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Dearest creature in creation 
Studying English pronunciation, 

   I will teach you in my verse 
   Sounds like corpse, corps, horse and worse. 

I will keep you, Susy, busy, 
Make your head with heat grow dizzy; 

   Tear in eye, your dress you'll tear; 
   Queer, fair seer, hear my prayer. 

Pray, console your loving poet, 
Make my coat look new, dear, sew it! 

   Just compare heart, hear and heard, 
   Dies and diet, lord and word. 

Sword and sward, retain and Britain 
(Mind the latter how it's written). 

   Made has not the sound of bade, 
   Say-said, pay-paid, laid but plaid. 

Now I surely will not plague you 
With such words as vague and ague, 

   But be careful how you speak, 
   Say: gush, bush, steak, streak, break, bleak , 

 […] 

Gerard Nolst Trenité - The Chaos 
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POVZETEK  
 
Za učence z disleksijo se kot najprimernejši načini poučevanja omenjajo strukturirani 
multisenzorni pristopi, ki se posvečajo eksplicitnemu poučevanju jezika. V 
magistrskem delu smo predstavili učenje tujih jezikov, spretnosti branja in pisanja ter 
procese, ki so pri tem udeleženi. Opisali smo, kako transparentnost posameznih 
jezikov vpliva na branje in pisanje. V nadaljevanju smo se osredotočili na  specifično 
učno težavo, disleksijo, in opisali težave, s katerimi se vsakodnevno srečujejo učenci 
s to motnjo. Posebej smo izpostavili težave in primanjkljaje učencev z disleksijo, ki 
vplivajo na usvajanje tujega jezika, angleščine. Predstavili smo pristope poučevanja 
angleščine, ki so primerni za učence z disleksijo s poudarkom na programih, ki se 
osredotočajo na poučevanje in usvajanje fonoloških in ortografskih vidikov 
angleškega jezika.  
V empiričnem delu smo predstavili strukturiran multisenzorni trening, ki temelji na 
direktnem poučevanju povezav med glasovi in črkami v angleškem jeziku. Izvedli 
smo ga na osnovi učbenikov Premagaj disleksijo z učencem sedmega razreda OŠ, ki 
je zaradi disleksije usmerjen kot učenec s primanjkljaji na posameznih področjih 
učenja. Uspešnost treninga smo preverili s primerjavo rezultatov na testih bralnega 
razumevanja v angleščini, branja in pisanja besed v angleščini ter samostojnega 
zapisa.  
Namen magistrskega dela je bil preveriti vpliv direktnega poučevanja s strukturiranim 
multisenzornim treningom na učenčeve dosežke na izvedenih preizkusih po 
opravljenem treningu in na uspešnost učenca pri predmetu angleščina. S pomočjo 
pridobljenih rezultatov in primerjave teh smo ovrednotili uspešnost izvedenega 
treninga.  
Primerjava rezultatov je pokazala, da je učenec največji napredek pokazal tik po 
koncu izvedbe treninga, saj je učenec boljše rezultate dosegel na vseh področjih: 
bralno razumevanje, samostojni zapis, branje in zapis besed. Po dveh mesecih od 
konca izvedbe treninga so bili doseženi rezultati nižji kot tik po zaključku, a kljub temu 
boljši kot pred izvedbo programa.  
Predstavljeni program je v pomoč tako specialnim in rehabilitacijskim pedagogom kot 
tudi učiteljem angleščine, ki bodo lahko pri poučevanju in nudenju učne pomoči 
vnesli elemente strukturiranega poučevanja fonoloških in ortografskih zmožnosti za 
učence z disleksijo.  
 
KLJUČNE BESEDE: angleščina, disleksija, fonološke zmožnosti, ortografske 
zmožnosti, strukturiran multisenzorni trening  



 
 

