredina 

fantov s PPPU znaša 4,69 (SD = 1,65). Njihovo najnižje doseženo število točk je bilo 3, 

najvišje pa 8.  

Pri dekletih s PPPU znaša aritmetična sredina na tej podlestvici 7,36 (SD = 3,43). Najnižje 

doseženo število točk je pri njih znašalo 3, najvišje pa 13.  

Aritmetična sredina fantov brez PPPU na podlestvici podporni dejavniki branja znaša 4,50 

(SD = 1,90). Njihovo najnižje doseženo število točk je bilo 3, medtem ko je bilo najvišje 8.  

Pri dekletih brez PPPU pa aritmetična sredina znaša 4,67 (SD = 2,61). Najnižje doseženo 

število točk pri njih je bilo 3, najvišje pa 12.  
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S t-testom za neodvisne vzorce smo preverili, ali se fantje s PPPU in dekleta s PPPU, fantje s 

PPPU in fantje brez PPPU ter dekleta s PPPU in dekleta brez PPPU statistično pomembno 

razlikujejo med seboj glede doživljanja bralne anksioznosti na podlestvici podporni dejavniki 

branja. 

Tabela 13: Levenov test homogenosti varianc in t-test za neodvisne vzorce: preverjanje razlik 

v doživljanju bralne anksioznosti na podlestvici podporni dejavniki branja Lestvice bralne 

anksioznosti glede na spol 

Skupina N 
Levene test t-test 

F p t df p 

Fantje s PPPU 13 
7,920 0,009 2,598 19 0,018 

Dekleta s PPPU 14 

Fantje s PPPU 13 
0,702 0,411 0,259 21 0,798 

Fantje brez PPPU 10 

Dekleta s PPPU 14 
2,338 0,138 2,386 27 0,024 

Dekleta brez PPPU 15 

 
Legenda: N – numerus, F – vrednost F-testa, p – raven statistične pomembnosti, t – vrednost t-testa, df 

– stopinje prostosti.  

 

Iz primerjav med posameznimi skupinami v Tabeli 13 je razvidno, da so med nekaterimi 

primerjanimi skupinami po spolu prisotne statistično pomembne razlike. Dekleta s PPPU so v 

primerjavi s fanti brez PPPU izražala večjo bralno anksioznost, razlika med tema dvema 

skupinama pa se je izkazala za statistično pomembno. Fantje s PPPU so v primerjavi s fanti 

brez PPPU izražali nekoliko večjo bralno anksioznost, ki ni statistično pomembna. Dekleta s 

PPPU so v primerjavi z dekleti brez PPPU izražala večjo bralno anksioznost, razlika med 

tema dvema skupinama se je tudi izkazala za statistično pomembno.  

 

Podlestvica bralno razumevanje in analiza 

Tabela 14: Opisna statistika podlestvice bralno razumevanje in analiza Lestvice bralne 

anksioznosti glede na spol 

Skupina N    SD Min Max 

Fantje s PPPU 13 8,08 2,96 4 15 

Dekleta s PPPU 14 9,29 2,81 4 14 

Fantje brez PPPU 10 7,60 1,78 5 11 

Dekleta brez PPPU 15 8,40 3,11 4 13 

 

Legenda: N – numerus,    – aritmetična sredina, SD – standardna deviacija,  

   Min – minimum, Max – maksimum. 
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Na podlestvici bralno razumevanje in analiza aritmetična sredina fantov s PPPU znaša 8,08 

(SD = 2,96). Njihovo najnižje doseženo število točk je bilo 4, najvišje pa 15.  

Pri dekletih s PPPU aritmetična sredina na tej podlestvici znaša 9,29 (SD = 2,81). Najnižje 

doseženo število točk je bilo pri njih 4, najvišje pa 14.  

Aritmetična sredina fantov brez PPPU na podlestvici bralno razumevanje in analiza znaša 

7,60 (SD = 1,78). Njihovo najnižje doseženo število točk je bilo 5, medtem ko je bilo najvišje 

11.  

Pri dekletih brez PPPU pa aritmetična sredina znaša 8,40 (SD = 3,11). Najnižje doseženo 

število točk je bilo 4, najvišje pa 13.  

S t-testom za neodvisne vzorce smo preverili, ali se fantje s PPPU in dekleta s PPPU, fantje s 

PPPU in fantje brez PPPU ter dekleta s PPPU in dekleta brez PPPU statistično pomembno 

razlikujejo med seboj glede doživljanja bralne anksioznosti na podlestvici bralno razumevanje 

in analiza. 

Tabela 15: Levenov test homogenosti varianc in t-test za neodvisne vzorce: preverjanje razlik 

v doživljanju bralne anksioznosti na podlestvici bralno razumevanje in analiza Lestvice bralne 

anksioznosti glede na spol 

Skupina N 
Levene test t-test 

F p t df p 

Fantje s PPPU 13 
0,024 0,877 1,089 25 0,287 

Dekleta s PPPU 14 

Fantje s PPPU 13 
1,011 0,326 0,450 21 0,657 

Fantje brez PPPU 10 

Dekleta s PPPU 14 
1,150 0,293 0,802 27 0,430 

Dekleta brez PPPU 15 

 
Legenda: N – numerus, F – vrednost F-testa, p – raven statistične pomembnosti, t – vrednost t-testa, df 

– stopinje prostosti.  

 

Iz primerjav med posameznimi skupinami v Tabeli 15 je razvidno, da med primerjanimi 

skupinami po spolu ni statistično pomembnih razlik. Dekleta s PPPU so v primerjavi s fanti s 

PPPU izrazila nekoliko večjo bralno anksioznost. Fantje s PPPU so v primerjavi s fanti brez 

PPPU izrazili za nekoliko večjo bralno anksioznost, enako pa tudi dekleta s PPPU v 

primerjavi z dekleti brez PPPU.  

 

Tako rezultati, ki se navezujejo na celotno lestvico (Tabela 8), in tudi rezultati pri posameznih 

podlestvicah (Tabela 10, 12 in 14), so pokazali, da so dekleta s PPPU v primerjavi s fanti s 

PPPU izkazala višjo raven bralne anksioznosti. Enako velja tudi za fante s PPPU v primerjavi 

s fanti brez PPPU ter dekleta s PPPU v primerjavi z dekleti brez PPPU.    
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Statistično pomembne razlike v doživljanju bralne anksioznosti glede na spol so se pokazale 

le pri podlestvici podporni dejavniki branja med fanti s PPPU in dekleti s PPPU ter med 

dekleti s PPPU in dekleti brez PPPU. Pri vseh ostalih primerjavah med skupinami ni bilo 

statistično pomembnih razlik v doživljanju bralne anksioznosti. 

Iz zgoraj navedenih rezultatov je razvidno, da sta skupina deklet s PPPU kot tudi skupina 

fantov s PPPU dosegali višje povprečne rezultate kot vrstniki brez diagnosticiranih težav. To 

pomeni, da se naši rezultati ponovno ujemajo z ugotovitvami metaanalize študij s področja 

anksioznosti in SUT oz. PPPU, ki pravijo, da ti učenci doživljajo višje povprečne rezultate na 

merah anksioznosti kot njihovi vrstniki brez diagnosticiranih težav (Nelson in Harwood, 

2011).  

Dekleta s PPPU so v povprečju izkazovala višjo raven bralne anksioznosti kot fantje s PPPU. 

