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POVZETEK 

Osebe z intelektualnimi primanjkljaji se zaradi znižane splošne ravni inteligentnosti 
soočajo s pomanjkanjem veščin ter težavami na vseh področjih razvoja. V 
magistrskem delu se osredotočamo na bralno pismenost učencev z intelektualnimi 
primanjkljaji, vključenih v prilagojeni program devetletne osnovne šole z nižjim 
izobrazbenim standardom. V primerjavi z učenci značilnega razvoja poteka bralni 
razvoj učencev z intelektualnimi primanjkljaji počasneje, vendar pri tem sledi 
podobnemu vzorcu, napredek v bralnem razvoju pa je počasnejši in manj izrazit v 
primerjavi z napredkom učencev značilnega razvoja. V slovenskem prostoru je 
zaenkrat le malo domačih raziskav, ki bi proučevale pismenost učencev, ki obiskujejo 
prilagojen izobraževalni program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim 
standardom, ter dosežke teh učencev ob koncu osnovnega devetletnega šolanja. 
Slovenska raziskava pismenosti dijakov z intelektualnimi primanjkljaji kaže, da imajo 
dijaki pri razumevanju učbeniških gradiv velike težave predvsem zaradi slabšega 
razumevanja besedil, kar vpliva na uspeh pri vseh splošno izobraževalnih predmetih. 
Dijaki z intelektualnimi primanjkljaji so bolj uspešni pri slušnem razumevanju besedil 
kot pri razumevanju med samostojnim branjem. Omenjeno nakazuje, da dijake pri 
doseganju njihovega dejanskega potenciala razumevanja ovira slabša bralna tehnika. 
Ker pa so za samo bralno razumevanje pomembni tudi ostali dejavniki, kot so uporaba 
sobesedila, povezovanje prebranega s predhodnim znanjem ter zmožnost 
nadzorovanja lastnega razumevanja pri branju predvidevamo, da težava v dosežkih 
dijakov z intelektualnimi primanjkljaji ni le v fluentnosti branja, temveč tudi v samih 
strategijah, ki jih dijaki med branjem uporabljajo. Izsledke raziskav lahko posplošimo 
tudi na učence z intelektualnimi primanjkljaji. Ker učenci uporabljajo besedila za 
pridobivanje novih informacij med učenjem pri skoraj vseh učnih predmetih, je zelo 
pomembno, da imajo dobro razvite učne bralne strategije; v uporabi le-teh se najbolj 
razlikujejo uspešni in neuspešni bralci po tem, ko je bralna tehnika že usvojena.  

Namen magistrskega dela je na podlagi raziskave ugotoviti, kako uspešno učenci višjih 
razredov prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom samostojno in ob 
vodenem reševanju obvladujejo strategijo določanja neznane besede s pomočjo 
sobesedila. Hkrati nam raziskava ponudi vpogled v uspešnost in smiselnost 
eksplicitnega poučevanja omenjene strategije, na osnovi obstoječe literature pa lahko 
oblikujemo smernice in predloge za bralni pouk. V namene raziskovanja smo sami 
oblikovali instrument, v raziskavo je bilo vključenih 29 učencev iz osrednjeslovenske 
regije. 
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ABSTRACT 

People with mild intellectual disabilities face lack of skills and difficulties on all areas of 
development due to lowered general intellectual abilities. In our master's thesis we 
focus on reading literacy of students with mild intellectual disabilities who attend the 
adaptive educational programme. Compared to students of typical development the 
reading development of students with mild intellectual disabilities is slower but follows 
a similar pattern. The reading progress is slower and less distinct compared to the 
reading progress of students of typical development. At the moment there are only a 
few studies in our area which investigate the literacy of students who attend the 
adaptive educational programme and their achievements at the end of the schooling 
programme. A Slovenian study on reading literacy of students with mild intellectual 
disabilities who attend vocational programmes reports that students have difficulties 
understanding textbook materials mostly because they lack text and word 
understanding. This affects the general success in all educational subjects. Students 
with mild intellectual disabilities are more successful at listening comprehension in 
comparison to reading on their own. All of the above mentioned suggests that poor 
reading technique is an obstacle students face while reaching their actual reading 
potential. But because other factors are important for reading comprehension, such as 
the use of context, integration of previous knowledge with what is being read and the 
capability of controlling one's reading comprehension, we can assume that the problem 
with students' achievements lies not only in the reading fluency but in the reading 
strategies themselves. The results of this research can be generalised on students with 
mild intellectual disabilities. Since students use texts for acquiring new information 
while studying for almost all educational subjects it is of great importance that they 
develop good reading strategies; the use of the strategies distincts the good and poor 
readers is after the reading technique has been acquired.  

This master's thesis purpose is to examine how successful the higher grade students 
who attend the adaptive educational programme are at using the strategy of deriving 
unknown word meaning from context independently and when guided. At the same 
time we will be given an insight into the success and meaning of explicit teaching of 
the above mentioned reading strategy. With the data and existing literature are able to 
form some guidelines and suggestions for the reading lessons. For the purpose of the 
study we ourselves formed a research instrument. The study includes 29 students from 
the central Slovenian region.  
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1 
 

1 UVOD 
 

Branje je dejavnost, s katero se srečujemo vsakodnevno in se ji le stežka izognemo. 
Zmožnost branja, poleg zmožnosti pisanja in računanja, ni sama sebi namen, temveč 
služi boljšemu znajdenju oz. funkcioniranju posameznika v okolju, v katerem živi. 
Bralno pismen človek naj bi bil sposoben branja z razumevanjem in fleksibilnega 
pristopa k bralnemu gradivu, kar je tudi najvišja stopnja v razvoju bralnih veščin 
(Pečjak, 1999). Sistematično opismenjevanje se prične v prvem obdobju osnovne šole, 
namen obveznega šolanja pa je med drugim učence pripeljati do stopnje funkcionalne 
bralne pismenosti. Sodobni pristopi k branju poudarjajo metakognitivne dejavnike in 
uporabo bralnih strategij, katerih namen je predvsem ta, da si bralec ustvari čim boljšo 
podobo besedila in je usposobljen za učinkovito jezikovno komunikacijo z okoljem. 

Branje je zapleten proces, v katerem sodelujejo številni miselni procesi, izrednega 
pomena pa je tudi pri pridobivanju znanja. V šolskih programih ostaja najbolj 
pomembno sredstvo pri učenju in v tej funkciji zahteva, da bralec uporablja učinkovite 
bralne in učne strategije, ki mu pomagajo, da se informacije nauči in jih tudi uspešno 
uporabi (Pečjak in Gradišar, 2012). Bralne in učne strategije so kombinacije operacij 
oz. aktivnosti, ki jih posameznik uporablja za dosego cilja v konkretni učni situaciji 
(Marentič Požarnik, Magajna in Peklaj, 1995), raziskave pa so dokazale, da je 
poznavanje in uporaba različnih učnih strategij glavni pokazatelj učinkovitosti branja; 
učno uspešni učenci uporabljajo več strategij ter bolj učinkovite kot učno neuspešni 
učenci (Jackson in Cleland, 1982; Anderson, 1983, v Pečjak, 1995).  

Doseganje stopnje funkcionalne bralne pismenosti je zahtevno za široko populacijo 
učencev z različnimi težavami in primanjkljaji. Z doseganjem višjih ravni bralnega 
razumevanja imajo težave tudi učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju oz. 
intelektualnimi primanjkljaji (v nadaljevanju IP), ki jih Strokovni dokument Kriteriji za 
opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev (2013, str. 1) opredeljuje kot osebe, ki »imajo 
znižano splošno ali specifično raven inteligentnosti, nižje sposobnosti na kognitivnem, 
govornem, motoričnem in socialnem področju ter pomanjkanje veščin, kar se vse 
odraža v neskladju med njihovo mentalno in kronološko starostjo.«  

V primerjavi z učenci značilnega razvoja poteka bralni razvoj učencev z lažjimi 
intelektualnimi primanjkljaji počasneje (Conners, 2003, v Jenko, 2016), vendar pri tem 
sledi podobnemu vzorcu kot pri učencih značilnega razvoja (Gronna, Jenkins in Chin-
Chance, 1998, v Jenko, 2016). Napredek v bralnem razvoju je počasnejši in manj 
izrazit v primerjavi z napredkom učencev značilnega razvoja (Jenkins, 1989, v Jenko, 
2016), v primerjavi z vrstniki značilnega razvoja pa se med učenci z IP pojavljajo večje 
individualne razlike pri bralnih dosežkih (Lipec Stopar in Jenko, 2014). Zaradi pogostih 
težav s fonološkim zavedanjem imajo učenci z IP lahko upočasnjen proces 
avtomatizacije bralne tehnike (Pečjak, 2010), ki pa je pogoj za prehod na višje stopnje 
bralnega razvoja. Potrebujejo več časa ter podpore za prehod od stopnje začetnega 
branja ali dekodiranja k tekočemu branju, ki omogoča branje za učenje (Chall, Jacobs 
in Baldwin, 1990, v Jenko, 2016). Zaradi velikih razlik znotraj populacije ne zmoremo 
natančno napovedati, pri kateri starosti bodo stopnjo branja za učenje dejansko 
dosegli, v splošnem pa imajo težave pri doseganju stopnje samostojnega branja. 

Učenci uporabljajo besedila za pridobivanje novih informacij med učenjem pri skoraj 
vseh učnih predmetih, zato je zelo pomembno, da imajo dobro razvite bralne strategije. 
Učenci, ki se ne naučijo branja in razumevanja različnih vrst besedila, lahko imajo pri 
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učenju težave. Mnogo učencev lahko ima težave z bralnim razumevanjem zaradi 
skromnejšega besednjaka, saj pogosto ne razumejo delov besedila, ki vsebujejo novo 
ali zapleteno besedo. Obstaja več vrst intervencij, najbolj očitni sta naslednji: učence 
poučevati o pomenu določenih besed ali pa jih poučevati različne strategije učenja 
besed, ki jih bodo znali samostojno uporabljati (Tomesen, M. in Aarnoutse, C., 1997).  

V magistrskem delu se bomo ukvarjali s strategijo določanja pomena neznane besede 
s pomočjo sobesedila, ki jo uvrščamo med strategije za razvijanje besedišča, ki jih 
lahko uporabljamo v vseh fazah branja (Pečjak in Gradišar, 2012). Starejši, kot so 
učenci, več raznolikih bralnih učnih strategij poznajo in uporabljajo. Poraja pa se 
vprašanje, ali učenci odkrivajo in usvajajo te strategije spontano ali pa je potrebno 
učence aktivno usmerjati v uporabo različnih strategij (Pressley in Harris, 2006). 
Nekateri raziskovalci menijo, da učenci ne morejo sami pridobivati novih pojmov in 
razvijati sposobnosti za razlago novih pojmov, zaradi česar jih je potrebno teh strategij 
naučiti (Pečjak in Gradišar, 2012). 

V slovenskem prostoru je bilo narejenih veliko raziskav, ki proučujejo težave na 
področju pismenosti učencev značilnega razvoja oz. populacije, ki obiskuje redno 
osnovno šolo. Zaenkrat pa je le malo domačih raziskav, ki bi proučevale pismenost 
učencev, ki obiskujejo prilagojeni program devetletne osnovne šole z nižjim 
izobrazbenim standardom, ter dosežke teh učencev ob koncu osnovnega devetletnega 
šolanja. Vpogled v te dosežke nam ponudi raziskava pismenosti dijakov z IP, ki 
obiskujejo nižje poklicno izobraževanje.  V. Murnik (2005) ugotavlja, da imajo dijaki z 
IP pri razumevanju učbeniških gradiv velike težave predvsem zaradi slabšega 
razumevanja besedil, kar vpliva na uspeh pri vseh splošno izobraževalnih predmetih. 
Rezultati raziskave avtoric M. Lipec Stopar in N. Jenko (2014) kažejo, da so dijaki z IP 
bolj uspešni pri slušnem razumevanju besedil kot pri razumevanju med samostojnim 
branjem. Opisano lahko posplošimo na populacijo učencev z IP v višjih razredih 
prilagojenega programa devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom; 
zgoraj omenjeno torej nakazuje, da učence pri doseganju njihovega dejanskega 
potenciala razumevanja ovira slabša bralna tehnika. Ker pa so za samo bralno 
razumevanje pomembni tudi ostali dejavniki, kot so uporaba sobesedila, povezovanje 
prebranega s predhodnim znanjem ter zmožnost nadzorovanja lastnega razumevanja 
pri branju (Conners, 2003, v Jenko, 2016), predvidevamo, da težava v dosežkih dijakov 
oz. učencev z IP ni le v fluentnosti branja, temveč tudi v samih strategijah, ki jih ti med 
branjem uporabljajo. Poznavanje in uporaba različnih učnih strategij je, kot ugotavljajo 
različni avtorji (Jackson in Cleland, 1982, Anderson, 1983, vse v Pečjak, 1995), pri 
učencih v višjih razredih osnovne šole ključnega pomena za učinkovitost branja.   

Skladno z navedenim problemom smo v magistrskem delu raziskali uporabo strategije 
določanja pomena neznanih besed s pomočjo besedila pri učencih višjih razredov 
prilagojenega programa devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom (v 
nadaljevanju PP NIS). Raziskava je sestavljena iz treh faz, v katerih smo ugotavljali 
začetno stanje (ali učenci samostojno uporabljajo strategijo pri reševanju naloge in 
kakšni so pri tem rezultati), vmesno stanje (eksplicitno poučevanje strategije oz. 
vodeno reševanje naloge in kakšni so rezultati pri tem) ter končno stanje obvladovanja 
in uporabe omenjene strategije (kakšni so rezultati samostojnega reševanja nalog po 
vodenem reševanju). Z omenjenim postopkom smo pridobili rezultate, ki nakazujejo 
na to, kako uspešno učenci višjih razredov PP NIS uporabljajo strategijo določanja 
pomena besed s pomočjo sobesedila. Rezultati raziskave nam nudijo tudi dobili 
vpogled v uspešnost in smiselnost eksplicitnega poučevanja obravnavane strategije.  
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2 TEORETIČNI DEL 
 

2.1 Kaj je branje? 
 

Branje je zapleten proces, v katerem sodelujejo številni miselni procesi, izrednega 
pomena pa je tudi pri pridobivanju znanja. V šolskih programih ostaja najbolj 
pomembno sredstvo pri učenju in v tej funkciji zahteva, da bralec uporablja učinkovite 
bralne in učne strategije, ki mu pomagajo, da se informacije nauči in jih tudi uspešno 
uporabi (Pečjak in Gradišar, 2012). 

V nadaljevanju bomo osvetlili, kaj se med branjem dogaja – kateri miselni procesi so 
pri tem aktivni in kakšna je njihova vloga. Številni bralni modeli kot končno bralno 
zmožnost posameznika navajajo bralno razumevanje. 

Branje z razumevanjem je receptivna dejavnost, ki zahteva dejavnega učenca – bralca 
(Bešter, 1998); ta s svojim predznanjem in izkušnjami vstopa v bralni proces ter 
pridobljeno znanje poveže s predhodnim in ga uporabi v novih primerih (Pečjak, 1996). 

S. Pečjak (1999) loči štiri skupine definicij, ki poskušajo z različnih vidikov opredeliti 
pojem branja. Definicije se med seboj razlikujejo glede na to, kateremu procesu pri 
branju avtorji pripisujejo odločilno vlogo, pri čemer se procesi ne izključujejo (prav tam). 

 V prvo skupino uvršča definicije, ki pri branju poudarjajo proces dekodiranja. Te 
definicije poskušajo opredeliti pojem branja kot prepoznavanje simbolov - črk, 
besed, pri čemer je pomembna predvsem usvojitev tehnike branja.  

 V drugo skupino uvršča definicije, ki dajejo poudarek na bralno razumevanje oz. 
semantično plat, pri čemer je pomembno, da bralec tisto, kar prebere, tudi 
razume in lahko rekonstruira.  

 V tretjo skupino uvršča definicije, ki poudarjajo, da pojem branja pomeni 
integracijo obeh že omenjenih dimenzij; v prvi fazi dekodiramo besede, kar je 
odvisno od predznanja, v drugi fazi pa nastopi proces razumevanja besedila.  

 V četrto skupino S. Pečjak uvršča definicije, ki pojem branja opredeljujejo kot 
večstopenjski proces, v katerem sodelujejo različne sposobnosti, poudarjajo pa 
zvezo med branjem in mišljenjem. 

Vse štiri skupine definicij so si kljub poudarjanju različnih procesov pri branju enotne v 
tem, da je branje multipla interakcija številnih procesov, ki jih določajo različne veščine 
(Pečjak, 1999).  

 

2.2 Definicije bralne pismenosti 
 

Pojem pismenost (ang. literacy) izvira iz latinske besede »litteratus«, kar označuje 
človeka, ki se uči. V splošnem gre za zmožnost branja in pisanja v maternem jeziku 
(Pečjak, 2010).  

Avtorji različno opredeljujejo in definirajo pojma pismenost in opismenjevanje. 
»Pismenost je kompleksen proces /…/. V ožjem pomenu je najpogosteje definirana kot 
človekova sposobnost branja in pisanja« (Grginič, 2005, str. 8).  
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Cencič (2000, v Grginič, 2005) pismenost opredeljuje kot zapleteno, sestavljeno ter 
povezano dejanje in proces, ki ne obsega le branja in pisanja, ampak tudi govorjenje 
in poslušanje.  

Da lahko rečemo, da je človek bralno pismen, mora biti sposoben hitrega branja z 
razumevanjem in fleksibilnega pristopa k bralnemu gradivu. To je najvišja stopnja v 
razvoju bralnih veščin (Pečjak, 1999). 

Nekateri pismenost opredeljujejo  kot družbeno dejavnost in ne samo kot veščino, ki 
jo učijo v šolah in je tako odmaknjena od drugih družbenih kontekstov. »Pismenost je 
trajno razvijajoča se zmožnost posameznikov, da uporabljajo družbeno dogovorjene 
sisteme 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« (Nacionalna strategija za 
razvoj pismenosti, Ljubljana 2005, str. 6). Definicija Unesca (1978, v Pečjak, 2010), ki 
pismenost prav tako opredeli kot družbeno dejavnost, pa je razširjena in poleg veščin 
branja in pisanja zajema tudi računanje.  

Funkcionalna pismenost je sposobnost oz. veščina razumeti, tvoriti in uporabiti tiste 
jezikovne oblike, ki jih zahteva delovanje v družbi in so pomembne za posameznika 
(Elley, Gradišar, Lapajne, 1995) oziroma da bi se izpolnili posameznikovi in družbeni 
cilji (»Poučevanje branja v Evropi«, 2011).  »Izraz funkcionalna pismenost poudarja, 
da zmožnosti branja/pisanja/računanja niso same sebi namen, ampak služijo boljšemu 
znajdenju oz. funkcioniranju posameznika v okolju, v katerem živi« (Pečjak, 2010, str. 
12). 

 

2.2.1 Bralni modeli 
Branje pri posamezniku lahko pojasnimo z različnimi modeli. Bralni modeli razlagajo, 
do kakšnih procesov prihaja med branjem v človekovih možganih, kakšno je zaporedje 
teh procesov in kakšna je njihova povezanost.  

Le z enim bralnim modelom ne moremo pojasniti procesa branja pri vseh ljudeh, saj je 
sposoben bralec fleksibilen in zelo selektiven pri branju. Pri enem bralcu lahko 
zasledimo več različnih bralnih modelov. Pri vseh modelih se jasno izražata dve 
značilni lastnosti branja: zaporednost besed pri branju ter veliko število različnih 
dejavnikov, ki sodelujejo v bralnem procesu (Pečjak, 1999). 

Med posameznimi modeli različnih avtorjev se pojavljajo nekatere bistvene razlike, 
zato jih uvrščamo v tri večje skupine, ki se med seboj razlikujejo po tem, kakšen delež 
pomembnosti pripisujejo dvema aspektoma bralnega procesa – besedilu in pomenu 
(Pečjak, 1999):  

 Model »od zgoraj navzdol« (»top-down model«) poudarja višje stopnje 
procesov razumevanja. Bralec na podlagi vidnih informacij že vnaprej predvidi, 
o čem bo besedilo govorilo. Aktiven je že na začetku branja, ko si postavlja 
hipoteze o tem, kaj bo v besedilu prebral, nato pa te hipoteze potrjuje ali 
zavrača, si postavlja nove in jih z nadaljnjim branjem preverja. Pri tem si 
pomaga s splošnim znanjem in sobesedilom. Ta model torej spodbuja uporabo 
predznanja in razlaga proces branja od celote k posameznim delom, pojasnjuje 
pa branje pri otrocih v predbralnem obdobju. 
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 Model »od spodaj navzgor« (»bottom-up model«) opisuje proces branja tako, 
da bralec najprej zaznava najmanjše enote (črka, glas, beseda) ter jih nato 
združuje v večje enote. Šele potem sledi razčlenjevanje pomena besede, ki 
posameznika pripelje do razumevanja. Ta model razlaga proces branja od 
posameznih delov k celoti, s čimer bralci sistematično gradijo znanje od 
manjših enot k večjim oz. od enostavne zaznave in besedne prepoznave do 
pomena. Ta model pojasnjuje branje pri bralcih začetnikih. 

 

 Interaktivni model opisuje, da med branjem prihaja do interakcij procesov, ki jih 
poudarja oba zgoraj omenjena modela. Ta model torej na eni strani 
sistematično gradi znanje od manjših enot k večjim, na drugi strani pa spodbuja 
tudi uporabo otrokovega predznanja. Takšen model se začne pojavljati pri 
otrocih, ko branje postane sredstvo za učenje. 

Slednji, interaktivni model, najbolj primerno pojasni branje, ki je prisotno pri učencih 
višjih razredov osnovne šole.   

 

2.2.2 Razvoj bralnih zmožnosti 
Za lažje razumevanje odstopanj bralnega razvoja in bralnih dosežkov učencev z lažjo 
motnjo v duševnem razvoju je ključno poznavanje značilnega (tipičnega) bralnega 
razvoja.  

Sheme bralnih stopenj nam služijo za lažjo predstavo in boljše razumevanje branja ter 
razvoja bralnih veščin, v pomoč pa so nam tudi pri odločitvah o izboru pristopa 
proučevanja branja (Magajna, 1995). Čeprav je razvoj branja največkrat predstavljen 
v nizu zaporednih faz, tukaj ne gre za kontinuiran, linearen proces; med razvojem lahko 
prihaja do zastojev, upadov ali nenadnih napredkov (Ehri, 2005). Bralnih stopenj tako 
ne moremo enačiti s starostjo učencev ali razredi, v katere so vključeni, saj je usvajanje 
in razvoj bralne spretnosti iz stopnje na stopnjo individualen in odvisen od številnih 
dejavnikov. To pomeni, da lahko devetletnik že dosega višjo stopnjo, večina njegovih 
vrstnikov pa je še na stopnji, ki je značilna za njihovo starost (Pečjak, 1999).  

Na poti k bralni pismenosti lahko govorimo o dveh tradicionalno ločenih fazah: o fazi 
opismenjevanja v ožjem pomenu besede in fazi opismenjevanja v širšem pomenu 
besede (Pečjak, 2012), vendar pa ta dihotomna delitev ne odraža dejanskega razvoja 
bralnih zmožnosti. Gre namreč za dva vzporedna procesa, pri čemer je v prvi fazi bolj 
poudarjen proces dekodiranja, v drugi fazi pa proces razumevanja prebranega (Jetton 
in Alexander 2004, v Pečjak, 2012). 

Razvoj branja so avtorji opisovali z različnimi stopnjami, ki naj bi razložile zaporedje 
razvoja bralnih zmožnosti od začetnega bralca do obdobja zrelega bralca (Chall, 1996, 
v Pečjak, 2010; Ehri, 2005; Frith, 1985, v Pečjak, 2010). Eden izmed bolj znanih 
modelov bralnih stadijev je model avtorice J. Chall. J. Chall izhaja iz Piagetove teorije 
spoznavnega razvoja v obliki stopenj, katerih načela neposredno prenaša na svoj 
model (Pečjak, 2002), poleg kognitivnih pa izpostavlja tudi čustvene in motivacijske 
dejavnike pri branju. Ravno ta model je imel velik vpliv na načrtovanje sodobnega 
bralnega kurikuluma (Pečjak, 2010).  

J. Chall (1996, v Pečjak, 2010) piše o šestih stopnjah bralnega razvoja, ki se 
hierarhično nadgrajujejo od stopnje 0 do stopnje 5. Starostni okvirji ob vsaki stopnji so 
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le orientacijski. Kako bo otrok napredoval skozi te stopnje, je odvisno od 
posameznikovega kognitivnega razvoja in okolja, v katerem živi (prav tam). 

Vsaka stopnja ima specifično strukturo, ki je kvalitativno drugačna od ostalih. Stopnje 
si sledijo v hierarhičnem zaporedju, zanje pa je značilna različna količina predhodnega 
znanja, potrebnega za razumevanje prebranega. Za vsako stopnjo je značilna 
specifična bralna tehnika oz. pristop k branju; tako je za višje stopnje značilna večja 
sposobnost branja v jeziku, ki je bolj zapleten, ter bolj fleksibilen pristop k branju. Na 
vseh stopnjah pa branje predstavlja obliko reševanja problema, v katerem se bralec 
prilagaja s procesi asimilacije (bralno gradivo prilagaja svoji miselni strukturi) in 
akomodacije (preoblikuje svoje miselne sheme z namenom, da jih prilagodi bralnemu 
gradivu) (Chall, 1996, v Pečjak, 2010). 

Stopnje si sledijo v naslednjem zaporedju (Chall, 1996, v Pečjak, 2010): 

 Stopnja 0: Predbralno obdobje (priprava na branje), od rojstva do 6. leta. 

 Stopnja 1: Obdobje začetnega branja ali dekodiranja, starost 6 do 7 let. 

 Stopnja 2: Utrjevanje spretnosti branja, starost 7 do 8 let. 

 Stopnja 3: Branje za učenje (odkrivanje pomena), starost 9 do 14 let. 

 Stopnja 4: Večstranski pogled na prebrano (odnosi in stališča), starost 14 do 
18 let. 

 Stopnja 5: Konstrukcija in rekonstrukcija – pogled na svet, od 18. leta dalje. 

J. Chall (1996, v Lipec Stopar, 1999) vsako razvojno stopnjo primerja še s 
prevladujočim modelom branja, ki je značilen za posamezno stopnjo. Na stopnji 0 
prevladuje model »od zgoraj navzdol«, na stopnji 1 prevladuje model »od spodaj 
navzgor«, za stopnjo 2 je značilen prehod od prvega k drugemu modelu, za ostale 
stopnje od 3 do 5 pa je značilen interaktivni model branja. 

Ker smo v našo raziskavo vključili učence 8. in 9. razreda prilagojenega programa 
osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom, bomo podrobneje predstavili stopnjo 
3: Branje za učenje, ki se uvršča v fazo opismenjevanja v širšem pomenu besede. Ta 
stopnja sicer okvirno zajema učence starosti 9 - 14 let (v 9. razredu že najdemo učence 
stare 15 ali 16 let), a ker v primerjavi z učenci značilnega razvoja poteka bralni razvoj 
učencev z IP počasneje (Cawley, 1964; Conners, 2003, v Jenko, 2016), 
predvidevamo, da se glede na bralni razvoj še vedno zadržujejo na omenjeni stopnji. 

 

Stopnja 3: Branje za učenje (odkrivanje pomena), 9 do 14 let 

Na tej stopnji otroci začnejo branje uporabljati za pridobivanje novih informacij, besed 
in idej. Prehod z 2. na 3. stopnjo predstavljajo spremembe v strategijah in odnosu 
učenca do branja. Bralec se sreča z bolj zahtevnimi besedili, ki zahtevajo višjo raven 
bralnih veščin, višjo stopnjo govornega in spoznavnega razvoja ter večjo splošno 
razgledanost (Pečjak, 1999). Za prehod je značilna avtomatizirana tehnika branja, ki 
omogoča analitičen in reflektiven odnos do branja na stopnji 3. Na prvi in drugi stopnji 
je v ospredju odnos tisk-izgovorjava, na tretji stopnji pa je poudarek na odnosu tiskano 
gradivo-informacije. Učenec naj bi tako razumel posamezne besede (pojme) in tudi 
večje dele besedila (informacije); namen branja je predvsem ugotoviti dejstva in 
koncepte (Pečjak in Gradišar, 1990). 
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M. Lipec Stopar (1999) opozarja, da mora biti zaradi omejenega splošnega znanja, 
besednjaka in kognitivnih sposobnosti bralca gradivo tehnično ustrezno zahtevno in 
vsebinsko nedvoumno, da ga bralec lahko presoja le z enega zornega kota. 

J. Chall (1983, v Pečjak in Gradišar, 1990) deli to stopnjo v dve fazi. V prvi fazi (3A, 9 
do 11 let) učenec ne izraža svojega odnosa do besedila oz. to stori le redko, informacije 
presoja z vidika avtorja in jih sprejema relativno nekritično. Slušno razumevanje je še 
vedno boljše kot bralno razumevanje. V drugi fazi (3B, 12 do 14 let) pa se učenec že 
približuje branju, ki je značilno za odraslega bralca; informacije analizira in pridobiva 
na zmožnosti kritičnega presojanja informacij v besedilu. K temu pomembno prispeva 
izbor bralnih gradiv, ki jih spremlja pogovor o prebranem. 

 

Stopnja Bralne sposobnosti Znanje in uporaba znanja 

3A 
(12 let) 

 Bere tiho in glasno z 
razumevanjem gradiva 
različnih vrst in stilov. 

 Bere nekatere prispevke 
časopisov in revij za 
odrasle. 

 Uporablja slovarje. 

 Bere raznovrstna besedila 
(umetnostna in 
neumetnostna), otroške 
časopise, revije in nekatere 
prispevke časopisov za 
odrasle. 

 Učinkovito uporablja 
slovarje, enciklopedije. 

 Začne razvijati učinkovite 
učne navade. 

3B 
(14 let) 

 Bere z razumevanjem. 

 Uči se iz različnih virov. 

 Ima obsežen besednjak, 
splošen in tehničen, 
uporablja slovar za 
odrasle. 

 Bere časopise in revije za 
odrasle. 

 Bere literaturo za 
mladostnike in odrasle. 

 Učinkovito uporablja 
učbenike, slovarje, 
enciklopedije. 

 Uporablja knjižnico kot vir 
informacij. 

Tabela 1: Razvitost bralnih zmožnosti ob koncu stopnje pri povprečnem bralcu (Chall, 1996, v Pečjak, 2010) 

 

Bralne zmožnosti učencev z intelektualnimi primanjkljaji 
Težave učencev z lažjimi intelektualnimi primanjkljaji kažejo, da se ta skupina učencev 
dlje časa zadrži na črkovni (Frith, 1985, v Jenko, 2016) oz. popolni abecedni stopnji 
(Ehri, 2005) in potrebuje več časa ter podpore za prehod od stopnje začetnega branja 
ali dekodiranja k tekočemu branju, ki omogoča branje za učenje (Chall, Jacobs in 
Baldwin, 1990, v Jenko, 2016). Učenci z IP kognitivne napore vlagajo predvsem v 
prepoznavanje besed in manj na razumevanje prebranega (Conners, 2003, v Jenko, 
2016).  

Če upoštevamo omenjene težave učencev z IP na področju bralnega razvoja ter 
paradigmo upočasnjenega razvoja, lahko sklepamo, da učenci višjih razredov PP NIS 
(starosti 13 - 15 let) ne dosežejo stopnje branja za učenje v starosti, ki je za to stopnjo 
predvidena, t.j. pri starosti 9 -11 let (prva faza 3A) oz. 12 – 14 let (druga faza 3B). 
Zaradi velikih razlik znotraj populacije ne zmoremo natančno napovedati, pri kateri 
starosti bodo branje za učenje dejansko dosegli. 
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Omenjeno potrjujejo izsledki domače raziskave avtoric M. Lipec Stopar in N. Jenko 
(2014). V raziskavi sta primerjali bralne dosežke starejših učencev z IP (15 - 18 let) ter 
mlajših učencev (10 - 11 let) značilnega razvoja. Pri slednjih je proces sistematičnega 
učenja branja in pisanja zaključen in vstopajo v fazo učenja s pomočjo branja (Lipec 
Stopar, 2005). Bralci z IP, ki so sicer že v fazi ortografskega branja, so brali počasneje 
in z več napakami kot učenci značilnega razvoja, kar nakazuje na to, da še vedno 
potrebujejo dejavnosti za razvijanje fluentnega branja (Lipec Stopar in Jenko, 2014). 
Med obema skupinama sicer ni bilo statistično pomembnih razlik v bralnem 
razumevanju, kar nakazuje, da je bralno razumevanje starejših  učencev z IP  kljub 
slabši bralni tehniki primerljivo z branjem mlajših povprečnih učencev značilnega 
razvoja. Učenci z IP so v primerjavi z njimi dosegli boljši rezultat na področju 
jezikovnega razumevanja (v raziskavi so ga merili kot slušno razumevanje). Pri 
populaciji z IP je bilo slušno razumevanje besedil pomembno boljše kot razumevanje 
ob samostojnem branju, kar kaže, da učence pri doseganju svojega dejanskega 
potenciala razumevanja ovira slabša bralna tehnika (Lipec Stopar in Jenko, 2014).  

 

2.3 Bralna pismenost učencev z intelektualnimi primanjkljaji 

 

2.3.1 Opredelitev lažjih motenj v duševnem razvoju 
V raziskovalnem delu proučujemo vidik bralne pismenosti oseb z lažjo motnjo v 
duševnem razvoju (v nadaljevanju LMDR) oz. intelektualnimi primanjkljaji (IP), ki 
obiskujejo prilagojen izobraževalni program devetletne osnovne šole z nižjim 
izobrazbenim standardom. Za lažje razumevanje teoretičnega ozadja v nadaljevanju 
predstavljamo nekaj značilnosti omenjene populacije. 

Definicija American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD, 
2013) navaja, da so za motnje v duševnem razvoju značilne pomembne omejitve na 
področju posameznikovega intelektualnega funkcioniranja in na področju 
prilagojenega vedenja, ki se pojavijo pred 18. letom starosti. Izraz intelektualno 
funkcioniranje (inteligentnost) se nanaša na sposobnost učenja, razmišljanja, 
reševanja problemov in na druga področja intelektualnega delovanja, omejitve v 
prilagojenem vedenju pa se odražajo na področju konceptualnih (pojmovnih), socialnih 
in praktičnih veščin. 