ABSTRACT 

 
For students with dyslexia, the most appropriate teaching methods are structured 
multisensory approaches dedicated to explicit language teaching. In the master's 
thesis, we presented learning of foreign languages, reading and writing skills and the 
processes involved. We described how transparency of individual languages affects 
reading and writing. Next, we focused on a specific learning difficulty – dyslexia – and 
described the problems that students with this disability face on a daily basis. We 
especially highlighted the problems and deficits of students with dyslexia that 
influence the learning of one foreign language in particular, English. We presented 
English language teaching approaches that are suitable for dyslexic students, 
focusing on programs that focus on teaching and acquiring phonological and 
orthographic aspects of the English language. 
In the empirical part, we presented a structured multisensory training, based on the 
direct teaching of connections between sounds and letters in the English language. 
We conducted it on the basis of the Beat Dyslexia textbooks with a pupil in the 
seventh grade of elementary school, who is recognized as a student with specific 
learning difficulties because of dyslexia. We assessed the effectiveness of the 
training by comparing the results in English reading comprehension tests, reading 
and writing words in English and essay composition.  
The purpose of the master's thesis was to verify the impact of direct instruction with 
structured multisensory training on the student’s performance on the tests after the 
training and on the student's success in English. Using the obtained results and 
comparing these, we evaluated the effectiveness of the training. A comparison of the 
results indicated that the pupil showed the greatest progress immediately after the 
completion of the training, since the student achieved better results in all areas: 
reading comprehension, independent writing, reading and writing of words. Two 
months after the end of the training, the results were poorer than just after the 
completion of the training but still better than before the start of the program. The 
presented program is useful for special education teachers as well as English 
teachers, who will be able to incorporate elements of structured teaching of 
phonological and orthographic skills into teaching and providing learning assistance 
to pupils with dyslexia.  
 
KEY WORDS: English, dyslexia, phonological skills, orthographic skills, structured 
multisensory training  
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1 UVOD 

Danes je večjezičnost zelo pomembno področje politike Sveta Evrope, Evropske 
unije in njenih članic, saj nam znanje jezikov omogoča ustrezno komunikacijo z ljudmi 
po svetu. Dandanes se učenci slovenskih osnovnih šol z angleščino srečajo že v 
prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, tudi v 1. razredu. Prav zgodnje poučevanje 
tujega jezika prispeva k njegovemu boljšemu poznavanju. Ustrezno poučevanje tujih 
jezikov lahko pri učencih izboljša motivacijo in koncentracijo za učenje, samo učenje 
tujih jezikov pa omogoči dostop do novih znanj, informacij, kultur ter spodbuja 
evropsko identiteto. Vsi ti našteti razlogi predstavljajo spodbudo za učenje tujega 
jezika. Prav tako pa se lahko pojavijo negativni vplivi na motivacijo, koncentracijo in 
samozavest, če učenec pri učenju tujega jezika doživlja ponavljajoč se neuspeh. Zato 
je treba posebno pozornost nameniti učencem z disleksijo. Raziskave kažejo, da so ti 
učenci v zgodnejših letih poučevanja še uspešni, kasneje pa se pri učenju tujega 
jezika pogosto soočajo s težavami, zato jim moramo omogočiti zanje bolj ustrezne 
oblike poučevanja.  
 
V magistrskem delu predstavljamo trening fonoloških in ortografskih zmožnosti v 
angleščini, ki smo ga izvedli z učencem sedmega razreda, ki je usmerjen kot otrok s 
primanjkljaji na posameznih področjih učenja zaradi disleksije. Predstavljamo 
nekatere pristope, ki so primerni kot način poučevanja za učence z disleksijo 
individualno ali v skupini. Pozornost smo namenili fonološkim in ortografskim 
zmožnostim, ker je angleščina za razliko od slovenščine jezik z globoko ortografijo. 
To pomeni, da povezave med glasovi in črkami niso enoznačne, kar prispeva k 
dodatnim težavam na področju usvajanja tega jezika, predvsem na področju branja 
in pisanja.  
 
Zanima nas, v kolikšni meri bo usmerjen trening izboljšal učenčeve dosežke na 
področju branja in pisanja posameznih besed ter v kolikšni meri bo te spretnosti 
učenec prenesel na naloge bralnega razumevanja ter pisnega sporočanja. Poleg 
napredka po zaključku izvajanja treninga nas bo zanimalo, v kolikšni meri se ta 
napredek odraža tudi dva meseca po koncu izvajanja oz. ali ima trening dolgoročen 
učinek na učenčev uspeh. Področja branja, pisanja in bralnega razumevanja smo 
preverili s pomočjo branja ter pisanja po nareku 30 naključno izbranih besed ter s 
preizkusom bralnega razumevanja in pisnega sporočanja iz nacionalnega preverjanja 
znanja.  
 