Do podobnih ugotovitev so prišli tudi drugi raziskovalci. Mnogi so ugotovili, da je 

anksioznost pogostejša pri ženskah kot pa pri moških (Clarke in Wardman, 1985, v Kozina, 

2011; Craig in Dobson, 1995, v Kozina, 2011; Parekh, 2017; Reynolds in Richmond, 1978, v 

Kozina, 2011; Silverman in Treffers, 2001, v Kozina, 2011). Razloge za pogostejšo 

anksioznost pri ženskah nekateri pripisujejo sociokulturnim dejavnikom in tudi večjim 

sposobnostim ženskega spola za prepoznavanje in poročanje o anksioznih simptomih (Lowe 

in Raad, 2008, v Kozina, 2016; Silverman in Treffers, v Kozina, 2011). 

V raziskavi avtorjev Kilinc in Yenen (2016) so ugotovili, da pri podlestvici podporni 

dejavniki branja v povprečju fantje doživljajo višjo raven bralne anksioznosti kot dekleta, 

vendar pa se ni izkazala statistično pomembna razlika med spoloma. V nasprotju z njihovimi 

rezultati smo v naši raziskavi ugotovili, da pri isti podlestvici (podporni dejavniki branja) 

dosegajo dekleta s PPPU v primerjavi s fanti s PPPU statistično pomembno višjo bralno 

anksioznost (Tabela 13). V njuni raziskavi so se pokazale statistično pomembne razlike pri 

drugih dveh podlestvicah (načrtovanje bralnega procesa, bralno razumevanje in analiza) in 

sicer pri obeh v prid fantom, saj so se pri dekletih izkazale višje stopnje bralne anksioznosti. 

Do podobnih ugotovitev smo prišli tudi v naši raziskavi, saj so bile tudi znotraj naših 

rezultatov povprečne vrednosti deklet s PPPU pri podlestvicah načrtovanje bralnega procesa 

ter bralno razumevanje in analiza višje kot povprečne vrednosti fantov s PPPU, vendar pa se 

v našem primeru ta razlika med spoloma ni izkazala za statistično pomembno (Tabela 11, 15).  

Y. Kusdemir in Katranci (2016) sta v raziskavi, v kateri sta ugotavljala odnos med bralno 

anksioznostjo in spolom, prišla do nasprotnih ugotovitev od naših. Fantje, vključeni v njuno 

raziskavo, so doživljali višjo stopnjo bralne anksioznosti v primerjavi z dekleti, kar je ravno 

nasprotno od ugotovitev v naši raziskavi.  

 

 

Bralna anksioznost in starost 

Ker učenci niso bili številčno enako porazdeljeni po razredih, predstavljamo rezultate glede na 

starost oz. razred v dveh skupinah: skupina učencev 5., 6. in 7. razreda v primerjavi s skupino 

učencev 8. in 9. razreda.  
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Opisna statistika celotne Lestvice bralne anksioznosti 

Tabela 16: Opisna statistika celotne Lestvice bralne anksioznosti glede na starostne skupine 

Skupina N    SD Min Max 

Učenci s PPPU 5.–7. razred 10 30,20 10,28 15 45 

Učenci s PPPU 8.–9. razred 17 27,65 8,98 16 48 

Učenci brez PPPU 5.–7. razred 12 27,67 9,91 15 46 

Učenci brez PPPU 8.–9. razred 13 23,38 6,71 15 36 

 

Legenda: N – numerus,    – aritmetična sredina, SD – standardna deviacija,  

   Min – minimum, Max – maksimum. 

Iz Tabele 16 je razvidno, da znaša aritmetična sredina učencev od 5. do 7. razreda s PPPU na 

celotni Lestvici bralne anksioznosti 30,20 (SD = 10,28). Njihovo najnižje doseženo število 

točk je bilo 15, najvišje pa 45.  

Pri učencih od 8. do 9. razreda s PPPU znaša aritmetična sredina na celotni lestvici 27,65 (SD 

= 8,98). Najnižje doseženo število točk je znašalo 16, najvišje pa 48.  

Aritmetična sredina učencev od 5. do 7. razreda brez PPPU na celotni lestvici znaša 27,67 

(SD = 9,91). Njihovo najnižje doseženo število točk je bilo 15, medtem ko je bilo najvišje 46.  

Pri učencih od 8. do 9. razreda brez PPPU pa je aritmetična sredina znašala 23,38 (SD = 

6,71). Pri njih je bilo najnižje doseženo število točk 15, najvišje pa 36.  

S t-testom za neodvisne vzorce smo preverili, ali se učenci s PPPU od 5. do 7. razreda in 

učenci s PPPU od 8. do 9. razreda, učenci s PPPU od 5. do 7. razreda in učenci brez PPPU od 

5. do 7. razreda ter učenci s PPPU od 8. do 9. razreda in učenci brez PPPU od 8. do 9. razreda 

statistično pomembno razlikujejo med seboj glede doživljanja bralne anksioznosti na celotni 

Lestvici bralne anksioznosti.  

Tabela 17: Levenov test homogenosti varianc in t-test za neodvisne vzorce: preverjanje razlik 

v doživljanju bralne anksioznosti na celotni Lestvici bralne anksioznosti glede na starostne 

skupine  

Skupina N 
Levene test t-test 

F p t df p 

Učenci s PPPU 5.–7. razred 10 
0,948 0,339 0,677 25 0,505 

Učenci s PPPU 8.–9. razred 17 

Učenci s PPPU 5.–7. razred 10 
0,096 0,760 0,587 20 0,564 

Učenci brez PPPU 5.–7. razred 12 

Učenci s PPPU 8.–9. razred 17 
0,463 0,502 1,431 28 0,164 

Učenci brez PPPU 8.–9. razred 13 
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Legenda: N – numerus, F – vrednost F-testa, p – raven statistične pomembnosti, t – vrednost t-testa, df 

– stopinje prostosti.  

 

Iz primerjav med posameznimi skupinami v Tabeli 17 je razvidno, da med primerjanimi 

skupinami glede na starostno skupino ni statistično pomembnih razlik. Učenci od 5. do 7. 

razreda s PPPU so v primerjavi z učenci od 8. do 9. razreda s PPPU na celotni lestvici izrazili 

večjo bralno anksioznost. Učenci od 5. do 7. razreda s PPPU so v primerjavi z isto starostno 

skupino učencev brez PPPU izrazili večjo bralno anksioznost. Tudi učenci od 8. do 9. razreda 

s PPPU so v primerjavi z isto starostno skupino učencev brez PPPU izrazili večjo bralno 

anksioznost.  

 

Opisna statistika posameznih podlestvic Lestvice bralne anksioznosti 

V nadaljevanju je predstavljena opisna statistika za vsako posamezno podlestvico posebej 

glede na starostne skupine.  

 

Podlestvica načrtovanje bralnega procesa  

Tabela 18: Opisna statistika podlestvice načrtovanje bralnega procesa Lestvice bralne 

anksioznosti glede na starostne skupine 

Skupina N    SD Min Max 

Učenci s PPPU 5.–7. razred 10 14,50 4,99 8 23 

Učenci s PPPU 8.–9. razred 17 13,41 4,65 8 25 

Učenci brez PPPU 5.–7. razred 12 13,67 5,14 7 22 

Učenci brez PPPU 8.–9. razred 13 11,92 3,57 8 18 

 

Legenda: N – numerus,    – aritmetična sredina, SD – standardna deviacija,  

   Min – minimum, Max – maksimum. 

Iz Tabele 18 je razvidno, da na tej podlestvici aritmetična sredina pri učencih od 5. do 7. 

razreda s PPPU znaša 14,50 (SD = 4,99). Njihovo najnižje doseženo število točk je bilo 8, 

najvišje pa 23.  

Pri učencih od 8. do 9. razreda s PPPU znaša aritmetična sredina 13,41 (SD = 4,65). Najnižje 

doseženo število točk je pri njih znašalo 8, najvišje pa 25.  