Strokovni dokument Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev (2013, str. 1) 
otroke z motnjami v duševnem razvoju opredeljuje kot osebe, ki »imajo znižano 
splošno ali specifično raven inteligentnosti, nižje sposobnosti na kognitivnem, 
govornem, motoričnem in socialnem področju ter pomanjkanje veščin, kar se vse 
odraža v neskladju med njihovo mentalno in kronološko starostjo.«  

Strokovnjaki obravnavajo motnje v duševnem razvoju (v nadaljevanju MDR) skozi 
različne vidike in kriterije, zaradi česar je težko določiti le eno definicijo, ki bi zajela vse 
značilnosti oseb z MDR. Večina opredelitev LMDR ne izpostavlja posebnih, 
izstopajočih značilnosti pri tej populaciji posameznikov z izjemo zmanjšane 
sposobnosti za umsko delo v tolikšni meri, da niso sposobni slediti rednemu vzgojno-
izobraževalnemu procesu (Colnerič in Zupančič, 2005). Osebe z LMDR naj bi imele 
inteligentnostni količnik nad 50 oz. 55, vendar nižjega kot 70 (Novljan, 1997; Đorđević, 
1982; Kocija-Hercigonja, 2000) oz. 75 (Polloway idr., 2009, v Zentall, 2007). Mentalna 
starost odraslih oseb z LMDR ustreza razvojni dobi 7 - 12 let (Kocijan-Hercigonja, 
2000) oz. 7 – 10 let (Đorđević, 1982). Največji delež oseb z LMDR ne kaže patologije 
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možganov in pripada družinam z nizkim socio-ekonomskim položajem, nizko ravnijo 
izobrazbe in nizko inteligentnostjo (Davison in Neale, 1999). 

Fenomen LMDR je zaradi višje zastopanosti pri populaciji šoloobveznih otrok po 
mnenju mnogih raziskovalcev specifično šolski (Davison in Neale, 1999). Starejše 
klasifikacije so razlikovale med dvema skupinama otrok; otroci z LMDR so spadali v 
skupino otrok, ki so se zmožni učiti, medtem ko so otroke z zmerno, težjo ali težko 
motnjo v duševnem razvoju uvrščali v skupino otrok, ki jih lahko treniramo (Erickson, 
1965, v Dorđević, 1982). Če razumemo intelektualne sposobnosti kot sposobnosti za 
pridobivanje znanja, spretnosti in navad, opazimo, da imajo otroci z LMDR ravno na 
tem področju največ težav (Novljan, 1997). V  odnosu na splošno populacijo imajo 
zmerne učne težave, ki so posledica upočasnjenega oz. neustreznega kognitivnega 
funkcioniranja (Jelenc, Kavkler in Novljan, 1999).  

Šolski vidik je izpostavljen tudi v dokumentu Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje 
primanjkljajev (2013), kjer je zapisano, da imajo otroci z LMDR »znižane sposobnosti 
za učenje. S pomočjo prilagoditev lahko v šoli dosežejo temeljna šolska znanja, ki pa 
ne omogočajo doseganja minimalnih standardov znanja, ki so določeni v programu 
redne osnovne šole. Dosežejo lahko standarde, ki so določeni v prilagojenih programih 
vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom« (prav tam, str. 1). Do 
poznih mladostniških let usvajajo učne vsebine, ki jih predvideva učni načrt do približno 
konca šestega razreda redne osnovne šole (Davison in Neale, 1999; American 
Psychatric Association, 2000, v Zentall, 2007).  

 

Značilnosti razvoja oseb z lažjo motnjo v duševnem razvoju 
Da bi lahko razumeli razlike med dosežki oseb z LMDR oz. IP je pomembno, da 
razumemo značilnosti njihovega razvoja. 

V primerjavi z običajnimi vrstniki je osnovna značilnost otrok z LMDR zaostanek v 
spoznavnem razvoju (Novljan, 1997); raziskave so pokazale, da zaostanek kažejo na 
vseh področjih spoznavnega razvoja (Fletcher idr., 2004, v Zentall, 2007). 

E. Novljan (1997) navaja, da je opazen zaostanek v razvoju vidnega zaznavanja; 
osebe z LMDR opazijo manjše število predmetov v naravi in na sliki, pri opazovanju so 
počasnejši in imajo težave pri prehajanju iz enega premeta na drugega v spremenjeni 
situaciji. Običajno opazijo stvari v središču njihovega vidnega polja, slabše pa opazijo 
stvari v okolici; s treningom je možno polje zaznavanja razširiti, kar vpliva tudi na branje 
(Đorđević, 1982). Novejše raziskave (npr. Giuliani in Schenk, 2015, v Jenko, 2016) 
kažejo, da te osebe običajno nimajo težav pri sprejemu vizualnih dražljajev, vendar pa 
je zaradi kognitivnih primanjkljajev neučinkovita predvsem njihova obdelava; slabše 
prepoznavajo pomembne in ignorirajo nepomembne dražljaje, ter jih ne zmorejo 
integrirati v smiselno celoto. 

Za vrstniki običajnega razvoja zaostajajo tudi pri slušnem zaznavanju; na razvoj branja 
vplivajo predvsem težave s slušno diskriminacijo (Zentall, 2007). Otroci z LMDR imajo 
lahko oblikovne in/ali vsebinske govorne motnje, slednje pa so pogostejše in otroka v 
šoli bolj ovirajo. V primerjavi z otroki s povprečnimi intelektualnimi sposobnostmi otroci 
z LMDR počasneje razločujejo in usvajajo izgovarjavo posameznih glasov ter besed, 
imajo skromnejši besednjak, prav tako pa njihov govor pogosteje spremljajo govorne 
in jezikovne motnje (Đorđević, 1982). Na področju komunikacije kažejo artikulacijske, 
receptivne in ekspresivne jezikovne težave (Jelenc, Kavkler in Novljan, 1999), njihov 
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govor je v primerjavi z govorom običajnih vrstnikov pogosto tudi vsebinsko siromašen 
(Đorđević, 1982). 

Razvoj govora kot osnovnega sredstva komunikacije je tesno povezan z razvojem 
mišljenja in motorike in je posledično povezan s stopnjo motnje (Novljan, 1997). 
Potrjena je bila pozitivna korelacija med stopnjo inteligentnosti ter besednjakom; višji 
kot je količnik inteligence, bogatejši je besednjak (Đorđević, 1982). Sposobnosti 
besednega izražanja in razumevanja so pri otrocih z LMDR omejene. Govor se razvije 
počasneje (Novljan, 1997, Đorđević, 1982); običajno govora ne razvijejo vse do 
tretjega leta starosti, stavke pa tvorijo šele okoli petega leta starosti. Zaradi slabše 
razvitega besednjaka in sposobnosti abstraktnega mišljenja, imajo pogosto težave z 
ubeseditvijo bistvenega problema in svojih čustev, prav tako je imajo več težav pri 
postavljanju situacije v pravilen vrstni red dogajanja (Zentall, 2007). Upočasnjen 
govorni razvoj vpliva tudi na nižje akademske dosežke, predvsem na branje in pisno 
izražanje (Torgesen, 2000, v Zentall, 2007). 

Procesa analize in sinteze sta slabše razvita. Običajno učenci ne zmorejo uvideti zveze 
med posameznimi deli in jih tudi ne znajo razvrstiti, težave imajo z določanjem 
bistvenih od nebistvenih delov ter uporabo že pridobljenega znanja (Novljan, 1997). 
Osebe z LMDR imajo manjše število predstav, ki so vsebinsko skromne, nejasne in 
nepopolne; hitro jih poenostavljajo in izenačijo odnose med njimi (Novljan, 1997; 
Đorđević, 1982). Ustvarjalnost na verbalnem in neverbalnem področju je skromna in 
se razvije pozno (Novljan, 1997). Učenci z LMDR imajo omejeno sposobnost 
generalizacije in konceptualizacije, omejeno splošno znanje in bolj konkretno mišljenje 
kot abstraktno (Jelenc, Kavkler in Novljan, 1999; Huffman idr., 2004, v Zentall, 2007). 
Težave z reševanjem problemov imajo zaradi slabšega učenja iz izkušenj ob 
odsotnosti direktnih navodil, slabše sposobnosti prenosa znanja v nove situacije ter 
uporabe tega znanja pri novih nalogah in slabše fleksibilnosti v razmišljanju (Huffman 
idr., 2004, v Zentall, 2007). 

Osebe z LMDR imajo slabše razvito pomnjenje, zaradi česar si učno snov ali podatke 
težje zapomnijo, slabša pa je tudi njihova sposobnost samostojnega obnavljanja učne 
snovi (Novljan, 1997) oz. sposobnost uporabe strategij za ohranitev informacij v 
delovnem spominu (Huffman idr., 2004, v Zentall, 2007). Proces pozabljanja je hitrejši 
(Đorđević, 1982). Pogosto imajo kratkotrajno pozornost, težave pa se pojavljajo tudi 
pri selektivni pozornosti oz. izločanju nebistvenih dražljajev od bistvenih in usmerjanju 
pozornosti na pomembne elemente (Novljan, 1997). Omenjeno je eden izmed 
razlogov, da potrebujejo osebe z LMDR počasnejša in enostavnejša navodila, hkrati 
pa tudi več časa za procesiranje informacij (Zentall, 2007). 

 

2.3.2 Bralna pismenost učencev z intelektualnimi primanjkljaji 
Bralno zmožnost učencev z IP moramo vedno ocenjevati upoštevajoč njihove 
kognitivne zmožnosti (Conners, 2003, v Jenko, 2016); razlike v intelektualni zmožnosti 
namreč pogojujejo razlike v dosežkih na področju bralne pismenosti (Levy, 2011).  

V primerjavi z učenci značilnega razvoja poteka bralni razvoj učencev z lažjimi IP 
počasneje (Conners, 2003, v Jenko, 2016), vendar pri tem sledi podobnemu vzorcu 
kot pri učencih značilnega razvoja (Gronna, Jenkins in Chin-Chance, 1998, v Jenko, 
2016). Napredek v bralnem razvoju je počasnejši in manj izrazit v primerjavi z 
napredkom učencev značilnega razvoja, pri čemer je najizrazitejši napredek opazen v 
nižjih razredih (Jenkins, 1989, v Jenko, 2016). V primerjavi z vrstniki značilnega razvoja 
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pa se med učenci z IP pojavljajo večje individualne razlike pri bralnih dosežkih; razlike 
so v hitrosti usvajanja branja in kakovosti pridobljenih bralnih veščin na posamezni 
stopnji (Lipec Stopar, 2000). Raziskave kažejo, da so razlike v dosežkih na področju 
bralne pismenosti pogojene z razlikami v intelektualnih zmožnostih, vendar so si avtorji 
(npr. Levy, 2011; Verhoeven in Vermeer, 2006; Joseph in Seery, 2004, v Lipec Stopar 
in Jenko, 2014) neenotni glede njune napovedne moči.  

Jezikovni razvoj učencev z lažjimi IP sicer sledi enakemu zaporedju v primerjavi z 
učenci značilnega razvoja, vendar je upočasnjen in na posameznih ravneh jezika 
kvalitativno drugačen (Pruthi, 2007, v Jenko, 2016). 

Razkorak v bralni pismenosti učencev z lažjimi IP in učenci značilnega razvoja 
Connersova (2003, v Jenko, 2016) pojasnjuje s težavami učencev z IP pri prenosu 
znanja in uporabi znanja v bralni situaciji. Upoštevajoč shemo preprostega pogleda na 
branje (Gough in Turner, 1985, v Jenko, 2016) lahko ključne primanjkljaje na področju 
bralnega razumevanja razdelimo na dva dela: dekodiranje in jezikovno razumevanje.  

Različni avtorji vzroke za bralni neuspeh učencev z IP pripisujejo težavam na področju 
fonološkega zavedanja in dekodiranja (Barker, 2010; Conners, 2003; Merril, idr., 2003; 
vse v Jenko, 2016). Razvoj fonoloških procesov pri otrocih z IP poteka enako kot pri 
otrocih značilnega razvoja (Barker, 2010, v Jenko, 2016). Kljub poznavanju povezav 
črka-glas imajo učenci težave pri vezavi fonemov zapisane besede, kar upočasni 
proces avtomatizacije bralne tehnike (Pečjak, 2010), utrjena bralna tehnika pa je pogoj 
za prehod na višje stopnje bralnega razvoja.  

Poleg težav na omenjenih področjih pa so težave bralnega razumevanja prav tako 
posledica težav pri uporabi sobesedila, povezovanju prebranega s predhodnim 
znanjem in manjšo zmožnostjo nadzorovanja lastnega razumevanja pri branju. Z 
naraščanjem zahtevnosti besedil  in prehajanja na vlogo branja za učenje v kasnejših 
letih šolanja postajajo opisane zmožnosti vse pomembnejše (Merill idr., 2003; 
Conners, 2003; vse v Jenko, 2016), s tem pa tudi težave bolj očitne (Isikdogan in 
Kargin, 2010, v Jenko, 2016).  

Avtorji opozarjajo, da ugotovitve raziskav o branju otrok z IP dajejo različne rezultate. 
Zaradi premajhnih in neprimerljivih vzorcev ter uporabe različnih raziskovalnih metod 
je njihovo posploševanje na celotno populacijo otrok problematično (Lipec Stopar in 
Jenko, 2014).  

N. Jenko (2016) med dejavnike bralne pismenosti pri učencih z IP uvršča naslednje 
dejavnike: kognitivni, metakognitivni in jezikovni dejavniki, dekodiranje, bralno 
razumevanje in metakognitivne strategije, čustveno motivacijski dejavniki ter 
percepcijski dejavniki. Naštete dejavnike bomo v našem delu obravnavali v sklopih 
dejavnikov bralne učinkovitosti ter bralnega razumevanja.  
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2.4 Dejavniki bralne učinkovitosti 
 

Na branje vplivajo številni dejavniki. Različni avtorji preučujejo dejavnike branja z 
različnih vidikov, zaradi česar ni oblikovane njihove enotne klasifikacije (Pečjak, 1996). 
Nekateri avtorji dejavnike v grobem delijo na notranje in zunanje (Wilkinson, 1971, v 
Pečjak, 1999), spet drugi na tiste, ki so primarno pogojeni in tiste, ki so rezultat učenja 
(Jordan, 1975, v Pečjak, 1999).  

Veliko različnih klasifikacij bi lahko razdelili v dve skupini: v prvo skupino spadajo 
kognitivni ter v drugo čustveno-motivacijski dejavniki pri branju (Pečjak, 1999), v 
glavnem pa večina avtorjev poudarja naslednje dejavnike bralnega uspeha (Pečjak, 
1996): 

 percepcijski, zaznavni dejavniki (gibanje oči, vidno in slušno razločevanje), 

 kognitivni dejavniki (splošne in specifične sposobnosti), 

 motivacija in interes, 

 socialno-kulturni dejavniki (socialno-ekonomski status, vplivi iz okolja). 
 

V nadaljevanju bomo omenjene dejavnike predstavili in jih osvetlili tudi z vidika 
intelektualnih primanjkljajev.  

 

2.4.1 Zaznavni procesi pri branju 
Proces percepcije se uvršča med primarne procese branja; brez natančne percepcije 
ni mogoče miselno branje, to je razumevanje, interpretacija in vrednotenje. Izrednega 
pomena je razviti veščini vidnega in slušnega razločevanja, ker omogočata natančno 
percepcijo in reprodukcijo črk ter besed (Pečjak, 1996). Predvsem sposobnosti 
fonološkega zavedanja so glede na izsledke mnogih raziskav najboljši napovedovalec 
zgodnjih bralnih dosežkov (npr. Stanovich, 1994, v Grginič, 2007; Majsterek in 
Ellenwood, 1995, v Grginič, 2007; Pečjak, 2010; Jerman, 2000). Pregled raziskav 
kaže, da so ravno težave fonološkega dekodiranja glavna ovira bralnega napredka 
učencev z IP (Jenko, 2016). 

Vidno razločevanje ima med vizualnimi procesi, pomembnimi za bralni razvoj, 
najpomembnejšo vlogo (Woodrome in Johnson, 2009, v Jenko, 2016). Nanaša se na 
zmožnost prepoznavanja črk in besed (Pečjak, 1999) in je v predšolskem obdobju 
pomemben napovedovalec kasnejših bralnih dosežkov, kasneje je njegova vloga 
manjša (Woodrome in Johnson, 2009, v Jenko, 2016). 

Za natančno percepcijo je zelo pomembno tudi gibanje oči. Oči se pri branju večkrat 
ustavijo (fiksacijski odmori), včasih pa se gibljejo tudi nazaj proti začetku vrstice 
(regresijski gibi). Če je gibanje oči učinkovito, naredi dober bralec v primerjavi s slabšim 
manj postankov v vrstici, doseže večjo hitrost branja ter namesto posameznih besed 
bere skupine besed, prav tako je manj uhajanja misli proč od besedila (Pečjak, 1996).  

Kot dejavnike percepcije oz. dejavnike, ki vplivajo na sposobnost prepoznavanja 
besede, je S. Pečjak (1996) uvrstila tudi znane in neznane besede (branje znanih 
besed je hitrejše; neznane besede lahko prepoznamo le s procesom analize, zaradi 
česar je takšno branje počasnejše), tipografske značilnosti besedila (dolžina in širina 
vrstice, presledek med vrsticami, kontrast med papirjem in tiskom, vrsta in dimenzija 
črk), razsvetljavo pri branju ter duševno naravnanost posameznika zaradi interesa za 
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posamezno področje. Učenci z IP se pogosto zatečejo k ugibanju pomena na podlagi 
vizualne podobe besede – četudi poznajo vse črke v besedi in vsaki pripišejo pravilen 
glas, so pogosto neuspešni pri njihovem spajanju (Conners, 2003, v Jenko, 2016). 

Primerjalne študije med dobrimi in slabimi bralci so pokazale, da imajo slabi bralci 
nekoliko slabše razvite zaznavne sposobnosti kot dobri bralci, vendar pa je bila ta 
razlika med njimi majhna (Pečjak, 1999).  

 

2.4.2 Kognitivni dejavniki 
Pri učenju veščine branja so pomembne otrokove intelektualne sposobnosti. Te naj bi 
močno vplivale na hitrost učenja branja in pisanja.  

V prvih letih šolanja je poudarek predvsem na mehaničnih vidikih branja in 
avtomatizaciji (zato branje v začetni fazi obravnavamo kot veščino), v višjih razredih 
pa so v ospredju kompleksni vidiki branja, zlasti razumevanje in vrednotenje. Ti 
kompleksni vidiki so v veliki meri odvisni od mentalnih sposobnosti posameznika. To 
pomeni, da se tudi učenci z IP lahko naučijo dobro brati, čeprav kasneje in počasneje 
kot običajni učenci. Ko usvojijo bralno tehniko, lahko berejo tekoče, vendar pa 
prebranega ne razumejo dobro, ne zmorejo ovrednotiti prebranega ter primerjati 
besedila z drugimi besedili (Pečjak, 1996).   

Za branje je ključna sposobnost dekodiranja, za katero sta pomembni dimenziji 
natančnosti in hitrosti prepoznavanja simbolov. Sposobnost dekodiranja pa ne vpliva 
le na točnost in hitrost branja, temveč tudi na sposobnost razumevanja in glasovnega 
razčlenjevanja (Boland, 1993, v Pečjak, 1999). Bralci, ki imajo dobro razvito 
sposobnost dekodiranja, lahko več energije usmerijo v bralno razumevanje kot slabi 
bralci, ki večji del pozornosti usmerijo na proces prepoznavanja znakov oz. dekodiranja 
(Curtis, 1980, v Pečjak, 1999). Hitrost dekodiranja, razumevanje prebranega in 
težavnost besedila so v obratno-sorazmernem odnosu: če je vsebina bralcu znana in 
jo razume, jo lahko hitreje bere. In obratno: če je bralcu gradivo težko razumljivo, se 
upočasni hitrost dekodiranja oz. branja (Just in Carpenter, 1978, v Pečjak, 1999). A. 
Conners (2003, v Jenko, 2016) ugotavlja, da se učenci z IP v manjši meri naslanjajo 
na dekodiranje pri prepoznavanju besed in so pogosto neuspešni pri spajanju črk oz. 
glasov v besedi. Pogosto pa se tudi zatekajo k ugibanju na podlagi vizualne podobe 
besede. 

Učenci z visokimi verbalnimi sposobnostmi in tisti z nižjimi usvajajo besedišče v 
drugačnem tempu; prvi hitreje in drugi počasneje, zaradi česar se razlike v širini 
besednjaka z leti le povečujejo (Nagy, Anderson in Herman, 1987). Učenci z visokimi 
verbalnimi sposobnostmi imajo večje možnosti, da postanejo dobri bralci in se 
srečujejo z večjimi količinami besedila kot učenci z nižjimi sposobnostmi, ki se pogosto 
srečujejo s težavami (Stanovich, 1986). 

 

2.4.3 Motivacija, interes, odnos do branja 
Čustveno-motivacijski dejavniki imajo velik vpliv na bralno učinkovitost učencev, 
vendar pa so pogosto zanemarjeni pri proučevanju branja (Pečjak, 1999). Kot 
pomemben dejavnik bralne učinkovitosti učencev z IP jih prepoznava tudi N. Jenko 
(2016). Glavni čustveno-motivacijski dejavniki, ki vplivajo na bralni (ne)uspeh, so 
odnos do branja, interes za branje ter motivacija za branje (Pečjak, 1999). V šoli bralno 
motivacijo pojmujemo kot del bralne učinkovitosti in jo opredeljujemo kot skupek 
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delovanja kognitivnih, metakognitivnih in motivacijskih dejavnikov, ki se odražajo v 
branju posameznika (Pečjak idr., 2006). 

Odnos do branja, ki ga S. Pečjak (1999) opredeli kot relativno trajno negativno ali 
pozitivno naravnanost učenca do branja in vsega, kar je z njim povezano, skupaj z 
motivacijo in interesom za branje sooblikuje bralno vedenje učenca. (Ne)naklonjenost 
bralnim aktivnostim ima pomemben vpliv na količino prostočasnega branja in bralne 
dosežke učenca (Partin in Gillespie, 2002, v Jenko, 2016).  

Na motivacijo za branje vplivajo zunanji in notranji motivatorji. Na splošno velja, da je 
notranja motivacija za branje, ki izhaja iz notranje želje in potreb posameznika, bolj 
učinkovita od zunanje in vodi do trajnejšega bralnega interesa (Pečjak idr., 2006). 
Dimenzije, ki se nanašajo na notranjo motivacijo, so: radovednost (želja brati o posebni 
temi, ki posameznika zanima), zatopljenost (užitek, ki ga posameznik doživi pri branju 
določene vrste besedila) in pomembnost (posameznikovo prepričanje, da je branje 
pomembno in vredno). Dimenzije, ki se nanašajo na zunanjo motivacijo in ciljno 
naravnanost, so: priznanje (užitek v prejemanju materialnih priznanj za uspeh pri 
branju), branje za ocene (želja učenca, da ga učitelj dobro oceni) in tekmovalnost (želja 
učenca, da prekosi druge v branju) (Pečjak, 1999).  

Avtorici S. Pečjak in A. Gradišar (2002) ugotavljata, da se motivacija za branje zmanjša 
na prehodu iz nižje na višjo raven šole. Branje na predmetni stopnji je vedno bolj 
povezano z učenjem; to branje pa ni vedno povezano s prijetnimi izkušnjami, saj je 
branje naporna učna dejavnost, pogosto pa izbor literature tudi ne upošteva dovolj 
bralnih interesov mladih (Wigfield, 1997, v Pečjak in Gradišar, 2002).  

Povezanost med odnosom do branja in bralno uspešnostjo je posebej neugodna za 
učence z bralnimi težavami. Ti morajo v učenje branja vložiti več napora in truda, 
pogosteje so tudi soočeni z neuspehom; vse omenjeno lahko sčasoma privede do 
odpora do branja in odklanjanja bralnih aktivnosti (Pečjak idr., 2006).  

Učenci z IP so pogosteje izpostavljeni neuspehu, razloge za bralni neuspeh pa 
pogosteje pripisujejo zunanjim dejavnikom (npr. učitelju, pomanjkanju časa, 
pretežkemu testu) ali tistim notranjim dejavnikom, na katere nimajo vpliva (npr. 
sposobnostim) (Lipec Stopar, 2005). Njihova učna motivacija temelji pretežno na 
zunanjih spodbudah, dojemanje branja kot prezahtevne dejavnosti pa se lahko 
sčasoma manifestira v občutku naučene nemoči (Switzky Harvey, 1997, v Jenko, 
2016). 

Čeprav je zunanja motivacija pomembna za doseganje učnih in bralnih ciljev, je njen 
učinek kratkotrajen (Pečjak idr. 2006). Potreben je razmislek o tem, kako oblikovati 
bralni pouk, ki bo spodbujal učenčevo radovednost in zanimanje za branje (Switzky 
Harvey, 1997, v Jenko, 2016). Tukaj je pomembna vloga učitelja kot motivatorja in 
usmerjevalca bralnega procesa, ki učence preko privlačnih in vsebinsko zanimivih 
besedil učence uči primernih bralnih strategij in omogoča, da so pri branju uspešni. 

 

2.4.4 Socialno-kulturni dejavniki 
Branje in socialno-kulturni dejavniki so v povratni zvezi. Veliko študij kaže na to, da sta 
nizek socialno-ekonomski status in velikost družine povezana z nizko inteligentnostjo 
ter slabimi dosežki pri branju. Prvi dejavnik poleg sposobnosti otroka najmočneje vpliva 
na bralne dosežke otrok. Avtorji ugotavljajo, da se razlike najizraziteje kažejo v 
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besednjaku in razumevanju prebranega, saj otrokom primanjkuje bralnih izkušenj 
(Pečjak, 1996). 

Raziskave potrjujejo pomemben vpliv domačega okolja ter da se pogostost in kakovost 
dejavnosti v domačem okolju, povezanih s pismenostjo, močno odražata na otrokovi 
uspešnosti v procesu opismenjevanja (Knaflič, 2009). Sticht (1987, v Pečjak, 1996) 
navaja, da se otroci iz višjega socialno-ekonomskega okolja že v predšolskem obdobju 
srečujejo s pisano besedo bolj pogosto kot otroci iz nižjih slojev. 

Kulturna raven družine in družinskega okolja vpliva na pričakovanja, vrednote in 
stališča, ki imajo pomembno vlogo v učnem procesu, kar pomeni, da v kolikor staršem 
šola in izobrazba ne pomenita posebne vrednote, se bo ta vzorec prenesel tudi na 
otroka. V takem okolju otrok verjetno ne bo dobival ustreznih in zadostnih spodbud za 
učenje in branje (Žerdin, 1990). 

 

2.4.5 Bralna učinkovitost učencev z IP 
Splošno bralno učinkovitost lahko opredelimo z upoštevanjem natančnosti branja 
(delež pravilno prebranih besed in značilnosti glasnega in tihega branja) ter 
razumevanjem prebranega (Pečjak, 2010), bralne zmožnosti učenca pa uvrstimo na 
eno izmed naslednjih stopenj (Johnson, Kress in Pikulski, 1990, v Pečjak, 2010): 

 frustracijska stopnja branja: učenec ima izrazite težave z bralno tehniko (do 
90% natančnost) in slabo razume prebrano (50% razumevanje), pri bralnih 
aktivnostih izraža stisko; 

 stopnja branja, ki jo omogoča pouk: pri glasnem branju ima učenec težave z 
bralno tehniko (do 90% natančnost), pri razumevanju potrebuje učiteljevo 
vodenje (78-89% razumevanje); 

 stopnja samostojnega branja: učenec besedilo bere samostojno in ima 
usvojeno bralno tehniko (99% natančnost), prebrano dobro razume (90% 
razumevanje).  

Učenci z IP imajo težave pri doseganju stopnje samostojnega branja (Jenko, 2016). 
Slednje potrjujejo rezultati Nacionalnega preizkusa znanja iz slovenščine, ki ga Državni 
izpitni center vsako leto organizira za učence PP NIS ob koncu drugega in tretjega 
ocenjevalnega obdobja. Preizkus znanja iz slovenščine je sestavljen iz dveh delov, t.j. 
nalog ob umetnostnem in neumetnostnem besedilu. Namen preizkusa znanja je 
preveriti »sposobnost samostojnega tihega branja neznanega besedila, 
prepoznavanja podatkov v besedilu, razumevanja in vrednotenja prebranega, uporabe 
knjižnih in jezikovnih pojmov, pravopisne zmožnosti in samostojne tvorbe krajšega 
besedila« (Letno poročilo o izvedbi Nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu 
2013/2014, str. 447).  

Pregled rezultatov učencev PP NIS (Letna poročila o izvedbi Nacionalnega preverjanja 
znanja v posameznem šolskem letu – od leta 2008/2009 do 2013/2014) kaže, da mlajši 
in starejši učenci najbolj uspešno rešujejo naloge najnižje taksonomske ravni (znanje, 
prepoznavanje), pri zahtevnejših nalogah so manj uspešni. Analiza uspešnosti 
reševanja različnih vrst nalog kaže, da so učenci v povprečju uspešnejši pri reševanju 
nalog ob neumetnostnem besedilu. Izrazite težave imajo pri nalogah, ki zahtevajo 
natančno branje besedila ter pri tistih nalogah, kjer je potrebno sklepanje, povezovanje 
različnih delov besedila in uporaba znanja v novi situaciji. Najslabše so reševali naloge 
povzemanja sporočila besedila in prepoznavanja motivov za ravnanje oseb v besedilu. 
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Na uspešnost reševanja nalog vplivata vrsta in oblika le-teh. Analiza potrjuje ugotovitve 
Connersove (2003, v Jenko, 2016), da so učenci uspešnejši pri reševanju nalog ob 
neumetnostnem besedilu, pri čemer imajo več težav pri razlagalnih besedilih (v 
primerjavi z opisi, obvestili, ipd). Ta besedila zahtevajo povezovanje vsebin s 
predznanjem in splošnim znanjem ter bolj fleksibilno branje, kar predstavlja težavo za 
učence z IP. Drugi avtorji ugotavljajo, da učenci z IP bolje rešujejo naloge zaprtega 
tipa (izbirni tip, alternativne izbire, dopolnjevanje) kot odprtega tipa (zapis krajših ali 
daljših odgovorov) (Wang, Marinus, Nickels in Castles, 2014). Analiza reševanja prav 
tako potrjuje ugotovitve, da so učenci z lažjimi IP uspešnejši pri nalogah, ki zahtevajo 
nižjo raven bralnega razumevanja (Van Wingerden idr., 2014). 

 

 

2.5 Razumevanje pri branju 
 

»Končni smoter učenja je bralno razumevanje gradiv, iz katerih se učenci učijo« 
(Pečjak, 1995). Vloga bralnega razumevanja presega okvir bralnega pouka, saj je 
pomembno za pridobivanje znanja pri vseh učnih predmetih in vpliva na splošni učni 
uspeh posameznika (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Pečjak, 2012). 

Široka definicija razumevanja pri branju pravi, da je to sočasni proces, v katerem bralec 
lušči in konstruira pomen iz besedila s pomočjo interakcije in lastne vpletenosti v 
besedilo (RAND Reading Study Group, 2002, Pečjak, 2010).  Kintsch (1998, v Pečjak, 
2010) prav tako pravi, da je razumevanje prebranega kombinacija procesov 
oblikovanja pomena iz besedila in procesov predznanja bralca. 

Razumevanje besedila lahko razumemo torej kot interakcijski proces med bralcem in 
besedilom. V ta proces vstopata na eni strani bralec z vsemi svojimi značilnostmi, na 
drugi strani pa besedilo s svojimi karakteristikami (Pečjak, 1996).  

Pri razumevanju gre za aktiven proces interpretacije predznanja bralca o prebrani 
vsebini. Slednje zagovarja tudi t.i. teorija sheme, ki skuša pojasniti, kako bralec poveže 
nove informacije iz gradiva, ki ga bere, z že obstoječim znanjem. Shema tako 
predstavlja določeno mrežo podatkov oz. hierarhično urejenih pojmovnih kategorij, ki 
jo prestrukturira in dopolni vsaka nova informacija (Pečjak, 1995). 

Pregled raziskav (Conners, 2003, v Jenko, 2016) kaže na počasnejši napredek in 
naraščajoče razlike v bralnem razumevanju učencev z IP v primerjavi z učenci 
značilnega razvoja. Pri mentalni starosti 7 - 9 let se učenci z IP niso pomembno 
razlikovali pri razumevanju prebranih besed, povedi in kratkih besedil, pri starosti 11 
let pa so bili izrazito slabši na vseh treh spremenljivkah prebranega. Ugotovitve 
nekaterih avtorjev (Jones, Long in Finlay, 2006, v Jenko, 2016) kažejo, da lahko 
zmožnosti bralnega razumevanja odraslih oseb z lažjimi in mejnimi IP primerjamo z 
zmožnostmi dosti mlajših učencev značilnega razvoja (6 - 9 let).  
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2.5.1 Učenje s pomočjo branja 
Bralni razvoj lahko razumemo z različnih vidikov. Nekateri avtorji (npr. Gough in Turner, 
1985, v Jenko, 2016) govorijo o dveh temeljnih komponentah branja: o procesu 
dekodiranja in procesu razumevanja. Drugi pa k proučevanju branja pristopajo z vidika 
časovnega zaporedja, pri čemer govorijo o dveh fazah branja: učenje branja in učenje 
s pomočjo branja (Pečjak, 1995). 

Branje za učenje oz. učenje s pomočjo branja presega nižje faze branja v sposobnosti 
razumevanja; medtem ko večina otrok obvlada zgodnje faze oz .bralno tehniko in jo 
lahko avtomatizira že kmalu, je branje za učenje oz. učenje s pomočjo branja nikoli 
zaključen proces (Pečjak, 1999).  

Do tretjega ali četrtega razreda je učenje branja pretežno samo sebi namen; otrok se 
branja uči zato, da bo znal brati. Trajanje je odvisno od posameznikovih splošnih in 
specifičnih bralnih sposobnosti. Z leti se ta funkcija spreminja, otrok postane bralno 
opismenjen in prebere določeno besedilo zato, da bo npr. vedel, kaj mora narediti v 
primeru matematične besedilne naloge ali prebrati odlomek, da bo lahko napisal 
obnovo. Branje postane sredstvo za učenje (Kavkler, Žerdin in Magajna, 1991). 
Raziskave kažejo, da obstajajo med mlajšimi in starejšimi učenci pomembne razlike v 
vseh spremenljivkah bralnega razumevanj; starejši učenci imajo boljše besedišče, 
bolje razvito strategijo prepoznavanja bistva ter se bolj zavedajo različnih možnih 
strategij, ki jih lahko uporabljajo pri branju, kot mlajši učenci. Po drugi strani pa kažejo 
starejši osnovnošolci pomembno nižji interes za branje in se med branjem slabše 
počutijo kot mlajši učenci (Pečjak, Podlesek in Pirc, 2009, v Pečjak, 2010). 

Faza učenja s pomočjo branja presega fazo učenja branja v razvoju sposobnosti 
razumevanja, ki je ključnega pomena. Razumevanje pri branju tako pogojuje celoten 
nadaljnji proces učenja (Pečjak, 1995).   

Ker ta faza predstavlja največji del učenja v času šolanja, je zelo pomembno, da učenci 
razvijajo sposobnost razumevanja prebranega besedila. Zaradi težav na področju 
prepoznavanja pomembnih dejstev v besedilu, zmožnosti uporabe sobesedila ter 
metakognitivnih veščin, pa imajo učenci z IP izrazite težave pri samostojnem branju in 
predelovanju besedil (Conners, 2003, v Jenko, 2016). Omenjeno nakazuje na potrebo 
učencev z IP po vodenem branju besedil. 