  



 

2 
 

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1 UČENJE TUJIH JEZIKOV 

Slovenija je kot članica Evropske unije zavezana k večjezičnosti in posledično k 
učenju dveh tujih jezikov od zgodnjega otroštva naprej. To nam po besedah 
Evropskega komisarja za izobraževanje, usposabljanje, kulturo in večjezičnost 
omogoča odkrivanje novih kultur in nas pripravlja na učinkovitejšo zaposlitveno 
mobilnost (Pižorn, 2009). Dvojezičnost je postala družbena potreba in zato 
poučevanje tujega jezika predstavlja obvezen del izobraževalnega sistema. Ljudje se 
tako lažje soočajo z izzivi, ki jih prinaša združena Evropa (Nijakowska, 2010). Učenje 
tujih jezikov postaja vse bolj pogosto in razširjeno. Najbolj razširjen tuj jezik, ki ga 
poučujejo v EU, pa je prav angleščina. Po statističnih podatkih Evropske komisije 
(Foreign language learning statistics, 2016) se skoraj vsi otroci iz skoraj vseh držav 
članic EU učijo angleščine. Prav tako je angleščina tuji jezik, ki je najbolj razširjen v 
državah EU, saj je med 19 članicami EU v samem vrhu (Europeans and their 
languages, 2012).  
 
V Sloveniji se lahko angleščina poučuje kot prvi ali kot drugi tuji jezik. Večina 
učencev se jo začne učiti v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Nekateri pa se z 
njo srečajo že v predšolskem obdobju (Učni načrt. Program osnovna šola. 
Angleščina, 2016). Učenci lahko kot neobvezni izbirni predmet tuji jezik obiskujejo že 
v prvem razredu. V drugem razredu pa postane tuji jezik obvezni predmet. Da se 
usvajanje tujega jezika začne že tako zgodaj, podpirajo raziskave s področja 
razvojne psihologije, psiholingvistike, sociolingvistike in jezikoslovja (Učni načrt. 
Program osnovna šola. Tuji jezik v 1. razredu, 2013).  

2.2 TRANSPARENTNOST JEZIKOV  

Pisne sisteme lahko v grobem opredelimo kot logografske oz. simbolne (primer tega 
predstavlja kitajščina) ali kot fonografske oz. abecedne. Simbolni sistemi, kot je 
kitajščina, uporabljajo simbole, da z njimi neposredno predstavijo besedo oz. 
morfem. Večina jezikovnih sistemov na svetu je abecednih. Te predstavljajo manjše 
enote, saj posamezna črka predstavlja posamezen glas (Treiman in Kessler, 2005).  
 
Abecedni sistemi pa se med seboj razlikujejo v transparentnosti povezav med črkami 
in glasovi. Od vsakega jezika posebej je odvisno, v kolikšni meri je povezava med 
črko in glasom jasna. Na primer srbščina, hrvaščina, finščina, španščina in med 
drugim tudi slovenščina so jeziki, pri katerih so povezave med črko in glasom veliko 
bolj jasne, kot so na primer pri angleščini ali francoščini. To pomeni, da njihova 
ortografija sledi glasovni strukturi govorjene besede. Najbolj je to izrazito v srbskem 
in hrvaškem jeziku, ki se držita načela »piši tako, kot govoriš.« (Ellis idr., 2004). V teh 
jezikih izgovarjamo vse črke ter njihova izgovorjava ni pogojena, v kakšen kontekst je 
črka postavljena, kot je to prisotno v angleščini (Lukatela in Turvey, 1990). 
 
Skupina jezikov, pri katerih so povezave med črkami in glasovi jasne, sodijo med 
jezike s plitko ortografijo. Na drugi strani pa imamo jezike, pri katerih je povezava 
med črko in glasom manj jasna, saj lahko ena črka predstavlja različne glasove, en 
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glas pa lahko zapišemo z različnimi črkami ali skupino črk. Ti jeziki sodijo med jezike 
z globoko ortografijo (Ellis idr., 2004).  
 
Jezik z globoko ortografijo je tudi angleščina, ki ni fonološko dosledna. Če bi želeli 
imeti znak za vsak glas, ki se pojavlja v angleškem jeziku, bi potrebovali 44 črk. Teh 
44 glasov angleška abeceda ponazarja s 26 črkami (Davis in Braun, 2008). Na drugi 
strani imamo v slovenščini 29 glasov, ki jih zapisujemo s 25 črkami. To vodi v 
mišljenje, da je črkovanje v angleškem jeziku nepredvidljivo in kaotično (Dewey, 
1971, v Kessler in Treiman, 2003). Lahko rečemo, da je angleščina bolj morfemski 
jezik kakor fonemski (Frost 1991, v Kessler in Treiman, 2003). Če pogledamo 
primere besed iz iste besedne družine (npr. heal in health), besedi v zapisu vsebujeta 
enak koren, a imata različno izgovorjavo.  

2.3 BRANJE 

Da bi razumeli učne težave, ki so povezane z branjem, moramo najprej razumeti 
proces branja ter kako se učenec nauči brati v maternem jeziku.  
 