Aritmetična sredina učencev od 5. do 7. razreda brez PPPU znaša 13,67 (SD = 5,14). Njihovo 

najnižje doseženo število točk je bilo 7, medtem ko je bilo najvišje 22.  

Pri učencih od 8. do 9. razreda brez PPPU pa znaša aritmetična sredina 11,92 (SD = 3,57). 

Najnižje doseženo število točk je bilo 8, najvišje pa 18.  
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S t-testom za neodvisne vzorce smo preverili, ali se učenci s PPPU od 5. do 7. razreda in 

učenci s PPPU od 8. do 9. razreda, učenci s PPPU od 5. do 7. razreda in učenci brez PPPU od 

5. do 7. razreda ter učenci s PPPU od 8. do 9. razreda in učenci brez PPPU od 8. do 9. razreda 

statistično pomembno razlikujejo med seboj glede doživljanja bralne anksioznosti na 

podlestvici načrtovanje bralnega procesa.  

Tabela 19: Levenov test homogenosti varianc in t-test za neodvisne vzorce: preverjanje razlik 

v doživljanju bralne anksioznosti na podlestvici načrtovanje bralnega procesa Lestvice bralne 

anksioznosti glede na starostne skupine 

Skupina N 
Levene test t-test 

F p t df p 

Učenci s PPPU 5.–7. razred 10 
0,475 0,497 0,572 25 0,573 

Učenci s PPPU 8.–9. razred 17 

Učenci s PPPU 5.–7. razred 10 
0,016 0,901 0,383 20 0,705 

Učenci brez PPPU 5.–7. razred 12 

Učenci s PPPU 8.–9. razred 17 
0,870 0,359 0,957 28 0,164 

Učenci brez PPPU 8.–9. razred 13 

 
Legenda: N – numerus, F – vrednost F-testa, p – raven statistične pomembnosti, t – vrednost t-testa, df 

– stopinje prostosti.  

 

Iz primerjav med posameznimi skupinami v Tabeli 19 je razvidno, da pri podlestvici 

načrtovanje bralnega procesa med primerjanimi skupinami glede na starostno skupino ni 

statistično pomembnih razlik. Učenci od 5. do 7. razreda s PPPU so v primerjavi z učenci od 

8. do 9. razreda s PPPU izrazili večjo bralno anksioznost. Učenci od 5. do 7. razreda s PPPU 

so v primerjavi z isto starostno skupino učencev brez PPPU izrazili nekoliko večjo bralno 

anksioznost. Tudi učenci od 8. do 9. razreda s PPPU so v primerjavi z isto starostno skupino 

učencev brez PPPU izrazili večjo bralno anksioznost. 

 

Podlestvica podporni dejavniki branja 

Tabela 20: Opisna statistika podlestvice podporni dejavniki branja Lestvice bralne 

anksioznosti glede na starostne skupine 

Skupina N    SD Min Max 

Učenci s PPPU 5.–7. razred 10 7,40 3,72 3 13 

Učenci s PPPU 8.–9. razred 17 5,29 2,26 3 11 

Učenci brez PPPU 5.–7. razred 12 5,58 2,84 3 12 

Učenci brez PPPU 8.–9. razred 13 3,69 1,18 3 7 

 

Legenda: N – numerus,    – aritmetična sredina, SD – standardna deviacija,  
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   Min – minimum, Max – maksimum. 

Iz Tabele 20 je razvidno, da znaša na podlestvici podporni dejavniki branja aritmetična 

sredina učencev od 5. do 7. razreda s PPPU 7,40 (SD = 3,72). Njihovo najnižje doseženo 

število točk je bilo 3, najvišje pa 13.  

Pri učencih od 8. do 9. razreda s PPPU znaša aritmetična sredina 5,29 (SD = 2,26). Najnižje 

doseženo število točk je bilo pri njih 3, najvišje pa 11.  

Aritmetična sredina učencev od 5. do 7. razreda brez PPPU na tej podlestvici znaša 5,58 (SD 

= 2,84). Njihovo najnižje doseženo število točk je bilo 3, medtem ko je bilo najvišje 12.  

Učenci od 8. do 9. razreda brez PPPU so v povprečju dosegli rezultat    = 3,69 (SD = 1,18). 

Njihovo najnižje doseženo število točk je bilo 3, najvišje pa 7.  

S t-testom za neodvisne vzorce smo preverili, ali se učenci s PPPU od 5. do 7. razreda in 

učenci s PPPU od 8. do 9. razreda, učenci s PPPU od 5. do 7. razreda in učenci brez PPPU od 

5. do 7. razreda ter učenci s PPPU od 8. do 9. razreda in učenci brez PPPU od 8. do 9. razreda 

statistično pomembno razlikujejo med seboj glede doživljanja bralne anksioznosti na 

podlestvici podporni dejavniki branja.  

Tabela 21: Levenov test homogenosti varianc in t-test za neodvisne vzorce: preverjanje razlik 

v doživljanju bralne anksioznosti na podlestvici podporni dejavniki branja Lestvice bralne 

anksioznosti glede na starostne skupine 

Skupina N 
Levene test t-test 

F p t df p 

Učenci s PPPU 5.–7. razred 10 
4,623 0,041 1,624 13 0,128 

Učenci s PPPU 8.–9. razred 17 

Učenci s PPPU 5.–7. razred 10 
1,437 0,245 1,299 20 0,209 

Učenci brez PPPU 5.–7. razred 12 

Učenci s PPPU 8.–9. razred 17 
5,326 0,029 2,510 25 0,019 

Učenci brez PPPU 8.–9. razred 13 

 
Legenda: N – numerus, F – vrednost F-testa, p – raven statistične pomembnosti, t – vrednost t-testa, df 

– stopinje prostosti.  

 

Iz primerjav med posameznimi skupinami v Tabeli 21 je razvidno, da je na podlestvici 

podporni dejavniki branja med primerjanimi skupinami glede na starostno skupino prišlo do 

statistično pomembnih razlik. Učenci od 5. do 7. razreda s PPPU so v primerjavi z učenci od 

8. do 9. razreda s PPPU izrazili večjo bralno anksioznost. Učenci od 5. do 7. razreda s PPPU 

so v primerjavi z isto starostno skupino učencev brez PPPU izrazili nekoliko večjo bralno 

anksioznost. Učenci od 8. do 9. razreda s PPPU so v primerjavi z isto starostno skupino 

učencev brez PPPU izrazili večjo bralno anksioznost, razlika se je izkazala za statistično 

pomembno. 
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Podlestvica bralno razumevanje in analiza 

Tabela 22: Opisna statistika podlestvice bralno razumevanje in analiza Lestvice bralne 

anksioznosti glede na starostne skupine 

Skupina N    SD Min Max 

Učenci s PPPU 5.–7. razred 10 8,30 2,31 4 11 

Učenci s PPPU 8.–9. razred 17 8,94 3,23 4 15 

Učenci brez PPPU 5.–7. razred 12 8,41 2,71 4 13 

Učenci brez PPPU 8.–9. razred 13 7,77 2,65 4 11 

 

Legenda: N – numerus,    – aritmetična sredina, SD – standardna deviacija,  

   Min – minimum, Max – maksimum. 

Na tej podlestvici aritmetična sredina učencev od 5. do 7. razreda s PPPU znaša 8,30 (SD = 

2,31). Njihovo najnižje doseženo število točk je bilo 4, najvišje pa 11.  

Pri učencih od 8. do 9. razreda s PPPU znaša na podlestvici bralno razumevanje in analiza 

aritmetična sredina 8,94 (SD = 3,23). Najnižje doseženo število točk je znašalo 4, najvišje pa 

15.  

Aritmetična sredina učencev od 5. do 7. razreda brez PPPU na tej podlestvici znaša 8,41 (SD 

= 2,71). Njihovo najnižje doseženo število točk je bilo 4, medtem ko je bilo najvišje 13.  