 

2.5.2 Dejavniki razumevanja pri branju 
Pečjak (1996) dejavnike razumevanja lahko razdeli v dve skupini: v dejavnike, ki 
izhajajo iz besedila in dejavnike, ki izhajajo iz bralca. Pomembnost poznavanja teh 
dejavnikov je predvsem v tem, da lahko ustvarjamo optimalne pogoje za razumevanje. 

 

Dejavniki bralnega razumevanja, ki izhajajo iz besedila (Pečjak, 1996): 

 slovnično-slogovna enostavnost (kratke povedi oz. stavki, nenikalne povedi, 
osebne oblike glagolov, tvorni način, lastna imena ...), 

 pomenska zgoščenost (nobene dolgoveznosti, nobenih sinonimov ali besednih 
ponovitev) in  

 kognitivna strukturiranost besedila (poudarjanje pomembnih stvari v besedilu, 
povzetek, dajanje primerov, različnost in podobnost pojmov). 
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Bralno razumevanje otežijo dejavniki kot so večje število neznanih besed v besedilu, 
daljši stavki in zapletena stavčna sintaksa (Lipec Stopar, 1996a). Pri razumevanju in 
sklepanju o pomenu neznanih besed sta pomembna dejavnika tudi konkretnost oz. 
abstraktnost pomena besede, transparentnost besedne strukture in podobnost z 
drugimi besedami (Kaivanpanah, 2008). 

Če je besedilo za bralca jezikovno prezahtevno in presega meje njegovih sposobnosti, 
bralec v njem ne more poiskati namigov in prepoznati uporabnega sobesedila, ki bi ga 
lahko uporabil za razumevanje neznane besede (Kaivanpanah, 2008). 

Podrobneje bomo opisali dejavnike, ki izhajajo iz bralca, saj so slednji kompleksnejši 
in so pomembni za razumevanje težav učencev z IP. 

 

Dejavniki bralnega razumevanja, ki izhajajo iz bralca: 

Pri starejših učencih postane bralni uspeh vse bolj povezan z višjimi kognitivnimi 
zahtevami. Pomembna postaneta učenčevo jezikovno znanje in splošno predznanje, 
ki ju mora znati uspešno povezati z branimi vsebinami. Učenec mora znati tudi 
prepoznati bistvene informacije v besedilu in jih oblikovati v sklepe ali posplošitve. 
Zaradi vse zahtevnejših besedil imajo učenci težave v višjih razredih; učenci z IP pa 
imajo vseskozi izrazitejše težave na področju sklepanja, uporabe in upoštevanja 
konteksta pri branju (Conners, 2003, v Jenko, 2016).  

 

Inteligentnost bralca 
Izraz inteligentnost v splošnem opredeljuje tiste posameznikove sposobnosti, ki so 
pomembne za uspešno učenje, mišljenje in učinkovito reševanje problemov 
(Marjanovič Umek in Zupančič, 2009) oz. gre za sposobnost živih bitij za obdelovanje 
informacij na njim nov način (Pogačnik, 1995). Mera inteligentnosti predstavlja 
razmerje med posameznikovo mentalno in kronološko starostjo (prav tam). V našem 
delu se ukvarjamo z osebami z lažjo motnjo v duševnem razvoju oz. z lažjimi 
intelektualnimi primanjkljaji, pri katerih orientacijska vrednost količnika inteligentnosti 
znaša 51 – 75 (Polloway, idr, 2009, v Zentall, 2007). 

Raziskave potrjujejo, da ima posameznikov kognitivni potencial pomembno vlogo v 
procesu opismenjevanja ter pri bralnem razumevanju v kasnejših letih. Bolj kot je otrok 
oz. bralec inteligenten, večje so možnosti, da bo prebrano tudi razumel, pri čemer 
mislimo tako na njegovo splošno kot tudi na verbalno sposobnost (Pečjak, 1996; 
Pogačnik, 1995). Odnos med kognitivnimi potenciali in branjem je recipročen 
(Cunningham in Stanovich, 2001, v Jenko, 2016); kognitivni razvoj vpliva na bralni 
razvoj posameznika, hkrati pa bralne izkušnje spodbujajo njegovo učinkovitost 
obdelovanja informacij (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). Učenci z IP zaradi nižjih 
kognitivnih sposobnosti prebranega ne razumejo dobro, ne zmorejo ovrednotiti 
prebranega ter primerjati besedila z drugimi besedili, četudi imajo usvojeno bralno 
tehniko in berejo tekoče (Pečjak, 1996).   

Spache (1972, v Pečjak, 1996) opredeljuje pet intelektualnih procesov, ki naj bi v 
splošnem sodelovali pri razumevanju besedil: 

 kognicija (spoznavanje in ponovno spoznavanje informacij iz besedila), 

 spomin (zadrževanje in ohranjanje informacij), 
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 konvergentno mišljenje (sklepanje, predvsem induktivno), 

 divergentno mišljenje (logične, kreativne ideje) ter 

 kritično mišljenje (vrednotenje besedila). 

N. Jenko (2016) znotraj kognitivnih dejavnikov izpostavlja delovni spomin. Delovni 
spomin ima namreč pomembno vlogo pri bralnih in učnih dosežkih posameznika (Just 
in Carpenter, 1992, v Jenko, 2016). in predstavlja pomemben sestavni del procesov, 
ki sodelujejo pri bralnem razvoju (Wagner idr., 1997, v Jenko, 2016). Zelo pomembni 
so fonološki procesi; težave na področju fonološkega delovnega spomina izrazito 
ovirajo bralni napredek (Rathvon, 2004, v Jenko, 2016). Raziskave kažejo, da imajo 
učenci z IP imajo težave na področju delovnega pomnjenja, kar ima pomemben vpliv 
na učenje branja (Conners, 2003, v Jenko, 2016), zmožnost verbalnega delovnega 
pomnjenja pa tudi najbolje razlikuje boljše bralce z IP od slabših. Boljši bralci 
posamezne glasove dlje časa zadržijo v spominu in jih nato povežejo v besedo.  

 

Tehnika branja 
Tehnika branja mora biti povsem avtomatizirana, če želimo, da učenec celotno 
pozornost preusmeri na vsebino oziroma pomen gradiva. Če je učenec pri branju še 
pozoren na proces dekodiranja oz. prepoznavanja besed, usmerja manj pozornosti na 
pomen besedila (Pečjak, 1996).  

Na tem mestu poudarjamo pomen dekodiranja, ki ga N. Jenko (2016) prepoznava kot 
pomemben dejavnik bralne pismenosti. Dekodiranje je proces prepoznavanja črke, 
njeno preoblikovanje v glas in spajanje zaporedja glasov v besedo in je osnovna 
strategija prepoznavanja novih besed (Ehri, 2005). Dekodiranje je bolj pomembno na 
začetnih bralnih stopnjah. Kljub poznavanju povezav črka-glas imajo učenci z IP 
težave pri vezavi fonemov zapisane besede, kar upočasni proces avtomatizacije 
bralne tehnike (Pečjak, 2010); večina učencev z IP ima namreč izrazite težave pri 
doseganju hitrega in natančnega branja (Conners, 2003, v Jenko, 2016).  Nekateri 
učenci z IP pa uspejo omenjenim težavam navkljub usvojiti bralno tehniko (Conners, 
Atwell, Rosenquist in Sligh, 2001). Ko usvojijo bralno tehniko, njihov bralni napredek 
običajno ovirajo omejitve na področju jezikovnega razumevanja, ki so pogojene z 
njihovimi kognitivnimi potenciali (Roch in Levorato, 2009; Lipec Stopar in Jenko, 2014). 

M. Lipec Stopar (1996) opozarja, da tudi samo dekodiranje ne pomaga pri 
razumevanju, če besede ni v učenčevem besednjaku. Omenjeno potrjujejo L. 
Marjanovič Umek, U. Fekonja Peklaj in S. Pečjak (2012), ki ugotavljajo, da večji obseg 
besedišča vpliva na hitrost branja besedila; branje znanih besed in vsebine je ob enaki 
bralni tehniki hitrejše v primerjavi z branjem besedila s številnimi novimi pojmi.  

 

Metakognitivne strategije 
Metakognicija je v okviru učenja definirana kot sposobnost, da razumemo, 
obvladujemo in se zavedamo lastnega učnega procesa (Pečjak in Gradišar, 2012) in 
je pomemben dejavnik bralne pismenosti (Jenko, 2016). Tako je metakognitivno 
znanje tisto znanje, ki ga ima posameznik o sebi in o strategijah, ki jih uporablja (Baker 
in Brown, 1984, v Singhal, 2001).  Metakognitivno zavedanje bralcu omogoča vpogled 
v lasten način soočanja z gradivom in nudi zavedanje o razumevanju prebranega in 
zavestno uporabo bralnih strategij (Baumann, Jones in Seifert-Kessel, 1993, v Singhal, 
2001). 
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Metakognitivno zavedanje in strategije so pomembne za razumevanje bralnih vsebin 
in predstavljajo fleksibilen načrt, ki pomaga pri učinkovitem učenju (Pečjak, 1999). 
Metakognitivni dejavniki so pomembni zlasti pri razumevanju razlagalnih besedil; 
izbrati je potrebno ustrezne strategije za predelavo besedil, razumeti nove izraze, 
poiskati ključne informacije ter povzeti bistvene elemente vsebine. V omenjenih 
veščinah se učenci z IP razlikujejo od učencev značilnega razvoja že v zgodnjem 
obdobju šolanja (Conners, 2003, v Jenko, 2016). Četudi učenci dobro usvojijo bralno 
tehniko, nimajo pa usvojenih teh veščin oz. strategij, je njihovo učenje s pomočjo branja 
neučinkovito. 

Raziskave kažejo, da učenci, ki bolje obvladajo branje, uporabljajo večji razpon in več 
metakognitivnih strategij (Singhal, 2001; Pečjak in Gradišar, 2012) in obratno; učenci, 
ki imajo težave na področju bralnega razumevanja, učinkovite metakognitivne 
strategije pred, med in po branju uporabljajo v manjšem deležu kot učenci brez težav 
(Košak Babuder, 2012). Manj pogosto in manj učinkovito rabo strategij na področju 
branja in učenja z branjem lahko torej pripišemo tudi večini učencev z IP.   

 

Predznanje bralca 
Učenci, ki imajo določeno predznanje s področja besedila, ki ga berejo, bolje razumejo 
prebrano in si to tudi bolje zapomnijo. Predznanje poveča sposobnost, da učenec 
izlušči bistvo in naredi povzetek prebranega z manj napakami (Pečjak, 1996). 
Posredno tako predznanje vpliva na rezultat učenja, če je to učenje s pomočjo branja 
(Pečjak, 1995). 

Kognitivna struktura oz. predznanje kot celota obstoječega znanja pri posamezniku je 
pomembna tudi zato, ker učenec v procesu učenja nanjo pripenja oz. priključuje nove 
informacije iz gradiva; o tem govori teorija sheme (prav tam). 

Predznanje bralca ima veliko vlogo pri pripravi učenca na branje. S. Pečjak (prav tam) 
razlikuje med starim in novim pristopom k obravnavi besedil. Za razliko od starega 
pristopa, kjer je poudarjena predvsem razlaga besedila, novi pristop k pripravi učencev 
na branje vključuje (Pečjak, 1995, str. 9): 

 pomoč učitelja učencem pri organizaciji tega, kar že vedo o vsebini, ki naj bi jo 
brali, 

 zagotavljanje ustreznega predznanja učencem, ki ga še nimajo o novi vsebini 
ter 

 poskus možnega povezovanja starega znanja z novim). 

Priprava na branje običajno hkrati dvigne tudi motivacijo za branje, nekateri učenci, 
med njimi tudi učenci z IP, pa na poti do razumevanja potrebujejo pomoč učitelja v 
obliki vodenja (prav tam). 

Predznanje oz. seznanjenost z vsebino besedila je pomembno tudi pri ugotavljanju 
pomena neznanih besed s pomočjo sobesedila. Če je bralcu vsebina neznana oz. o 
njej nima predznanja, bo težje sklepal o pomenu neznanih besed kot bi sicer, če bi 
vsebino poznal (Kaivanpanah, 2008). 
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Besednjak učencev 
Bralni besednjak ali besedišče je pomemben dejavnik bralnega razumevanja (Just in 
Carpenter, 1992, v Jenko, 2016). Sam pojem besednjak pri branju označuje število 
besed v pisni obliki, ki jih posameznik prepozna. Obstajajo razlike med bralnim 
besediščem, ki predstavlja pasivno (receptivno) besedišče, ter besediščem v govoru 
in pri pisanju, ki je aktivno besedišče. Razmerje med njima je v povprečju 3:1, kar 
pomeni, da je besedišče pri branju trikrat večje kot besedišče v govoru ali pisanju. Kljub 
temu obstajajo velike individualne razlike med učenci, najbolje pa jih pojasnimo z 
vplivom okolja, v katerem otrok živi. V skromnem okolju otroku primanjkuje bralnih 
izkušenj, ki so v tesni povezavi z bralnim napredkom otroka (Pečjak, 1995).  

Pri uporabi strategije prepoznavanja pomena besed s pomočjo sobesedila, ki jo bomo 
natančneje opredelili nižje v nalogi, je poznavanje slovnice in besedišča ključno pri 
ugibanju pomena besed oz. sklepanju o pomenu besed; če bralec pozna pomen ene 
oblike neznane besede, lahko na podlagi že znanega sklepa o pomenu le-te. Omejen 
besednjak lahko upočasni ali prepreči pravilno ugibanje oz. sklepanje o pomenu 
besede (Kaivanpanah, 2008). S. Pečjak (1999) opozarja na urjenje besedišča kot 
sestavnega dela opismenjevanja učencev, pri čemer je bolj kot izolirano urjenje 
pomena besed pomembno učenje sistematičnega pristopa k pojasnjevanju neznanih 
besed v besedilu. Kot smo pojasnili že višje v delu, obseg besedišča vpliva na hitrost 
branja (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Pečjak, 2012). 

 

 

2.6 Ravni bralnega razumevanja 
 

Razumevanje pri branju lahko opredeljujemo s kvalitativnega ali kvantitativnega vidika. 
Kvantitativno prikazovanje razumevanja, ki je običajno izraženo v odstotkih, le malo 
pove o kvalitativni razliki v razumevanju med bralci. Zato je z vidika vsebine bolj 
smiselno in utemeljeno prikazovanje stopnje razumevanja s kvalitativnega vidika 
(Pečjak, 1995, str. 13). 

 

2.6.1 Kvalitativni pristop k razumevanju prebranega 
Kvalitativni pristop k razumevanju branja  obravnava več avtorjev; S. Pečjak (1995) je 
povzela nekaj modelov različnih avtorjev in jih združila v tri ravni razumevanja. 
Posamezne ravni preverjamo z različnimi vprašanji, ki jih delimo glede na miselne 
procese, ki jih sprožajo. Vprašanja nižje ravni zahtevajo samo reprodukcijo spominsko 
usvojenih podatkov in dejstev, vprašanja višje ravni pa angažirajo višje miselne 
procese, kot so analiziranje, primerjanje, sintetiziranje (Pečjak, 1995). 

 

Prva raven razumevanja 
Raven besednega razumevanja oziroma razumevanja besed, ki se pojavljajo v 
besedilu, je najnižja raven. Samo poznavanje pomena besed še ne pomeni, da učenec 
razume tudi pomen celotnega besedila (Pečjak, 1995). 

Učenci, ki so na tej ravni razumevanja, lahko odgovarjajo le na vprašanja nižje ravni, 
ki zahtevajo reprodukcijo ali prepoznavanje prej naučenih vsebin, in so usmerjena na 
nižje psihične in miselne procese. Ta vprašanja se lahko nanašajo na posameznosti 
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(specifična dejstva in podatki), kategorije oz. klasifikacije in postopke ter na obče 
pojme, načela in teorije. Pogosto se začenjajo z vprašalnicami kdo, kdaj, kateri, koliko, 
kaj je to, ipd. (Pečjak, 1995). 

 

Druga raven razumevanja 
Razumevanje s sklepanjem (interpretativno razumevanje) je druga raven razumevanja 
prebranega, katere bistvo je v tem, da bralec dojame bistvo ali poglavitno idejo nekega 
besedila. 

Bralec na tej stopnji zna oblikovati jasno sliko besedila, dojame povezanost med 
posameznimi deli besedila (in jih zna razložiti), zna izločiti nekaj medsebojno odvisnih 
pogledov in stališč ter nekaj pripadajočih podrobnosti, zna pa tudi na podlagi podatkov 
v besedilu sklepati in presojati o kasnejših dogodkih (Pečjak, 1995). 

Razlikujemo med tremi vrstami sklepanja glede na predznanje bralca, ki ima pri samem 
procesu razumevanja največjo vlogo. Posameznik lahko sklepe oblikuje neposredno 
iz besedila (implicitno sklepanje), vsebino pa lahko bolj izčrpno spozna, če jo poveže 
z lastnimi izkušnjami in predznanjem (elaborativno sklepanje). O reduktivnem 
sklepanju govorimo takrat, kadar bralec k branju pristopi strateško ter izlušči in shrani 
le pomembne elemente vsebine. 

 

Tretja raven razumevanja 
Raven kritičnega in ustvarjalnega branja oz. razumevanja je najvišja raven, na kateri 
je učenec sposoben preoblikovati prebrano besedilo iz ene oblike v drugo (npr. 
skrajšati daljše besedilo, obnoviti s svojimi besedami), preoblikovati besedilo iz ene 
simbolične oblike v drugo (npr. povzeti neko besedilo v graf ali obratno), pojasniti 
metafore, analizirati dogodke v besedilu in odnose med njimi ipd. Predpogoj doseganja 
najvišje stopnje razumevanja sta razumevanje pomena besed in interpretativno 
razumevanje besedila.  

 

O ravneh bralnega razumevanja pri učencih z IP je malo znanega. Glede na že opisane 
težave na področju dekodiranja in jezikovnega razumevanja lahko sklepamo, da 
učenci z IP težje, če sploh, dosegajo višje ravni bralnega razumevanja. Predvsem 
težave na področju jezikovnega razumevanja ovirajo dostop  do globljega razumevanja 
vsebine celotnega besedila ali le posameznih delov. Zaradi težav z oblikovanjem 
sklepov oz. zaključkov na podlagi prebranega težko dosežejo višje ravni bralnega 
razumevanja (Jenko, 2016). 

 

2.7 Bralne učne strategije 
 

Pojem strategija v kontekstu pismenosti sta avtorja Harris in Hodges (1995) opredelila 
kot »zavesten, učni situaciji prilagojen in spremljan sistematičen načrt, katerega cilj je 
izboljšati lastne učne dosežke« (prav tam, str. 244). Zahtevo po prilagajanju učni 
situaciji v definicijo učnih strategij vključujejo tudi B.Marentič Požarnik, L. Magajna in 
C. Peklaj (1995), ki pravijo, da je učna strategija »specifična kombinacija mentalnih 
operacij, ki jih nekdo uporablja glede na zahteve konkretne učne situacije« (str. 76) oz. 
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je »zaporedje ali kombinacija v cilj usmerjenih učnih aktivnosti, ki jih posameznik 
uporablja na svojo pobudo in spreminja glede na zahteve situacije« (Marentič 
Požarnik, 2000, str. 167). 

Bralne strategije lahko uvrstimo med učne strategije, ki so v splošnem kognitivni načrt, 
usmerjen k doseganju učnega cilja (Pressley, 1995) oz. urejen sistem miselnih operacij 
z višjimi in nižjimi miselnimi procesi, ki imajo za posledico rešitev naloge (Presslley, 
Eoloshyn, Lysynchuck, Martin, Wood, Willoughby, 1990, v Pečjak, 2012). Izbrane 
definicije odražajo predvsem namen; učenec strategije uporablja, da bi dosegel učni 
cilj (npr. razumel poglavje v učbeniku). Ali kot poudarjajo Afflerbach, Pearson in Paris 
(2008, v Pečjak in Gradišar, 2012), so bralne učne strategije »namerni, obvladovani, 
ciljno usmerjeni poskusi učenca pri dekodiranju besedila, razumevanju posameznih 
besed in pomena celotnega besedila« (Pečjak in Gradišar, 2012, str. 368). Bralne 
strategije so tako vsako vedenje, mišljenje in akcija učenca v procesu učenja z 
branjem, katerih namen je zadržati določene informacije, jih shraniti v spominu, 
povezati informacije v prihodnosti na nov način (Weinstein, 1998,, v Pečjak, 2001). 
Ključni element v procesu učnih oz. bralnih strategij naj bi bilo zavestno obvladovanje 
teh miselnih operacij (Pressley idr., 1990, v Pečjak, 2012).  

Študije (Jackson in Cleland, 1982; Anderson, 1983, v Pečjak, 1995) so dokazale, da 
je poznavanje in uporaba različnih učnih oz. bralnih strategij glavni diskriminator med 
učinkovitimi in neučinkovitimi bralci ter učno uspešnimi in neuspešnimi učenci. V eni 
izmed študij pa je bilo dokazano tudi, da dobri bralci pri predelavi besedila pogosteje 
kot povprečni bralci uporabljajo učinkovite bralne strategije, kot so: ponovno branje, 
sklepanje med branjem, analiziranje strukture, napovedovanje in vrednotenje besedila. 
Povprečni bralci za razliko od omenjenih uporabljajo bolj neučinkovite strategije, kot 
so natančna izgovorjava besed in združevanje nebistvenih delov besedila v celoto 
(Fehrenbach, 1991, v Pečjak, 1995). 

Po J. Chall (1996, v Pečjak in Gradišar, 2012) učenci prično z uporabo bralnih strategij 
na stopnji 3: branje za učenje. 

V literaturi avtorji bralne učne strategije klasificirajo po različnih kriterijih. V 
nadaljevanju povzemam klasifikacijo strategij, kot jo opisujeta S. Pečjak in A. Gradišar 
(2012). Strategije delita glede na štiri kriterije: miselni procesi, namen učenja, časovni 
kriterij ter specifičnost uporabe.   

 

 

2.7.1 Kriterij miselni procesi 
Kriterij za delitev strategij so miselni procesi, ki sodelujejo pri učenju. Strategije delimo 
v dva sklopa: 

Kognitivne strategije: 

Teoretično ozadje kognitivnih strategij je v modelu informacijskega procesiranja 
Atkinsona in Shiffrina (1968, v Pečjak in Gradišar, 2012), ki razlaga, kaj se dogaja z 
novo učno informacijo od trenutka, ko jo učenec v procesu učenja sprejme, do trenutka, 
ko jo uskladišči, da jo lahko ponovno prikliče. Mayer in Wittrock (2006, v Pečjak in 
Gradišar, 2012) sta model dopolnila s kognitivnimi procesi, ki morajo biti prisotni pri 
smiselnem učenju: izbiranje, organiziranje in integriranje informacij. Omenjene 
procese učenec uporablja pri naslednjih strategijah (Pečjak in Gradišar, 2012): 
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 strategije ponavljanja – omogočajo shranjevanje informacij v dolgoročni 
spomin, 

 elaboracijske strategije – omogočajo povezovanje novih informacij s 
predznanjem in 

 organizacijske strategije – omogočajo urejanje/organiziranje informacij v 
delovnem spominu.  

 

Metakognitivne strategije 

O metakogniciji učenja govorimo takrat, ko učenec usmeri svojo pozornost na proces 
učenja (Pečjak in Gradišar, 2012); se vpraša o namenu učenja, razmišlja, katero 
strategijo bi uporabil, se vpraša o učinku, občutju ter okoliščinah učenja in se vpraša, 
kako bo nova znanja uporabil pri naslednjem učenju (Watkins, Carnell, Lodge, Wagner 
in Whalley, 2000, v Pečjak in Gradišar, 2012).  

Med primere metakognitivnih strategij Schunk in Zimmerman (2003, v Pečjak in 
Gradišar) uvrščata strategije izbire cilja in načrtovanja, strategije spremljanja pri učenju 
ter samoevalvacijske strategije. V drugo skupino, skupino strategij spremljanja pri 
učenju, avtorja uvrščata: Nove, neznane besede v besedilu podčrtam, da si jih takoj 
razložim. Pomen za strokovne izraze poiščem v slovarju ali vprašam učitelja. Smith 
(2004, v Pečjak in Gradišar, 2012) med sklop vprašanj/nalog za razvijanje 
metakognitivnih strategij vedeti, kako si pomagati pri nerazumevanju umešča tudi 
naslednje trditve: Ponovno prebrati bolj zahtevne dele učnega gradiva. Razvozlati 
nejasno napisane dele učnega gradiva. S pomočjo slovarja ali drugih virov pojasniti 
nove strokovne izraze. 

Iz napisanega lahko sklepamo, da je moč strategijo določanja neznane besede s 
pomočjo sobesedila, ki jo bomo podrobneje opisali nižje v nalogi, uvrstiti tudi med 
metakognitivne strategije; od učenca se pri uporabi omenjene strategije pričakuje, da 
se bo že med samim branjem vprašal o pomenu neznane besede in v sobesedilu iskal 
namige oz. ključe, preko katerih bi sklepal na pomen besede.  

Rezultati raziskav (Singhal, 2001, v Košak Babuder, 2012; Košak Babuder, 2012) 
nakazujejo, da učenci, ki imajo težave na področju bralnega razumevanja, v manjšem 
delu uporabljajo učinkovite metakognitivne strategije pred, med in po branju kot učencu 
brez omenjenih težav.  

 

2.7.2 Kriterij namen učenja 
Omenjeni kriterij odgovarja na vprašanje, kaj želi učenec doseči z učenjem. Nekateri 
avtorji delijo strategije glede na namen (npr. Duffy in Roehler, 1993, v Pečjak in 
Gradišar, 2012), drugi pa glede na vsebino informacij, ki jih učenec želi razumeti (npr. 
Lewis, 1996, v Pečjak in Gradišar, 2012). Levin (1982, v Pečjak in Gradišar, 2012) je 
sestavil kombinirano klasifikacijo, ki bralne učne strategije obravnava glede na oba prej 
omenjena kriterija in tako v pojem bralna učna strategija uvršča tako učno aktivnost 
učenca kot tudi značilnosti učnega gradiva.  

Levin (prav tam) strategije deli na makrostrukturne, ki so usmerjene v predelavo bistva 
in glavnih misli v besedilu, ter mikrostrukturne, ki so usmerjene na predelavo 
podrobnosti. Glede na njihove kognitivne funkcije pa vsako izmed omenjenih strategij 
deli še na strategije, usmerjene v razumevanje in strategije, usmerjene v zapomnitev. 
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Predpostavlja, da naj bi na učinkovitost razumevanja bistvenih, glavnih (makro) 
informacij neposredno vplivale makrostrategije ter strategije razumevanja in 
pomnjenja; enako analogno velja za učinkovitost razumevanja podrobnosti (mikro 
informacij). 

Avtor posebej izpostavi pomen učenčevih metakognitivnih sposobnosti, ki so potrebne 
za uspešno predelavo besedila. Gre za vprašanja, ki si jih učenec zastavlja pri 
predelavi besedila: Ali razumem to informacijo? Ali si jo bom zapomnil? 

 

2.7.3 Kriterij specifičnost uporabe 
Strategije lahko razdelimo tudi glede na specifičnost uporabe oz. glede na to, za kaj jih 
lahko učenci uporabljajo. Dve glavni skupini strategij sta splošne strategije in 
specifične strategije (Alexander in Judy, 1998, Garner, 1987, Jetton in Dole, 2004, v 
Pečjak in Gradišar, 2012). 

Splošne strategije so široko uporabne za reševanje učnih nalog na različnih 
predmetnih področjih. Sem uvrščamo npr. napovedovanje, povzemanje ter 
samospraševanje. Nadalje jih Murphy in Alexander (2002, v Pečjak in Gradišar, 2012) 
razdelita na površinske in globinske strategije. Med površinske prištevamo strategije, 
s katerimi ne spreminjamo besedila, ki ga beremo (npr. ponovno branje, izpuščanje 
neznanih besed, prilagajanje hitrosti branja glede na zahtevnost besedila. Pri 
globinskih strategijah pa učenec učno gradivo prilagaja in spreminja (npr. 
preoblikovanje gradiva, primerjanje različnih gradiv o isti vsebini), da bi gradivo bolje 
razumel. 

Specifične strategije so uporabne predvsem za reševanje učnih nalog na določenem 
predmetnem področju. Strategija, ki jo bralec uporabi pri branju literarnega besedila, 
tako ni ustrezna za uporabo pri reševanju matematičnega problema (prav tam).  

 

2.7.4 Časovni kriterij 
Ta kriterij upošteva, kdaj v katerem delu učnega procesa učenec uporablja strategije. 
Glede na to, v katerem delu se uporabljajo največkrat, jih različni avtorji (Devine, 1987, 
Graham in Robinson, 1990, v Pečjak in Gradišar, 2012) tako delijo na: strategije pred 
branjem, strategije med branjem ter strategije po branju. Strategije, ki jih mednje 
uvrščamo, pa niso omejene le na določen del procesa, vendar se, kadar je to smiselno, 
lahko uporabljajo tudi v drugih delih procesa.  

Strategije pred branjem 
Predbralne strategije zajemajo predvsem pripravo na branje in učenje novega gradiva. 
Pri izbiri konkretne strategije je potrebno upoštevati predvsem predznanje učenca oz. 
njegovo kognitivno strukturo ter značilnost gradiva. 

V to skupino sodijo strategije za (Pečjak in Gradišar, 2012): 

 aktiviranje predznanja učencev, 

 določitev namena/cilja branja, 

 spoznavanje zgradbe besedila, 

 napovedovanje dogajanja/vsebine in 

 postavljanje vprašanj.  
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Strategije med branjem 
Medbralne strategije so ključne za aktivno branje. Z uporabo strategij med branjem 
bralec stopi v stik z besedilom in napreduje do stopnje, da besedilo tudi razume.  

Poseben poudarek kognitivna psihologija namenja pomenu metakognicije in 
sposobnosti za spremljanje lastnega razumevanja in odzivanja v primeru težav z 
razumevanjem. Namen vseh dejavnosti med branjem pa je obdržati bralca pri besedilu 
in preverjati njegovo razumevanje vsebine (Pečjak in Gradišar, 2012).  

Najpogostejše strategije med branjem so (Pečjak in Gradišar, 2012):  

 dopolnjevanje manjkajočih podatkov, 

 določanje zaporedja dogajanja v besedilu,  

 označevanje novih informacij, 

 podčrtovanje bistvenih informacij, 

 pisanje obrobnih razlag in 

 postavljanje vprašanj med branjem. 

 

Strategije po branju 
S strategijami po branju ugotavljamo, v kolikšni meri in kako so učenci besedilo 
razumeli in si ga zapomnili. Namen strategij po branju je ureditev prebranega gradiva 
v obliko, ki olajša razumevanje in zapomnitev prebranega, predvsem pa, da bo gradivo 
lahko uporabil v skladu s postavljenim ciljem. Pomemben del razumevanja in 
zapomnitve se namreč dogaja šele po branju (Pečjak in Gradišar, 2012). 

Glede na to, čemu so strategije namenjene, jih Duffy in Roehler (1993, v Pečjak, 2012) 
razdelita v organizacijske strategije (organizacija in preoblikovanje pomena besedila, 
povzemanje, določanje bistva) ter elaboracijske strategije (presojanje avtorjevega 
sporočila). 

Najpogostejše strategije so (Duffy in Roehler, 1993, v Pečjak, 2012):  

 pogovor, 

 odgovarjanje na lastna vprašanja in vprašanja učitelja,  

 določanje ter grafični prikaz bistva in pomembnih podrobnosti, 

 povzemanje vsebine preko povzetkov in zapisov, 

 kritično branje besedil, 

 branje grafičnih sporočil ter 

 razvijanje besedišča.  

Nabor strategij za razvijanje besedišča vključuje tudi strategijo določanja pomena 
novim, neznanim besedam s pomočjo sobesedila, ki jo v nadaljevanju podrobneje 
predstavljamo. 
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2.8 Določanje pomena novim besedam s pomočjo sobesedila 
 

Mnogo učencev lahko ima težave z bralnim razumevanjem zaradi skromnejšega 
besednjaka. Obstaja več vrst intervencij, najbolj očitni sta naslednji: učence poučevati 
o pomenu določenih besed ali pa jih poučevati različne strategije učenja besed, ki jih 
bodo znali samostojno uporabljati (Tomesen, M. in Aarnoutse, C., 1997). Po mnenju 
nekaterih raziskovalcev (Durkin, 1997, Jenkins in Dixon, 1983, vse v Nagy, Anderson 
in Herman, 1987) lahko le majhen del rasti besednjaka pripišemo direktnemu učenju 
besed; največ besed se otroci naučijo naključno med poslušanjem jezika in branjem 
(Jenkins in Dixon, 1983; Nagy in Anderson, 1984; Nagy, Herman in Anderson, 1985; 
vse v Nagy, Anderson in Herman, 1987).  

Četudi sobesedilo vedno ne razkrije pomena neznanih besed, so priložnosti za učenje 
novih besed ter razmišljanje o njihovem pomenu med branjem besedil pomembne. 
Veliko študij podpira pogled, da so učenci sposobni izpeljevati pomen neznanih besed 
in širiti besednjak med branjem (McKeown, 1985; Nagy, Herman in Anderson, 1987).  

Določanje pomena novim, neznanim besedam, t.j. da pri branju s pomočjo drugih 
besed in povedi sklepamo o pomenu neznane besede, poteka na več načinov. 
Uporabljamo jih lahko pred, med in po branju. Najpogostejši načini so (Pečjak in 
Gradišar, 2012): 

 s pomočjo sobesedila/konteksta, 

 s pomočjo analize strukture oz. sestave besede, 

 s pomočjo uporabe slovarja ter 

 neposredno poučevanje besed z učiteljevo razlago besed. 

V magistrskem delu raziskujemo, kako uspešno učenci višjih razredov prilagojenega 
programa devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom med branjem 
določajo pomen neznanim besedam. Gre za uporabo strategije določanja pomena 
neznanim besedam s pomočjo sobesedila oz. konteksta.   

 

2.8.1 Kaj je sobesedilo oz. kontekst? 
Slovar slovenskega knjižnega jezika kontekst definira kot besedilo, v katero spada 
obravnavani del teksta, sobesedilo (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2014a).  

V lingvistiki ima kontekst veliko vlogo pri pripisovanju pomena besedam, kakor tudi pri 
razumevanju dejanskega pomena teh besed. Beseda, ki je uporabljena v besedilu, 
običajno razkriva le en pomen izmed mnogih, ki ga sicer nosi, za kar je odgovoren 
kontekst. V literaturi zasledimo različne razlage izraza kontekst oz. sobesedilo. V 
splošnem je to neposredno lingvistično (jezikoslovno) okolje, v katerem se določena 
ključna beseda pojavi, ki pa je lahko tudi neeksplicitno in skrito v širši okolici določene 
besede (Dash, 2008). Več o kontekstu in kako ta vpliva izpeljavo pomena neznanih 
besed, bomo pojasnili v nadaljevanju. 