Cilj branja je oblikovati pomen besedila na podlagi vidne zaznave (Erbeli in Pižorn, 
2013). Na uspešno bralno razumevanje najbolj vplivajo spretnosti splošnega 
jezikovnega razumevanja ter tekočnost branja na ravni besed. Ti dve komponenti 
vplivata na bralno razumevanje neodvisno druga od druge (Gough in Tunmer, 1986, 
v Kormos, 2017). Glede na »preprosto teorijo branja« (ang. Simple Theory of 
Reading) (Hoover in Gough, 1990) predstavlja dekodiranje osrednji element branja, 
saj brez dekodiranja ne more priti do razumevanja jezika. Prav tako pa zgolj 
dekodiranje še ni branje, če bralec v to ne vključuje spretnosti razčlenjevanja 
besedila, povezovanja ter oblikovanja diskurza.  
 
Branje je celostna aktivnost, ki je odvisna od spretnosti poznavanja in uporabe jezika 
(slušno in verbalno področje), od prepoznavanja črk in besed (zaznavno in 
prostorsko področje), od delitve besed in povedi ter od okoliščin, ki se nanašajo na 
predhodno znanje bralca in na njegov kognitivni razvoj (Reid, 2009). Aaron (1989, v 
Reid, 2009) opisuje štiri glavne komponente branja:  

- verbalno razumevanje,  
- fonološko zavedanje,  

- hitrost dekodiranja in  
- slušno razumevanje. 

 
Najpomembnejši komponenti pa sta razumevanje in dekodiranje, ki predstavljata 
spretnosti vizualnega in slušnega predelovanja ter smiselno razumevanje (Reid, 
2009). Razumevanje je nadzorovan proces z omejeno zmogljivostjo (zahteva 
pozornost), dekodiranje pa je avtomatiziran proces, ki ne zahteva bralčevega 
zavestnega nadzora (ne zahteva pozornosti). Pri učencih z disleksijo dekodiranje ne 
postane takoj avtomatizirano (Fawcett, 1989, v Reid 2009), kar pomeni, da učenci pri 
branju izvajajo operacije, ki zahtevajo pozornost in bralčev zavestni nadzor. Učenci 
uporabljajo za dekodiranje tiste zmogljivosti, ki bi jih morali koristiti za razumevanje 
med branjem. Zaradi tega je njihov potencial za bralno razumevanje oslabljen.  
 
Bralci morajo pri branju na ravni besed vključevati več procesorjev hkrati: ortografsko 
procesiranje, ki je odgovorno za prepoznavo črk, vzorcev, ločil … (vizualni vidik 
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jezika), fonološko procesiranje, ki skrbi za pretvorbo črk v glasove, kombinacije črk v 
zloge (slušni vidik jezika). Dostopati mora do semantičnih in sintaktičnih informacij, ki 
so vezane na pomen besed. Na koncu nastopi še morfološko procesiranje, ki vpliva 
na razumevanje besed z njenimi priponami in predponami (Kormos, 2017). 
 
Glede na t. i. dvosmerni model branja (ang. The dual-route model) (Coltheart, 1978, v 
Kormos, 2017; Coltheart, 2005) obstajata dve poti, po katerih lahko dostopamo do 
glasovne podobe besede in njenega pomena. Subleksična in leksična pot. V 
subleksični poti besedo dekodiramo s pomočjo pretvarjanja črk oz. grafemov (ki 
predstavlja najmanjšo enoto pisave, ki odgovarja najmanjši glasovni enoti) v glasove 
in nato združevanja glasov v govorjeno besedo. Takšen način prepoznave besed 
uporabljamo pri branju poznanih, »pravilnih« besed ter nebesed. Leksična pot obide 
fonološko analizo besede in se zanaša na vizualno zaznavanje besede kot celote, 
brez da bi jo bilo potrebno analizirati na posamezne dele. Tak način uporabljamo pri 
branju besed, ki imajo neznačilno izgovorjavo (npr. v angleščini quay, colonel se 
izgovorita kot [ki:] in [ˈkɜ:nəl]). Branje na ravni besed zahteva priklic ustrezne 
fonološke oblike besede ter dostop do ustreznega pomena besede (Hoover in 
Gough, 1990, v Kormos, 2017).  
 
V procesu osvajanja branja sta pomembni obe poti. Metode poučevanja branja pa se 
razlikujejo glede na to, kateri metodi dajejo prednost. Metoda Glasovi (ang. phonics) 
daje prednost subleksični, medtem ko metoda »poglej in reci« (ang. look-and-say 
method) poudarja leksično pot (Dagarin Fojkar, Sešek, Skela, 2011).  