Pri učencih od 8. do 9. razreda brez PPPU aritmetična sredina znaša 7,77 (SD = 2,65). 

Njihovo najnižje doseženo število točk je bilo 4, najvišje pa 11.  

S t-testom za neodvisne vzorce smo preverili, ali se učenci s PPPU od 5. do 7. razreda in 

učenci s PPPU od 8. do 9. razreda, učenci s PPPU od 5. do 7. razreda in učenci brez PPPU od 

5. do 7. razreda ter učenci s PPPU od 8. do 9. razreda in učenci brez PPPU od 8. do 9. razreda 

statistično pomembno razlikujejo med seboj glede doživljanja bralne anksioznosti na 

podlestvici bralno razumevanje in analiza.  

Tabela 23: Levenov test homogenosti varianc in t-test za neodvisne vzorce: preverjanje razlik 

v doživljanju bralne anksioznosti na podlestvici bralno razumevanje in analiza Lestvice bralne 

anksioznosti glede na starostne skupine 

Skupina N 
Levene test t-test 

F p t df p 

Učenci s PPPU 5.–7. razred 10 
0,930 0,344 0,549 25 0,588 

Učenci s PPPU 8.–9. razred 17 

Učenci s PPPU 5.–7. razred 10 
0,187 0,670 0,107 20 0,916 

Učenci brez PPPU 5.–7. razred 12 

Učenci s PPPU 8.–9. razred 17 0,090 0,767 1,062 28 0,297 
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Učenci brez PPPU 8.–9. razred 13 

 
Legenda: N – numerus, F – vrednost F-testa, p – raven statistične pomembnosti, t – vrednost t-testa, df 

– stopinje prostosti.  

 

Iz primerjav med posameznimi skupinami v Tabeli 23 je razvidno, da na podlestvici bralno 

razumevanje in analiza med primerjanimi skupinami glede na starostno skupino ni statistično 

pomembnih razlik. Učenci od 8. do 9. razreda s PPPU so v primerjavi z učenci od 5. do 7. 

razreda s PPPU izrazili nekoliko večjo bralno anksioznost. Učenci od 5. do 7. razreda brez 

PPPU so v primerjavi z isto starostno skupino učencev s PPPU izrazili nekoliko večjo bralno 

anksioznost. Učenci od 8. do 9. razreda s PPPU so v primerjavi z isto starostno skupino 

učencev brez PPPU izrazili večjo stopnjo bralne anksioznosti. 

 

Rezultati so pokazali, da je mlajša starostna skupina učencev s PPPU (5., 6. in 7. razred) v 

primerjavi s starejšo starostno skupino učencev s PPPU (8. in 9. razred) v povprečju 

doživljala višjo stopnjo bralne anksioznosti na celotni lestvici ter na prvi in drugi podlestvici. 

Pri tretji podlestvici so višjo stopnjo bralne anksioznosti dosegli učenci s PPPU starejše 

starostne skupine. Med tema dvema skupinama se niso izkazale statistično pomembne razlike.  

Rezultati so tudi pokazali, da so pri primerjavi med mlajšo starostno skupino učencev s PPPU 

(5., 6. in 7. razred) in mlajšo starostno skupino učencev brez PPPU, učenci s PPPU dosegli v 

povprečju višjo stopnjo bralne anksioznosti na celotni lestvici ter prvi in drugi podlestvici. Pri 

tretji podlestvici je nekoliko višjo stopnjo bralne anksioznosti dosegla skupina mlajših 

učencev brez PPPU. Vendar pa izračun ni pokazal nobene statistične pomembne razlike med 

tema dvema skupinama.  

Pri primerjavi starejše starostne skupine učencev s PPPU (8. in 9. razred) in starejše starostne 

skupine učencev brez PPPU se je pokazalo, da učenci s PPPU dosegajo v povprečju višjo 

raven bralne anksioznosti na celotni lestvici kot tudi na vseh treh podlestvicah. Vendar se je 

statistično pomembna razlika med skupinama pokazala samo na podlestvici podporni 

dejavniki branja. 

Avtorja A. Kozina (2016) in Stallard (2009, v Kozina, 2011) navajata, da starejši učenci v 

primerjavi z mlajšimi doživljajo višjo raven splošne anksioznosti. Ugotovitve naše raziskave 

kažejo ravno nasprotno pri doživljanju bralne anksioznosti. Mlajši učenci s PPPU so v 

povprečju dosegali višje ravni bralne anksioznosti v primerjavi s starejšo starostno skupino s 

PPPU na celotni lestvici in prvi ter drugi podlestvici. Starejša skupina s PPPU je višjo raven 

od skupine mlajših učencev s PPPU dosegla le pri tretji podlestvici (podporni dejavniki 

branja), vendar razlika med skupinama ni bila statistično pomembna.  

Avtorja Kilinc in Yenen (2016) sta v svoji raziskavi ugotovila, da pri prvi podlestvici med 

učenci glede na razred ni bilo statistično pomembnih razlik. Se pa je statistično pomembna 

razlika pokazala tako pri drugi kot tudi tretji podlestvici. Ugotovitve kažejo, da so imeli 

petošolci najnižjo raven bralne anksioznosti pri podlestvicah podporni dejavniki branja in 

bralno razumevanje in analiza. Na drugi strani so osmošolci poročali o višjih ravneh 

anksioznosti na vseh treh podlestvicah v primerjavi z vsemi tremi nižjimi razredi. Če te 

rezultate primerjamo z našimi, lahko vidimo, da pri prvi podlestvici (načrtovanje bralnega 
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procesa) prav tako niso prisotne statistično pomembne razlike med primerjanimi skupinami. 

Pri drugi podlestvici se je pokazala statistično pomembna razlika, vendar ne med samimi 

starostnimi skupinami oz. razredi, temveč med učenci od 8. do 9. razreda s PPPU in učenci od 

8. do 9. razreda brez PPPU.  

 

Na podlagi rezultatov lahko na drugo raziskovalno vprašanje odgovorimo, da so dekleta s 

PPPU dosegala v povprečju višje ravni bralne anksioznosti tako na celotni lestvici kot tudi na 

vseh treh podlestvicah v primerjavi s fanti brez PPPU. Enako se je pokazalo tudi pri 

primerjavi fantov s PPPU in fantov brez PPPU, kot tudi deklet s PPPU in brez PPPU, saj so v 

obeh primerih fantje s PPPU in dekleta s PPPU dosegli v povprečju višjo raven bralne 

anksioznosti. Vendar so se statistično pomembne razlike pokazale samo pri dveh primerjavah 

med skupinami, in sicer pri drugi podlestvici med skupinama fantov s PPPU in deklet s PPPU 

ter pri drugi podlestvici med skupinama deklet s PPPU in deklet brez PPPU.  

V okviru pridobljenih rezultatov glede na starost oz. starostno skupino se je pokazalo, da 

mlajša starostna skupina (5., 6. in 7. razred) s PPPU v primerjavi s starejšo starostno skupino 

(8. in 9. razred) s PPPU v povprečju dosega višje ravni bralne anksioznosti, saj so slednji 

zgolj pri eni izmed primerjav dosegli višjo raven. Vendar pa se z izračunom statistično 

pomembne razlike niso pokazale pri nobeni izmed primerjav med skupinami. 

3.4.3 Raven bralne anksioznosti in bralno razumevanje 

S tretjim raziskovalnim vprašanjem smo želeli preveriti, ali obstaja statistično pomembna 

povezava med ravnjo bralne anksioznosti in bralnim razumevanjem. Pri tem smo uporabili 

Lestvico bralne anksioznosti in Test bralnega razumevanja. Pri Testu bralnega razumevanja 

smo upoštevali skupno vsoto točk tihega in glasnega branja.  