 

2.8.2 Zakaj je ta strategija pomembna? 
Učenci uporabljajo besedila za pridobivanje novih informacij med učenjem pri skoraj 
vseh učnih predmetih, zato je zelo pomembno, da imajo dobro razvite bralne strategije. 
Učenci, ki se ne naučijo branja in razumevanja različnih vrst besedila, lahko imajo pri 
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učenju težave. Da bi postali spretni v razumevanju besedil, morajo brati besedila 
različnih vrst in se naučiti, kako uporabiti znanje o vrsti besedila, da bi besedilo 
uspešno razumeli. Učenci, ki uporabljajo več različnih strategij, npr. predogled, 
aktivacija predznanja, predvidevanje, ustvarjanje povezav, spremljanje, organiziranje 
podatkov, povzemanje, spraševanje, vizualizacija… razumejo več in si snov tudi bolje 
zapomnijo (Bimmel in van Shooten, 2004, McLaughlin, 2006, vse v Merisuo-Storm in 
Soininen, 2010). 

Glede na način razvijanja teme ločimo več vrst besedil. Za lažje razumevanje 
rezultatov nižje omenjenih raziskav pojasnjujemo razliko med pripovedovalnimi oz. 
pripovednimi in razlagalnimi besedili. V pripovednih besedilih sporočevalec predstavlja 
stvarnost, njegova pozornost je usmerjena v časovni potek in zaporedje dogodkov. 
Primeri teh besedil so novica, poročilo, življenjepis, pripovedka, pravljica. V razlagalnih 
besedilih sporočevalec pojasnjuje razmerja med pojavi in njihovimi deli; razlaganje kot 
slogovni postopek je najznačilnejše za strokovna besedila (Gomboc, 2009). 

Raziskave kažejo, da so učenci običajno bolj uspešni v razumevanju pripovednih kot 
razlagalnih besedil. Slednja imajo lahko zapletenejše strukture in večjo količino novih 
informacij, lahko pa vsebujejo tudi nove koncepte in abstraktne povezave, ki so težje 
razumljive (Best, Ffloyd in McNamara, 2008, v Merisuo-Storm in Soininen, 2010). Pri 
branju razlagalnih besedil mora bralec tako zbrati informacije iz več sklopov idej, ki se 
nahajajo na različnih mestih v besedilu (Cain, Oakhill in Lemmon, 2004). Za samo 
učenje strategije prepoznavanja pomena besed s pomočjo sobesedila pa so omenjena 
razlagalna besedila bolj primerna od pripovednih, leposlovnih besedil (Tomesen in 
Aarnoutse, 1997). 

Učenci z IP imajo v primerjavi z učenci značilnega razvoja večje težave pri 
razumevanju razlagalnih kot pripovednih besedil. Avtorji raziskav sklepajo, da je razlog 
v manj predvidljivih slogovnih postopkih razlagalnih besedil in v težavah učencev z IP 
z uporabo predhodnega znanja pri oblikovanju ustreznih sklepov (Conners, 2003, v 
Jenko, 2016). Finska študija (Fukkink, 2005, Goerss, Beck in McKeown, 1999, vse v 
Merisuo-Storm in Soininen, 2010) ugotavlja, da je prepoznavanje pomena abstraktnih 
pojmov težje kot prepoznavanje pomena pojma s konkretno vsebino. 

Da bi bralec pravilno razumel pomen besede s pomočjo sobesedila, ni potrebno, da 
zanjo izoblikuje tudi definicijo. Kljub temu pa je oblikovanje definicije priporočljivo, saj 
bralec na ta način besedo lažje uvrsti v različne obstoječe kognitivne sheme oz. sheme 
predznanja ter v pojmovne mreže (Van Daalen-Kapteijns idr., 2001), hkrati pa pride do 
boljše zapomnitve, če otrok svojo definicijo ali tisto iz slovarja tudi pojasni (Brandao in 
Oakhill, 2005, v Cain, 2007).  

Razlaga definicije ne samo okrepi zapomnitev in samo strategijo, temveč v tem 
procesu bralci primerjajo informacije iz besedila s svojim predznanjem. Tako lahko 
svoje znanje razširijo ali spremenijo (Cain, 2007). V eni izmed študij (Fukkink, 2005, v 
Cain, 2007) so ugotovili, da učenci le redko preverjajo pravilnost svojih sklepanj o 
pomenu neznane besede, kar lahko privede do nepopolnega ali celo napačnega 
znanja o pomenu določene besede. 
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2.8.3 Dejavnosti bralca ob srečanju z neznano besedo v besedilu 
Ko se bralec sreča z neznano besedo, ima po mnenju Laufer in Yano (2001, v 
Kaivanpanah, 2008) na voljo več možnosti: ignorirati neznano besedo, preveriti pomen 
besede v slovarju ali pa iz konteksta sklepati na pomen te besede. Večina bralcev se 
poslužuje zadnje strategije, t.j. iz konteksta sklepati na pomen besede in tako 
kompenzirati pomanjkanje razumevanja (Laufer, 1997, Paribakht, 2004, Quian, 2004; 
vse v Kaivanpanah, 2008). Če bralci presodijo, da beseda ni bistvena za razumevanje 
celotnega besedila, pa jo običajno ignorirajo (Fraser, 1999, v Kaivanpanah, 2008). 

Rezultati ene izmed študij (Hulstijn, 1992, Mondria in Wit-de-Boer, 1991, vse v 
Kaivanpanah, 2008) nakazujejo na to, da je zapomnitev besed, katerih pomen težje 
določimo oz. pri določanju pomena katerih smo zelo aktivni, boljša od zapomnitve 
besed, katerih pomen iz konteksta določimo zlahka.  

V eni izmed študij (Van Daalen-Kapteijns idr., 2001), ki je preverjala dejavnosti 
ugotavljanja pomena neznane besede pri 11- in 12-letnikih visokih in nizkih verbalnih 
sposobnosti, so raziskovalci zaznali tri različne dejavnosti oz. strategije, ki so se jih 
učenci posluževali (prav tam):  

 V prvem sklopu so dejavnosti, orientirane na besedilo. Bralec je v glavnem 
usmerjen na razumevanje celotnega besedila okoli neznane besede in se z 
njenim pomenom ukvarja le toliko, da razume celotno besedilo. Najpogostejši 
aktivnosti sta zamenjava neznane besede z znano besedo, za katero se 
predvideva, da ima podoben pomen, ter preverjanje pravilnosti izbire na podlagi 
predznanja in preizkušanja. Ta vrsta dejavnosti je namenjena predvsem 
razumevanju določenega besedila v celoti. 
 

 V drugem sklopu so dejavnosti, orientirane na besedo. Bralec je v glavnem 
usmerjen na kontekstualni pomen besede in se ukvarja s sobesedilom, da bi 
ugotovil pomen neznane besede. V šolskem okolju so te dejavnosti v glavnem 
namenjene učenju novih besed. Najpogostejše aktivnosti so uporaba namigov 
ali iztočnic iz sobesedila, morfološka analiza besede ter zapis besede in njene 
definicije v osebni slovarček. Predpogoj za uporabo teh dejavnosti je, da bralec 
neznano besedo zazna in se namesto na razumevanje besedila kot celote ob 
tem osredotoči na samo besedo. Pogosto je, da bralec neznano besedo že 
zamenja z znano in predvideva, da je ustrezna, nato pa se s pomenom neznane 
besede ne ukvarja več, kar lahko privede do nepopolnega ali napačnega 
razumevanja besede. 
 

 V tretjem sklopu so dejavnosti, orientirane na besedišče. Bralec je v glavnem 
usmerjen na neznano besedo in v njej vidi priložnost, da razširi svoj besednjak 
ter znanje. Četudi oba zgoraj omenjena sklopa dejavnosti prispevata k širjenju 
besednjaka, so dejavnosti zadnjega sklopa še posebej povezane z izgradnjo 
jasnega pomena besed oz. paradigmatičnega znanja. Znanje besed je 
paradigmatično takrat, ko te niso povezane le s kontekstom, v katerem se 
pojavljajo, temveč so pravilno umeščene v različne kognitivne sheme in 
pojmovne mreže. 
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2.8.4 Dejavniki določanja pomena neznanim besedam in učenje teh besed 
Študij, v katerih so raziskovali učenje pomena besed s pomočjo sobesedila, je veliko, 
vendar so nekatere omenjeno strategijo obravnavale zelo izolirano ali pa so preverjale 
znanje besed oz. pojmov, s katerimi so se bralci srečali prvič (Schatz in Baldwin, 1986, 
v Nagy, Anderson in Herman, 1987). Iz izsledkov teh študij težje sklepamo o uporabi 
strategije v vsakdanjem življenju, saj se učenje o pomenu besed dogaja spontano in v 
majhnih stopnjah, tako da vsako srečanje z besedo prispeva k boljšemu razumevanju 
njenega pomena. Če se bralec z besedo torej sreča prvič in o njej nima predhodnega 
znanja, samo enkratna izpostavljenost besedi ne bo zadosti, da bi razumel njen pomen 
in ga uvrstil v širšo pojmovno mrežo (Nagy, Anderson in Herman, 1987). 

Če povzamemo: obseg besedišča, ki ga bralec pridobi med branjem, je odvisen od 
tega, koliko besedil prebere, kakšna je kvaliteta besedila in kakšne so njegove 
sposobnosti, da pomen neznane besede izlušči in si ga zapomni. V nadaljevanju 
predstavljamo omenjene dejavnike.  

 

Lastnosti besed:  
Pri učenju nove besede ali iskanju njenega pomena sta medsebojno neposredno 
odvisni težavnost oz. zahtevnost besede ter stopnja bralčevega znanja (Nagy, 
Anderson in Herman, 1987). Bralec je lahko v odnosu do nove besede tako v različnih 
situacijah.  

Jenkins in Dixon (1983, v Nagy, Anderson in Herman, 1987) definirata štiri odnose 
med neznano besedo in bralcem, ki vplivajo na to, kako poteka učenje neznane 
besede: 

 neznana beseda ima preprostejši sinonim, katerega pomen učenec pozna (npr. 
argument - trditev), 

 neznana beseda ima preprostejši sinonim, pomena katerega učenec ne pozna 
(npr. profan – posveten),  

 neznana beseda nima preprostejšega sinonima, vendar učenec pozna koncept 
besede (npr. odometer – zaslon, ki na merilcu hitrosti kaže število prevoženih 
kilometrov), 

 neznana beseda nima preprostejšega sinonima, učenec pa ne izkazuje znanja 
koncepta besede (npr. legislatura). 
 

Odnos med bralcem in besedo malo drugače oblikuje Graves (1984, v Nagy, Anderson 
in Herman, 1987), ki definira tipe besed: 

 tip 1: beseda je v učenčevem ustnem besednjaku, vendar je ne zmore prebrati, 

 tip 2: nov pomen besede, ki je že v učenčevem besednjaku (učenec besedi 
doda nov pomen), 

 tip 3: besede ni v učenčevem besednjaku in zanjo nima razvitega koncepta, 
vendar je možno koncept enostavno izgraditi, 

 tip 4: besede ni v učenčevem besednjaku in zanjo nima razvitega koncepta, 
koncept je težko izgraditi. 

Vidimo torej, da Jenkins in Dixon (1983, v Nagy, Anderson in Herman, 1987) težavnost 
besede definirata glede na učenčevo poznavanje koncepta le-te, medtem ko Graves 
(1984, v Nagy, Anderson in Herman, 1987) ponudi nekoliko drugačno klasifikacijo, saj 
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doda dimenzijo težavnosti koncepta. Iz obeh omenjenih klasifikacij lahko torej 
sklepamo, da je učenčevo poznavanje koncepta besede zelo pomemben dejavnik pri 
učenju nove besede in njenega dejanskega točnega pomena. 

 

Lastnosti sobesedila:  
Kako verjetno je, da bo bralec razumel pomen neznane besede, pa ni odvisno le od 
besede same; pripisovanje in razumevanje pomena besedam je v veliki meri odvisno 
tudi od konteksta, v katerem se neznana beseda nahaja.  

Miller in Leacock (2000, v Dash, 2008) govorita o dveh vrstah konteksta: lokalnem – 
ta se nanaša na eno ali dve besedi v neposredni bližini ključne besede, in tematskem 
– ta se nanaša na temo besedila, v katerem je bila uporabljena ključna beseda.  

Kontekst pa Dash (2008) razdeli v štiri širše sklope, ker v nekaterih primerih le lokalni 
in tematski kontekst nista dovolj za razumevanje vseh možnih variacij pomena ključne 
besede. Navajamo sklope kontekstov (prav tam): 

 Lokalni kontekst se nanaša na neposreden krog okoli ključne besede; gre za 
besede, ki se pojavljajo pred in za ključno besedo.  

 Stavčni kontekst se nanaša na poved, v kateri se je ključna beseda pojavila in 
prinaša informacije o skladenjskem odnosu do ostalih besed v povedi.  

 Tematski kontekst se nanaša na temo oz. se osredotoča na vsebino besedila. 
Dostikrat se zgodi, da ravno tematski kontekst v največji meri vpliva na pomen 
ključne besede. 

 Globalni kontekst se nanaša na ekstralingvistično realnost; pomen ključne 
besede ni zmeraj določen le z lokalnim, stavčnim ali tematskim kontekstom, 
temveč tudi z vsakdanjo uporabo te besede v našem ali širšem okolju. 

Besedilo, ki vsebuje veliko informacij o konceptu neznane besede in je zato bolj 
informativno, pozitivno vpliva na razumevanje njenega pomena (Beck, McKeown in 
McKaslin, 1983, v Nagy, Anderson in Herman, 1987), vendar pa bolj kot omenjeno na 
učenje novih besed s pomočjo konteksta vpliva splošna težavnost besedila (Nagy, 
Anderson in Herman, 1987).  

Možno je, da v sobesedilu ni informacij ali besed, s katerimi bi lahko sklepali na pomen 
neznane besede oz. da se takšne informacije ali besede v sobesedilu nahajajo, ampak 
jih bralec bodisi ne razume oz. so mu neznane. Potemtakem so za bralca neuporabne 
oz. zanj ne obstajajo (Laufer, 1997, v Kaivanpanah, 2008). Informacije ali besede v 
sobesedilu pa so lahko tudi preobsežne, kar bralcu oteži delo in ne zmore sklepati na 
pomen neznane besede (Hustijn, 1996, v Kaivanpanah, 2008). V obeh naštetih 
primerih je verjetno, da se bo bralec neznani besedi izognil in se z njenim pomenom 
ne bo ukvarjal (prav tam). Raziskovalci opozarjajo, da je lahko izpeljava pomena 
besede na podlagi samo enega besedila oz. konteksta tvegana in lahko vodi v 
nepravilne, delno pravilne ali napačne ideje o pomenu besede (Van Daalen-Kapteijns 
idr., 2001), saj se o pomenu sklepa na podlagi napačnih ali pomanjkljivih informacij v 
besedilu (Brandao in Oakhill, 2005, v Cain, 2007).  

Zgoraj omenjeno potrjuje izsledke avtorice E. Levitt (1970), da sta pomembna 
dejavnika pri razumevanju prebranih besed količina in napovedna moč (predvidljivost) 
sobesedila ter pogostnost neznane besede. To pomeni, da bodo učenci hitreje 
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ugotovili pomen besede, s katero se pogosteje srečajo, ter da uspešneje določajo 
pomen besede v širšem kontekstu (odstavek) kot v ožjem kontekstu (poved).  

 

Lastnosti bralca 
Da bi učenci brana besedila hitro in dobro razumeli, potrebujejo obsežen besednjak. 
Pisni jezik je leksično bogatejši od govorjenega; postopoma se skozi leta mladi bralci 
srečujejo z besedili, ki vsebujejo mnogo besed, ki niso del njihovega govornega 
besedišča (Merisuo-Storm in Soininen, 2010, Cain, 2007). Kompleksnost pisnega 
jezika omogoča več priložnosti za učenje novih besed. Pomeni novih besed tako še 
niso dobro vzpostavljeni, bralci pa bodo pomene zato poskušali izluščiti s pomočjo 
sobesedila oz. namigov v sami besedi, npr. v njenem korenu ali predponi.  

Učinkovitost sobesedilne analize izhaja iz dejstva, da sobesedilo pomaga predvideti 
pomen nove, neznane besede zaradi povezave besedila s predznanjem bralca 
(Pečjak, 2012). 

Učenci s skromnim besednjakom imajo več težav pri razumevanju besedil kot njihovi 
vrstniki z obsežnim besednjakom. Pogosto ne razumejo delov besedila, ki vsebujejo 
novo ali zapleteno besedo, lahko pa jim tudi primanjkuje strategij za izpeljavo pomena 
neznane besede. Za razliko od njih dobri bralci ob srečanju z neznano besedo 
poskušajo pomen le-te raztolmačiti na različne načine in posledično s tem tudi razširijo 
svoj besednjak (Merisuo-Storm in Soininen, 2010).  

Učenci z visokimi verbalnimi sposobnostmi imajo večje možnosti, da postanejo dobri 
bralci, ter se srečujejo z večjimi količinami besedila kot učenci z nižjimi sposobnostmi, 
ki imajo pri branju pogosto težave (Stanovich, 1986). Velja pa tudi, da dobri bralci in 
tisti z visokimi verbalnimi sposobnostmi uporabljajo primernejše strategije kot mlajši ali 
slabi bralci (van Daalen Kaaptejins, Elshout-Mohr in Glopper, 2001; Jackson in 
Cleland, 1982; Anderson, 1983, v Pečjak, 1995) - razlike med dobrimi in slabimi bralci 
se tako le še povečajo (Stanovich, 1986). Raziskave potrjujejo, da učenci s skromnim 
besednjakom iz konteksta pridobijo manj novih besed, kot ostali učenci, kljub temu, da 
bi jih lahko pridobili več (Shefelbine, 1990, v Cain, Oakhill in Lemon, 2004). Temu bi 
se lahko izognili z načrtnim učenjem neznanih besed, kar pa je zamudno in terja veliko 
dela, zaradi česar je zelo pomembno slabe bralce naučiti prepoznavanja neznanih 
besed in strategij, s pomočjo katerih bodo ugotovili njihov pomen (Merisuo-Storm in 
Soininen, 2010).  

Prepoznavanje pomena besed s pomočjo konteksta je zahtevna naloga in obstaja 
veliko dejavnikov, ki na to vplivajo (Cain, 2007). Postopek uporabe sobesedila za 
pojasnjevanje novih besed zahteva procese sklepanja in je po rezultatih nekaterih 
empiričnih raziskav zelo zahteven za učence, mlajše od deset let (Werner in Kaplan, 
1952; Sternberg in Powell, 1983; Perfetti, 1983; vse v Pečjak, 1999).  

Na podlagi zgoraj zapisanega lahko sklepamo, da lahko imajo učenci z IP zaradi svojih 
specifičnih lastnosti na področju določanja pomena nove besede s pomočjo sobesedila 
težave. Težave so tako lahko pogojene s skromnejšim besednjakom, manj razvitimi 
bralnimi strategijami, slabšimi sposobnostmi sklepanja ter ostalimi zgoraj opisanimi 
dejavniki. 
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2.8.5 Ključi za določanje pomena neznanih besed s pomočjo sobesedila 
Obstajajo različni pristopi oz. različne vrste ključev za določanje pomena besed s 
pomočjo sobesedila. Kot poudarjata S. Pečjak in A. Gradišar (2012) za učence ni tako 
pomembno, da vedo, kateri ključ je uporabil pisec; bolj pomembno je, da so v besedilu 
sposobni te ključe prepoznati in jih uporabiti. 

Najbolj uporabni ključi so (Pečjak in Gradišar, 2012): 

 ključ uporabe protipomenk/antonimov, 

 ključ uporabe sopomenk/sinonimov, 

 ključ definicij, 

 ilustracija ali ključ primerov ter 

 izkustveni ključ. 

V nadaljevanju posamezen ključ na kratko predstavljamo. 

 

Ključ uporabe protipomenk/antonimov 
S ključem kontrastiranja želi avtor bralcu pomagati, da bo razumel besedo, ki ima ravno 
nasproten pomen od besede, ki jo vpeljuje, in se običajno nahaja v istem stavku/povedi 
kot neznana beseda. Besede, ki jih avtorji uporabljajo, da bralca napeljejo k novim 
besedam, so: na drugi strani, v nasprotju, namesto tega, čeprav…  

Primer: »Starec se je mnogim zdel ekscentričen, toda tisti, ki so ga resnično poznali, 
so vedeli, da je povsem normalen« (Pečjak in Gradišar, 2012, str. 292).  

Bralec bi se najprej lotil razlage besede ekscentričen, npr. se zelo razlikuje od 
običajnega, normalnega, nato pa bi določil še njeno sopomenko, npr. nenavaden, 
poseben. 

 

Ključ uporabe sopomenk/sinonimov 
Pri omenjenem ključu želi avtor bralcu pomagati pri določanju pomena nove besede 
tako, da jo pojasni. Običajno se beseda ali skupina besede, ki pojasnjujejo novo, 
nahaja v bližini te besede. 

Primer: »Svojo agilnost je drsalec dokazal s svojo sposobnostjo učinkovitega gibanja 
po ledu (Pečjak in Gradišar, 2012, str. 293). 

Bralec bi se najprej lotil razlage besede agilnost, pri čemer bi si pomagal z okoliškimi 
besedami, t.j. sposobnost učinkovitega gibanja po ledu, nato pa bi določil še 
sopomenko, npr. okreten, gibčen.  

 

Ključ definicij 
Ključ definicij je zelo podoben ključu uporabe sopomenk, pri čemer avtor pri definicijah 
načrtno izpostavi pomen nove, neznane besede. Pri tem si pomaga z uporabo 
nekončnih ločil ali s signalnimi besedami kot so to je, na primer, kot, to pomeni… 

Primer: Univerzalna resnica – to, kar sprejme večina ljudi – je, da je uspeh navadno 
rezultat trdega dela in sreče (Pečjak in Gradišar, 2012, str. 294).  
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V tem primeru bi bralec pomen besede oz. njeno definicijo prepoznal glede na uporabo 
nekončnih ločil in pojasnjevalne besede to.  

 

Ključ primerov ali ilustracije 
Ilustracije uporabljajo avtorji v primerih, kadar želijo, da bi bralec razumel težje pojme, 
pomembne ideje ali besede, ki so uporabljene na nenavaden način. Pri tem si pomaga 
s signalnimi besedami kot so na primer, kot primer, za ilustracijo… Ta ključ se običajno 
pojavlja v strokovnih besedilih. 

Primer: Košarkarska tekma je bila fiasko, saj je naša ekipa dala le 51 košev, nasprotna 
pa kar 113 (Pečjak in Gradišar, 2012, str. 295). 

V tem primeru bi bralec sklepal, da je fiasko nekaj slabega, glede na to, da je ekipa 
osebe, ki je to izjavila, izgubila.   

 

Ključ izkušenj 
Kadar se bralec pri branju sreča s situacijami, ki so mu izkustveno blizu, so mu izkušnje 
v pomoč pri pojasnjevanju neznanih besed. 

Primer: »V moji privatni niši doma lahko berem ali poslušam glasbo, kolikor časa želim, 
ne da me kdo vznemirja« (Pečjak in Gradišar, 2012, str. 295). 

V tem primeru bi bralec, verjetno zaradi lastnih izkušenj, besedo niša povezal s 
prostorom, kjer je lahko sam (prostor v hiši, stanovanju, npr. kot ali posebna soba).  

Ključ primerov in ključ izkušenj sta še posebej zahtevna, saj zahtevata procese 
sklepanja, kar pa je, kot že omenjeno, zelo zahtevno za mlajše učence in slabše bralce 
(Werner in Kaplan, 1952; Sternberg in Powell, 1983; Perfetti, 1983; vse v Pečjak, 
1999). 
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2.9 Vloga učitelja in poučevanje strategij 
 

Učitelj ima v samem procesu učenja branja veliko vlogo pri razvoju tekočnosti branja z 
različnimi strategijami. Mooney (1990, v Pečjak, 2010) poudarja, da so pri razvoju 
tekočnosti branja v razredu nujne rutinske dejavnosti kot so učiteljevo branje učencem, 
učiteljevo branje skupaj z učenci in samostojno branje učencev.  

Starejši kot so učenci, več raznolikih bralnih učnih strategij poznajo in uporabljajo. 
Poraja se vprašanje, ali učenci odkrivajo in usvajajo te strategije spontano ali pa je 
potrebno učence aktivno usmerjati v uporabo različnih strategij (Pressley in Harris, 
2006). Avtorja navajata, da je malo dokazov, da bi učenci najbolj učinkovite strategije 
samostojno dosledno uporabljali pri reševanju učnih nalog.  

Pomembno vlogo pri razvoju učnih strategij oz. samoregulacijskih zmožnosti učencev 
ima učno okolje. Oblikujejo ga učitelji, okolje pa mora spodbujati tovrstno učenje. 
Pomembni za učitelje so izsledki empiričnih študij: razvoj samoregulacijskih zmožnosti 
ne poteka samodejno z dozorevanjem, prav tako pa učenci teh zmožnosti ne 
prevzemajo pasivno iz okolja (Schunk in Zimermann, 2003, v Pečjak in Gradišar, 
2012). Ker učenci ne zmorejo sami pridobivati novih pojmov in razvijati sposobnosti za 
razlago novih pojmov, jih je potrebno teh strategij naučiti (Pečjak in Gradišar, 2012). 

Če povzamemo, je sistematično usmerjanje učencev v spoznavanje in uporabo učnih 
strategij  najbolj racionalen pristop k razvijanju samoregulacijskih zmožnosti. 
Samoregulacijske zmožnosti oz. učne strategije lahko učitelj poučuje posredno ali 
neposredno.  

O posrednem učenju samoregulacijskih zmožnosti z izkušnjami govorimo takrat, kadar 
učitelj s svojim stilom poučevanja, vodenja in usmerjanja učencev razvija njihove 
sposobnosti. Učenec je tako izpostavljen pouku oz. okolju, v katerem učitelj uporablja 
samoregulacijske elemente, pri čemer mora učitelj nanje sproti opozarjati in na koncu 
ure tudi ozavestiti način poteka dela (Pečjak in Gradišar, 2012). 

Pri neposrednem poučevanju samoregulacijskih zmožnosti poskuša učitelj 
neposredno razviti določene samoregulacijske zmožnosti oz. učne strategije preko 
različnih dejavnosti, kot so neposredna razlaga, modeliranje in urjenje učencev. Pri 
tem je še posebej pomembno, da učitelj pokaže možnost prenosa strategij na različna 
predmetna področja in opozori na fleksibilno rabo strategij (prav tam).  

 

 

2.10 Poučevanje strategije prepoznavanja pomena besed s pomočjo 
sobesedila 

 

Obstaja veliko načinov poučevanja strategije prepoznavanja pomena neznanih besed 
s pomočjo sobesedila. Eden izmed njih je ta, da učenca naučimo pravilo v smislu: Ko 
se srečaš s težko ali neznano besedo, v besedilu poišči druge besede, ki ti o neznani 
besedi nekaj povejo, nato pa jih strategijo načrtno naučimo (Carnine idr. 1984, v Cain, 
2007). Drugi načini vsebujejo natančnejša navodila o različnih namigih v besedilu, npr. 
kako oblikovati definicijo, sopomenke ali protipomenke s pomočjo podatkov v 
sobesedilu ali pa kako neznano besedo zamenjati s sopomenko in preveriti, če ustreza 
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kontekstu (Fukking in de Glopper, 1998, v Cain, 2007). Johnson in Pearson (1984, v 
Pečjak in Gradišar, 2012) poudarjata, da naj učenci besedišče pridobivajo na različne 
načine in skozi različne aktivnosti, nove neznane besede pa naj uporabljajo v različnih 
povedih, da utrdijo njihov pomen.  

Metaanaliza študij je pokazala, da so bila preprosta navodila in strategije bolj 
učinkovita kot podrobnejša (Johnson in Pearson, 1984, v Pečjak in Gradišar, 2012), 
vendar pa je na uspešnost uporabe strategije bolj kot navodilo vplivala količina vaje 
uporabe te strategije (Carnine idr. 1984, v Cain, 2007). 

Dejavnosti branja se lahko izvaja na veliko različnih načinov, tukaj pa izpostavljamo 
načine, s katerim se učenci učijo uporabljati strategije branja.  

Ena izmed takšnih dejavnosti je vodeno branje. Namen te dejavnosti je, da se učenci 
učijo uporabljati strategije branja, pridobivati besedišče ter razumeti zanimiva besedila. 
Pri tem je vloga učitelja ta, da modelira strategije branja, aktivira in ustvarja predznanje 
ter uvaja novo besedišče. Učenci pri taki dejavnosti npr. tiho berejo določeno besedilo, 
se o prebranem pogovorijo s celim razredom ali manjšo skupino, rešujejo delovne liste 
z navodili ter pišejo spremenjena besedila, delo pa poteka v manjših skupinah ali s 
celim razredom (Rycik in Irvin, 2005, v Pečjak, 2010). 

 

2.10.1 Možni strategiji sobesedilne analize 
V okviru sobesedilne analize predstavljamo dve strategiji sobesedilne analize oz. 
določanja pomena neznanih besed s pomočjo sobesedila, ki ju priporočata avtorici S. 
Pečjak in A. Gradišar (2012). Strategiji sta oblikovani tako, da jih je potrebno sprva 
neposredno poučevati in zahtevata učiteljevo vodenje. 

 

Strategija redefinicije besedila  

Strategija avtorjev Cunningham, Cunningham in Arthur (1981, v Pečjak in Gradišar, 
2012) je zasnovana tako, da lahko z njeno uporabo določimo pomen novi, neznani 
besedi na način, da povežemo neznano besedo s pomeni vseh besed v povedi. 
Namenjena je vpeljevanju neznane besede, uporabo katere pa je nato potrebno 
utrjevati v dejavnostih po branju. 

Sestavljena je iz petih korakov (Cunningham, Cunningham in Arthur, 1981, v Pečjak 
in Gradišar, 2012): 

1. Izbira neznane besede: učenci v besedilu označijo besede, ki jih ne poznajo.  
2. Prepis povedi, v kateri se nahajajo neznane besede: prepišejo vse povedi z 

neznanimi besedami, saj pomeni ostalih besed določajo pomen neznani besedi. 
3. Izpis neznane besede: učitelj na tablo ločeno izpiše besede in usmerja učence 

pri določanju njihovih pomenov. 
4. Predstavitev neznanih besed ponovno v povedih: besedni pomen, ki so ga 

določili v tretjem koraku, učenci preverjajo v kontekstu povedi. Primerjajo 
mnenja in, ko je sklenjen kompromis o pomenu, tvorijo nove povedi s temi 
besedami. 

5. Preverjanje pomena besede v slovarju: svoje ugotovitve oz. predvidevanja 
primerjajo z definicijo iz slovarja.  
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Korake je smiselno načrtno in modelno učiti, pri čemer je potrebno učencem poudariti, 
da lahko v večini primerov pomen neznane besede določimo le približno, hkrati pa jih 
spodbujati, da ta pomen pred preverjanjem besede v slovarju poskušajo vedno najprej 
izluščiti sami.  

 

Strategija možnih povedi  

Strategija avtorjev Moore in Moore (1986, v Pečjak in Gradišar, 2012) je kombinacija 
aktivnosti za določanje pomena besed in aktivnosti napovedovanja. Osnovni cilj 
strategije je, da se učenci z novim besediščem spoznajo in preverjajo točnost svojih 
napovedi glede pomena neznanih besed.  

Sestavljena je iz petih korakov (Moore in Moore, 1986, v Pečjak in Gradišar, 2012): 

1. Seznam ključnih pojmov: učitelj na tablo napiše seznam manj znanih ali novih 
pojmov, ki se pojavljajo v besedilu, ter ga prebere. Napove naslov besedila. 

2. Tvorjenje povedi iz ključnih pojmov: vsak učenec uporabi dva ali tri pojme in jih 
poskusi uporabiti v povedi, za katero predvidevajo, da bi se lahko pojavila v 
besedilu. Novo besedo podčrtajo. 

3. Branje za preverjanje povedi: vsak izmed učencev na glas prebere svojo poved, 
skupaj pa se pogovorijo o tem, ali je besedo uporabil pravilno in ali je mogoče, 
da se bo ta poved pojavila v besedilu.  

4. Preverjanje povedi: učenci preberejo besedilo, nato pa preverjajo, če je beseda 
v besedilu uporabljena na podoben način, kot so sami predvidevali. Skupno 
primerjajo njihove povedi z besedilom. 

5. Tvorjenje novih povedi: učenci ponovno tvorijo nove povedi z besedami iz 
besedila, pri čemer predpostavljamo, da učenci sedaj že poznajo pomen novih 
besed in so jih sposobni uporabiti v pravilnem sobesedilu. 

Opisana strategija je najbolj primerna za besedila, kjer se pojavljajo učencem tako 
znane kot neznane besede (Pečjak in Gradišar, 2012). Učencem omogoča, da 
uporabijo svoje predznanje, ko poskušajo sami vzpostaviti verjetno povezavo z novimi 
besedami, hkrati pa svoje znanje širijo preko skupnega pogovora o pomenu besed. 
Interakcija s sošolci na učence vpliva motivacijsko in poveča možnosti za boljše 
razumevanje in zapomnitev besed (Stahl in Kapinus, 1991). 
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2.11 Prilagojen program devetletne osnovne šole s prilagojenim programom in 
nižjim izobrazbenim standardom 

 

5. člen Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1) (Ur.l.RS 
58/2011) določa programe vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v 
Sloveniji. Ena izmed devetih skupin oseb s posebnimi potrebami so tudi otroci z 
motnjami v duševnem razvoju. Glede na njihove zmožnosti skupina strokovnjakov 
(strokovna komisija) predlaga usmeritev v primeren program vzgoje in izobraževanja 
(Ur. l. RS 58/2011). 

V prilagojen izobraževalni program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim 
standardom (PP NIS) se vključi otroke, ki »glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire 
oziroma motnje ne morejo doseči izobrazbenega standarda po izobraževalnem 
programu osnovnošolskega izobraževanja« (Ur. l. RS 58/2011, 6. člen). Gre za učence 
z lažjimi motnjami v duševnem razvoju.  

V učnem načrtu za slovenščino v prilagojenem programu devetletne osnovne šole z 
nižjim izobrazbenim standardom (2003) je predviden podaljšan proces opismenjevanja 
ter poenostavitev učnih vsebin s poudarkom na funkcionalnih ciljih. Kot pravi učni načrt 
(2003, str. 9) sistematično začetno opismenjevanje »poteka v dveh vzgojno 
izobraževalnih obdobjih, t.j. prvem in drugem triletju. /…/ V vseh treh triletjih so cilji 
jezikovnega pouka naravnani predvsem v razvijanje funkcionalne pismenosti, t.j. čim 
boljšega praktičnega obvladovanja vseh štirih sporazumevalnih dejavnosti, besedil ter 
jezikovnih strategij.« V omenjenem učnem načrtu funkcionalni cilji za drugo triletje 
predvidevajo, da učenci berejo in z učiteljevo pomočjo razčlenjujejo kratka 
neumetnostna besedila, pridobivajo različne informacije in razvijajo vedoželjnost, 
besedila pa sprejemajo ob učiteljevem vodenju čim bolj razmišljujoče ter razvijajo 
možnost sklepanja, vrednotenja in utemeljevanja. V tretjem triletju učenci razvijajo 
sposobnost branja, razumevanja in vrednotenja književnosti, leposlovje pa berejo tako 
ob učiteljevi pomoči kot samostojno. Razvijajo različne bralne interese in jih 
zadovoljujejo (Učni načrt, 2003). Iz učnega načrta je tako razvidno, da sta prvi dve 
triletji namenjeni opismenjevanju otrok, šele v tretjem triletju pa je govora o 
razumevanju, ko naj bi učenci že usvojili različne bralne strategije.  