2.3.1 Branje in transparentnost jezika 

Globlja kot je ortografija nekega jezika, manj transparentne so povezave med črko in 
glasom. Ali transparentnost jezika vpliva na bralni proces in na pojavnost bralnih 
težav? Hipotetični odgovor na to vprašanje je bil ponujen s hipotezo ortografske 
globine. Avtorji (Katz in Frost, 1992) pravijo, da preprostejša ortografija jezika bolj 
podpira proces prepoznave besed, ki vključuje tudi fonologijo jezika. V nasprotju s 
tem pa globlje ortografije spodbujajo bralca k procesiranju zapisanih besed s 
sklicevanjem na njihovo morfologijo preko vizualne strukture zapisane besede.  
 
V preprostih oz. plitkih ortografijah bralec lažje prepoznava besedo z vključevanjem 
fonologije jezika (Katz in Frost, 1992). Pri povezavah črka – glas gre za razdelitev 
besede na sestavne dele – črke oz. grafeme ter dodelitev njim ustreznih glasov. 
Takšno dekodiranje pride v poštev, kadar beseda ustreza določenim pravilom in je 
»pravilna« (Lukatela in Turvey, 1990). Pri globokih ortografijah pa se bralec pri 
prepoznavi lažje zanaša na morfologijo besede preko njene vizualno-ortografske 
strukture (Katz in Frost, 1992).  
 
Vedno pa se je treba vsaj nekoliko zanašati na fonološko kodiranje pri branju, ne 
glede na to ali gre za jezik s plitko ali globoko ortografijo.  Bralec začetnik se bo lažje 
naučil brati v plitki ortografiji, kjer so povezave med črko in glasom bolj dosledne. Pri 
branju v angleščini si mora bralec zapomniti izgovorjavo besede kot celote ali pa si 
zapomniti ustrezno pravilo za izgovorjavo, ki je povezano s kontekstom besede (Katz 
in Frost, 1992).  
Na dekodiranje v tujem jeziku vpliva tudi ortografska razdalja med maternim in tujim 
jezikom. Ortografska globina maternega jezika vpliva na branje v tujem jeziku, ki je 
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drugačne globine (Katz in Frost, 1992). Raziskave so pokazale, da so učenci veliko 
lažje in hitreje prepoznavali besede, če je bila ortografija tujega jezika bližje ortografiji 
maternega jezika (Akamatsu, 1999, Koda, 1999, Muljani, Koda, in Moates, 1998, v 
Sparks, Patton, Ganschow, Humbach, Javorsky, 2008).  
 
Gillooly (1973) omenja, da transparentnost posameznega pisnega sistema na branje 
različno vpliva glede na stopnjo učenja branja. V začetni frazi učenja branja so bili 
učenci, ki so se učili brati v bolj transparentnem jeziku, boljši v prepoznavi besed, kar 
pa ni vplivalo na boljše bralno razumevanje. V vmesni fazi so učenci, ki so brali v 
jeziku z globljo ortografijo, besedilo prebrali hitreje ter pri tem pokazali enako 
razumevanje prebranega. Kadar pa bralec tehniko branja povsem razvije, razlik med 
branjem v različnih ortografijah ni več opaziti.  

2.3.2 Branje v tujem jeziku  

Branje v tujem jeziku predstavlja kompleksnejši proces, kot je v maternem jeziku. Pri 
branju v tujem jeziku gre za vključevanje tako maternega kot tujega jezika v proces 
branja in bralec mora poleg lastnosti maternega jezika poznati tudi lastnosti tujega 
jezika (Erbeli in Pižorn, 2013). Raziskave kažejo, da učenci veliko lažje prepoznavajo 
besede, če je ortografija tujega jezika bližje ortografiji maternega jezika (Akamatsu, 
1999, Koda, 1999, Muljani, Koda, in Moates, 1998, v Sparks idr., 2008). Angleščina 
je ortografsko globlji jezik, kar pomeni, da nima vzpostavljenih transparentnih 
povezav med črkami in glasovi.  
 