 

Tabela 24: Opisna statistika Testa bralnega razumevanja 

Skupina N    SD Min Max 

Učenci s PPPU 27 7,85 0,95 6 9 

Učenci brez PPPU 25 8,52 0,71 7 9 

 

Legenda: N – numerus,    – aritmetična sredina, SD – standardna deviacija,  

   Min – minimum, Max – maksimum. 

Najnižje možno doseženo število točk na tem testu je 0, najvišje pa 9. 

Iz Tabele 24 je razvidno, da je skupina učencev s PPPU v povprečju dosegla 7,85 točk (SD = 

0,95). Najnižje doseženo število točk je bilo je bilo 6, najvišje pa 9. 

Skupina učencev brez PPPU je v povprečju dosegla 8,52 točk (SD = 0,71). Najnižje doseženo 

število točk je bilo 7, najvišje pa 9.  
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Skupina učencev brez PPPU je tako dosegla v povprečju 0,67 točke več kot skupina učencev s 

PPPU. Ker pridobljeni podatki pri obeh skupinah niso normalno porazdeljeni, smo statistično 

pomembnost testirali z alternativno metodo t-testu (Mann-Whitney test).  

Tabela 25: Mann-Whitney test za preverjanje razlik v bralnem razumevanju 

Skupina N U p 

Učenci s PPPU 
52 202 0,008 

Učenci brez PPPU 

 
Legenda: N – numerus, U – vrednost Mann-Whitney-evega testa, p – raven statistične pomembnosti.  

 

Razlika med primerjanima skupinama učencev s PPPU in učencev brez PPPU se je z 

izračunom pokazala za statistično pomembno pri stopnji tveganja 5 %.  

Ker porazdelitev podatkov ni normalna, smo tudi za preverjanje povezave med ravnjo 

anksioznosti in bralnim razumevanjem uporabili alternativni test in sicer Spearmanov 

koeficient korelacije.  

Tabela 26: Spearmanov koeficient korelacije med bralno anksioznostjo in bralnim 

razumevanjem 

Skupina N rs p 

Učenci s PPPU 27 0,380 0,051 

Učenci brez PPPU 25 -0,413 0,040 

 
Legenda: N – numerus, rs – vrednost Spearmanovega koeficienta korelacije, p – raven statistične 

pomembnosti.  

 

Pri skupini učencev s PPPU je izračun Spearmanovega koeficienta korelacije (rs = 0,380, p = 

0,051) pokazal, da obstaja nizka pozitivna povezava med ravnjo bralne anksioznosti in 

bralnim razumevanjem, vendar pa ni statistično pomembna pri stopnji tveganja 5 %, čeprav se 

glede na izračunano statistično pomembnost temu močno približa.   

Pri skupini učencev brez PPPU je izračun Spearmanovega koeficienta korelacije (rs = -0,413, 

p = 0,040) pokazal, da obstaja zmerna negativna povezava med ravnjo bralne anksioznosti in 

bralnim razumevanjem, ki je tudi statistično pomembna pri stopnji tveganja 5 %. 

Zasledili smo podobno raziskavo avtorjev Y. Kusdemir in Katranci (2016), v kateri sta avtorja 

analizirala odnos med bralnim razumevanjem in bralno anksioznostjo. Rezultati v njuni 

raziskavi so pokazali šibko, vendar statistično pomembno negativno korelacijo med bralno 

anksioznostjo in bralnim razumevanjem (r = -0,214, p = 0,002). Avtorja rezultat interpretirata 

tako, da bralna anksioznost negativno vpliva na bralno razumevanje. Ker smo v primeru naših 

rezultatov računali zgolj povezanost med ravnjo bralne anksioznosti in bralnim 

razumevanjem, ne pa tudi vpliva, tega ne moremo z gotovostjo trditi, lahko pa zgolj 

predpostavljamo podobno. 
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Podobno so v svoji raziskavi ugotovili tudi avtorji Puji Santoso, Sutarsyah in Sudirman 

(2013), vendar s področja bralne anksioznosti in bralnega razumevanja pri pouku tujega 

jezika. Izmerili so statistično pomembno razliko na področju bralnega razumevanja med 

skupinama učencev z doseženimi višjimi in nižjimi ravnmi bralne anksioznosti. Učenci z 

nižjo ravnjo bralne anksioznosti so dosegali boljše bralno razumevanje. Podobno ugotavljamo 

tudi v naši raziskavi, saj so učenci brez PPPU dosegali v skupnem povprečju nižje ravni 

bralne anksioznosti in višje rezultate na testu bralnega razumevanja, medtem ko so učenci s 

PPPU dosegali v skupnem povprečju za malenkost višje ravni bralne anksioznosti in nižje 

rezultate na testu bralnega razumevanja. 

Razlago tovrstnih rezultatov lahko poiščemo tudi znotraj samega vpliva anksioznosti na 

izvajanje kognitivnih nalog. Ta namreč privede do misli in predstav, ki za samo nalogo niso 

pomembne, posledično pa te moteče informacije zmotijo usmerjeno pozornost in zmanjšajo 

kapaciteto delovnega spomina, kar se posledično odraža v neučinkovitem predelovanju 

informacij. Sklepamo lahko, da je možna posledica motenosti delovnega spomina zaradi 

anksioznosti tudi šibkejše bralno razumevanje (Calvo in Eysenck, 1996; Eysenck, Derakshan, 

Santos in Calvo, 2007; Hribar in Magajna, 2011). Do podobnih ugotovitev so prišli tudi 

Carpenter, Miyake in Just (1995, v Melanlioglu, 2014b), ki pravijo, da ima lahko bralna 

anksioznost neugoden vpliv tudi na področje bralnega razumevanja, saj visoka raven 

onesposobi mehanizme razumevanja, in tako ovira celoten proces branja. 

Na podlagi dobljenih rezultatov (Tabela 26) lahko zaključimo, da je pri učencih s PPPU nizka 

pozitivna povezava med ravnjo bralne anksioznosti in bralnim razumevanjem, ki ni statistično 

pomembna. Ker izračun ni vključeval smeri povezanosti, lahko z interpretacijo zgolj 

predpostavljamo, da pri učencih s PPPU z naraščanjem ravni bralne anksioznosti naraščajo 

tudi vrednosti bralnega razumevanja. N. Hribar in L. Magajna (2011) pravita, da je sam vpliv 

anksioznosti na izvajanje kognitivnih nalog odvisen tudi od intenzivnosti same anksioznosti, 

ki jo učenec doživlja. Tako lahko blažja raven anksioznosti učenca spodbudi in nanj deluje 

celo motivacijsko, da se bolj potrudi in izboljša izvajanje posamezne dejavnosti (prav tam). B. 

Marentič Požarnik (2012, v Rajšp, 2016) pa je opozorila na kompleksen odnos med učno 

uspešnostjo in anksioznostjo, saj je lahko učenec prav tako učno uspešen, čeprav doživlja 

povišano raven anksioznosti. Ob tem imajo pomembno vlogo tudi prizadevanje učenca, 

nadpovprečne sposobnosti in uporaba učinkovitih učnih strategij (prav tam). Pri učencih brez 

PPPU se je izkazala zmerna negativna povezava med ravnjo bralne anksioznosti in bralnim 

razumevanjem, ki pa je statistično pomembna. Ker tudi ta izračun ni vključeval smeri 

povezanosti, lahko z interpretacijo prav tako zgolj predpostavljamo, da pri učencih brez PPPU 

z naraščanjem ravni bralne anksioznosti padajo vrednosti bralnega razumevanja.  