V povezavi z našo raziskavo je pomembno omeniti, da je v učnem načrtu za 
slovenščino v PP NIS (2003) v poglavju Branje, razumevanje ter pisanje neuradnih in 
uradnih neumetnostnih besedil zapisano, da učenci tretjega triletja z učiteljevo 
pomočjo »ugotavljajo pomen neznanih besed iz sobesedila oz. pogledajo v slovar/ 
leksikon« (prav tam, str. 65). oz. »skupaj z učiteljem razložijo pomen neznanih besed 
iz sobesedila tako, da vprašajo sošolca ali pogledajo v slovar oz. leksikon« (prav tam, 
str. 54). Učenci naj bi med branjem različnih vrst besedil bili pozorni na zapisano 
besedilo in si neznane besede podčrtali (prav tam, str. 104). Iz zapisanega sklepamo, 
da naj bi učitelji pri svojem delu učence načrtno učili, kako se učenci soočajo z neznano 
besedo oz. jih učili tovrstne strategije.  
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2.11.1 Sodobni bralni pouk 
Namen sodobnega bralnega pouka je doseči najvišjo stopnjo bralne pismenosti 
(Pečjak, 1995), pri čemer je najpomembnejši cilj učence ob koncu obveznega šolanja 
pripeljati do stopnje funkcionalne bralne pismenosti (Pečjak in Gradišar, 2012).  

V sodobnih pristopih k bralnemu poučevanju se je pojavil premik k pojmovanju 
pismenosti kot odločitvi človeka, da doseže cilj, pri čemer so pomembni metakognitivni 
dejavniki in vloga učnih emocij. Zaradi omenjenega je potrebno razvijati 
metakognitivne in motivacijske strategije ter spodbujati branje za učenje; smisel 
predelovanja informacij je namreč ta, da si bralec ustvari čim boljšo podobo sporočila, 
in ne čim boljša zapomnitev ter priklic podatkov. Večji poudarek je tako na uporabi 
jezikovnega znanja in ne na samem jezikovnem procesu, poučevanje branja pa je 
pomembno pri vseh predmetih in na vseh stopnjah šolanja (Pečjak, 2012).  

Naš izobraževalni sistem sodobni bralni pouk umešča v t.i. komunikacijski model 
učenja jezika, za katerega je značilno, da pojmuje branje kot eno izmed štirih temeljnih 
komunikacijskih dejavnosti. Cilj je učenca usposobiti za učinkovito jezikovno 
komunikacijo z okoljem (Pečjak, 2012). Slednje je v skladu z definicijo bralne 
pismenosti, ki je nastala v okviru Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti 
(2007), ki smo jo zapisali višje v magistrskem delu. Povzamemo lahko, da je bralno 
pismen tisti, ki bere tekoče, razume prebrano in je sposoben informacije, pridobljene z 
branjem, uporabljati pri reševanju učnih in življenjskih težav, različne bralne tehnike pa 
uporablja glede na vrsto bralnega gradiva in cilj branja.  

 

2.11.2 Smernice za bralni pouk v obdobju branja za učenje 
Kljub podaljšanemu opismenjevanju učenci z IP razumejo več kot preberejo (Conners, 
2003, v Jenko, 2016; Lipec Stopar in Jenko, 2014), kar kaže da nekateri starejši bralci 
z IP pri branju ne dosežejo svojega dejanskega potenciala razumevanja zaradi slabe 
tehnike oz. manjše fluentnosti branja.  Nekateri učenci pa potenciala ne dosežejo kljub 
že usvojeni bralni tehniki. Ugotovitve tako nakazujejo, da je potrebno dodatno 
pozornost nameniti ugotavljanju pomembnih dejavnikov branja boljših bralcev z IP, saj 
morda vzrok težav bralnega razumevanja ni le v slabši tehniki (Jenko, 2016).  

Raziskave o učinkovitosti bralnega pouka (npr. Van den Bos idr. 2007, v Jenko, 2016) 
dokazujejo, da lahko izboljšamo bralno razumevanje odraslih bralcev z IP predvsem z 
direktnim, ciljno usmerjenim bralnim poukom. Takšen pouk naj bi bil usmerjen na 
spodbujanje bralnega razumevanja in uporabo bralnih strategij.  

Učna motivacija otrok z IP temelji pretežno na zunanjih spodbudah, zaradi česar je 
potrebno razmisliti o tem, kako oblikovati bralni pouk tako, da bo spodbujal učenčevo 
radovednost in zanimanje za branje (Switzky Harvey, 1997, v Jenko, 2016). Učitelj 
lahko k dvigu motivacije in interesa za branje v šoli najprej ugotovi, kakšna so stališča 
učencev do določenega bralnega gradiva ter kaj radi berejo in v kakšni obliki gradiva. 
Motivacijo lahko ohranja in dviguje tako, da učencem v branje ponudi raznovrstno 
gradivo, s katerim zajeme široko področje zanimanja in interesa bralcev. Pomembno 
je, da učencem pomaga pri izbiri bralnega gradiva, ki ustreza njihovi razvojni stopnji 
ter pri učencih razvija vse spretnosti in sposobnosti, ki vodijo do uspešnega branja, 
kamor je zajeto tudi učenje strategij (Mathewson, 1985, v Pečjak, 1999). Rezultati 
raziskave motivacije za branje (Gambrell idr, 1996, v Pečjak in Gradišar, 2012) kažejo, 
da učenci kot pomembne motivacijske dejavnike navajajo učitelja kot dober bralni vzor, 
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razredno knjižnico, možnost lastne izbire bralnega gradiva, pogovore in druženja, 
povezana s knjigami ter bralne spodbude v smislu nagrad in socialnih interakcij. 

Pri spodbujanju motivacije za branje in s tem izboljšanju možnosti za razvoj bralnih 
strategij so uspešni tisti učitelji, ki učencem zastavljajo zanimive naloge, jih spodbujajo 
v bralnih dejavnostih, učencem sami berejo oz. se poslužujejo vodenega branja ter pri 
tem uporabljajo različne bralne strategije za različne vrste besedil (Covington, 2000, 
Sweet, Guthrie in Ng, 1998; vse v Pečjak in Gradišar, 2012). Učitelji učencem tako 
postanejo bralni vzor. Takšne aktivnosti so v višjih razredih osnovne šole relativno 
redke (Jacobs, Morrison in Swinyard, 2000, Sanacora, 2002; vse v Pečjak in Gradišar), 
lahko pa bistveno prispevajo k spoznavanju in implementaciji različnih bralnih strategij. 
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3 EMPIRIČNI DEL 
 

3.1 Opredelitev raziskovalnega problema 
V slovenskem prostoru je bilo narejenih veliko raziskav, ki proučujejo težave na 
področju pismenosti učencev značilnega razvoja oz. populacije, ki obiskuje 
osnovnošolske programe. Zaenkrat pa je le malo domačih raziskav, ki bi proučevale 
pismenost učencev, ki obiskujejo prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim 
izobrazbenim standardom, ter dosežke teh učencev ob koncu osnovnega devetletnega 
šolanja. Vpogled v te dosežke nam ponudi raziskava pismenosti dijakov z IP, ki 
obiskujejo nižje poklicno izobraževanje. V. Murnik (2005) ugotavlja, da imajo dijaki z 
IP pri razumevanju učbeniških gradiv velike težave predvsem zaradi slabšega 
razumevanja besedil, kar vpliva na uspeh pri vseh splošno izobraževalnih predmetih. 
Rezultati raziskave avtoric M. Lipec Stopar in N. Jenko (2014) kažejo, da so dijaki z IP 
bolj uspešni pri slušnem razumevanju besedil kot pri razumevanju med samostojnim 
branjem.  

Opisano lahko posplošimo na populacijo učencev z IP v višjih razredih prilagojenega 
programa devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom; zgoraj 
omenjeno torej nakazuje, da učence pri doseganju svojega dejanskega potenciala 
razumevanja ovira slabša bralna tehnika. Ker pa so za samo bralno razumevanje 
pomembni tudi ostali dejavniki, kot so uporaba sobesedila, povezovanje prebranega s 
predhodnim znanjem ter zmožnost nadzorovanja lastnega razumevanja pri branju 
(Conners, 2003, v Jenko, 2016), predvidevamo, da težava v dosežkih dijakov oz. 
učencev z IP ni le v fluentnosti branja, temveč tudi v samih strategijah, ki jih učenci 
med branjem uporabljajo. Poznavanje in uporaba različnih učnih strategij je, kot 
ugotavljajo različni avtorji (Jackson in Cleland, 1982, Anderson, 1983, vse v Pečjak, 
1995), pri učencih v višjih razredih osnovne šole ključnega pomena za učinkovitost 
branja.   

 

3.2 Namen in cilji raziskave 
Skladno z navedenim problemom želimo raziskati uporabo strategije določanja 
pomena neznanih besed s pomočjo besedila pri učencih višjih razredov PP NIS. 
Raziskava bo sestavljena iz treh faz, v katerih bomo ugotavljali začetno stanje (ali 
učenci samostojno uporabljajo strategijo pri reševanju naloge in kakšni so pri tem 
rezultati), vmesno stanje (eksplicitno poučevanje strategije oz. vodeno reševanje 
naloge in kakšni so rezultati pri tem) ter končno stanje obvladovanja in uporabe 
omenjene strategije (kakšni so rezultati samostojnega reševanja nalog po vodenem 
reševanju). Z omenjenim postopkom bomo pridobili rezultate, ki bodo nakazovali na 
to, kako uspešno učenci višjih razredov PP NIS uporabljajo strategijo določanja 
pomena besed s pomočjo sobesedila, hkrati pa bomo dobili vpogled v uspešnost in 
smiselnost eksplicitnega poučevanja obravnavane strategije. 

Cilji raziskovalnega dela so: 

 Ugotoviti, če učenci višjih razredov PP NIS samostojno uporabljajo strategijo 
določanja pomena besede s pomočjo sobesedila. 

 Prepoznati vpliv eksplicitnega poučevanja strategije določanja pomena besed s 
pomočjo sobesedila na bralno razumevanje. 

 Ugotoviti, če obstajajo razlike v rezultatih učencev 8. in 9. razreda. 
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3.3 Raziskovalna vprašanja 
Na podlagi zastavljenih ciljev smo oblikovali naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Kakšne rezultate na preizkusu bralnega razumevanja dosegajo učenci višjih 
razredov PP NIS pri samostojnem reševanju nalog pred vodenim reševanjem? 

2. Kakšne rezultate na preizkusu bralnega razumevanja dosegajo učenci višjih 
razredov PP NIS pri vodenem reševanju nalog? 

3. Kakšne rezultate na preizkusu bralnega razumevanja dosegajo učenci višjih 
razredov PP NIS pri samostojnem reševanju nalog po vodenem reševanju? 

4. Ali učenci 9. razreda PP NIS dosegajo boljše rezultate pri samostojnem 
reševanju nalog pred vodenim reševanjem kot učenci 8. razreda PP NIS? 

5. Ali učenci 9. razreda PP NIS dosegajo boljše rezultate pri vodenem reševanju 
nalog kot učenci 8. razreda PP NIS? 

6. Ali učenci 9. razreda PP NIS dosegajo boljše rezultate pri samostojnem 
reševanju nalog po vodenem reševanju kot učenci 8. razreda PP NIS? 

7. Ali učenci višjih razredov PP NIS med vodenim reševanjem dosegajo boljše 
rezultate kot pri predhodnem samostojnem reševanju naloge? 

8. Ali učenci višjih razredov PP NIS po vodenem reševanju dosegajo boljše 
rezultate pri samostojnem reševanju naloge? 

 

3.4 Metoda in raziskovalni pristop 
 

V empirični raziskavi smo uporabili deskriptivno in kavzalno eksperimentalno metodo 
empiričnega pedagoškega raziskovanja, pri kateri je bil uporabljen kvantitativni pristop.  

 

3.4.1 Opis vzorca 
Vzorec, ki smo ga vključili v raziskavo, je majhen in nereprezentativen, zaradi česar je 
posploševanje na osnovno populacijo oteženo. Vzorec je namenski. Kriteriji za izbor 
učencev v vzorec so bili naslednji: prepoznane lažje motnje v duševnem razvoju ter 
vključitev v 8. ali 9. razred prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom. 

V raziskavi je sodelovalo 29 učencev štirih šol mestnega okolja osrednjeslovenske 
regije, ki izvajajo prilagojen izobraževalni program devetletne šole z nižjim 
izobrazbenim standardom, od tega 13 učencev 8. razreda in 16 učencev 9. razreda.  

 

 Učenci, udeleženi v raziskavi 

f f % 

Učenci 8. razreda 13 44,83 

Učenci 9. razreda 16 55,17 

 29 100 

   
Tabela 2: Frekvenčni in strukturni prikaz števila sodelujočih v raziskavi glede na razred 
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3.4.2 Opis postopka zbiranja podatkov in uporabljenega inštrumentarija 
Raziskava, ki jo predstavljamo v nadaljevanju, je potekala v  šolskem letu 2017/2018. 
Pred začetkom raziskave sem dovoljenje za izvedbo pridobila od vodstva posamezne 
šole. Z raziskavo je bila zagotovljena anonimnost osebnih podatkov učenca in šole. 
Na dveh šolah sem raziskavo izvedla sama, na dveh šolah pa sta izvedbo raziskave 
vodili učiteljici, ki sta poučevali predmet slovenski jezik. Za uspešno izvedbo (priprava 
učencev na reševanje nalog, izvedba vseh treh faz raziskave, zaključek in pogovor o 
izvedeni dejavnosti) smo predvideli 2 šolski uri pri predmetu slovenščina.  

V šolskem letu 2016/2017 je bila na vzorcu 10 učencev 8. in 9. razreda PP NIS 
izvedena preliminarna raziskava, s pomočjo katere smo prilagodili inštrumentarij in 
dosegli končno obliko, ki smo jo kasneje uporabili v raziskavi. S preliminarno raziskavo 
smo želeli določiti besede, katerih pomena pred branjem učenci niso poznali, po branju 
besedil oz. povedi pa so pomen neznanih besed pravilno določili.  

Za potrebe raziskave smo nato sami oblikovali preizkus bralnega razumevanja, ki 
temelji na pripovednih in razlagalnih besedilih, ki so objavljena v potrjenih in veljavnih 
berilih za predmet Slovenski jezik ter učbenikih in delovnih zvezkih za predmet 
Naravoslovje v 6. in 7. razredu osnovne šole. Vključili smo tudi besedila, ki so se 
pojavila v Nacionalnih preverjanjih znanja za 6. razred osnovne šole oz. 9. razred PP 
NIS. Nekatera besedila smo v manjši meri prilagodili tako, da je ključ za določanje 
pomena neznane besede (po Pečjak in Gradišar, 2012) kar najbolj izrazit. 

Kriteriji za izbiro besedil so bili:  

 primernost vsebine glede na razvojno stopnjo učencev, 

 vrsta besedila (pripovedno/razlagalno besedilo) ter 

 vsebnost ene ali več zahtevnejših, predvidoma učencem neznanih besed, 
katerih pomen je moč določiti s pomočjo sobesedila. 

Preizkus bralnega razumevanja oz. preizkus je sestavljen iz treh enot oz. delov, ki 
upoštevajo faze izvedbe raziskave. Prvi del preizkusa bralnega razumevanja (Priloga 
1) je namenjen prvi fazi raziskave, kjer učenci samostojno rešijo naloge. Drugi del 
preizkusa bralnega razumevanja (Priloga 2) je namenjen drugi fazi raziskave, kjer 
učitelj učence vodi skozi reševanje nalog, pri čemer jih eksplicitno poučuje, kako 
določiti pomen neznane besede s pomočjo sobesedila. Tretji del preizkusa bralnega 
razumevanja (Priloga 4) je namenjen tretji fazi raziskave, kjer učenci ponovno 
samostojno rešijo naloge. V drugi fazi raziskave sta bili uporabljeni dve različici 
preizkusa: različica za učence in različica za učitelje (Priloga 3), pri čemer je različica 
preizkusa za učitelja vsebovala korake vodenega reševanja, rešitve ter iz slovarja 
izpisane definicije neznanih besed. 

Učence smo na začetku seznanili z namenom in potekom raziskave. Zagotovljena je 
bila anonimnost, izpolnili so le datum ter podatek o razredu, ki ga obiskujejo. Preizkuse 
bralnega razumevanja smo jim razdelili pred vsako posamezno fazo raziskave.  

Pred prvo fazo, t.j. samostojnim reševanjem naloge, smo učencem podali navodila za 
delo ter jih seznanili z zahtevami posamezne naloge. Učenci so bili pri delu samostojni 
(razen v primerih učencev z gibalno oviranostjo, ki so imeli pomoč zapisovalca).  

Pred drugo fazo raziskave, t.j. vodenim reševanjem nalog, smo se pogovorili o občutkih 
in mnenjih glede samostojnega reševanja nalog. Nato smo z učenci vodeno rešili 
naloge, pri čemer smo sledili naslednjim korakom reševanja, ki so bili povzeti in 
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prirejeni po Strategiji redefinicije besedila avtorjev Cunningham, Cunningham in Arthur 
(1981, v Pečjak in Gradišar, 2012): 

 Podajanje navodil učencem za reševanje naloge in preverjanje razumevanja 
navodil. 

 Tiho branje učencev. 

 Glasno branje učitelja. 

 Izbira neznanih besed (po mnenju učencev in učitelja) in označevanje teh besed 
v besedilu. 

 Ponovno glasno branje povedi, v kateri se nahajajo neznane besede oz. branje 
več povedi, ki bi lahko nakazale na pomen neznane besede. 

 Izpis neznanih besed na tablo in usmerjanje učencev pri določanju njihovih 
pomenov, pri čemer učitelj podaja zgled oz. učence načrtno uči, kako določiti 
pomen neznane besede s pomočjo sobesedila. 

 Učenec samostojno izbere/zapiše odgovor v nalogi. 

 Določitev in zapis pomena neznane besede. Preverjanje pomena besede v 
slovarju oz. v izpiskih iz slovarja, ki so priloženi verziji preizkusa bralnega 
razumevanja za učitelje. 

 Uporaba neznane besede v novi povedi. 

Pred zadnjo, tretjo fazo raziskave smo z učenci na kratko analizirali oz. ponovili 
postopek druge faze reševanja. Podali smo jim navodila za delo ter jih seznanili z 
zahtevami posamezne naloge. Učenci so bili pri delu samostojni (razen v primerih 
učencev z gibalno oviranostjo, ki so imeli pomoč zapisovalca).  

Po zaključku zadnje faze raziskave smo se z učenci pogovorili o njihovih občutkih 
glede reševanja preizkusa in zahtevnosti nalog.  

 

Opis nalog 
Preizkus bralnega razumevanja je sestavljen iz treh enot oz. delov, ki upoštevajo faze 
izvedbe raziskave. 

Da bi dosegli čim večjo zanesljivost rezultatov oz. da bi lahko najbolj objektivno ocenili 
napredek pri reševanju nalog ter uporabi strategije določanja pomena neznane besede 
s pomočjo sobesedila, so vsi trije deli preizkusa zastavljeni na enak način. Vsebujejo 
po 5 krajših odlomkov besedil, vsak odlomek vsebuje drug ključ za določanje pomena 
neznane besede (povzeto po Pečjak in Gradišar, 2012): 

 ključ uporabe protipomenk/antonimov, 

 ključ uporabe sopomenk/sinonimov, 

 ključ definicij, 

 ključ primerov ali ilustracije ter 

 izkustveni ključ. 

Naloge so zastavljene tako, da učenci najprej preberejo krajše besedilo in nato določijo 
pomen z debelim tiskom označene (neznane) besede. Besedila so namenoma izbrana 
tako, da mora učenec pomen nove besede poiskati v stavčnem ali tematskem 
kontekstu, kot to opredeli Dash (2008). Ključi za določanje pomena neznane besede 
si v vsakem delu sledijo v zgoraj zapisanem zaporedju. Pojavljata se dva tipa nalog; 
dve nalogi sta zaprtega tipa (učenec izbira med vnaprej ponujenimi odgovori, pri čemer 
je en odgovor pravilen), dve nalogi sta odprtega tipa (brez vnaprej ponujenih 
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odgovorov, učenec odgovor zapiše sam), ena naloga pa je polodprtega tipa (ponujeni 
so odgovori ter črta za lasten odgovor). Pri nalogah zaprtega tipa so namenoma 
ponujeni odgovori, ki vsebujejo besede, ki se pojavijo v besedilu. Zaporedje tipov nalog 
je drugačno v vsakem delu inštrumentarija. 

Pri ocenjevanju pravilnosti zapisanih odgovorov nalog odprtega in polodprtega tipa 
smo upoštevali vse smiselne odgovore, iz katerih je bilo moč razbrati, da učenec 
razume pomen neznane besede in ga je izpeljal s pomočjo sobesedila. 

Primeri posameznih nalog so predstavljeni v poglavju Rezultati z analizo. 

 

3.4.3 Postopek obdelave podatkov 
Izhodišče kvantitativne analize so rezultati rešenih nalog, ki smo jih analizirali glede na 
različne kriterije oz. spremenljivke: faza raziskave, razred, ki ga učenec obiskuje, ter 
ključ za določanje pomena neznane besede. Rezultate smo med seboj primerjali ter 
jih prikazali opisno, s tabelami in grafi.  

Za deskriptivno statistiko (frekvence, kontingenčne tabele) smo uporabili program 
Microsoft Excel 2010. Za statistično analizo podatkov smo uporabili program IBM 
SPSS Statistics 20. Z neparametričnim Hi-kvadrat testom za računanje statistično 
značilnih razlik med skupinami smo identificirali razlike glede na zgoraj omenjene 
kriterije, kjer so bili za uporabo omenjenega testa izpolnjeni vsi pogoji. Če niso bili 
izpolnjeni pogoji za izvedbo Hi-kvadrat testa, smo izvedli Fisherjev eksaktni test za 
računanje statistično značilnih razlik med skupinami. Za testiranje razlik med dvema 
odvisnima vzorcema smo uporabili McNemarjev eksaktni test. Kot neparametrično 
alternativo analizi variance za ponovljene meritve smo uporabili Friedmanov test. 

Uporabo neparametričnih statističnih metod utemeljujemo z majhnim numerusom oz. 
številom udeležencev v vzorcu (N=29).  

 

3.5 Rezultati z analizo  
 

V nadaljevanju predstavljamo rezultate, ki so jih dosegli učenci 8. in 9. razreda PP NIS 
pri reševanju posameznega dela preizkusa bralnega razumevanja. 

 

3.5.1 Prvi del preizkusa bralnega razumevanja 
Prvi del preizkusa bralnega razumevanja (Priloga 1) je namenjen prvi fazi raziskave, 
kjer učenci samostojno rešijo naloge.  

Prvi del preizkusa so učenci reševali samostojno brez predhodnih pojasnil, kako 
naloge rešiti oz. kakšno strategijo uporabljati pri reševanju 

. 
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1. naloga preverja, kako uspešni so učenci pri določanju pomena besedne zveze 
»speljati se«, pri čemer je v besedilu uporabljen ključ protipomenk. Učenci so si lahko 
pri določanju pomena besedne zveze pomagali s stavčnim kontekstom. 

»Izvaljenih je bilo 472 mladičev; speljalo se jih je 359 ali 76 %, v nasprotju z ostalimi, 
ki niso vzleteli in so pomrli.« 

Učenci so lahko izbirali med naslednjimi ponujenimi odgovori (podčrtan je pravilen 
odgovor): 

a) izvaliti se 

b) ne vzleteti in umreti 

c) vzleteti in preživeti 

d) odpeljati se

 

Kot je razvidno iz grafa, so pomen besedne zveze oz. odgovor, ki najbolje označuje 
pomen besedne zveze v besedilu, pravilno določili samo 4 učenci 8. razreda ter 6 
učencev 9. razreda.  

4 učenci 8. razreda ter 5 učencev 9. razreda je izbralo odgovor »izvaliti se.«  4 učenci 
8. razreda in 2 učenca 9. razreda je izbralo odgovor »ne vzleteti in umreti.«  Sklepamo, 
da so te izbire pogojene z bližino neznane besede s ponujenim odgovorom.  

 

 

Graf 1: Odgovori učencev 8. in 9. razreda pri 1. nalogi prvega dela preizkusa bralnega razumevanja. Pravilen 
odgovor je c).  

 

1. naloga 8. razred 9. razred SKUPAJ 

PRAVILNO 4 6 10 

NEPRAVILNO 9 10 19 

SKUPAJ 13 16 29 

Tabela 3: Odgovori učencev 8. in 9. razreda pri 1. nalogi prvega dela preizkusa bralnega razumevanja 

Fisherjev eksaktni test za računanje statistično značilnih razlik med skupinami v 2x2 
kontingenčnih tabelah, ko je frekvenca v katerem izmed polj manjša od 5, ni pokazal 
statistično značilnih razlik (p > ,05) med skupinama učencev 8. in 9. razreda glede na 
pravilnost reševanja 1. naloge drugega dela preizkusa. 

a) 4x

b) 4x

c) 4x

d) 1x

8.r PP NIS, N=13

a) b) c) d)

a) 5x

b) 2x
c) 6x

d) 3x

9.r PP NIS, N=16

a) b) c) d)
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2. naloga preverja, kako uspešni so učenci pri določanju pomena besede 
»siromašna«, pri čemer je v besedilu uporabljen ključ sopomenk. Učenci so si lahko 
pri določanju pomena besedne zveze pomagali s stavčnim kontekstom. 

»V bajti na kraju vasi je živela nekoč siromašna žena, ki ni imela veliko stvari.« 

Učenci so lahko izbirali med naslednjimi ponujenimi odgovori (podčrtan je pravilen 
odgovor): 

a) sirota brez staršev 
b) ki ima malo stvari, skromna 

c) ki hodi k maši 
d) starejša

 

Kot je razvidno iz grafa, je pomen besede oz. odgovor, ki najbolje označuje pomen 
besede v besedilu, pravilno določilo 8 učencev 8. razreda ter 7 učencev 9. razreda. 

3 učenci 8. razreda ter 4 učenci 9. razreda so izbrali odgovor »sirota brez staršev.«  1 
učenec 9. razreda je izbral odgovor »ki hodi k maši,« tega odgovora ni izbral noben 
učenec 8. razreda. 2 učenca 8. razreda in 4 učenci 9. razreda so izbrali odgovor 
»starejša.« Sklepamo, da so te izbire pogojene z ujemajočimi se deli besed; predpona 
siro- oz. pripona –maš.  

 

 

Graf 2: Odgovori učencev 8. in 9. razreda pri 2. nalogi prvega dela preizkusa bralnega razumevanja. 
Pravilen odgovor je b). 

2. naloga 8. razred 9. razred SKUPAJ 

PRAVILNO 8 7 15 

NEPRAVILNO 5 9 14 

SKUPAJ 13 16 29 

Tabela 4: Odgovori učencev 8. in 9. razreda pri 2. nalogi prvega dela preizkusa bralnega razumevanja 

Hi-kvadrat test za računanje statistično značilnih razlik med skupinami v kontingenčnih 
tabelah ni pokazal statistično značilnih razlik med skupinama učencev 8. in 9. razreda 
glede na pravilnost reševanja 2. naloge prvega dela preizkusa (χ2(1, N = 29) = 0,91, 
p > ,05). 

 

a) 3x

b) 8x

d) 2x

c) 0x

8.r PP NIS, N=13

a) b) c) d)

a) 4x

b) 7x

c) 1x

d) 4x

9.r PP NIS, N=16

a) b) c) d)
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3. naloga preverja, kako uspešni so učenci pri določanju pomena besede »čatež«, pri 
čemer je v besedilu uporabljen ključ definicij. Učenci so si lahko pri določanju pomena 
besedne zveze pomagali s stavčnim kontekstom. 

»Po eni od ljudskih pripovedk je ta dolenjska vas dobila ime po čatežu, to je napol 
človek napol kozel, ki se je včasih pokazal vrh pečin ali na močvirnatih tleh, kjer je iskal 
izvire vode.« 

Učenci so morali s pomočjo besedila določiti in zapisati pomen besede čatež. Pravilen 
odgovor je: »napol človek, napol kozel« oz. deloma ali v celoti prepisan drugi del zgoraj 
zapisane povedi. 

Povzemamo odgovore, ki so jih zapisali učenci 8. in 9. razreda. 

Kot je razvidno iz grafa, je 10 učencev 8. razreda ter 12 učencev 9. razreda zapisalo 
pravilen odgovor. Pri tem smo upoštevali zapisane odgovore: napol človek, napol kozel 
oz. napol človek, napol kozel, ki se je včasih pokazal vrh pečin. Visok delež pravilnih 
odgovorov lahko pripišemo dejstvu, da je definicija neznane besede zapisana 
neposredno za slednjo in bralcu nemudoma ponudi  pravilen odgovor.  

3 učenci 8. razreda ter 4 učenci 9. razreda niso zapisali pravilnega odgovora. Napačni 
odgovori so bili naslednji: vas, dolenjska vas, mesto. Sklepamo, da so te izbire 
pogojene s tem, da se v prvem delu besedila pojavlja zveza »vas Čatež«, pri čemer 
gre za zapis imena vasi z veliko začetnico. 

 

Graf 3: Odgovori učencev 8. in 9. razreda pri 3. nalogi prvega dela preizkusa bralnega razumevanja 

3. naloga 8. razred 9. razred SKUPAJ 

PRAVILNO 10 12 22 

NEPRAVILNO 3 4 7 

SKUPAJ 13 16 29 

Tabela 5: Odgovori učencev 8. in 9. razreda pri 3. nalogi prvega dela preizkusa bralnega razumevanja 

Fisherjev eksaktni test za računanje statistično značilnih razlik med skupinami v 2x2 
kontingenčnih tabelah, ko je frekvenca v katerem izmed polj manjša od 5, ni pokazal 
statistično značilnih razlik (p > ,05) med skupinama učencev 8. in 9. razreda glede na 
pravilnost reševanja 3. naloge prvega dela preizkusa. 

 

10x

3x

8.r PP NIS, N=13

Pravilen odg. Napačen odg.

12x

4x

9.r PP NIS, N=16

Pravilen odg. Napačen odg.
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4. naloga preverja, kako uspešni so učenci pri določanju pomena besede »učiteljišče«, 
pri čemer je v besedilu uporabljen ključ primerov ali ilustracije. Učenci so si lahko pri 
določanju pomena besedne zveze pomagali s stavčnim in tematskim kontekstom. 

»Od tod je šla najprej v Ljubljano na učiteljišče, saj se takrat drugje ni bilo mogoče 
izšolati za poklic učitelja. Šolanje je zaradi vojne prekinila. Po vojni je učiteljišče 
končala in začela poučevati na osnovnih in srednjih šolah.« 

Učenci so morali s pomočjo besedila določiti in zapisati pomen besede učiteljišče. 
Slovar slovenskega knjižnega jezika (2014b) navaja, da je učiteljišče »šola za poklicno 
usposabljanje (osnovnošolskih) učiteljev« (prav tam, str. 802).  

Povzemamo odgovore, ki so jih zapisali učenci 8. in 9. razreda. 

Kot je razvidno iz grafa, je 7 učencev 8. razreda ter 10 učencev 9. razreda zapisalo 
pravilen odgovor. Pri tem smo upoštevali zapisane odgovore: šola, šola za učitelje, 
šola za poklic učitelja.  

6 učencev 8. razreda ter 6 učencev 9. razreda ni zapisalo pravilnega odgovora. 
Napačni odgovori so bili naslednji: učiteljišče, šolanje, srednja šola, poklicna šola, v 
nekaj primerih pa učenci odgovora niso zapisali. Sklepamo, da so učenci iz besedila 
uspeli izluščiti, da je beseda učiteljišče povezana s šolanjem, vendar pa njenega 
pomena niso znali pravilno opredeliti. 

 

 

Graf 4: Odgovori učencev 8. in 9. razreda pri 4. nalogi prvega dela preizkusa bralnega razumevanja. 

4. naloga 8. razred 9. razred SKUPAJ 

PRAVILNO 7 10 17 

NEPRAVILNO 6 6 12 

SKUPAJ 13 16 29 

Tabela 6: Odgovori učencev 8. in 9. razreda pri 4. nalogi prvega dela preizkusa bralnega razumevanja 

Hi-kvadrat test za računanje statistično značilnih razlik med skupinami v kontingenčnih 
tabelah ni pokazal statistično značilnih razlik med skupinama učencev 8. in 9. razreda 
glede na pravilnost reševanja 4. naloge 1. dela preizkusa (χ2(1, N = 29) = 0,22, 
p > ,05). 

 

7x

6x

8.r PP NIS, N=13

Pravilen odg. Napačen odg.

10x

6x

9.r PP NIS, N=16

Pravilen odg. Napačen odg.
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5. naloga preverja, kako uspešni so učenci pri določanju pomena besede »dobrotljiva«, 
pri čemer je v besedilu uporabljen ključ izkušenj. Učenci so si lahko pri določanju 
pomena besedne zveze pomagali s tematskim kontekstom. 

»Neslišno drsa z nedeljskimi copati,  

zaupno šepeče za zaprtimi vrati, 

s šolskim zvoncem je dobrotljiva 

in ga pusti v nedeljo spati.« 

Učenci so morali s pomočjo besedila določiti in zapisati pomen besede dobrotljiva. 
Slovar slovenskega knjižnega jezika (2014a) navaja, da je dobrotljiv tisti, »ki (rad) 
izkazuje, deli dobrote« (prav tam, str. 268). Ker se za določanje pomena neznane 
besede predvideva ključ izkušenj z upoštevanjem stavčnega in tematskega konteksta, 
sklepamo, da lahko mlajši bralec oz. učenec to poveže z izkušnjo, da je tisti, ki neslišno 
drsa s copati in te pusti spati v nedeljo, dober oz. prijazen. 

Učenci so lahko izbirali med naslednjimi ponujenimi odgovori (pravilen odgovor je bilo 
potrebno napisati na črto): 

a) neprijazna 

b) zaprta 

c) neslišna 

d) ____________

 

Kot je razvidno iz grafa, je 8 učencev 8. razreda ter 9 učencev 9. razreda zapisalo 
pravilen odgovor. Pri tem smo upoštevali zapisan odgovor: dobra. Med nepravilnimi 
odgovori se je pojavil tudi odgovor prijazna – ker ima ta beseda v zgoraj omenjenem 
kontekstu lahko podoben pomen, bi se ob upoštevanju tega odgovora kot pravilnega 
delež le-teh dvignil; tako bi pravilno odgovorilo 10 učencev 8. razreda ter 12 učencev 
9. razreda.  