Spencer (2000) se sprašuje, ali pri angleški ortografiji težave z branjem prihajajo še 
bolj do izraza v primerjavi z ostalimi, bolj transparentnimi jeziki. Avtorji (McGuinness, 
McGuinness in McGuinness, 1996; Landerl, Wimmer in Frith, 1997, v Spencer, 2000) 
trdijo, da angleška ortografija vpliva na težave, s katerimi se sooča bralec z disleksijo, 
na drugi strani pa so tovrstne težave prisotne tudi pri plitvih ortografijah, le da so 
zaradi bolj jasne povezave med črkami in glasovi te manj izrazite  

2.3.3 Bralno razumevanje 

Cilj branja je, da iz besedila pridobimo pomen ter ga razumemo. Bralno razumevanje 
lahko opredelimo kot proces pridobivanja in oblikovanja pomena preko interakcij s 
pisnim jezikom. Vsebuje tri elemente: bralca, besedilo ter aktivnost oz. namen branja. 
Bralec pri branju vključuje svoje kognitivne sposobnosti (pozornost, spomin, kritično 
analizo, sklepanje, vizualizacijo), motivacijo za branje ter znanje (poznavanje 
slovnice, tematike, jezika, diskurza, bralnih strategij) (Snow, 2002).  
 
Gough in Tunmer (1986) sta v preprostem modelu branja opredelila formulo, ki pravi, 
da je za branje in bralno razumevanje potrebno ustrezno dekodiranje ter jezikovno 
razumevanje.  
 
Veliko dejavnikov vpliva na to, da učenec ne zmore razumeti prebranega. Do tega 
pride, ko se učenec srečuje s težavami na področju dekodiranja besed, tekočega 
branja besedila, razumevanja besed, povezovanja pomena z že usvojenim znanjem, 
ustreznih strategij branja in razumevanja ter spremljanja razumevanja (Carlisle in 
Rice, 2002; National Institute for Literacy, 2001; Snow, 2002, v Edmonds, Vaughn, 
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Wexler, Reutebuch, Cable, Klingler Tackett, in Wick Schnakenberg, 2009). Prav tako 
na bralno razumevanje vplivajo tudi kognitivni dejavniki, kot so: fonološko 
procesiranje, kratkotrajno ter delovno pomnjenje (Singleton, 2002).  
 
Branje z namenom razumevanja nujno vključuje metakognitivne aktivnosti, s katerimi 
bralec spremlja razumevanje prebranega. Pri uspešnih bralcih to poteka nezavedno, 
vse dokler ne naletijo na del, ki opozori na problem z razumevanjem. V takem 
primeru potrebujejo pri branju dodaten čas ter več miselnega napora (Brown, 1980, v 
Wray, 2002). 

2.3.4 Fonološko zavedanje in procesiranje  

2.3.4.1 Fonološko zavedanje 

Fonološko zavedanje kot eksplicitna fonologija se nanaša na operiranje z glasovi v 
govoru in vključuje pomnjenje, analizo in sintezo fonoloških elementov in je 
opredeljeno kot zmožnost prepoznavanja, razlikovanja, odkrivanja in manipuliranja 
glasovnih enot jezika (Nijakowska, 2010).  
 
Izraz fonologija se ne nanaša le na zmožnost izgovorjave besed v svojem in tujem 
jeziku, ampak tudi na zmožnost učenja povezav med glasom in simbolom, v katerem 
koli jeziku, ki se ga učenec uči. Vključuje zmožnost razločevanja med glasom in črko 
ter prepoznavanja glasov, ki sestavljajo besedo. To zmožnost pogosto imenujemo 
fonološko zavedanje (Crombie, 1997).  
 
Pri razvijanju fonološkega zavedanja otroci prehajajo od večjih k manjšim glasovnim 
enotam. Zmožnost identificiranja in manipuliranja s fonološkimi enotami v besedah se 
nanaša na večje dele, saj so ti bolj opazni. Tako se zmožnost prepoznavanja rim, 
zlogov in začetkov besed razvije prej kot zavedanje posameznih glasov oz. fonemov. 
Otrok najprej ugotovi, da so povedi sestavljene iz posameznih besed, nato da se 
besede lahko razčleni na zloge, začetek besede in rimo, kot zadnje pa se pojavi 
fonemsko zavedanje, da so besede sestavljene iz zaporedja glasov. Nanaša se na 
posamezne glasove, njihovo prepoznavo in manipulacijo. Gre za zavedanje glasov v 
besedi ter da te glasove lahko delimo, združujemo in jih izoliramo (Nijakowska, 
2016). 
 
Naloge, ki so vezane na produkcijo, zahtevajo več truda kot tiste vaje, ki so vezane 
na prepoznavanje. Prav tako več truda zahteva analiza glasov v primerjavi z 
združevanjem (Nijakowska idr., 2016). Fonološko zavedanje, izmerjeno v 
predšolskem obdobju, predstavlja dober napovednik kasnejših bralnih dosežkov 
(Snowling, 2001). 