3.4.4 Raven bralne anksioznosti in bralne učne strategije 

Želeli smo tudi ugotoviti, ali obstaja statistično pomembna povezava med ravnjo anksioznosti 

in pogostostjo uporabe bralno učnih strategij. Uporabili smo Lestvico bralne anksioznosti in 

drugi del Vprašalnika o učnih strategijah. Pri drugem delu Vprašalnika o učnih strategijah 

smo upoštevali skupno vsoto doseženih točk vseh treh podlestvic.  

Tabela 27: Opisna statistika trditev drugega dela Vprašalnika o učnih strategijah 

Skupina N    SD Min Max Cronbach alfa koeficient 
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Učenci s PPPU 27 39,66 7,04 24,30 50,00 0,825 
0,824 

Učenci brez PPPU 25 41,03 6,88 22,30 56,30 0,831 

 

Legenda: N – numerus,    – aritmetična sredina, SD – standardna deviacija,  

   Min – minimum, Max – maksimum. 

Notranja zanesljivost drugega dela vprašalnika o učnih strategijah (20 trditev) znaša 0,75 

(Pečjak in Košir, 2003). Iz Tabele 27 je razvidno, da znaša pri učencih s PPPU Cronbach alfa 

koeficient notranje zanesljivosti 0,825, pri učencih brez PPPU 0,831, pri obeh skupinah 

skupaj pa 0,824. Ti rezultati se uvrščajo v srednjo do visoko zanesljivost merskega 

instrumenta (0,80-0,90).  

Najnižje možno doseženo število točk na tem delu vprašalnika je 20, najvišje pa 60. 

Rezultati v Tabeli 27 kažejo, da je skupina učencev s PPPU v povprečju dosegla 39,66 točk 

(SD = 7,04). Najnižje doseženo število točk je bilo 24,30, najvišje pa 50,00. 

Skupina učencev brez PPPU je v povprečju dosegla 41,03 točk (SD = 6,88). Najnižje 

doseženo število točk je bilo 22,30, najvišje pa 56,30.  

Rezultati kažejo, da tako učenci s PPPU kot tudi učenci brez PPPU bralne učne strategije 

uporabljajo včasih, saj povprečen dosežen rezultat pri obeh skupinah znaša blizu 40 točk. 

Skupina učencev brez PPPU je tako dosegla v povprečju 1,37 točke več kot skupina učencev s 

PPPU. Ker so bili pridobljeni podatki pri obeh skupinah normalno porazdeljeni, smo s t-

testom za neodvisne vzorce preverili, ali se učenci s PPPU statistično pomembno razlikujejo 

od skupine učencev brez PPPU pri uporabi bralno učnih strategij.  

Tabela 28: Levenov test homogenosti varianc in t-test za neodvisne vzorce: preverjanje razlik 

v pogostosti uporabe bralno učnih strategij 

Skupina N 
Levene test t-test 

F p t df p 

Učenci s PPPU 27 
0,472 0,495 0,710 50 0,481 

Učenci brez PPPU 25 

 
Legenda: N – numerus, F – vrednost F-testa, p – raven statistične pomembnosti, t – vrednost t-testa, df 

– stopinje prostosti.  

 

Iz Tabele 28 je razvidno, da razlika med skupinama v pogostosti uporabe bralno učnih 

strategij ni statistično pomembna. V literaturi smo zasledili, da je za učence višjih razredov, 

pri katerih so prisotne učne težave, značilno, da so manj aktivni, pri katerih se izkazuje 

odsotnost spremljanja lastnega učenja in učinkovite uporabe strategij (Klingner idr., 2007, v 

Košak Babuder, 2013). Glede na rezultate iz naše raziskave ne bi mogli trditi popolnoma 

enako, saj sta skupini učencev z in brez PPPU dosegli primerljive rezultate. Avtorji Veenman, 

L. Kerseboom in C. Imthorn (2000, v Hribar in Magajna, 2011) pa so v svoji raziskavi 

ugotovili, da učenci, ki doživljajo višje ravni anksioznosti manj pogosto aktivirajo 
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metakognitivne spretnosti. To pomeni, da lastno dejavnost med izvajanjem spremljajo v 

manjšem obsegu in redkeje uporabljajo različne sistematične strategije (Hribar in Magajna, 

2011). V naši raziskavi je skupina učencev s PPPU doživljala višje ravni anksioznosti, 

obenem pa je izkazala tudi za malenkost manj pogosto uporabo bralnih učnih strategij v 

primerjavi z učenci brez PPPU.  

 

Povezavo med ravnjo anksioznosti in uporabo bralno učnih strategij smo testirali s 

Pearsonovim koeficientom.  

Tabela 29: Pearsonov koeficient korelacije med bralno anksioznostjo in bralno učnimi 

strategijami 

Skupina N r p 

Učenci s PPPU 27 0,230 0,248 

Učenci brez PPPU 25 0,018 0,933 

 
Legenda: N – numerus, r – vrednost Pearsonovega koeficienta korelacije, p – raven statistične 

pomembnosti.  

 

Pri skupini učencev s PPPU je izračun Pearsonovega koeficienta korelacije (r = 0,230, p = 

0,248) pokazal, da obstaja med ravnjo bralne anksioznosti in pogostostjo uporabe bralno 

učnih strategij nizka pozitivna povezava, vendar pa ta ni statistično pomembna pri stopnji 

tveganja 5 %.  

Pri skupini učencev brez PPPU je izračun Pearsonovega koeficienta korelacije (r = 0,018, p = 

0,933) pokazal, da obstaja med Lestvico bralne anksioznosti in drugim delom Vprašalnika o 

bralnih strategijah neznatna pozitivna povezava, ki se ravno tako ni izkazala za statistično 

pomembno pri stopnji tveganja 5 %.  

Z izračunoma smo ugotovili, da sta pri obeh skupinah učencev raven bralne anksioznosti in 

pogostost uporabe branih strategij povezani, in sicer je pri učencih s PPPU nizka, pri učencih 

brez PPPU pa neznatna pozitivna povezanost. Ker izračun v obeh primerih ni vključeval 

smeri povezanosti, lahko z interpretacijo zgolj predpostavljamo, da pri obeh skupinah 

učencev z naraščanjem ravni bralne anksioznosti narašča tudi pogostost uporabe bralnih učnih 

strategij. 

Raziskav, ki bi bile podobne naši oz. bi imele podobno raziskovalno vprašanje, nismo 

zasledili. Oh (1990, v Melanlioglu, 2014b) pravi, da imajo učenci, ki v posamezni situaciji ne 

znajo izbrati bralnih strategij, ki bi bile usklajene z njihovimi bralnimi cilji, slabše bralno 

razumevanje, posledično pa bolj negativna stališča do branja in doživljajo višjo raven bralne 

anksioznosti. Ker v primeru zgornjih izračunov lahko govorimo zgolj o povezanosti, ne pa 

tudi o vplivu med bralno anksioznostjo in uporabo bralnih učnih strategij, bi lahko ob tem 

zgolj predpostavljali, da učenci s in brez PPPU, ki doživljajo višje ravni bralne anksioznosti, 

tudi pogosteje uporabljajo bralne učne strategije.  
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Morebiten vpliv lahko znižamo s treningom metakognitivnih strategij, kar so preverili tudi z 

raziskavo (Melanlioglu, 2014b). Rezultati testiranj, ki so jih znotraj te raziskave izvedli pred 

začetkom in po zaključku treninga, so pokazali statistično pomembno razliko med ravnmi 

bralne anksioznosti eksperimentalne skupine, kar pomeni, da je trening pozitivno vplival na 

eksperimentalno skupino učencev, saj so se po uporabi metakognitivnih strategij njihove ravni 

bralne anksioznosti znižale na celotni lestvici, kot tudi na vseh treh podlestvicah 

uporabljenega instrumenta. Avtorica D. Melanlioglu (prav tam) razlaga, da je to morebiten 

znak, da imajo učenci, ki se zavedajo bralnega procesa in ga tudi obvladujejo, nizko raven 

bralne anksioznosti. To lahko vodi do zaključka, da zgolj poučevanje na podlagi učnega 

programa, ki se nanaša na področje branja, ni ustrezno v tolikšni meri, da bi zmanjšalo raven 

bralne anksioznosti pri učencih. Z učenjem strategij pa učenci izboljšujejo tudi samo branje 

ter bralno razumevanje (Collins, Dickson, Simmons in Kame'enui, 1996, v Košak Babuder, 

2011).  