5 učencev 8. razreda ter 7 učencev 9. razreda ni zapisalo pravilnega odgovora. 
Napačni odgovori so bili naslednji: a), b), c), dobrota, prijazna. Sklepamo, da so učenci 
omenjene odgovore izbirali zato, ker se besede pojavijo v besedilu, beseda dobrota 
pa ima enako predpono dobro.

 

 

Graf 5: Odgovori učencev 8. in 9. razreda pri 5. nalogi prvega dela preizkusa bralnega razumevanja. Pravilen 
odgovor je d1) dobra. 

a) 1x

b) 2x

c) 0x

d1) 8x

d2) 2x

8.r PP NIS, N=13

a) b) c) d1) pravilen d2) napačen

a) 1x

b) 1x

c) 2x

d1) 9x

d2) 3x

9.r PP NIS, N=16

a) b) c) d1) pravilen d2) napačen
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5. naloga 8. razred 9. razred SKUPAJ 

PRAVILNO 8 9 17 

NEPRAVILNO 5 7 12 

SKUPAJ 13 16 29 

Tabela 7: Odgovori učencev 8. in 9. razreda pri 5. nalogi prvega dela preizkusa bralnega razumevanja  

Hi-kvadrat test za računanje statistično značilnih razlik med skupinami v kontingenčnih 
tabelah ni pokazal statistično značilnih razlik med skupinama učencev 8. in 9. razreda 
glede na pravilnost reševanja 5. naloge 1. dela preizkusa (χ2(1, N = 29) = 0,08, 
p > ,05). 
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3.5.2 Povzetek odgovorov prvega dela preizkusa bralnega razumevanja 
Ob pregledu rezultatov (tabela 8) lahko vidimo, da ni bistvenih razlik v dosežkih 
učencev 8. in 9. razreda PP NIS pri reševanju posameznih nalog prvega dela 
preizkusa. Učenci so najuspešneje reševali 3. nalogo, ki preverja določanje pomena 
neznane besede s pomočjo ključa definicij. Največja razlika v uspešnosti reševanja 
nalog učencev 8. in 9. razreda PP NIS je pri 2. nalogi, kjer so bili uspešnejši učenci 8. 
razreda. Učenci obeh razredov so najslabše reševali 1. nalogo, ki preverja določanje 
pomena neznane besedne zveze s pomočjo ključa protipomenk.  

 

  

delež učencev 

8. razreda, ki so 

pravilno rešili 

nalogo 

delež učencev 

9. razreda, ki so 

pravilno rešili 

nalogo 

povprečje deležev 

učencev 8. in 9. 

razreda, ki so 

pravilno rešili 

nalogo 

1. 

naloga 

ključ 

protipomenk 
30,8 % 37,5 % 34,15 % 

2. 

naloga 

ključ 

sopomenk 
61,54 % 43,75 % 52,65 % 

3. 

naloga 

ključ 

definicij 
76,92 % 75 % 69,71 % 

4. 

naloga 

ključ 

primerov, 

ilustracije 

53,85 % 62,5% 58,18 % 

5. 

naloga 

ključ 

izkušenj 
61,54 % 56,25 % 58,89 % 

Tabela 8: Prikaz deležev učencev posameznih razredov, ki so pravilno rešili naloge 1. dela preizkusa 
bralnega razumevanja  

 

SKUPAJ 8. razred 9. razred SKUPAJ 

PRAVILNO 37 44 81 

NEPRAVILNO 38 26 64 

SKUPAJ 75 80 145 

Tabela 9: Prikaz odgovorov učencev posameznih razredov, ki so rešili naloge 1. dela preizkusa bralnega 
razumevanja 

Hi-kvadrat test za računanje statistično značilnih razlik med skupinami v kontingenčnih 
tabelah ni pokazal statistično značilnih razlik med skupinama učencev 8. in 9. razreda 
glede na pravilnost reševanja nalog (χ2(1, N = 145) = 2,69, p > ,05).  
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3.5.3 Drugi del preizkusa bralnega razumevanja 
Drugi del preizkusa (Priloga 2) je namenjen drugi fazi raziskave, kjer učitelj učence 
vodi skozi reševanje nalog, pri čemer jih eksplicitno poučuje, kako določiti pomen 
neznane besede s pomočjo sobesedila. V tej fazi sta bili uporabljeni dve različici 
preizkusa bralnega razumevanja: različica za učence in različica za učitelje (Priloga 3), 
pri čemer je različica preizkusa za učitelja vsebovala korake vodenega reševanja, 
rešitve ter iz slovarja izpisane definicije neznanih besed. Koraki vodenega reševanja 
so bili povzeti in prirejeni po strategiji redefinicije besedila (Cunningham, Cunningham 
in Arthur, 1981, v Pečjak in Gradišar, 2012). 

 

1. naloga preverja, kako uspešni so učenci pri določanju pomena besedne zveze 
»neokreten«, pri čemer je v besedilu uporabljen ključ protipomenk. Učenci so si lahko 
pri določanju pomena besedne zveze pomagali s stavčnim kontekstom. 

»Mnogim se medved zdi neokreten in počasen, a se lahko hitro giblje in tudi zelo hitro 
teče.« 

Učenci so lahko izbirali med naslednjimi ponujenimi odgovori (podčrtan je pravilen 
odgovor): 

a) velik 

b) okoren, neroden 

c) ki zelo hitro teče 

d) len

 

Kot je razvidno iz grafa, je pomen besede oz. odgovor, ki najbolje označuje pomen 
besede v besedilu pravilno določilo 9 učencev 8. razreda ter 13 učencev 9. razreda.  

1 učenec 8. razreda ter 1 učenec 9. razreda sta izbrala odgovor »velik.«  1 učenec 8. 
razreda je izbral odgovor »ki zelo hitro teče,« tega odgovora ni izbral noben učenec 9. 
razreda. 2 učenca 8. razreda in 2 učenca 9. razreda sta izbrala odgovor »len.« 
Sklepamo, da so te izbire pogojene z besedami, ki se nahajajo v sobesedilu oz. so jih 
tako učiteljica kot učenci uporabljali pri določanju pomena neznane besede.  

 

 

Graf 6: Odgovori učencev 8. in 9. razreda pri 1. nalogi drugega dela preizkusa bralnega razumevanja. 
Pravilen odgovor je b). 

 

a) 1x

b) 9x

d) 2x

c) 1x

8.r PP NIS, N=13

a) b) c) d)

a) 1x

b) 13x

c) 0x

d) 2x

9.r PP NIS, N=16

a) b) c) d)
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1. naloga 8. razred 9. razred SKUPAJ 

PRAVILNO 9 13 22 

NEPRAVILNO 4 3 7 

SKUPAJ 13 16 29 

Tabela 10: Odgovori učencev 8. in 9. razreda pri 1. nalogi drugega dela preizkusa bralnega razumevanja  

Fisherjev eksaktni test za računanje statistično značilnih razlik med skupinami v 2x2 
kontingenčnih tabelah, ko je frekvenca v katerem izmed polj manjša od 5, ni pokazal 
statistično značilnih razlik (p > ,05) med skupinama učencev 8. in 9. razreda glede na 
pravilnost reševanja 1. naloge drugega dela preizkusa. 

 

  



55 
 

2. naloga preverja, kako uspešni so učenci pri določanju pomena besedne zveze 
»mrzlica«, pri čemer je v besedilu uporabljen ključ sopomenk. Učenci so si lahko pri 
določanju pomena besedne zveze pomagali s stavčnim kontekstom. 

»Največjega genija med novinarji je zgrabila raziskovalna mrzlica, bil je živčen in 
vznemirjen.« 

Učenci so lahko izbirali med naslednjimi ponujenimi odgovori (podčrtan je pravilen 
odgovor): 

a) tresenje telesa zaradi mraza 

b) strah 

 

c) dešifriranje črk in števil 

d) velika živčna napetost, 

vznemirjenje

Kot je razvidno iz grafa, je pomen besede oz. odgovor, ki najbolje označuje pomen 
besede v besedilu pravilno določilo 10 učencev 8. razreda ter 13 učencev 9. razreda.  

1 učenec 8. razreda ter 1 učenec 9. razreda sta izbrala odgovor »tresenje telesa zaradi 
mraza.« 2 učenca 8. razreda in 2 učenca 9. razreda sta izbralo odgovor »strah.« Noben 
učenec ni izbral odgovora »dešifriranje črk in števil.« Sklepamo, da so te izbire 
pogojene z besedami, ki se nahajajo v sobesedilu oz. so jih tako učiteljica kot učenci 
uporabljali pri določanju pomena neznane besede.  

 

Graf 7: Odgovori učencev 8. in 9. razreda pri 2. nalogi drugega dela preizkusa bralnega razumevanja. 
Pravilen odgovor je d). 

 

2. naloga 8. razred 9. razred SKUPAJ 

PRAVILNO 10 13 23 

NEPRAVILNO 3 3 6 

SKUPAJ 13 16 29 

Tabela 11: Odgovori učencev 8. in 9. razreda pri 2. nalogi drugega dela preizkusa bralnega razumevanja 

Fisherjev eksaktni test za računanje statistično značilnih razlik med skupinami v 2x2 
kontingenčnih tabelah, ko je frekvenca v katerem izmed polj manjša od 5, ni pokazal 
statistično značilnih razlik (p > ,05) med skupinama učencev 8. in 9. razreda glede na 
pravilnost reševanja 2. naloge drugega dela preizkusa. 

a) 1x

b) 2x

d) 10x

c) 0x

8.r PP NIS, N=13

a) b) c) d)

a) 1x

b) 2x

c) 0 %

d) 13x

9.r PP NIS, N=16

a) b) c) d)
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3. naloga preverja, kako uspešni so učenci pri določanju pomena besedne zveze 
»piktogrami«, pri čemer je v besedilu uporabljen ključ definicije. Učenci so si lahko pri 
določanju pomena besedne zveze pomagali s stavčnim kontekstom. 

»Prva pisava so bili podobopisi ali piktogrami – to so risbe ljudi, živali in predmetov iz 
vsakdanjega življenja, - ki so se pojavili že v 3. tisočletju pred našim štetjem.« 

Učenci so morali s pomočjo besedila določiti in zapisati pomen besede piktogrami. 
Slovar slovenskega knjižnega jezika (2014b) navaja, da je piktogram »slikovno 
znamenje, simbol; risba ali hieroglif, ki v slikovni pisavi predstavlja določen predmet ali 
pojem« (prav tam, str. 25).  

Povzemamo odgovore, ki so jih zapisali učenci 8. in 9. razreda. 

Kot je razvidno iz grafa, je 11 učencev 8. razreda ter 14 učencev 9. razreda zapisalo 
pravilen odgovor. Pri tem smo upoštevali zapisane odgovore: risbe ljudi, živali in 
predmetov; risbe ljudi, živali in predmetov iz vsakdanjega življenja. 

Po 2 učenca 8. razreda ter 2 učenca 9. razreda nista zapisala pravilnega odgovora. 
Napačni odgovori so bili naslednji: podobe, pisava, podobopisi. Sklepamo, da so 
učenci iz besedila uspeli izluščiti, da je beseda piktogrami povezana s pisavo oz. 
podobami, vendar pa njenega pomena niso znali pravilno opredeliti. 

 

 

Graf 8: Odgovori učencev 8. in 9. razreda pri 3. nalogi drugega dela preizkusa bralnega razumevanja. 

 

3. naloga 8. razred 9. razred SKUPAJ 

PRAVILNO 11 14 25 

NEPRAVILNO 2 2 4 

SKUPAJ 13 16 29 

Tabela 12: Odgovori učencev 8. in 9. razreda pri 3. nalogi drugega dela preizkusa bralnega razumevanja 

Fisherjev eksaktni test za računanje statistično značilnih razlik med skupinami v 2x2 
kontingenčnih tabelah, ko je frekvenca v katerem izmed polj manjša od 5, ni pokazal 
statistično značilnih razlik (p > ,05) med skupinama učencev 8. in 9. razreda glede na 
pravilnost reševanja 3. naloge drugega dela preizkusa. 

11x

2x

8.r PP NIS, N=13

Pravilen odg. Napačen odg.

14x

2x

9.r PP NIS, N=16

Pravilen odg. Napačen odg.
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4. naloga preverja, kako uspešni so učenci pri določanju pomena besedne zveze 
»zibelka«, pri čemer je v besedilu uporabljen ključ primerov oz. ilustracije. Učenci so 
si lahko pri določanju pomena besedne zveze pomagali s stavčnim in tematskim 
kontekstom. 

»Zibelka tekmovalnega sankaškega športa je mesto Davos v Švici, saj so tam leta 
1883 izvedli prvo tekmovanje.« 

Učenci so morali s pomočjo besedila določiti in zapisati pomen besede zibelka. Slovar 
slovenskega knjižnega jezika (2014b) navaja, da je zibelka v omenjenem kontekstu 
»kjer se kaj začne, začetni kraj« (prav tam, str. 1088).  

Povzemamo odgovore, ki so jih zapisali učenci 8. in 9. razreda. 

Kot je razvidno iz grafa, je 10 učencev 8. razreda ter 13 učencev 9. razreda zapisalo 
pravilen odgovor. Pri tem smo upoštevali zapisane odgovore: začetek, kjer se je začelo 
sankanje, kjer se nekaj začne, kraj začetka.  

3 učenci 8. razreda ter 3 učenci 9. razreda niso zapisali pravilnega odgovora. Napačen 
odgovor je bil mesto, učenec odgovora ni zapisal ali pa je bila pisava neberljiva. 
Sklepamo, da so učenci iz besedila uspeli izluščiti, da je beseda zibelka povezana z 
mestom, vendar pa njenega pomena niso znali pravilno opredeliti. 

 

 

Graf 9: Odgovori učencev 8. in 9. razreda pri 4. nalogi drugega dela preizkusa bralnega razumevanja  

4. naloga 8. razred 9. razred SKUPAJ 

PRAVILNO 10 13 23 

NEPRAVILNO 3 3 6 

SKUPAJ 13 16 29 

Tabela 13: Odgovori učencev 8. in 9. razreda pri 4. nalogi drugega dela preizkusa bralnega razumevanja 

Fisherjev eksaktni test za računanje statistično značilnih razlik med skupinami v 2x2 
kontingenčnih tabelah, ko je frekvenca v katerem izmed polj manjša od 5, ni pokazal 
statistično značilnih razlik (p > ,05) med skupinama učencev 8. in 9. razreda glede na 
pravilnost reševanja 4. naloge drugega dela preizkusa. 

 

10x

3x

8.r PP NIS, N=13

Pravilen odg. Napačen odg.

13x

3x

9.r PP NIS, N=16

Pravilen odg. Napačen odg.
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5. naloga preverja, kako uspešni so učenci pri določanju pomena besedne zveze 
»obok«, pri čemer je v besedilu uporabljen ključ izkušenj. Ker se za določanje pomena 
neznane besede predvideva ključ izkušenj z upoštevanjem stavčnega in tematskega 
konteksta, sklepamo, da lahko bralec oz. učenec vsebino prebranega besedila poveže 
z obiskom cerkve oz. cerkveno arhitekturo. 

»Cerkev je imela visok obok, preko oboka je bilo naslikano vedro nebo, po njem so 
plavali beli oblački z angelci, sredi oboka pa je bila okrogla luknja.« 

Učenci so lahko izbirali med naslednjimi ponujenimi odgovori oz. zapisali svojega 
(podčrtan je pravilen odgovor): 

a) slikarsko platno 

b) običajno polkrožen strop 

c) cerkveni stolp 
d) ______________________

 

Kot je razvidno iz grafa, je pomen besede oz. odgovor, ki najbolje označuje pomen 
besede v besedilu pravilno določilo 9 učencev 8. razreda ter 14 učencev 9. razreda. 1 
učenec 9. razreda je izbral odgovor d) in zapisal, da je obok del stropa; ta odgovor smo 
upoštevali kot pravilnega.  

3 učenci 8. razreda in 1 učenec 9. razreda so izbrali odgovor »slikarsko platno.«  1 
učenec 8. razreda in 1 učenec 9. razreda sta izbrala odgovor »cerkveni stolp.« 
Sklepamo, da so te izbire pogojene z besedami, ki se nahajajo v sobesedilu oz. so jih 
tako učiteljica kot učenci uporabljali pri določanju pomena neznane besede.  

 

 

Graf 10: Odgovori učencev 8. in 9. razreda pri 5. nalogi drugega dela preizkusa bralnega razumevanja. 
Pravilen odgovor je b). 

 

5. naloga 8. razred 9. razred SKUPAJ 

PRAVILNO 9 13 22 

NEPRAVILNO 4 3 7 

SKUPAJ 13 16 29 

Tabela 14: Odgovori učencev 8. in 9. razreda pri 5. nalogi drugega dela preizkusa bralnega razumevanja 

a) 3x

b) 9x

d) 0%
c) 1x

8.r PP NIS, N=13

a) b) c) d)

a) 1x

b) 13

c) 1x

d) 1x

9.r PP NIS, N=16

a) b) c) d)
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Fisherjev eksaktni test za računanje statistično značilnih razlik med skupinami v 2x2 
kontingenčnih tabelah, ko je frekvenca v katerem izmed polj manjša od 5, ni pokazal 
statistično značilnih razlik (p > ,05) med skupinama učencev 8. in 9. razreda glede na 
pravilnost reševanja 5. naloge drugega dela preizkusa. 

 

3.5.4 Povzetek odgovorov drugega dela preizkusa bralnega razumevanja 
Ob pregledu rezultatov (tabela 15) lahko vidimo, da ni velikih razlik v dosežkih učencev 
8. in 9. razreda PP NIS pri reševanju posameznih nalog drugega dela preizkusa. Pri 
reševanju vseh nalog so bili uspešnejši učenci 9. razreda. Učenci so najuspešneje 
reševali 3. nalogo, ki preverja določanje pomena neznane besede s pomočjo ključa 
definicij.  Največja razlika v uspešnosti reševanja nalog učencev 8. in 9. razreda PP 
NIS je pri 5. nalogi, kjer so bili uspešnejši učenci 9. razreda. Učenci obeh razredov so 
najslabše reševali 1. nalogo, ki preverja določanje pomena neznane besede s pomočjo 
ključa protipomenk.  

 

  

delež učencev  
8. razreda, ki so 
pravilno rešili 
nalogo 

delež učencev  
9. razreda, ki so 
pravilno rešili 
nalogo 

povprečje deležev 
učencev 8. in 9. 
razreda, ki so 
pravilno rešili 
nalogo 

1. 
naloga 

ključ 
protipomenk 

69,2 % 81,2 % 75,2% 

2. 
naloga 

ključ 
sopomenk 

76,9 % 81,2 % 79,05 % 

3. 
naloga 

ključ 
definicij 

84,6 % 87,5 % 86,05 % 

4. 
naloga 

ključ 
primerov, 
ilustracije 

76,9 % 81,25 % 79,08 % 

5. 
naloga 

ključ 
izkušenj 

69,23 % 87,5 % 78,37 % 

Tabela 15: Prikaz deležev učencev posameznih razredov, ki so pravilno rešili naloge 2. dela preizkusa 
bralnega razumevanja 

 

SKUPAJ 8. razred 9. razred SKUPAJ 

PRAVILNO 49 66 115 

NEPRAVILNO 16 14 30 

SKUPAJ 65 80 145 

Tabela 16: Prikaz odgovorov učencev posameznih razredov, ki so rešili naloge 2. dela preizkusa bralnega 
razumevanja 

Hi-kvadrat test za računanje statistično značilnih razlik med skupinami v kontingenčnih 
tabelah ni pokazal statistično značilnih razlik med skupinama učencev 8. in 9. razreda 
glede na pravilnost reševanja nalog drugega dela preizkusa (χ2(1, N = 145) = 1,11, 
p > ,05).
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3.5.5 Tretji del preizkusa bralnega razumevanja 
Tretji, zadnji del preizkusa (Priloga 4) je namenjen tretji fazi raziskave, kjer učenci po 
predhodnem eksplicitnem poučevanju strategije za določanje pomena neznane 
besede zopet samostojno rešujejo naloge.   

 

1. naloga preverja, kako uspešni so učenci pri določanju pomena besedne zveze 
»togo«, pri čemer je v besedilu uporabljen ključ protipomenk. Učenci so si lahko pri 
določanju pomena besedne zveze pomagali s stavčnim kontekstom. 

»Danes je hodil togo, v nasprotju s svojo običajno sproščeno hojo.« 

Učenci so lahko izbirali med naslednjimi ponujenimi odgovori (podčrtan je pravilen 
odgovor): 

a) počasi 

b) šepajoče 

c) zelo hitro 

d) nesproščeno 

 

Kot je razvidno iz grafa, je pomen besede oz. odgovor, ki najbolje označuje pomen 
besede v besedilu pravilno določilo 5 učencev 8. razreda ter 8 učencev 9. razreda.  

3 učenci 8. razreda ter 2 učenca 9. razreda so izbrali odgovor »počasi.«  1 učenec 8. 
razreda in 3 učenci 9. razreda so izbrali odgovor »šepajoče.« 4 učenci 8. razreda in 3 
učenci 9. razreda so izbrali odgovor »zelo hitro.« Sklepamo, da so učenci pri reševanju 
upoštevali tudi tematski kontekst in pomena besede niso izbirali le glede na stavčni 
kontekst, iz katerega bi bilo razvidno, da je najustreznejši odgovor »nesproščeno.« 
Upoštevajoč širok pomen besede nesproščeno, bi njeno nasprotje lahko pomenilo tudi 
ostale ponujene odgovore, vendar smo iskali odgovor, ki najbolje označuje pomen 
besede v besedilu. 

 

Graf 11: Odgovori učencev 8. in 9. razreda pri 1. nalogi tretjega dela preizkusa bralnega razumevanja. 
Pravilen odgovor je d). 

 

 

 

a) 3x

b) 1x

c) 4x

d) 5x

8.r PP NIS, N=13

a) b) c) d)

a) 2x

b) 3x

c) 3x

d) 8x

9.r PP NIS, N=16

a) b) c) d)
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1. naloga 8. razred 9. razred SKUPAJ 

PRAVILNO 5 8 13 

NEPRAVILNO 8 8 16 

SKUPAJ 13 16 29 

Tabela 17: Odgovori učencev 8. in 9. razreda pri 1. nalogi tretjega dela preizkusa bralnega razumevanja 

Hi-kvadrat test za računanje statistično značilnih razlik med skupinami v kontingenčnih 
tabelah ni pokazal statistično značilnih razlik med skupinama učencev 8. in 9. razreda 
glede na pravilnost reševanja 1. naloge tretjega dela preizkusa (χ2(1, N = 29) = 0,39, 
p > ,05). 

 

2. naloga preverja, kako uspešni so učenci pri določanju pomena besedne zveze 
»observatorij«, pri čemer je v besedilu uporabljen ključ sopomenk. Učenci so si lahko 
pri določanju pomena besedne zveze pomagali s stavčnim in tematskim kontekstom. 

»Odšel je na šolsko teraso; tam imajo člani astronomskega krožka svoj observatorij, 
v katerem opazujejo nebesne pojave.« 

Učenci so morali s pomočjo besedila določiti in zapisati pomen besede observatorij.  

Povzemamo odgovore, ki so jih zapisali učenci 8. in 9. razreda. 

Kot je razvidno iz grafa, je 9 učencev 8. razreda ter 11 učencev 9. razreda zapisalo 
pravilen odgovor. Pri tem smo upoštevali zapisane odgovore: prostor za opazovanje, 
za opazovanje nebesnih pojavov, opazovalnica.  

4 učenci 8. razreda ter 5 učencev 9. razreda niso zapisali pravilnega odgovora. 
Napačen odgovor je bil: terasa, v nekaj primerih pa učenci odgovora niso zapisali. 
Sklepamo, da je na odgovor vplivala v besedilu zapisana beseda (terasa). 

 

 

Graf 12: Odgovori učencev 8. in 9. razreda pri 2. nalogi tretjega dela preizkusa bralnega razumevanja 

 

 

9x

4x

8.r PP NIS, N=13

Pravilen odg. Napačen odg.

11x

5x

9.r PP NIS, N=16

Pravilen odg. Napačen odg.
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2. naloga 8. razred 9. razred SKUPAJ 

PRAVILNO 9 11 20 

NEPRAVILNO 4 5 9 

SKUPAJ 13 16 29 

Tabela 18: Odgovori učencev 8. in 9. razreda pri 2. nalogi tretjega dela preizkusa bralnega razumevanja 

Fisherjev eksaktni test za računanje statistično značilnih razlik med skupinami v 2x2 
kontingenčnih tabelah, ko je frekvenca v katerem izmed polj manjša od 5, ni pokazal 
statistično značilnih razlik (p > ,05) med skupinama učencev 8. in 9. razreda glede na 
pravilnost reševanja 2. naloge tretjega dela preizkusa. 

 

3. naloga preverja, kako uspešni so učenci pri določanju pomena besedne zveze 
»fantovščina«, pri čemer je v besedilu uporabljen ključ definicij. Učenci so si lahko pri 
določanju pomena besedne zveze pomagali s stavčnim kontekstom. 

»Vasovali so lahko le polnoletni fantje, ki so že dobili poziv v vojsko in so bili sprejeti v 
fantovščino, to je skupnost fantov na vasi, ki je skrbela za red, mir, varnost in 
družabnost.« 

Učenci so lahko izbirali med naslednjimi ponujenimi odgovori (podčrtan je pravilen 
odgovor): 

a) zabava fantov pred poroko 

b) vasovanje 

c) skupnost fantov na vasi 

d) kaznovanje vsiljivcev.

 

Kot je razvidno iz grafa, je pravilen odgovor c) skupnost fantov na vasi izbralo 12 
učencev 8. razreda ter 14 učencev 9. razreda.  

1 učenec 8. razreda in 2 učenca 9. razreda niso izbrali pravilnega odgovora. Sklepamo, 
da so učenci iz besedila uspeli izluščiti, da je beseda fantovščina povezana s fanti in 
vasmi, vendar pa njenega pomena niso znali pravilno opredeliti. 

 

 

Graf 13: Odgovori učencev 8. in 9. razreda pri 3. nalogi tretjega dela preizkusa bralnega razumevanja. 
Pravilen odgovor je c). 

a) 0x
b) 1x

c) 12x

d) 0x

8.r PP NIS, N=13

a) b) c) d)

a) 1x

b) 1x

c) 14

d) 0x

9.r PP NIS, N=16

a) b) c) d)
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3. naloga 8. razred 9. razred SKUPAJ 

PRAVILNO 12 14 26 

NEPRAVILNO 1 2 3 

SKUPAJ 13 16 29 

Tabela 19: Odgovori učencev 8. in 9. razreda pri 3. nalogi tretjega dela preizkusa bralnega razumevanja 

Fisherjev eksaktni test za računanje statistično značilnih razlik med skupinami v 2x2 
kontingenčnih tabelah, ko je frekvenca v katerem izmed polj manjša od 5, ni pokazal 
statistično značilnih razlik (p > ,05) med skupinama učencev 8. in 9. razreda glede na 
pravilnost reševanja 3. naloge tretjega dela preizkusa. 

 

4. naloga preverja, kako uspešni so učenci pri določanju pomena besedne zveze 
»obljuden«, pri čemer je v besedilu uporabljen ključ primerov oz. ilustracije. Učenci so 
si lahko pri določanju pomena besedne zveze pomagali s stavčnim in tematskim 
kontekstom. 

»Svet okoli Rašice je bil obljuden v začetku 12. stoletja – veliko ljudi se je tukaj 
naselilo, ker je Rašica postala pomembno prometno in gospodarsko središče na 
križišču trgovskih poti med Kočevjem in Reko.« 

Učenci so morali s pomočjo besedila določiti in zapisati pomen besede obljuden.  

Povzemamo odgovore, ki so jih zapisali učenci 8. in 9. razreda. 

Kot je razvidno iz grafa, je 9 učencev 8. razreda ter 11 učencev 9. razreda zapisalo 
pravilen odgovor. Pri tem smo upoštevali zapisane odgovore: da se je naselilo veliko 
ljudi, naseljen, da so tam živeli ljudje.  

4 učenci 8. razreda ter 5 učencev 9. razreda ni zapisalo pravilnega odgovora. Napačni 
odgovori so bili: mesto, da je bila tam trgovina, središče oz. učenec odgovora ni zapisal 
ali pa je bila pisava neberljiva. Sklepamo, da so na izbiro odgovorov vplivale besede, 
ki se nahajajo v besedilu (središče, trgovske poti). 

 

Graf 14: Odgovori učencev 8. in 9. razreda pri 4. nalogi drugega dela preizkusa bralnega razumevanja 

 

9x

4x

8.r PP NIS, N=13

Pravilen odg. Napačen odg.

11x

5x

9.r PP NIS, N=16

Pravilen odg. Napačen odg.
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4. naloga 8. razred 9. razred SKUPAJ 

PRAVILNO 9 11 20 

NEPRAVILNO 4 5 9 

SKUPAJ 13 16 29 

Tabela 20: Odgovori učencev 8. in 9. razreda pri 4. nalogi drugega dela preizkusa bralnega razumevanja 

Fisherjev eksaktni test za računanje statistično značilnih razlik med skupinami v 2x2 
kontingenčnih tabelah, ko je frekvenca v katerem izmed polj manjša od 5, ni pokazal 
statistično značilnih razlik (p > ,05) med skupinama učencev 8. in 9. razreda glede na 
pravilnost reševanja 4. naloge tretjega dela preizkusa. 

 

5. naloga preverja, kako uspešni so učenci pri določanju pomena besedne zveze 
»ponjava«, pri čemer je v besedilu uporabljen ključ izkušenj. Ker se za določanje 
pomena neznane besede predvideva ključ izkušenj z upoštevanjem stavčnega in 
tematskega konteksta, sklepamo, da lahko bralec oz. učenec vsebino prebranega 
besedila poveže z izkušnjo pleskanja stanovanja ali drugih pleskarskih del. 

»Najbolje, da prostor izpraznite ali pa opremo pokrijete s ponjavo.« 

Učenci so lahko izbirali med naslednjimi ponujenimi odgovori oz. zapisali svojega 
(podčrtan je pravilen odgovor): 

a) nepremočljivo blago 

b) časopisni papir 

c) odeja 
d) ______________________

 

Kot je razvidno iz grafa, je pravilen odgovor določilo 7 učencev 8. razreda ter 9 učencev 
9. razreda.  

5 učencev 8. razreda in 3 učenci 9. razreda je izbralo odgovor »časopisni papir.«  1 
učenec 8. razreda in 2 učenca 9. razreda so izbrali odgovor »odeja.« 2 učenca 9. 
razreda sta zapisala svoj odgovor, pojavila sta se odgovora polivinil in vreča. 
Sklepamo, da so učenci pri izbiri teh odgovorov izhajali iz svojih izkušenj pleskanja oz. 
barvanja; pohištvo res lahko zaščitimo tudi s časopisnim papirjem, polivinilom ali 
vrečami, vendar smo iskali odgovor, ki kar najbolje opiše pomen besede v besedilu. 
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Graf 15: Odgovori učencev 8. in 9. razreda pri 5. nalogi drugega dela preizkusa bralnega razumevanja. 
Pravilen odgovor je a). 

 

5. naloga 8. razred 9. razred SKUPAJ 

PRAVILNO 7 9 16 

NEPRAVILNO 6 7 13 

SKUPAJ 13 16 29 

Tabela 21: Odgovori učencev 8. in 9. razreda pri 5. nalogi drugega dela preizkusa bralnega razumevanja 

Hi-kvadrat test za računanje statistično značilnih razlik med skupinami v kontingenčnih 
tabelah ni pokazal statistično značilnih razlik med skupinama učencev 8. in 9. razreda 
glede na pravilnost reševanja 5. naloge tretjega dela preizkusa (χ2(1, N = 29) = 0,02, 
p > ,05). 
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3.5.6 Povzetek odgovorov tretjega dela preizkusa bralnega razumevanja 
 

Ob pregledu rezultatov (tabela 22) lahko vidimo, da ni velikih razlik v dosežkih učencev 
8. in 9. razreda PP NIS pri reševanju posameznih nalog drugega dela preizkusa. 
Učenci so najuspešneje reševali 3. nalogo, ki preverja določanje pomena neznane 
besede s pomočjo ključa definicij.  Največja razlika v uspešnosti reševanja nalog 
učencev 8. in 9. razreda PP NIS je pri 1. nalogi, uspešnejši so bili učenci 9. razreda. 
Učenci obeh razredov so najslabše reševali ravno 1. nalogo, ki preverja določanje 
pomena neznane besedne zveze s pomočjo ključa protipomenk.  

 

  delež učencev  
8. razreda, ki so 
pravilno rešili 
nalogo 

delež učencev  
9. razreda, ki so 
pravilno rešili 
nalogo 

povprečje deležev 
učencev 8. in 9. 
razreda, ki so 
pravilno rešili 
nalogo 

1. 
naloga 

ključ 
protipomenk 

38,5 % 50 % 44,25 % 

2. 
naloga 

ključ 
sopomenk 

69,2 % 68,75 % 68,9 % 

3. 
naloga 

ključ 
definicij 

92,3 % 87,5 % 89,9 % 

4. 
naloga 

ključ 
primerov, 
ilustracije 

69,2 % 68,75 % 68,9 % 

5. 
naloga 

ključ 
izkušenj 

53,84 % 56,25 % 55,05 % 

Tabela 22: Prikaz deležev učencev posameznih razredov, ki so pravilno rešili naloge 3. dela preizkusa 
bralnega razumevanja 

 

SKUPAJ 8. razred 9. razred SKUPAJ 

PRAVILNO 42 53 95 

NEPRAVILNO 23 27 50 

SKUPAJ 65 80 145 

Tabela 23: Prikaz odgovorov učencev posameznih razredov, ki so rešili naloge 3. dela preizkusa bralnega 
razumevanja 

Hi-kvadrat test za računanje statistično značilnih razlik med skupinami v kontingenčnih 
tabelah ni pokazal statistično značilnih razlik med skupinama učencev 8. in 9. razreda 
glede na pravilnost reševanja nalog (χ2(1, N = 29) = 0,04, p > ,05).
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3.6 Odgovori na raziskovalna vprašanja 

  
V prejšnjem poglavju smo predstavili rezultate in jih analizirali, kar nam je omogočilo 
poiskati odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja.  

V nadaljevanju predstavljamo odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja. 
Rezultatov ne moremo posplošiti na osnovno množico, t. j. populacijo učencev 8. in 9. 
razreda PP NIS, saj je vzorec majhen in nereprezentativen, lahko pa opišemo stanje 
na v raziskavo vključenem vzorcu. 

Raziskovalno vprašanje 1: Kakšne rezultate na preizkusu bralnega razumevanja 
dosegajo učenci višjih razredov PP NIS pri samostojnem reševanju nalog pred 
vodenim reševanjem? 

 

 

Graf 16: Prikaz rezultatov učencev višjih razredov PP NIS pri samostojnem reševanju nalog pred vodenim 
reševanjem (1. faza raziskave) 

Ob pregledu rezultatov (graf 16) lahko vidimo, da ni bistvenih razlik v dosežkih učencev 
8. in 9. razreda PP NIS pri reševanju posameznih nalog prvega dela preizkusa 
bralnega razumevanja. 