2.3.4.2 Fonološko procesiranje 

Fonološko oz. glasovno procesiranje kot implicitna fonologija se nanaša na uporabo 
govora brez ozira na strukturo govorjenih besed (Nijakowska, 2010). 
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Obstaja precej dokazov, da je učinkovito fonološko procesiranje nujno za uspešno 
branje ter da so težave v pridobivanju fonoloških spretnosti vzrok za disleksijo. 
Otroci, ki imajo težave z razlikovanjem glasov v govorjenih besedah, bodo 
najverjetneje imeli težave pri usvajanju alfabetskega principa, da črke predstavljajo 
glasove. Ti otroci izkazujejo največje tveganje za disleksijo glede na hipotezo 
fonološkega deficita (Reid, 2009).  
 
Šibko fonološko kodiranje predstavlja enega izmed vzrokov za disleksijo. Opis 
fonološkega deficita oziroma primanjkljaja je običajno sestavljen iz treh elementov: 
fonemsko zavedanje, počasnejši priklic besed (opazi se pri nalogah hitrega, 
avtomatiziranega poimenovanja) in šibko delovno pomnjenje (opazno pri ponavljanju 
nebesed in obsegu pomnjenja števk) (Ramus, 2004, v Nijakowska, 2010).  

2.4 PISANJE 

U. Frith (1985, v Jamieson in Simpson, 2006) omenja, da je težko ločevati med 
črkovanjem (zapisovanjem) ter branjem, saj se med obema spretnostma dogaja 
neprestana interakcija. Čeprav lahko o kompleksnosti angleškega sistema 
zapisovanja govorimo ločeno, je treba pri poučevanju upoštevati in združiti obe 
spretnosti, tako zapisovanje kot tudi branje.  
 
J. Nijakowska (2010) navaja komponente, ki so značilne za branje in zapisovanje: 
razvoj govora (zmožnost tvorbe in razumevanja jezikovno ustreznih povedi), razvoj 
jezika (sem sodijo zmožnosti fonologije, morfologije, sintakse, semantike in 
verbalnega spomina), jezikovno zavedanje ter zavedanje pisave kot sistem simbolov 
z določenimi pravili, ki je povezan z jezikom. Prav tako je treba upoštevati pomen 
pozornosti in spomina.  
 
Reid (2009) navaja spretnosti, ki jih mora učenec vključevati pri pisanju sestavka:   

- organizacija, 
- tvorjenje ustreznega zaporedja, 
- prepoznava bistvenih podatkov, 
- razvijanje zgodbe, 
- domišljija, 
- slovnica ter skladnja,  
- spomin.  

 
Učenci z disleksijo imajo lahko pri nekaterih izmed naštetih spretnosti težave, saj 
težko načrtujejo zapis, tvorijo ustrezno zaporedje, pogosto se osredotočajo na točke, 
ki niso bistvene, kljub temu da imajo lahko bujno domišljijo, jim primanjkuje besedišče 
ki ga potrebujejo za razvijanje zgodbe, pogosto so prisotne tudi težave s skladnjo 
(Reid, 2009).  
 
Za veliko otrok z disleksijo predstavlja zapisovanje večje težave kot branje besed, kar 
se lahko nadaljuje tudi v odraslosti omenja Reid (2009). M. Snowling (2000, v Reid, 
2009) trdi, da bodo učenci z disleksijo prej razvili uspešne kompenzacijske strategije 
za branje kakor za zapisovanje. Pri uspešnem zapisovanju imajo pomembno vlogo 
sposobnosti fonološkega zavedanja, poznavanja sintakse ter pomena besed. Poznati 
je treba povezave med glasovi in črkami oz. grafemi. Prav zaradi tega imajo učenci z 
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disleksijo več težav, saj si pri branju lažje pomagajo s pomočjo konteksta kot pa pri 
zapisovanju. 

2.4.1 Pisanje in transparentnost jezika 

V nekaterih abecednih ortografijah imata ena črka ali sklop črk lahko več različnih 
izgovorjav. Primer takih jezikov predstavljajo netransparentni jeziki, kot so: 
angleščina, danščina, francoščina. V drugih, transparentnih jezikih pa je način 
izgovorjave samo en kot npr. v italijanščini, hrvaščini in tudi v slovenščini. Prav tako 
velja obratno, posamezen glas ima v nekaterih jezikih (tj. netransparentnih jezikih) 
več različnih zapisov, v drugih (tj. transparentnih jezikih) pa je skoraj vedno zapisan 
na enak način (Goswami, 2005).  
 