Na osnovi predstavljenih rezultatov (Tabela 29) lahko zaključimo, da je pri obeh skupinah 

učencev (s PPPU in brez) prisotna šibka pozitivna povezanost med ravnjo bralne anksioznosti 

in uporabo bralnih učnih strategij ter da ni statistično pomembnih razlik pri nobenih od obeh 

skupin. 

3.4.5 Bralna anksioznost, bralno razumevanje in bralne učne strategije  

Zanimalo nas je, ali se učenci s PPPU statistično pomembno razlikujejo od učencev brez 

diagnosticiranih PPPU v ravni bralne anksioznosti in bralnega razumevanja ter pogostosti 

uporabe bralno učnih strategij.  

V nadaljevanju samo še enkrat izpostavljamo izračune oz. ugotovitve iz obdelave predhodnih 

raziskovalnih vprašanj, ki se nanašajo na zadnje raziskovalno vprašanje.  

Bralna anksioznost 

Tabela 30: Opisna statistika celotne Lestvice bralne anksioznosti in Levenov test homogenosti 

varianc ter t-test za neodvisne vzorce: preverjanje razlik v doživljanju bralne anksioznosti na 

celotni Lestvici bralne anksioznosti glede na prisotnost PPPU 

Skupina N    SD 
Levene test t-test 

F p t df p 

Učenci s PPPU 27 28,59 9,37 
0,178 0,675 1,267 50 0,211 

Učenci brez PPPU 25 25,44 8,51 

 

Legenda: N – numerus,    – aritmetična sredina, SD – standardna deviacija, F – vrednost F-testa, p – 

raven statistične pomembnosti, t – vrednost t-testa, df – stopinje prostosti.  

 

Rezultati celotne lestvice bralne anksioznosti so pokazali razliko v aritmetični sredini med 

učenci s PPPU (   = 28,59, SD = 9,37) in učenci brez PPPU (   = 25,44, SD = 8,51). To 

pomeni, da učenci s PPPU v povprečju dosegajo višjo splošno raven bralne anksioznosti v 

skupni razliki 3,15 točke. Ker pa višji rezultat pomeni tudi višje doživljanje bralne 
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anksioznosti, nas je zanimalo, če je razlika statistično pomembna. S statistično obdelavo 

podatkov se je izkazalo, da je porazdelitev rezultatov normalna in da so variance homogene, 

zato smo za preverjanje statistične pomembnosti razlike med aritmetičnima sredinama obeh 

skupin uporabili t-test. Po izračunu se je izkazalo, da razlika med aritmetičnima sredinama na 

celotni lestvici bralne anksioznosti vendarle ni statistično pomembna (t(50) = 1,27, p = 

0,211).  

 

Bralno razumevanje 

Tabela 31: Opisna statistika Testa bralnega razumevanja in Mann-Whitney test za preverjanje 

razlik v bralnem razumevanju 

Skupina N    SD N U p 

Učenci s PPPU 27 7,85 0,95 
52 202 0,008 

Učenci brez PPPU 25 8,52 0,71 

 

Legenda: N – numerus,    – aritmetična sredina, SD – standardna deviacija, U – vrednost Mann-

Whitney-evega testa, p – raven statistične pomembnosti.  

 

Rezultati bralnega razumevanja (vsota doseženih točk pri tihem in glasnem branju) so 

pokazali, da je skupina učencev s PPPU v povprečju dosegla rezultat 7,85 (SD = 0,95), 

medtem ko je skupina učencev brez PPPU v povprečju dosegla rezultat 8,52 (SD = 6,88). To 

pomeni, da je skupina učencev brez PPPU dosegla v povprečju 0,67 točke več kot skupina 

učencev s PPPU. Ker pridobljeni podatki pri obeh skupinah niso normalno porazdeljeni, smo 

statistično pomembnost testirali z alternativnim testom (Mann – Whitney test). Razlika se je z 

izračunom pokazala za statistično pomembno pri stopnji tveganja 5 % (U = 202, p = 0,008). 

Predvidevamo, da je v tem primeru razlika najverjetneje statistično pomembna zaradi 

relativno majhnega razpona med minimalnim in maksimalnim doseženim številom točk pri 

obeh skupinah. Zato bi bilo v prihodnje priporočljivo uporabiti obširnejši test bralnega 

razumevanja.  

 

Bralno učne strategije 

Tabela 32: Opisna statistika trditev drugega dela Vprašalnika o učnih strategijah in Levenov 

test homogenosti varianc ter t-test za neodvisne vzorce: preverjanje razlik v pogostosti 

uporabe bralno učnih strategij 

Skupina N    SD 
Levene test t-test 

F p t df p 

Učenci s PPPU 27 39,66 7,04 
0,472 0,495 0,710 50 0,481 

Učenci brez PPPU 25 41,03 6,88 
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Legenda: N – numerus,    – aritmetična sredina, SD – standardna deviacija, F – vrednost F-testa, p – 

raven statistične pomembnosti, t – vrednost t-testa, df – stopinje prostosti.  

 

Pri testiranju bralno učnih strategij je skupina učencev s PPPU v povprečju dosegla rezultat 

39,66 (SD = 7,04), skupina učencev brez PPPU pa rezultat 41,03 (SD = 6,88). Tako je 

skupina učencev brez PPPU dosegla v povprečju 1,37 točke več kot skupina učencev s PPPU. 

Višja vrednost na lestvici predstavlja pogostejšo uporabo bralno učnih strategij, zato nas je 

zanimalo, če je razlika med vrednostma statistično pomembna. Porazdelitev rezultatov je bila 

normalna, variance pa homogene (F = 0,472, p = 0,495), zato smo uporabili t-test. Z 

izračunom podatkov se je pokazalo, da razlika v pogostosti uporabe bralno učnih strategij ni 

statistično pomembna pri stopnji tveganja 5 % (t(50) = 0,710, p = 0,481). 

 

Ugotovili smo, da se učenci s PPPU v doseženih povprečnih vrednostih razlikujejo od 

učencev brez PPPU pri ravni bralne anksioznosti kakor tudi pri bralnem razumevanju ter 

uporabi bralno učnih strategij, vendar se je statistično pomembna razlika pokazala zgolj pri 

bralnem razumevanju pri stopnji tveganja 5 %.  
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4 SKLEP 

 

Namen magistrskega dela je bil osvetliti problem bralne anksioznosti pri učencih s PPPU v 

primerjavi z vrstniki brez prepoznanih oz. diagnosticiranih PPPU in ugotoviti morebitne 

povezave z bralnim razumevanjem ter bralnimi učnimi strategijami pri obeh skupinah 

učencev.  

Najprej nas je zanimalo, kakšna je splošna raven bralne anksioznosti pri učencih s PPPU in 

kakšni so rezultati na posameznih podlestvicah Lestvice bralne anksioznosti v primerjavi z 

vrstniki brez PPPU. Z raziskavo smo ugotovili, da skupina učencev s PPPU dosega nekoliko 

višjo raven bralne anksioznosti na celotni lestvici, vendar razlika med njimi in skupino 

učencev brez diagnosticiranih PPPU ni statistično pomembna. 