Učenci so najuspešneje reševali 3. nalogo, ki preverja določanje pomena neznane 
besede s pomočjo ključa definicij.   

Največja razlika v uspešnosti reševanja nalog učencev 8. in 9. razreda PP NIS je pri 
2. nalogi, ki preverja določanje pomena neznane besede s pomočjo ključa sopomenk; 
uspešneje so jo reševali učenci 8 razreda. 

Učenci obeh razredov so najslabše reševali 1. nalogo, ki preverja določanje pomena 
neznane besedne zveze s pomočjo ključa protipomenk.  

Hi-kvadrat test za računanje statistično značilnih razlik med skupinami v kontingenčnih 
tabelah ni pokazal statistično značilnih razlik med skupinama učencev 8. in 9. razreda 
glede na pravilnost reševanja nalog v prvi fazi raziskave, t.j. pri samostojnem reševanju 
pred vodenim reševanjem nalog (χ2(1, N = 145) = 2,69, p > ,05).  
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Raziskovalno vprašanje 2: Kakšne rezultate na preizkusu bralnega razumevanja 
dosegajo učenci višjih razredov PP NIS pri vodenem reševanju nalog? 

 

 

Graf 17: Prikaz rezultatov učencev višjih razredov PP NIS pri vodenem reševanju nalog (2. faza raziskave) 

Ob pregledu rezultatov (graf 17) lahko vidimo, da ni velikih razlik v dosežkih učencev 
8. in 9. razreda PP NIS pri vodenem reševanju posameznih nalog drugega dela 
preizkusa bralnega razumevanja. 

Pri reševanju vseh nalog so bili uspešnejši učenci 9. razreda. Učenci so najuspešneje 
reševali 3. nalogo, ki preverja določanje pomena neznane besede s pomočjo ključa 
definicij.  

Največja razlika v uspešnosti reševanja nalog učencev 8. in 9. razreda PP NIS je pri 
5. nalogi, ki preverja določanje pomena neznane besede s pomočjo ključa izkušenj; 
uspešneje so jo reševali učenci 9 razreda. 

Učenci obeh razredov so najslabše reševali 1. nalogo, ki preverja določanje pomena 
neznane besede s pomočjo ključa protipomenk.  

Hi-kvadrat test za računanje statistično značilnih razlik med skupinami v kontingenčnih 
tabelah ni pokazal statistično značilnih razlik med skupinama učencev 8. in 9. razreda 
glede na pravilnost reševanja nalog v drugi fazi raziskave, t.j. pri vodenem reševanju 
nalog (χ2(1, N = 145) = 1,11, p > ,05). 

Ker gre za vodeno reševanje preizkusa, preseneča dejstvo, da deleži pravilnih 
odgovorov niso višji. Sklepamo, da so rezultati takšni, ker so učenci morali po izpisu 
neznanih besed na tablo ter usmerjanju učitelja pri določanju njihovih pomenov 
samostojno izbrati oz. zapisati odgovor v nalogi. Predvidevamo, da je na izbiro oz. 
zapis napačnih odgovorov vplivala izbira besed učitelja in učencev pri procesu razlage 
in izpeljevanju pomena neznane besede ter prisotnost določenih besed v samem 
besedilu.  
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Raziskovalno vprašanje 3: Kakšne rezultate na preizkusu bralnega razumevanja 
dosegajo učenci višjih razredov PP NIS pri samostojnem reševanju nalog po vodenem 
reševanju? 

 

 

Graf 18: Prikaz rezultatov učencev višjih razredov PP NIS pri samostojnem reševanju nalog po vodenem 
reševanju nalog (3. faza raziskave) 

Ob pregledu rezultatov (graf 18) lahko vidimo, da ni velikih razlik v dosežkih učencev 
8. in 9. razreda PP NIS pri samostojnem reševanju posameznih nalog tretjega dela 
preizkusa bralnega razumevanja.  

Učenci so v najuspešneje reševali 3. nalogo, ki preverja določanje pomena neznane 
besede s pomočjo ključa definicij.   

Največja razlika v uspešnosti reševanja nalog učencev 8. in 9. razreda PP NIS je pri 
1. nalogi, ki preverja določanje pomena neznane besede s pomočjo ključa 
protipomenk; uspešneje so jo reševali učenci 9 razreda. Omenjeno nalogo pa so 
učenci obeh razredov reševali najslabše. 

Hi-kvadrat test za računanje statistično značilnih razlik med skupinami v kontingenčnih 
tabelah ni pokazal statistično značilnih razlik med skupinama učencev 8. in 9. razreda 
glede na pravilnost reševanja nalog v tretji fazi raziskave, t.j. pri samostojnem 
reševanju nalog po vodenem reševanju (χ2(1, N = 29) = 0,04, p > ,05). 
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Raziskovalno vprašanje 4: Ali učenci 9. razreda PP NIS dosegajo boljše rezultate pri 
samostojnem reševanju nalog pred vodenim reševanjem kot učenci 8. razreda PP 
NIS?  Ne. 

 

 

Graf 19: Rezultati učencev 8. r in 9. r PP NIS pri samostojnem reševanju nalog pred vodenim reševanjem 
(1.faza) 

Ob pregledu rezultatov (graf 19) lahko vidimo, da pri samostojnem reševanju 
posameznih nalog prvega dela preizkusa bralnega razumevanja prihaja do razlik v 
uspešnosti reševanja učencev 8. in 9. razreda, vendar učenci 9. razreda niso vedno 
uspešnejši pri reševanju kot učencu 8. razreda.  

Učenci 9. razreda so uspešneje rešili le dve izmed petih nalog, pri katerih je bilo 
potrebno pomen neznane besede določiti s pomočjo ključa protipomenk (1. naloga) 
oz. ključa primerov (4. naloga), pri ostalih nalogah so bili uspešnejši učenci 8. razreda.  

Hi-kvadrat test za računanje statistično značilnih razlik med skupinami v kontingenčnih 
tabelah ni pokazal statistično značilnih razlik med skupinama učencev 8. in 9. razreda 
glede na pravilnost reševanja nalog v prvi fazi raziskave, t.j. pri samostojnem reševanju 
pred vodenim reševanjem nalog (χ2(1, N = 145) = 2,69, p > ,05).  
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Raziskovalno vprašanje 5: Ali učenci 9. razreda PP NIS dosegajo boljše rezultate pri 
vodenem reševanju nalog kot učenci 8. razreda PP NIS? Ne. 

 

 

Graf 20: Rezultati učencev 8. r in 9. r PP NIS pri vodenem reševanju nalog (2.faza) 

Ob pregledu rezultatov (graf 20) lahko vidimo, da so pri vodenem reševanju vseh nalog 
drugega dela preizkusa bralnega razumevanja učenci 9. razreda uspešnejši pri 
reševanju kot učencu 8. razreda.  

Dejstvu, da so učenci 9. razreda uspešnejši le pri vodenem reševanju, ne moremo 
pripisati preverjenih vzrokov. Le sklepamo lahko, da je večja uspešnost posledica 
daljšega šolanja ali da so morda so bolj navajeni vodenega načina dela. 

Hi-kvadrat test za računanje statistično značilnih razlik med skupinami v kontingenčnih 
tabelah ni pokazal statistično značilnih razlik med skupinama učencev 8. in 9. razreda 
glede na pravilnost reševanja nalog v drugi fazi raziskave, t.j. pri vodenem reševanju 
nalog (χ2(1, N = 145) = 1,11, p > ,05). 
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Raziskovalno vprašanje 6: Ali učenci 9. razreda PP NIS dosegajo boljše rezultate pri 
samostojnem reševanju nalog po vodenem reševanju kot učenci 8. razreda PP NIS? 
Ne. 

 

 

Graf 21: Rezultati učencev 8. r in 9. r PP NIS pri samostojnem reševanju po vodenem reševanju nalog 
(3.faza) 

Ob pregledu rezultatov (graf 21) lahko vidimo, da pri samostojnem reševanju 
posameznih nalog tretjega dela preizkusa bralnega razumevanja prihaja do majhnih 
razlik v uspešnosti reševanja učencev 8. in 9. razreda.  

Učenci 9. razreda so uspešneje rešili le dve izmed petih nalog, pri katerih je bilo 
potrebno pomen neznane besede določiti s pomočjo ključa protipomenk (1. naloga) 
oz. ključa izkušenj (5. naloga), pri ostalih nalogah so bili uspešnejši učenci 8. razreda. 
Do majhnih razlik je prihajalo pri reševanju 2., 3. in 4. naloge, kjer so bili uspešnejši 
učenci 8. razreda.  

Hi-kvadrat test za računanje statistično značilnih razlik med skupinami v kontingenčnih 
tabelah ni pokazal statistično značilnih razlik med skupinama učencev 8. in 9. razreda 
glede na pravilnost reševanja nalog v tretji fazi raziskave, t.j. pri samostojnem 
reševanju nalog po vodenem reševanju (χ2(1, N = 29) = 0,04, p > ,05). 
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Raziskovalno vprašanje 7: Ali učenci višjih razredov PP NIS med vodenim reševanjem 
dosegajo boljše rezultate kot pri predhodnem samostojnem reševanju naloge? Da. 

 

 

Graf 22: Prikaz rezultatov učencev višjih razredov PP NIS pri samostojnem reševanju nalog pred vodenim 
reševanjem (1. faza) in pri vodenem reševanju nalog (2. faza) 

Ob pregledu rezultatov (graf 22) lahko vidimo, da so učenci višjih razredov PP NIS pri 
vodenem reševanju nalog (2. faza) v povprečju uspešnejši kot pri samostojnem 
reševanju nalog pred vodenim reševanjem (1. faza). Rezultati so pričakovani; učence 
je skozi proces reševanja naloge vodil učitelj. 

 

1. naloga 

Učenci višjih razredov PP NIS pri vodenem 
reševanju nalog (2. faza) 

PRAVILNO NEPRAVILNO SKUPAJ 

Učenci višjih 
razredov PP 

NIS pri 
predhodnem 
samostojnem 

reševanju 
nalog (1. faza) 

PRAVILNO 9 1 10 

NEPRAVILNO 13 6 19 

SKUPAJ 22 7 29 

Tabela 24: Prikaz rezultatov učencev višjih razredov PP NIS pri samostojnem reševanju nalog pred vodenim 
reševanjem (1. faza) in pri vodenem reševanju nalog (2. faza)_1. naloga 

McNemarjev eksaktni test za testiranje razlik med dvema odvisnima vzorcema (ko je 
frekvenca v katerem izmed polj manjša od 5) je pokazal statistično značilno razliko 
med učenci višjih razredov PP NIS pri predhodnem samostojnem reševanju in pri 
kasnejšem vodenem reševanju 1. naloge glede na število pravilnih/ustreznih 
odgovorov (χ2(1, N = 29) = 8,64, p = ,002). 13 učencev višjih razredov PP NIS je bilo 
takih, ki so pri predhodnem samostojnem reševanju 1. naloge odgovorili z nepravilnim 
odgovorom, nato pa pri vodenem reševanju naloge pravilno. Le 1 učenec pa je bil tak, 
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ki je pri predhodnem samostojnem reševanju 1. naloge odgovoril s pravilnim 
odgovorom, nato pa je pri vodenem reševanju naloge odgovoril z nepravilnim 
odgovorom. 

 

2. naloga 

Učenci višjih razredov PP NIS pri vodenem 
reševanju nalog (2. faza) 

PRAVILNO NEPRAVILNO SKUPAJ 

Učenci višjih 
razredov PP 

NIS pri 
predhodnem 
samostojnem 

reševanju 
nalog (1. faza) 

PRAVILNO 14 1 15 

NEPRAVILNO 9 5 14 

SKUPAJ 23 6 29 

Tabela 25: Prikaz rezultatov učencev višjih razredov PP NIS pri samostojnem reševanju nalog pred vodenim 
reševanjem (1. faza) in pri vodenem reševanju nalog (2. faza)_2. naloga 

McNemarjev eksaktni test za testiranje razlik med dvema odvisnima vzorcema (ko je 
frekvenca v katerem izmed polj manjša od 5) je pokazal statistično značilno razliko 
med učenci višjih razredov PP NIS pri predhodnem samostojnem reševanju in pri 
kasnejšem vodenem reševanju 2. naloge glede na število pravilnih/ustreznih 
odgovorov (χ2(1, N = 29) = 4,90, p = ,021). 9 učencev višjih razredov PP NIS je bilo 
takih, ki so pri predhodnem samostojnem reševanju 2. naloge odgovorili z nepravilnim 
odgovorom, nato pa pri vodenem reševanju naloge pravilno. Le 1 učenec pa je bil tak, 
ki je pri predhodnem samostojnem reševanju 2. naloge odgovoril s pravilnim 
odgovorom, nato pa je pri vodenem reševanju naloge odgovoril z nepravilnim 
odgovorom. 

 

3. naloga 

Učenci višjih razredov PP NIS pri vodenem 
reševanju nalog (2. faza) 

PRAVILNO NEPRAVILNO SKUPAJ 

Učenci višjih 
razredov PP 

NIS pri 
predhodnem 
samostojnem 

reševanju 
nalog (1. faza) 

PRAVILNO 20 2 22 

NEPRAVILNO 5 2 7 

SKUPAJ 25 4 29 

Tabela 26: Prikaz rezultatov učencev višjih razredov PP NIS pri samostojnem reševanju nalog pred vodenim 
reševanjem (1. faza) in pri vodenem reševanju nalog (2. faza)_3.naloga 

McNemarjev eksaktni test za testiranje razlik med dvema odvisnima vzorcema (ko je 
frekvenca v katerem izmed polj manjša od 5) ni pokazal statistično značilne razlike 
med učenci višjih razredov PP NIS pri predhodnem samostojnem reševanju in pri 
kasnejšem vodenem reševanju 3. naloge glede na število pravilnih/ustreznih 
odgovorov (χ2(1, N = 29) = 0,57, p > ,05). 5 učencev višjih razredov PP NIS je bilo 
takih, ki so pri predhodnem samostojnem reševanju 3. naloge odgovorili z nepravilnim 
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odgovorom, nato pa pri vodenem reševanju naloge pravilno. Le 2 učenca pa sta bila 
taka, ki sta pri predhodnem samostojnem reševanju 3. naloge odgovorila s pravilnim 
odgovorom, nato pa sta pri vodenem reševanju naloge odgovorila z nepravilnim 
odgovorom. 

 

4. naloga 

Učenci višjih razredov PP NIS pri vodenem 
reševanju nalog (2. faza) 

PRAVILNO NEPRAVILNO SKUPAJ 

Učenci višjih 
razredov PP 

NIS pri 
predhodnem 
samostojnem 

reševanju 
nalog (1. faza) 

PRAVILNO 15 2 17 

NEPRAVILNO 8 4 12 

SKUPAJ 23 6 29 

Tabela 27: Prikaz rezultatov učencev višjih razredov PP NIS pri samostojnem reševanju nalog pred vodenim 
reševanjem (1. faza) in pri vodenem reševanju nalog (2. faza)_4. naloga 

McNemarjev eksaktni test za testiranje razlik med dvema odvisnima vzorcema (ko je 
frekvenca v katerem izmed polj manjša od 5) ni pokazal statistično značilne razlike 
med učenci višjih razredov PP NIS pri predhodnem samostojnem reševanju in pri 
kasnejšem vodenem reševanju 4. naloge glede na število pravilnih/ustreznih 
odgovorov (χ2(1, N = 29) = 2,50, p > ,05). 8 učencev višjih razredov PP NIS je bilo 
takih, ki so pri predhodnem samostojnem reševanju 4. naloge odgovorili z nepravilnim 
odgovorom, nato pa pri vodenem reševanju naloge pravilno. Le 2 učenca pa sta bila 
taka, ki sta pri predhodnem samostojnem reševanju 4. naloge odgovorila s pravilnim 
odgovorom, nato pa sta pri vodenem reševanju naloge odgovorila z nepravilnim 
odgovorom. 

 

5. naloga 

Učenci višjih razredov PP NIS pri vodenem 
reševanju nalog (2. faza) 

PRAVILNO NEPRAVILNO SKUPAJ 

Učenci višjih 
razredov PP 

NIS pri 
predhodnem 
samostojnem 

reševanju 
nalog (1. faza) 

PRAVILNO 16 1 17 

NEPRAVILNO 6 6 12 

SKUPAJ 22 7 29 

Tabela 28: Prikaz rezultatov učencev višjih razredov PP NIS pri samostojnem reševanju nalog pred vodenim 
reševanjem (1. faza) in pri vodenem reševanju nalog (2. faza)_5. naloga 

McNemarjev eksaktni test za testiranje razlik med dvema odvisnima vzorcema (ko je 
frekvenca v katerem izmed polj manjša od 5) ni pokazal statistično značilne razlike 
med učenci višjih razredov PP NIS pri predhodnem samostojnem reševanju in pri 
kasnejšem vodenem reševanju 5. naloge glede na število pravilnih/ustreznih 
odgovorov (χ2(1, N = 29) = 2,29, p > ,05). 6 učencev višjih razredov PP NIS je bilo 
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takih, ki so pri predhodnem samostojnem reševanju 5. naloge odgovorili z nepravilnim 
odgovorom, nato pa pri vodenem reševanju naloge pravilno. Le 1 učenec pa je bil tak, 
ki je pri predhodnem samostojnem reševanju 5. naloge odgovoril s pravilnim 
odgovorom, nato pa je pri vodenem reševanju naloge odgovoril z nepravilnim 
odgovorom. 
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Raziskovalno vprašanje 8: Ali učenci višjih razredov PP NIS po vodenem reševanju 
dosegajo boljše rezultate pri samostojnem reševanju naloge? Ne. 

 

 

Graf 23: Prikaz rezultatov učencev višjih razredov PP NIS pri samostojnem reševanju nalog pred vodenim 
reševanjem (1. faza) in pri samostojnem reševanju nalog po vodenem reševanju (3. faza)  

Ob pregledu rezultatov (graf 23) lahko vidimo, da so bili učenci višjih razredov PP NIS 
v povprečju uspešnejši pri reševanju vseh nalog 3. faze preizkusa bralnega 
razumevanja, t.j. pri samostojnem reševanju po vodenem reševanju.  

Boljši rezultati pri vodenem reševanju so pričakovani. Učenci so bili v 2. fazi reševanja 
deležni sistematičnega učenja strategije določanja pomena neznane besede s 
pomočjo sobesedila, zaradi česar so imeli več znanja in so se lahko reševanja nalog 
v 3. fazi raziskave lotili bolj sistematično.  

 

1. naloga 

Učenci višjih razredov PP NIS pri samostojnem 
reševanju nalog po vodenem reševanju nalog   

(3. faza) 

PRAVILNO NEPRAVILNO SKUPAJ 

Učenci višjih 
razredov PP 

NIS pri 
predhodnem 
samostojnem 

reševanju 
nalog (1. faza) 

PRAVILNO 5 5 10 

NEPRAVILNO 8 11 19 

SKUPAJ 13 16 29 

Tabela 29: Prikaz rezultatov učencev višjih razredov PP NIS pri samostojnem reševanju nalog pred vodenim 
reševanjem (1. faza) in pri samostojnem reševanju nalog po vodenem reševanju (3. faza)_1. naloga 

McNemarjev test za testiranje razlik med dvema odvisnima vzorcema ni pokazal 
statistično značilne razlike med učenci višjih razredov PP NIS pri predhodnem 
samostojnem reševanju (1. faza) in pri samostojnem reševanju po vodenem reševanju 
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(3. faza) 1. naloge glede na število pravilnih/ustreznih odgovorov 
(χ2(1, N = 29) = 0,31, p > ,05). 8 učencev višjih razredov PP NIS je bilo takih, ki so pri 
predhodnem samostojnem reševanju 1. naloge odgovorili z nepravilnim odgovorom, 
nato pa so pri samostojnem reševanju po vodenem reševanju naloge odgovorili 
pravilno. 5 učencev pa je bilo takih, ki so pri predhodnem samostojnem reševanju 
1. naloge odgovorili s pravilnim odgovorom, nato pa so pri samostojnem reševanju po 
vodenem reševanju naloge odgovorili z nepravilnim odgovorom. 

 

2. naloga 

Učenci višjih razredov PP NIS pri samostojnem 
reševanju nalog po vodenem reševanju nalog   

(3. faza) 

PRAVILNO NEPRAVILNO SKUPAJ 

Učenci višjih 
razredov PP 

NIS pri 
predhodnem 
samostojnem 

reševanju 
nalog (1. faza) 

PRAVILNO 13 2 15 

NEPRAVILNO 7 7 14 

SKUPAJ 20 9 29 

Tabela 30: Prikaz rezultatov učencev višjih razredov PP NIS pri samostojnem reševanju nalog pred vodenim 
reševanjem (1. faza) in pri samostojnem reševanju nalog po vodenem reševanju (3. faza)_2. naloga 

McNemarjev eksaktni test za testiranje razlik med dvema odvisnima vzorcema (ko je 
frekvenca v katerem izmed polj manjša od 5) ni pokazal statistično značilne razlike 
med učenci višjih razredov PP NIS pri predhodnem samostojnem reševanju (1. faza) 
in pri samostojnem reševanju po vodenem reševanju (3. faza) 2. naloge glede na 
število pravilnih/ustreznih odgovorov (χ2(1, N = 29) = 1,78, p > ,05). 7 učencev višjih 
razredov PP NIS je bilo takih, ki so pri predhodnem samostojnem reševanju 2. naloge 
odgovorili z nepravilnim odgovorom, nato pa so pri samostojnem reševanju po 
vodenem reševanju naloge odgovorili pravilno. Le 2 učenca pa sta bila taka, ki sta pri 
predhodnem samostojnem reševanju 2. naloge odgovorila s pravilnim odgovorom, 
nato pa sta pri samostojnem reševanju po vodenem reševanju naloge odgovorila z 
nepravilnim odgovorom. 
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3. naloga 

Učenci višjih razredov PP NIS pri samostojnem 
reševanju nalog po vodenem reševanju nalog   

(3. faza) 

PRAVILNO NEPRAVILNO SKUPAJ 

Učenci višjih 
razredov PP 

NIS pri 
predhodnem 
samostojnem 

reševanju 
nalog (1. faza) 

PRAVILNO 21 1 22 

NEPRAVILNO 5 2 7 

SKUPAJ 26 3 29 

Tabela 31: Prikaz rezultatov učencev višjih razredov PP NIS pri samostojnem reševanju nalog pred vodenim 
reševanjem (1. faza) in pri samostojnem reševanju nalog po vodenem reševanju (3. faza)_3. naloga 

McNemarjev eksaktni test za testiranje razlik med dvema odvisnima vzorcema (ko je 
frekvenca v katerem izmed polj manjša od 5) ni pokazal statistično značilne razlike 
med učenci višjih razredov PP NIS pri predhodnem samostojnem reševanju (1. faza) 
in pri kasnejšem samostojnem reševanju po vodenem reševanju (3. faza) 3. naloge 
glede na število pravilnih/ustreznih odgovorov (χ2(1, N = 29) = 1,50, p > ,05). 
5 učencev višjih razredov PP NIS je bilo takih, ki so pri predhodnem samostojnem 
reševanju 3. naloge odgovorili z nepravilnim odgovorom, nato pa so pri samostojnem 
reševanju po vodenem reševanju naloge odgovorili pravilno. Le 1 učenec pa je bil tak, 
ki je pri predhodnem samostojnem reševanju 3. naloge odgovoril s pravilnim 
odgovorom, nato pa je pri samostojnem reševanju po vodenem reševanju naloge 
odgovoril z nepravilnim odgovorom. 

 

4. naloga 

Učenci višjih razredov PP NIS pri samostojnem 
reševanju nalog po vodenem reševanju nalog 

PRAVILNO NEPRAVILNO SKUPAJ 

Učenci višjih 
razredov PP 

NIS pri 
predhodnem 
samostojnem 

reševanju 
nalog 

PRAVILNO 13 4 17 

NEPRAVILNO 7 5 12 

SKUPAJ 20 9 29 

Tabela 32: Prikaz rezultatov učencev višjih razredov PP NIS pri samostojnem reševanju nalog pred vodenim 
reševanjem (1. faza) in pri samostojnem reševanju nalog po vodenem reševanju (3. faza)_4. naloga 

McNemarjev eksaktni test za testiranje razlik med dvema odvisnima vzorcema (ko je 
frekvenca v katerem izmed polj manjša od 5) ni pokazal statistično značilne razlike 
med učenci višjih razredov PP NIS pri predhodnem samostojnem reševanju (1. faza) 
in pri kasnejšem samostojnem reševanju po vodenem reševanju (3. faza) 4. naloge 
glede na število pravilnih/ustreznih odgovorov (χ2(1, N = 29) = 0,36, p > ,05). 
7 učencev višjih razredov PP NIS je bilo takih, ki so pri predhodnem samostojnem 
reševanju 4. naloge odgovorili z nepravilnim odgovorom, nato pa so pri samostojnem 
reševanju po vodenem reševanju naloge odgovorili pravilno. 4 učenci pa so bili taki, ki 
so pri predhodnem samostojnem reševanju 4. naloge odgovorili s pravilnim 
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odgovorom, nato pa so pri samostojnem reševanju po vodenem reševanju naloge 
odgovorili z nepravilnim odgovorom. 

 

5. naloga 

Učenci višjih razredov PP NIS pri samostojnem 
reševanju nalog po vodenem reševanju nalog 

PRAVILNO NEPRAVILNO SKUPAJ 

Učenci višjih 
razredov PP 

NIS pri 
predhodnem 
samostojnem 

reševanju 
nalog 

PRAVILNO 12 5 17 

NEPRAVILNO 4 8 12 

SKUPAJ 16 13 29 

Tabela 33: Prikaz rezultatov učencev višjih razredov PP NIS pri samostojnem reševanju nalog pred vodenim 
reševanjem (1. faza) in pri samostojnem reševanju nalog po vodenem reševanju (3. faza)_5. naloga 

McNemarjev eksaktni test za testiranje razlik med dvema odvisnima vzorcema (ko je 
frekvenca v katerem izmed polj manjša od 5) ni pokazal statistično značilne razlike 
med učenci višjih razredov PP NIS pri predhodnem samostojnem reševanju (1. faza) 
in pri kasnejšem samostojnem reševanju po vodenem reševanju (3. faza) 5. naloge 
glede na število pravilnih/ustreznih odgovorov (χ2(1, N = 29) < 0,01, p > ,05). 4 učenci 
višjih razredov PP NIS so bili taki, ki so pri predhodnem samostojnem reševanju 
5. naloge odgovorili z nepravilnim odgovorom, nato pa so pri samostojnem reševanju 
po vodenem reševanju naloge odgovorili pravilno. 5 učencev pa je bilo takih, ki so pri 
predhodnem samostojnem reševanju 5. naloge odgovorili s pravilnim odgovorom, nato 
pa so pri samostojnem reševanju po vodenem reševanju naloge odgovorili z 
nepravilnim odgovorom. 
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Razlika med dosežki učencev višjih razredov PP NIS pri predhodnem samostojnem 
reševanju nalog, pri vodenem reševanju nalog in pri samostojnem reševanju nalog po 
vodenem reševanju nalog 

 

Poleg tega, kakšne rezultate so med reševanjem preizkusa bralnega razumevanja v 
posameznih fazah raziskave dosegali učenci višjih razredov PP NIS, nas je zanimalo 
tudi, do kakšnih razlik prihaja v dosežkih učencev pri reševanju nalog v posameznih 
fazah raziskave, t.j. pri predhodnem samostojnem reševanju nalog pred vodenim 
reševanjem (1. faza), pri vodenem reševanju nalog (2. faza) ter pri samostojnem 
reševanju nalog po vodenem reševanju (3. faza). 

Kot je razvidno iz spodnjega grafa (graf 24), so učenci v povprečju dosegali najslabše 
rezultate v 1. fazi raziskave in najboljše v 2. fazi raziskave, kar smo tudi pričakovali. 
Opazimo, da so bili učenci v povprečju uspešnejši pri samostojnem reševanju v 3. fazi 
raziskave kot v 1. fazi, iz česar bi lahko sklepali, da eksplicitno poučevanje strategije 
(vodeno reševanje) pozitivno vpliva na dosežke učencev, vendar do statistično 
značilne razlike prihaja le med dosežki učencev v 1. in 2. fazi raziskave. 

 

 

Graf 24: Prikaz aritmetičnih sredin skupnega števila vseh točk pri vseh petih nalogah v različnih fazah 
raziskave 

Na zgornjem grafu so prikazane aritmetične sredine skupnega števila vseh točk na 
vseh petih nalogah v različnih fazah spremljanja pri učencih višjih razredov PP NIS. S 
Friedmanovo dvosmerno analizo variance za ponovljene meritve smo ugotovili, da 
prihaja do statistično značilne razlike (χ2(2, N = 29) = 22,26, p < ,001) le med 
primerjalnim parom »1. faza (samostojno reševanje nalog)« in »2. faza (vodeno 
reševanje nalog)«. 
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Primerjava rezultatov reševanja nalog glede na ključ za določanje pomena neznane 
besede 
 

Preizkus bralnega razumevanja je v vsaki fazi reševanja zastavljen na enak način, t.j. 
da vsak del preizkusa vsebuje po pet krajših odlomkov besedil, vsak odlomek pa 
vsebuje drug ključ za določanje pomena neznane besede. 

Poleg tega, kakšne rezultate so med reševanjem preizkusa bralnega razumevanja v 
posameznih fazah raziskave dosegali učenci višjih razredov PP NIS, nas je zanimalo 
tudi, kakšne rezultate dosegajo glede na ključ za določanje pomena neznane besede. 
Pričakovano dosegajo učenci v povprečju najboljše rezultate v 2. fazi raziskave, kjer 
je bilo reševanje vodeno. V nadaljevanju primerjamo rezultate samostojnega reševanja 
nalog v 1. in 3. fazi raziskave. 

Ob pregledu rezultatov (graf 24) lahko vidimo, da so bili učenci najbolj uspešni pri 
reševanju 3. naloge, ki je vsebovala ključ definicij (skoraj 70 % povprečna uspešnost 
učencev 8. in 9. razreda pri samostojnem reševanju v 1. fazi ter skoraj 90 % povprečna 
uspešnost pri samostojnem reševanju v 3. fazi). Z nižjo povprečno uspešnostjo so 
reševali 4. nalogo, ki je vsebovale ključ primerov oz. ilustracije (skoraj 59 % povprečna 
uspešnost učencev 8. in 9. razreda pri samostojnem reševanju v 1. fazi ter skoraj 69 
% povprečna uspešnost pri samostojnem reševanju v 3. fazi), 2. nalogo, ki je 
vsebovala ključ sopomenk (skoraj 53 % povprečna uspešnost učencev 8. in 9. razreda 
pri samostojnem reševanju v 1. fazi ter skoraj 69 % povprečna uspešnost pri 
samostojnem reševanju v 3. fazi) oz. 5. nalogo, ki je vsebovala ključ izkušenj (skoraj 
59 % povprečna uspešnost učencev 8. in 9. razreda pri samostojnem reševanju v 1. 
fazi ter skoraj 55 % povprečna uspešnost pri samostojnem reševanju v 3. fazi).  

Najnižje rezultate so učenci višjih razredov dosegali pri reševanju 1. naloge, ki je 
vsebovala ključ protipomenk (skoraj 34 % povprečna uspešnost učencev 8. in 9. 
razreda pri samostojnem reševanju v 1. fazi ter skoraj 44 % povprečna uspešnost pri 
samostojnem reševanju v 3. fazi). Do največje razlike v uspešnosti med samostojnim 
reševanjem v 1. fazi raziskave ter samostojnim reševanjem v 3. fazi raziskave je prišlo 
pri nalogi, ki je vsebovala ključ definicij, do najmanjše razlike pa pri nalogi, ki je 
vsebovala ključ izkušenj. 
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Graf 25: Prikaz rezultatov reševanja glede na vrsto ključa za določanje pomena neznane besede s pomočjo 
sobesedila_1 

Spodnji graf prikazuje enake podatke v absolutnih vrednostih; prikazuje število 
učencev višjih razredov PP NIS, ki so pravilno odgovorili na posamezne naloge v 
posameznih fazah reševanja.  

 

Graf 26: Prikaz rezultatov reševanja glede na vrsto ključa za določanje pomena neznane besede s pomočjo 
sobesedila_2 
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3.7 Omejitve raziskave  
 

Izvedena raziskava je imela nekaj omejitev, zaradi katerih pridobljenih rezultatov ne 
moremo posploševati na osnovno množico. 

Vzorec, ki smo ga zajeli v raziskavi, je namenski, majhen in nereprezentativen, zaradi 
česar je posploševanje na osnovno populacijo oteženo. V raziskavi je sodelovalo le 29 
učencev višjih razredov prilagojenega programa devetletne osnovne šole z nižjim 
izobrazbenim standardom štirih šol mestnega okolja osrednjeslovenske regije. V 
prihodnje bi bilo smiselno povečati število učencev v vzorcu in zajeti večje število šol 
različnih regij in okolij. 

Besedila, ki smo jih uporabili v preizkusih bralnega razumevanja, so bila izbrana glede 
na presojo avtorice magistrskega dela. Raziskovalni instrument temelji na besedilih, ki 
so bila objavljena v potrjenih in veljavnih berilih ter učbenikih in delovnih zvezkih za 
predmet slovenski jezik ter naravoslovje v 6. in 7. razredu osnovne šole, vključena pa 
so bila tudi besedila, ki so se pojavila v nacionalnih preverjanjih znanja za 6. oz. 9. 
razred PP NIS. Kljub temu, da je bila predhodno izvedena preliminarna raziskava, s 
katero smo določili izbor besedil in neznanih besed, bi bilo v nadaljnjih podobnih 
raziskavah potrebno razširiti število učencev v vzorcu preliminarnega testiranja ter 
nabor besedil, da bi dosegli bolj zanesljive rezultate.  

Kljub temu, da smo bili pri izbiri besed pozorni na to, da se ne pojavljajo v različnih 
učbenikih za posamezni razred, ne vemo, če so se učenci, zajeti v vzorec, s temi 
besedami kdaj že srečali in njihov pomen obravnavali pri pouku. Ravno tako ne 
moremo vedeti, koliko učencev je bilo s strategijo določanja pomena neznane besede 
s pomočjo sobesedila že predhodno seznanjenih oz. če so bili deležni sistematičnega 
poučevanja le-te; iz podatkov je sicer razvidno, da se število pravilnih in nepravilnih 
odgovorov ne razlikuje glede na šolo, ki jo učenci obiskujejo. 

Izbrana besedila oz. odlomke smo v najmanjši možni meri priredili tako, da je bil ključ 
za določanje neznane besede kar najbolj izrazit. Pojavlja se vprašanje, kako uspešno 
bi učenci reševali naloge, ki bi vsebovale daljša in zahtevnejša besedila ali pa če bi bil 
spremenjen tip naloge – npr. da bi bilo več nalog odprtega tipa, kjer bi morali učenci 
samostojno določiti pomen besed, in manj nalog izbirnega tipa.  

Raziskavo smo izvedli na štirih šolah. Na dveh šolah sem raziskavo izvedla avtorica 
magistrskega dela, na dveh šolah pa sta raziskavo izvedli učiteljici slovenskega jezika. 
Kljub natančnim navodilom za delo je pri izvedbah lahko prihajalo do razlik in ne 
moremo z gotovostjo vedeti, kakšna so bila navodila in stopnje pomoči, ki so jih bili 
deležni učenci med samim reševanjem preizkusov. 

Ena izmed omejitev je zagotovo tudi omejen čas izvajanja raziskave. Na podlagi 
pridobljenih rezultatov sicer lahko sklepamo, da eksplicitno poučevanje določene 
strategije vpliva na večjo uspešnost pri reševanju nalog, vendar pa bi bili rezultati bolj 
zanesljivi, če bi obvladovanje strategije določanja pomena neznane besede s pomočjo 
sobesedila preverjali v daljšem časovnem obdobju, učitelji pa bi omenjeno strategijo 
namerno poučevali in redno uporabljali pri pouku.   
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4 SKLEP TER INDIKACIJE ZA NADALJNJE DELO 
 

Z magistrskim delom smo želeli ugotoviti, kako uspešni so učenci višjih razredov 
prilagojenega izobraževalnega programa devetletne osnovne šole z nižjim 
izobrazbenim standardom pri uporabi strategije določanja pomena neznane besede s 
pomočjo sobesedila.  

V teoretičnem delu smo predstavili branje kot proces, ki je bistven za pridobivanje znanj 
in v katerem sodelujejo številni miselni procesi. Podrobneje smo predstavili 
posamezne vidike in komponente branja, t.j. bralno pismenost, dejavnike bralne 
učinkovitosti, bralno razumevanje ter uporabo bralnih učnih strategij, pri čemer smo za 
lažje razumevanje bralne pismenosti učencev z intelektualnimi primanjkljaji vključevali 
tudi teoretična izhodišča ter dognanja različnih raziskav omenjenega področja. 
Podrobneje smo opisali strategijo določanja pomena neznane besede s pomočjo 
sobesedila, uporabo katere smo nato preverjali v raziskavi. 

V drugem delu smo s pomočjo preizkusa bralnih sposobnosti, ki smo ga oblikovali 
sami, ugotavljali, kako uspešno učenci višjih razredov PP NIS uporabljajo strategijo 
določanja pomena neznane besede s pomočjo sobesedila. Želeli smo ugotoviti, ali 
učenci višjih razredov PP NIS samostojno uporabljajo omenjeno strategijo in ali pri tem 
obstajajo razlike med učenci 8. in 9. razreda, hkrati pa smo želeli prepoznati vpliv 
eksplicitnega poučevanja omenjene strategije na samo bralno razumevanje. Na 
podlagi zastavljenih ciljev smo oblikovali raziskovalna vprašanja. Po izvedenem 
preliminarnem testiranju smo oblikovali instrument oz. preizkus bralnega razumevanja 
v treh delih, ki smo ga uporabili pri izvedbi raziskave na štirih šolah osrednjeslovenske 
regije.   

Po analizi rezultatov izvedenih preizkusov bralnega razumevanja, ki smo jih predstavili 
že višje v magistrskem delu, predstavljamo naše ugotovitve.  

Rezultati kažejo, da v dosežkih učencev 8. in 9. razreda PP NIS pri reševanju 
posameznih nalog prvega dela preizkusa bralnega razumevanja (t.j. pri samostojnem 
reševanju pred vodenim reševanjem, 1. faza) ni statistično značilnih razlik. Ravno tako 
ne prihaja do statistično značilnih razlik v dosežkih učencev 8. in 9. razreda PP NIS pri 
vodenem reševanju posameznih nalog drugega dela preizkusa (2. faza) ter v  dosežkih 
učencev 8. in 9. razreda PP NIS pri vodenem reševanju posameznih nalog tretjega 
dela preizkusa (t.j. pri samostojnem reševanju po vodenem reševanju, 3. faza). Učenci 
9. razreda PP NIS torej v nobeni fazi raziskave ne dosegajo statistično značilno boljših 
rezultatov kot učenci 8. razreda PP NIS. Kljub statističnim podatkom pa ne moremo 
spregledati dejstva, da so bili pri večini nalog učenci 9. razreda vseeno bolj uspešni 
kot učenci 8. razreda. Slednje lahko pripišemo dejstvu, da so učenci 9. razreda starejši, 
imajo več bralnih izkušenj oz. izkušenj z različnimi bralnimi gradivi, v svojem času 
šolanja pa so bili deležni več poučevanja kot učenci 8. razreda, pri čemer je seveda 
potrebno upoštevati individualne razlike med učenci. 

Učenci višjih razredov PP NIS med vodenim reševanjem (2. faza) dosegajo statistično 
značilno boljše rezultate kot pri predhodnem samostojnem reševanju naloge (t.j. pri 
samostojnem reševanju pred vodenim reševanjem, 1. faza). V povprečju so najslabše 
rezultate dosegali v 1. fazi raziskave in najboljše v 2. fazi raziskave. Omenjeno je 
pričakovano, saj je učence pri reševanju vodil učitelj, kljub temu pa nas preseneča 
dejstvo, da rezultati niso še višji. Boljši rezultati učencev pri vodenem reševanju kažejo 
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na to, da ima vodeno reševanje dejanski učinek na bralno razumevanje učencev in da 
so učenci višjih razredov sposobni učenja po modelu oz. učenja strategije določanja 
pomena neznane besede s pomočjo sobesedila. Slednje potrjujejo rezultati, ki kažejo, 
da so učenci višjih razredov PP NIS pri samostojnem reševanju po vodenem reševanju 
(3. faza) v povprečju bolj uspešni kot pri samostojnem reševanju pred vodenim 
reševanjem (1. faza), četudi rezultati niso statistično značilni.  

Učenci višjih razredov PP NIS so bili v vseh fazah raziskave najbolj uspešni pri 
reševanju 3. naloge, ki je vsebovala ključ definicij, kar je v skladu z navedbo S. Pečjak 
in A. Gradišar (2012), da je omenjeni ključ najbolj očiten in bralca najhitreje pripelje do 
izpeljave pomena neznane besede. Najnižje rezultate so učenci dosegali pri reševanju 
1. naloge, ki je vsebovala ključ protipomenk. Slednje preseneča, saj naj bi bila za 
mlajše in slabše bralce najzahtevnejša ključ primerov in ključ izkušenj (Pečjak in 
Gradišar, 2012). 

Na podlagi izvedene raziskave lahko ponudimo naslednje indikacije za nadaljnje delo 
na področju pismenosti učencev z intelektualnimi primanjkljaji. Iz pridobljenih 
rezultatov sklepamo, da eksplicitno poučevanje strategije določanja pomena neznane 
besede s pomočjo sobesedila pozitivno vpliva na bralne dosežke učencev. 
Domnevamo, da bi načrtno poučevanje strategije skozi daljše časovno obdobje ter 
utrjevanje uporabe le-te pripomoglo k boljšim bralnim dosežkom učencev višjih 
razredov PP NIS. V naši raziskavi je bilo načrtno poučevanje strategije kratko in ozko 
usmerjeno; rezultati tako nakazujejo na premalo obsežno poučevanje, ne pa tudi na 
nezmožnost učenja učencev v PP NIS. Rezultati metaanalize študij o strategijah 
kažejo, da na uspešnost uporabe strategije pozitivno vpliva količina vaje uporabe 
določene strategije (Carnine idr. 1984, v Cain, 2007). V skladu s paradigmo 
upočasnjenega razvoja menimo, da bi bilo potrebno načrtno poučevati obravnavano 
strategijo ne le v višjih razredih OŠ, kot je to predvideno v učnem načrtu za slovenščino 
(2003), temveč tudi v programih nižjega poklicnega izobraževanja, kjer omenjeni 
učenci običajno nadaljujejo svoje šolanje. Tako bi učenci lažje dosegli višjo stopnjo 
funkcionalne pismenosti kot jo dosežejo sicer; funkcionalna pismenost namreč ne 
predstavlja samo zmožnosti oz. veščine branja in pisanja, temveč »služi tudi boljšemu 
funkcioniranju posameznika v okolju, v katerem živi,« (Pečjak, 2010, str. 12), kar je 
bistvenega pomena za kvaliteto posameznikovega življenja. V samem procesu 
poučevanja strategije za razvoj bralne pismenosti pa poudarjamo tudi veliko vlogo 
učitelja, ki oblikuje učno okolje. Ker učenci ne zmorejo sami razvijati sposobnosti za 
razlago novih pojmov (Pečjak in Gradišar, 2012) oz. razvijati samoregulacijskih 
zmožnosti (Schunk in Zimermann, 2003, v Pečjak in Gradišar, 2012), jih je potrebno 
teh strategij naučiti. Ker učni načrt za slovenščino (2003) ne predvideva bolj 
sistematičnega učenja strategije določanja pomena neznane besede s pomočjo 
besedila, je toliko bolj pomembno, da učitelj v rutinske dejavnosti, kot so učiteljevo 
branje učencem, učiteljevo branje skupaj z učenci in samostojno branje učencev vključi 
tudi eksplicitno poučevanje omenjene strategije oz. pri obravnavi besedil učencem 
posredno ponuja model za učenje. Pri tem naj učitelj pokaže možnost prenosa strategij 
na različna predmetna področja in opozori na fleksibilno rabo strategije. 
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6 PRILOGE 
 

6.1 Priloga 1: Preizkus bralnega razumevanja za učence, 1. faza  
 

  Datum: ____________________                             Razred: _____________ 

 

Pozdravljen/a, 

z reševanjem nalog, ki so pred teboj, mi pomagaš pri raziskavi za potrebe mojega magistrskega dela. Pred 

teboj je 1. del preizkusa bralnega razumevanja. Rešuj ga samostojno. Verjamem, da se boš pri delu 

potrudil/a in pokazal/a, kaj zmoreš!  

Neja Zupanc 

 

4) Preberi besedilo.  

Bela štorklja je največji evropski ptič. Prepoznamo jo po dolgem vratu in nogah, črno-beli barvi ter rdeči 

obarvanosti nog in kljuna. V letu drži vrat iztegnjen, noge pa štrlijo izza repa. Na tleh hodi s počasnimi koraki. 

Doslej je bilo več popisov bele štorklje. Po zadnjem, objavljenem leta 1979, je bilo ugotovljenih 168 

gnezd. Izvaljenih je bilo 472 mladičev; speljalo se jih je 359 ali 76 %, v nasprotju z ostalimi, ki niso vzleteli in 

so pomrli. Bela štorklja najraje gnezdi na podeželju, in to na strešnih slemenih, dimnikih, električnih drogovih 

in na posebej postavljenih gnezdilnih drogovih. 

vir: prirejeno po Perko, D. (1998). Slovenija – pokrajine in ljudje. Ljubljana: Mladinska knjiga, v Slovenščina: nacionalno preverjanje znanja v 9. 

razredu v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom (2015). Ljubljana: Državni izpitni center. 

 

S pomočjo besedila določi pomen besedne zveze speljati se. Obkroži odgovor, ki najbolje označuje pomen 

besedne zveze v besedilu. 

a)  izvaliti se 

b)  ne vzleteti in umreti 

c)  vzleteti in preživeti 

d)  odpeljati se  
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5) Preberi besedilo.  

V bajti na kraju vasi je živela nekoč siromašna žena, ki ni imela veliko stvari. Imela je sina edinca. S težkim 

delom je mati preživljala sebe in otroka. Ko je sin dorastel v dečka, je spoznal, kako težko jima je življenje. 

Odločil se je zato, da ne bo več v breme siroti materi, in je sklenil, da si poišče kruha pri drugih ljudeh.  

Vir: Odlomek iz pravljice Železni prstan, v  Golob, B., Medved Udovič, V., Mohor, M., Saksida, I., Honzak, M. (2015). Kdo se skriva v ogledalu? Berilo 

za 6. razred osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga 

 

S pomočjo besedila določi pomen besede siromašna. Obkroži odgovor, ki najbolje označuje pomen besede 

v besedilu. 

a)  sirota brez staršev 

b)  ki ima malo stvari, skromna 

c)  ki hodi k maši 

d)  starejša 

 

 

 

6) Preberi besedilo.  

Tam, kjer se Krka zliva v Savo, leži vas Čatež. Od Ljubljane je oddaljena 103 kilometre in po avtocesti 

Ljubljana- Zagreb za vožnjo potrebujemo približno uro in pol. 

Po eni od ljudskih pripovedk je ta dolenjska vas dobila ime po čatežu, to je napol človek napol kozel, ki 

se je včasih pokazal vrh pečin ali na močvirnatih tleh, kjer je iskal izvire vode. Kot pripovedujejo Dolenjci, so 

na krajih, kjer so ga videli, pogosto res našli izvir dobre vode.  

vir: prirejeno po knjigi Sto slovenskih krajev, v Kaučič Baša, M., Honzak, M., Fišer, V. (2004). Učbenik za jezik v 7. razredu osnovne šole. Ljubljana: 

Mladinska knjiga 

 

S pomočjo besedila določi pomen besede čatež. Odgovor zapiši na črto. 

čatež - ________________________________________________________________ 
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7) Preberi besedilo.  

Aleksandra Kornhauser Frazer, slovenska kemičarka in učiteljica, se je rodila 26. septembra 1926 v Škofji 

Loki. Osnovno šolo je končala v domačem kraju. Od tod je šla najprej v Ljubljano na učiteljišče, saj se takrat 

drugje ni bilo mogoče izšolati za poklic učitelja. Šolanje je zaradi vojne prekinila. Po vojni je učiteljišče končala 

in začela poučevati na osnovnih in srednjih šolah.  

vir: prirejeno po Vogel, J., Čuden, M., Košak T. (2011). Slovenščina 7. Samostojni delovni zvezek za slovenščino – jezik v 7. razredu osnovne šole. 

Ljubljana: Mladinska knjiga 

 

S pomočjo besedila določi pomen besede učiteljišče. Odgovor zapiši na črto. 

učiteljišče - ____________________________________________________________ 

 

8) Preberi besedilo.  

Šola v nedeljo 

z vsemi razredi počiva. 

Privošči si kopel blage tišine 

in v njej prav po nedeljsko uživa. 

 

Neslišno drsa z nedeljskimi copati,  

zaupno šepeče za zaprtimi vrati, 

s šolskim zvoncem je dobrotljiva 

in ga pusti v nedeljo spati. 

 
Vir: Odlomek iz pesmi Šola v nedeljo (Bina Štampe Žmavc), v Golob, B., Medved Udovič, V., Mohor, M., Saksida, I., Honzak, M. (2015). Kdo se skriva 

v ogledalu? Berilo za 6. razred osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga 

 

S pomočjo besedila določi pomen besede dobrotljiva. Obkroži ali zapiši odgovor, ki najbolje označuje pomen 

besede v besedilu. 

a)  neprijazna 

b)  zaprta 

c)  neslišna 

d) __________________________________________  
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6.2 Priloga 2: Preizkus bralnega razumevanja za učence, 2. faza  
 

  

Pozdravljen/a, 

pred teboj je 2. del preizkusa bralnega razumevanja. Reševali ga boste skupaj z učiteljico. Bodi pozoren/a, 

pa bo reševanje zadnjega dela lažje.  

Neja Zupanc 

 

 

1) Preberi besedilo.  

Rjavi medved živi v Sloveniji predvsem v gozdovih na jugu države. Samica rjavega medveda tehta okoli 

100 kg, samec pa lahko preseže celo 200 kg. Medvedovo telo meri v dolžino 2,5 metra, rep je kratek in skrit 

v kožuhu. Mnogim se medved zdi neokreten in počasen, a se lahko hitro giblje in tudi zelo hitro teče. Je 

dober plavalec, mlajši in lažji medvedi pa zelo veliko tudi plezajo. Medved živi do 40 let. 
 

Vir: prirejeno po Kaučič Baša, M., Honzak, M., Fišer, V. (2004). Učbenik za jezik v 7. razredu osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga 

 

S pomočjo besedila določi pomen besede neokreten. Obkroži odgovor, ki najbolje označuje pomen besede 

v besedilu. 

a)  velik 

b)  okoren, neroden 

c)  ki zelo hitro teče 

d)  len 
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2) Preberi besedilo.  

Največjega genija med novinarji je zgrabila raziskovalna mrzlica, bil je živčen in vznemirjen. Anonimno 

pismo je že skoraj dešifriral, kot se reče v vohunskem jeziku. Pred vrsto števil je v obrnjenem vrstnem redu 

pisalo: dirk ne bo, ker konji začutijo sleparje! Le kaj bi to pomenilo? In potem še številke! Zdelo se mu je, da 

je anonimnež, kot se uradno imenuje pošiljatelj anonimnega pisma, mogoče uporabil praštevila.  

Vir: odlomek iz pravljice Kotko v akciji ali duhovi z Barja, v Kranjc, S., Baloh, B., Hočevar Gregorič, M. (2005). Slovenščina 7: samostojni delovni 

zvezek za slovenščino. Domžale: Izolit 

 

S pomočjo besedila določi pomen besede mrzlica. Obkroži odgovor, ki najbolje označuje pomen besede v 

besedilu. 

a)  tresenje telesa zaradi mraza 

b)  strah 

c)  dešifriranje črk in števil 

d)  velika živčna napetost, vznemirjenje 

 

 

3) Preberi besedilo.  

Ljudje so si od nekdaj prizadevali, da bi ohranili to, kar so videli, slišali, občutili. Sporočila so se iz roda v 

rod dolgo prenašala le ustno. Toda ker si človek vse znanje težko zapomni, se je pojavila potreba po drugačni 

možnosti ohranjanja izkušenj in dogodkov. Iznašli so pisavo. 

Prva pisava so bili podobopisi ali piktogrami – to so risbe ljudi, živali in predmetov iz vsakdanjega 

življenja, - ki so se pojavili že v 3. tisočletju pred našim štetjem. Za njihovo branje ni bilo potrebno poznati 

piščevega jezika, ampak le ugotoviti, kaj podobe pomenijo.  
 

vir: prirejeno po knjigi Sto slovenskih krajev, v Kaučič Baša, M., Honzak, M., Fišer, V. (2004). Učbenik za jezik v 7. razredu osnovne šole. Ljubljana: 

Mladinska knjiga 

 

S pomočjo besedila določi pomen besede piktogrami. Odgovor zapiši na črto. 

piktogrami - ___________________________________________________________ 
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4) Preberi besedilo.  

Sanke so v zgodovini sprva rabile kot prevozno sredstvo po zasneženih pokrajinah. Sankanje kot zabavo 

prvič zasledimo leta 1520, tekmovanja pa so se začela konec 19. stoletja. Zibelka tekmovalnega sankaškega 

športa je mesto Davos v Švici, saj so tam leta 1883 izvedli prvo tekmovanje. Leta 1914 je bilo organizirano 

prvo evropsko prvenstvo, na katerem je sodelovalo 95 tekmovalcev, leta 1955 pa je bilo v Oslu na 

Norveškem tudi prvo svetovno prvenstvo. 

 
vir: prirejeno po Vili Rakovec in Ljubo Špendov: Hiter in drzen šport (Gea, št. 12, dec. 2004), v Kranjc, S., Baloh, B., Hočevar Gregorič, M. (2005). 

Slovenščina 7: samostojni delovni zvezek za slovenščino. Domžale: Izolit. 

S pomočjo besedila določi pomen besede zibelka. Odgovor zapiši na črto. 

zibelka - ____________________________________________________________ 

 

 

5) Preberi besedilo.  

Pa je njega dni in tam nekod živela gospodinja Ignacija, skopa in hudobna, zraven ošabna – daleč so se 

strupenemu ji jeziku umikale sosede. V cerkvi pa se je kar cedila od svetosti.  

Pa se je zgodilo neko nedeljo, ko je bila zopet sama ostala v cerkvi, da se je kar zamaknila, roke je vzkrilila 

nad glavo in je zaklicala v strop: »Oh, preljubi moj Bog, daj in me vzemi v nebesa – saj ni treba za vso večnost, 

dovolj bo, če me vzameš za tri dni!« Cerkev je imela visok obok, preko oboka je bilo naslikano vedro nebo, 

po njem so plavali beli oblački z angelci, sredi oboka pa je bila okrogla luknja. Pa se je zgodilo, da je imel ono 

nedeljo nad obokom opravka slikar in je slišal, kaj si ženska ošabnost tam spodaj želi. 

 
Vir:  prirejen odlomek iz zgodbe Ignacija Kanacija (F. Milčinski, Zbrani spisi, 4. knjiga, DZS, Ljubljana, 1980), v Slovenščina: nacionalno preverjanje 

znanja ob koncu 3. obdobja (2008). Ljubljana: Državni izpitni center 

S pomočjo besedila določi pomen besede obok. Obkroži ali zapiši odgovor, ki najbolje označuje pomen 

besede v besedilu. 

a)  slikarsko platno 

b)  običajno polkrožen strop 

c)  cerkveni stolp 

d) __________________________________________  
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6.3 Priloga 3: Preizkus bralnega razumevanja za učitelje, 2. faza  
  

Navodila za učitelja, postopek: 

 Podajanje navodil učencem za reševanje naloge in preverjanje razumevanja navodil. 

 Tiho branje učencev. 

 Glasno branje učitelja. 

 Določanje ene ali več neznanih besed (po mnenju učencev in učitelja) in označevanje teh besed v 

besedilu. 

 Ponovno glasno branje povedi, v kateri se nahajajo neznane besede oz. branje več povedi, ki bi lahko 

nakazale na pomen neznane besede. 

 Izpis neznanih besed na tablo in usmerjanje učencev pri določanju njihovih pomenov, pri čemer učitelj 

z glasnim razmišljanjem podaja zgled in učence načrtno uči, kako določiti pomen neznane besede s 

pomočjo sobesedila. Glasno razmišljajo tudi učenci. 

 Učenec samostojno izbere/zapiše odgovor v nalogi. 

 Določitev in kratek zapis pravilnega pomena neznane besede na tablo. Preverjanje pomena besede v 

slovarju oz. v izpiskih iz slovarja, ki so priloženi verziji preizkusa za učitelje. 

 Uporaba neznane besede v novi povedi. 

 

1) Preberi besedilo.  

Rjavi medved živi v Sloveniji predvsem v gozdovih na jugu države. Samica rjavega medveda tehta okoli 

100 kg, samec pa lahko preseže celo 200 kg. Medvedovo telo meri v dolžino 2,5 metra, rep je kratek in skrit 

v kožuhu. Mnogim se medved zdi neokreten in počasen, a se lahko hitro giblje in tudi zelo hitro teče. Je 

dober plavalec, mlajši in lažji medvedi pa zelo veliko tudi plezajo. Medved živi do 40 let. 

 
Vir: prirejeno po  Kaučič Baša, M., Honzak, M., Fišer, V. (2004). Učbenik za jezik v 7. razredu osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga 

S pomočjo besedila določi pomen besede neokreten. Obkroži odgovor, ki najbolje označuje pomen besede 

v besedilu. 

a) velik 

b) okoren, neroden 

c) ki zelo hitro teče 

d) len 

Ključ za določanje pomena neznane besede: ključ protipomenk/antonimov 

SSKJ: Neokreten – okoren, neroden 
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2) Preberi besedilo.  

Največjega genija med novinarji je zgrabila raziskovalna mrzlica, bil je živčen in vznemirjen. Anonimno 

pismo je že skoraj dešifriral, kot se reče v vohunskem jeziku. Pred vrsto števil je v obrnjenem vrstnem redu 

pisalo: dirk ne bo, ker konji začutijo sleparje! Le kaj bi to pomenilo? In potem še številke! Zdelo se mu je, da 

je anonimnež, kot se uradno imenuje pošiljatelj anonimnega pisma, mogoče uporabil praštevila.  

Vir: odlomek iz pravljice Kotko v akciji ali duhovi z Barja, v Kranjc, S., Baloh, B., Hočevar Gregorič, M. 

(2005). Slovenščina 7: samostojni delovni zvezek za slovenščino. Domžale: Izolit 

S pomočjo besedila določi pomen besede mrzlica. Obkroži odgovor, ki najbolje označuje pomen besede v 

besedilu. 

a) tresenje telesa zaradi mraza 

b) strah 

c) dešifriranje črk in števil 

d) velika živčna napetost, vznemirjenje 

Ključ za določanje pomena neznane besede: ključ sopomenk/sinonimov 

SSKJ: Mrzlica –  velika živčna napetost, vznemirjenje; povečano zanimanje za kako dejavnost ali njeno veliko povečanje 

 

3) Preberi besedilo.  

Ljudje so si od nekdaj prizadevali, da bi ohranili to, kar so videli, slišali, občutili. Sporočila so se iz roda v 

rod dolgo prenašala le ustno. Toda ker si človek vse znanje težko zapomni, se je pojavila potreba po drugačni 

možnosti ohranjanja izkušenj in dogodkov. Iznašli so pisavo. 

Prva pisava so bili podobopisi ali piktogrami – to so risbe ljudi, živali in predmetov iz vsakdanjega 

življenja, - ki so se pojavili že v 3. tisočletju pred našim štetjem. Za njihovo branje ni bilo potrebno poznati 

piščevega jezika, ampak le ugotoviti, kaj podobe pomenijo.  

 
vir: prirejeno po knjigi Sto slovenskih krajev, v Kaučič Baša, M., Honzak, M., Fišer, V. (2004). Učbenik za jezik v 7. razredu osnovne šole. Ljubljana: 

Mladinska knjiga 

S pomočjo besedila določi pomen besede piktogrami. Odgovor zapiši na črto. 

piktogrami – podobopisi, risbe ljudi, živali in predmetov  

Ključ za določanje pomena neznane besede: ključ definicije 

SSKJ: Piktogram - slikovno znamenje, simbol; risba ali hieroglif, ki v slikovni pisavi predstavlja določen predmet ali 

pojem 
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  4) Preberi besedilo.  

Sanke so v zgodovini sprva rabile kot prevozno sredstvo po zasneženih pokrajinah. Sankanje kot zabavo 

prvič zasledimo leta 1520, tekmovanja pa so se začela konec 19. stoletja. Zibelka tekmovalnega sankaškega 

športa je mesto Davos v Švici, saj so tam leta 1883 izvedli prvo tekmovanje. Leta 1914 je bilo organizirano 

prvo evropsko prvenstvo, na katerem je sodelovalo 95 tekmovalcev, leta 1955 pa je bilo v Oslu na 

Norveškem tudi prvo svetovno prvenstvo. 

 
vir: prirejeno po Vili Rakovec in Ljubo Špendov: Hiter in drzen šport (Gea, št. 12, dec. 2004), v Kranjc, S., Baloh, B., Hočevar Gregorič, M. (2005). 

Slovenščina 7: samostojni delovni zvezek za slovenščino. Domžale: Izolit. 

S pomočjo besedila določi pomen besede zibelka. Odgovor zapiši na črto. 

zibelka – kjer se nekaj začne; začetni kraj 

Ključ za določanje pomena neznane besede: ključ primerov, ilustracije 

SSKJ: Zibelka – kraj, kjer se kaj začne 

 

5) Preberi besedilo.  

Pa je njega dni in tam nekod živela gospodinja Ignacija, skopa in hudobna, zraven ošabna-daleč so se 

strupenemu ji jeziku umikale sosede. V cerkvi pa se je kar cedila od svetosti.  

Pa se je zgodilo neko nedeljo, ko je bila zopet sama ostala v cerkvi, da se je kar zamaknila, roke je vzkrilila 

nad glavo in je zaklicala v strop: »Oh, preljubi moj Bog, daj in me vzemi v nebesa - saj ni treba za vso večnost, 

dovolj bo, če me vzameš za tri dni!« Cerkev je imela visok obok, preko oboka je bilo naslikano vedro nebo, 

po njem so plavali beli oblački z angelci, sredi oboka pa je bila okrogla luknja. Pa se je zgodilo, da je imel ono 

nedeljo nad obokom opravka slikar in je slišal, kaj si ženska ošabnost tam spodaj želi. 

 
Vir:  prirejen odlomek iz zgodbe Ignacija Kanacija (F. Milčinski, Zbrani spisi, 4. knjiga, DZS, Ljubljana, 1980), v Slovenščina: nacionalno preverjanje 

znanja ob koncu 3. obdobja (2008). Ljubljana: Državni izpitni center 

S pomočjo besedila določi pomen besede obok. Obkroži ali zapiši odgovor, ki najbolje označuje pomen 

besede v besedilu. 

a) slikarsko platno 

b) običajno polkrožen strop 

c) cerkveni stolp 

d) __________________________________________  

Ključ za določanje pomena neznane besede: izkustveni ključ 

SSKJ: Obok -  izbočena nosilna konstrukcija nad prostorom, odprtino v zidu; delati obok; zidati oboke; stati pod obokom; 

obok cerkve, hodnika; obok nad vrati; oboki in kupole  
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6.4 Priloga 4: Preizkus bralnega razumevanja za učence, 3. faza  
 

  Pozdravljen/a, 

pred teboj je še zadnji, 3. del preizkusa bralnega razumevanja. Rešuj ga samostojno. Verjamem, da se boš 

pri delu potrudil/a in pokazal/a, kaj zmoreš!   

Neja Zupanc 

 

 

1) Preberi besedilo.  

Hodnik je bil prazen. Toda hrup, ki je vladal v mnogih razredih, je bilo slišati na hodnik. Slišati je bilo 

kakor, da so zaprte muhe. 

 Potem so iz prvega nadstropja prišli učitelji. Bili so dobre volje in se smejali. Vsak je šel v enega izmed 

razredov in brenčanje in mrmranje sta bila vse tišja. Zadnji je prišel profesor Kreuzkamm. Danes je hodil 

togo, v nasprotju s svojo običajno sproščeno hojo. Zraven njega je šel dr. Bock in mu pripovedoval nekaj 

zanimivega. Profesor ga je pazljivo poslušal in bil videti strožji kot navadno. 
 

Vir: prirejen odlomek iz knjige Leteča učilnica (Erich Kaestner), v Golob, B., Honzak, M., Medved Udovič, V., Mohor, M. , Saksida, I. (2016). Sreča se 

mi v pesmi smeje. Berilo za sedmi razred osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga 

 

S pomočjo besedila določi pomen besede togo. Obkroži odgovor, ki najbolje označuje pomen besede v 

besedilu. 

a)  počasi 

b)  šepajoče 

c)  zelo hitro 

d)  nesproščeno 
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2) Preberi besedilo.  

V soboto, 15. januarja, je dijak šentviške gimnazije v Ljubljani skozi megleno kopreno zagledal temen 

madež na površini Sonca. Odšel je na šolsko teraso; tam imajo člani astronomskega krožka svoj observatorij, 

v katerem opazujejo nebesne pojave. V observatoriju imajo tudi potrebno opremo za opazovanje teh 

nebesnih pojavov. Temen madež je opazoval z binokularjem s filtrom, prelistal knjigo o zvezdah ter ugotovil, 

da je to Sončeva pega. 

Naslednji dan je ugotovil, da se pega premika po Sončevi ploskvi. Izračunal je, da meri v dolžino približno 

120 000 km, v širino pa 64 000 km. Bila je desetkrat širša od premera Zemlje.  
 

Vir: prirejen odlomek iz članka Sončeva pega v očeh mladega astronoma (Delo, 22.1.2005), v Slovenščina:  nacionalno preverjanje znanja ob koncu 

2. obdobja (2006). Ljubljana: Državni izpitni center  

S pomočjo besedila določi pomen besede observatorij. Odgovor zapiši na črto.  

observatorij - __________________________________________________________ 

 

3) Preberi besedilo.  

Vasovanje je bila stara šega, po kateri so fantje, praviloma zvečer, hodili k dekletom. Na Dolenjskem so 

ji rekli klicanje. Vasovali so lahko le polnoletni fantje, ki so že dobili poziv v vojsko in so bili sprejeti v 

fantovščino, to je skupnost fantov na vasi, ki je skrbela za red, mir, varnost in družabnost. 

Nezaželeni so bili vasovalci iz drugih vasi, vsiljivce pa so domači fantje kaznovali tako, da so jih bolj ali 

manj domiselno osmešili. Odnesli so jim lestev spod dekletovega okna, jim razstavili voz, jih pomočili v vaško 

korito ali pa jih celo pretepli.  

 

vir: prirejeno po SEL. (Ljubljana: MK, 2006), v Kranjc, S., Baloh, B., Hočevar Gregorič, M. (2005). Slovenščina 7: samostojni delovni zvezek za 

slovenščino. Domžale: Izolit. 

 

S pomočjo besedila določi pomen besede fantovščina. Obkroži odgovor, ki najbolje označuje pomen besede 

v besedilu. 

a)  zabava fantov pred poroko 

b)  vasovanje 

c)  skupnost fantov na vasi 

d)  kaznovanje vsiljivcev
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4) Preberi besedilo.  

Svet okoli Rašice je bil obljuden v začetku 12. stoletja – veliko ljudi se je tukaj naselilo, ker je Rašica 

postala pomembno prometno in gospodarsko središče na križišču trgovskih poti med Kočevjem in Reko.  V 

14. in 15. stoletju so imeli Turjačani ob vodi Rašici številne fužine in plavže za železovo rudo, zato so Rašico 

imenovali tudi Fužinščica. Turjaško železo je bilo v Benetkah zelo cenjeno. Domačini so bili razgledani.  
 

Vir: prirejeno po Zorec, M. (2008). Popotovanje k Trubarju (Galeb, mladinska revija, 2008), v Slovenščina: nacionalno preverjanje znanja v 9. 

razredu v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom (2016). Ljubljana: Državni izpitni center 

 

S pomočjo besedila določi pomen besede obljuden. Odgovor zapiši na črto. 

obljuden - ____________________________________________________________ 

 

 

5) Preberi besedilo.  

Če ste se odločili sami prebarvati stanovanje, vam svetujemo, da si preberete naše nasvete. Ob 

upoštevanju napisanega bo dobro opravljeno delo v vas zbujalo zadovoljstvo in ponos. 

Priprava na barvanje: 

-  Prepričajte se, da imate vse potrebno orodje in material za delo. 

-  Najbolje, da prostor izpraznite ali pa opremo pokrijete s ponjavo. 

-  Prostor, ki ga boste prebarvali, prezračite. 

-  Pri delu uporabljajte zaščitna oblačila. 

-  Vtičnice in stikala prelepite z zaščitnim trakom. 

-  Poškodbe sten popravite z izravnalno maso. 

-  S finim brusnim papirjem rahlo zgladite stene. 

-  Očistite stene z omelom. 

-  Med delom sproti čistite orodje. 

 
Vir: Prirejeno po Jub svetovalnica: kako začeti, v Slovenščina: nacionalno preverjanje znanja ob koncu 3. obdobja v prilagojenem izobraževalnem 

programu z nižjim izobrazbenim standardom (2011). Ljubljana: Državni izpitni center 
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S pomočjo besedila določi pomen besede ponjava. Obkroži ali zapiši odgovor, ki najbolje označuje pomen 

besede v besedilu. 

a)  nepremočljivo blago 

b)  časopisni papir 

c)  odeja 

d) __________________________________________  

 

 