Prav tako se je izkazalo, da učenci s PPPU najvišjo raven bralne anksioznosti izkazujejo pri 

podlestvici bralno razumevanje in analiza, enako tudi njihovi vrstniki brez PPPU. Najnižjo 

raven bralne anksioznosti učenci s PPPU izkazujejo pri podlestvici načrtovanje bralnega 

procesa, medtem ko vrstniki brez PPPU najnižjo raven izkazujejo pri podlestvici podporni 

dejavniki branja. 

Zanimalo nas je tudi, ali obstajajo razlike v ravni bralne anksioznosti pri učencih s PPPU 

glede na spol. Pokazalo se je, da dekleta s PPPU dosegajo v povprečju višjo raven bralne 

anksioznosti na celotni lestvici kot fantje s PPPU, enako velja tudi za fante s PPPU v 

primerjavi s fanti brez PPPU ter dekleta s PPPU v primerjavi z dekleti brez PPPU, vendar se v 

nobenem primeru ni pokazala statistično pomembna razlika. 

Rezultati so pokazali, da pri prvi, drugi in tretji podlestvici dekleta s PPPU v povprečju 

dosegajo višjo raven bralne anksioznosti kot fantje s PPPU, prav tako v povprečju dosegajo 

višjo raven tudi fantje s PPPU v primerjavi s fanti brez PPPU in dekleta s PPPU v primerjavi 

z dekleti brez PPPU. Statistično pomembne razlike so se pokazale samo pri dveh primerjanih 

skupinah, in sicer pri drugi podlestvici (podporni dejavniki branja) med skupinama fantov s 

PPPU in deklet s PPPU ter med skupinama deklet s PPPU in deklet brez PPPU. 

Zanimalo nas je tudi, kako se učenci razlikujejo v bralni anksioznosti glede na starost oz. 

razred, ki ga obiskujejo. Mlajša starostna skupina (5., 6. in 7. razred) s PPPU v primerjavi s 

starejšo starostno skupino (8. in 9. razred) s PPPU v povprečju dosega višjo raven na celotni 

lestvici in prvi ter drugi podlestvici. Pri tretji podlestvici (bralno razumevanje in analiza) pa se 

je izkazalo ravno nasprotno, saj so nekoliko višjo raven dosegli učenci s PPPU starejše 

starostne skupine. Z izračunom se statistično pomembne razlike niso pokazale. 

Mlajša starostna skupina (5., 6. in 7. razred) s PPPU v primerjavi z mlajšo starostno skupino 

brez PPPU dosega v povprečju višjo raven bralne anksioznosti na celotni lestvici ter prvi in 

drugi podlestvici. Pri tretji podlestvici je nekoliko višjo raven dosegla skupina mlajših 

učencev brez PPPU. Izračun pri tem ni pokazal statistične pomembne razlike. 

Starejša starostna skupina (8. in 9. razred) s PPPU v primerjavi s starejšo starostno skupino 

brez PPPU dosega v povprečju višjo raven bralne anksioznosti na celotni lestvici in vseh treh 

podlestvicah, statistično pomembna razlika pa se je pokazala samo pri drugi podlestvici 

(podporni dejavniki branja). 
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Z raziskavo smo prav tako želeli ugotoviti, ali obstaja povezava med ravnjo bralne 

anksioznosti in bralnim razumevanjem. Ob tem se je izkazalo, da pri učencih s PPPU obstaja 

nizka pozitivna povezava med ravnjo bralne anksioznosti in bralnim razumevanjem, vendar ni 

statistično pomembna, medtem ko pri učencih brez PPPU obstaja zmerna negativna povezava 

med ravnjo bralne anksioznosti in bralnim razumevanjem, ki je tudi statistično pomembna. 

Zanimalo nas je tudi, ali obstaja povezava med ravnjo bralne anksioznosti in pogostostjo 

uporabe bralnih učnih strategij. Tako pri učencih s PPPU kot tudi pri učencih brez PPPU smo 

odkrili šibko povezanost med ravnjo bralne anksioznosti in uporabo bralnih učnih strategij, 

vendar se pri nobeni izmed skupin niso pokazale statistično pomembne razlike.  

Želeli smo ugotoviti, ali se učenci s PPPU razlikujejo od učencev brez PPPU v ravni bralne 

anksioznosti in bralnega razumevanja ter pogostosti uporabe bralnih učnih strategij. Ugotovili 

smo, da se učenci s PPPU razlikujejo v doseženih povprečnih vrednostih od učencev brez 

PPPU, in sicer pri bralni anksioznosti kot tudi pri bralnem razumevanju in bralno učnih 

strategijah, vendar pa se je statistično pomembna razlika pokazala zgolj pri bralnem 

razumevanju. 

Med nastajanjem magistrskega dela smo razmišljali tudi o prednostih oz. šibkostih in 

morebitni razširitvi samega dela.  

Osrednja pomanjkljivost magistrskega dela je majhnost vključenega vzorca. Samo magistrsko 

delo bi lahko izboljšali z izvedbo raziskave na večjem vzorcu, ki bi nam omogočil še večjo 

reprezentativnost. Rezultati, ki smo jih pridobili z empirično raziskavo, so prvi korak k 

razumevanju tega področja, vendar se moramo zavedati, da bi ponovno izvajanje testiranja na 

večjem vzorcu lahko prineslo različne, morda tudi bolj statistično pomembne rezultate.  

Če bi raziskavo ponovili, bi najverjetneje izbrali tudi drugačen instrument za testiranje 

bralnega razumevanja, ki bi bil standardiziran in obširnejši.  

Samo testiranje je pokazalo, da je Lestvica bralne anksioznosti z vidika razumevanja izrazov 

in samoevalvacije za učence 5. razredov še prezahtevna (povečana potreba po dodatnem 

pojasnjevanju posameznih postavk instrumenta), zato bi v prihodnje v raziskavo vključili 

učence od 6. razreda dalje.  

Raziskavo bi bilo moč tudi razširiti v različnih smereh. Tako bi se lahko usmerili v 

raziskovanje primerjave med skupino učencev s PPPU, pri katerih so težave prisotne 

predvsem na področju branja (disleksija), in drugimi skupinami učencev s PPPU (diskalkulija, 

neverbalne specifične učne težave, dispraksija, disortografija, disgrafija).  

Zanimivo bi bilo tudi preveriti morebitni vpliv socialno-ekonomskega statusa, saj je iz 

literature razvidno, da naj bi le-ta imel vpliv tudi na raven bralne anksioznosti na posameznih 

podlestvicah (podporni dejavniki branja ter bralno razumevanje in analiza) (Kilinc in Yenen, 

2016). 

Glede na slabšo raziskanost področja bralne anksioznosti v slovenskem prostoru je možnosti 

za nadaljnje raziskovanje še veliko. Tako bi lahko identificirali začetno stanje v ravneh bralne 

anksioznosti pri učencih in jih po izvajanju določenih treningov (npr. treningov 

metakognitivnih strategij) ponovno izmerili, kot je to v svoji raziskavi preverjala D. 
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Melanlioglu (2014b). Poleg tega bi bilo zanimivo primerjati tudi doživljanje bralne 

anksioznosti na področju maternega in tujega jezika.  

Tako je pričujoče magistrsko delo zgolj majhen korak k boljšemu poznavanju in razumevanju 

področja bralne anksioznosti pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 

Ugotovili smo, da je to področje pomembno, zato se bomo morali v prihodnje truditi, da 

bomo nanj vedno bolj pozorni in ga upoštevali tudi pri načrtovanju celovite specialno 

pedagoške obravnave za čim bolj uspešen razvoj učencev. 
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