M. Crombie (2000) omenja, da otroci z disleksijo lažje usvojijo jezik, ki je ortografsko 
bolj podoben njihovemu maternemu jeziku. Različni jeziki imajo tudi različne 
ortografije. V transparentnih jezikih so preproste – vsebujejo jasno, enoznačno 
povezavo med črkami in glasovi. V ortografijah netransparentnih jezikov je povezava 
manj jasna.  
 
Učenec se pri učenju zapisa besed srečuje s številnimi izzivi. Razumeti mora, da 
zapis predstavlja govorjeni jezik, da morajo izgovorjeno razčleniti na posamezne 
enote. Ena od težav, s katero se srečujejo učenci pri jezikih z alfabetskim zapisom, je 
ta, da je enota (črka), ki predstavlja jezik (glas oz. fonem) abstraktna. Učenci imajo 
več težav z razčlenjevanjem govora v glasove kot pa v zloge, začetke besed ali rime 
(Liberman, Shankweiler, Fischer in Carter, 1974, Treiman, Zukowski, 1991, v 
Treiman in Kessler, 2005). Težave z razčlenjevanjem lahko vodijo v napake pri 
zapisu v sistemih z alfabetskim principom. Tako lahko otrok posamezen začetni sklop 
zapiše z eno črko in ne z dvema (npr. sak za snake). Razčlenjevanje govora v 
glasove predstavlja oviro pri učenju pravilnega zapisa. Vsi učenci morajo v jezikih z 
alfabetskim principom to prepreko prečkati ne glede na transparentnost sistema. Če 
otrok zmore razčleniti govor in posamezne člene razvrstiti na tak način kot pisni 
sistem, bo njegov spomin manj obremenjen, kot če bi govor razdelil le na posamezne 
zloge. V angleškem jeziku z več tisoč zlogi bi to predstavljalo precejšnjo obremenitev. 
Otroci imajo večkrat težave tudi z zapisom besed, ki vsebujejo dve črki za zapis 
enega glasu (digraphs). Pogosta napaka je izpuščanje ene izmed črk (sip za ship) 
(Treiman in Kessler, 2005).  
 
Pri učenju črkovanja so potrebne vizualne in fonološke spretnosti. Otrok se mora 
naučiti o simbolih, da le ti predstavljajo jezikovne enote. Težava postane, ko so si 
simboli med seboj podobni in jih otrok težje razlikuje (npr. p, b, d). Učenje imen za 
posamezne črke je v pomoč otrokom pri učenju njihovih glasov. Otrokom pomaga pri 
pravilnem zapisu besed, v nekaterih primerih pa lahko prispeva k napakam (Treiman 
in Kassler, 2005). 
 
Hanna idr. (1966, v Kessler in Treiman, 2001) predlagajo kot učinkovito strategijo 
zapomnitev zapisa določenega glasu, ki se pojavlja v največ besedah. To nam 
omogoča 73 % pravilnost pri zapisu besed. Še vedno pa ta pristop ni najbolj učinkovit 
pri poučevanju otrok. 
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2.4.2 Pisanje v tujem jeziku 

Proces pisanja v tujem jeziku je podoben pisanju v maternem. Pisec tako v 
maternem kot tujem jeziku načrtuje, zapisuje ter zapisano pregleduje. S tem razvija 
ideje ter išče ustrezne načine, kako jih izraziti. Kljub temu se med pisanjem v tujem in 
maternem jeziku pojavljajo nekatere razlike. Silva (1993) povzema raziskave, ki 
primerjajo zapisovanje v tujem in maternem jeziku na področjih skladnje sestavka ter 
značilnostih zapisovanja. Pisec v tujem jeziku v manjši meri načrtuje pisanjem, a več 
časa nameni zbiranju snovi za pisanje. Zbiranje je težje, manj uspešno in težje ga 
organizirajo za zapis. Tako je zapisovanje v tujem jeziku bolj naporno, manj tekoče 
ter manj produktivno, če primerjamo s pisanjem v maternem jeziku. Pregledovanja 
zapisa je manj, se pa pisci v tujem jeziku pri pregledu bolj osredotočajo na slovnico in 
ne na zapis besed, prav tako se v manjši meri zanašajo na to, kaj je »slišati bolje«, 
kot pri maternem jeziku. Pisanje v tujem jeziku je manj tekoč proces, v splošnem so 
zapisana besedila krajša ter zapisana z več napakami, njihova struktura je 
preprostejša.   

2.4.3 Ortografsko procesiranje  

Ortografija ali pravopis se nanaša na dogovorjen sistem pisanja v katerem koli jeziku. 
Vključuje pravila o zaporedju in kombinaciji črk, velikih začetnicah in postavljanju 
ločil. Za tekoče branje je poleg strategij, ki so vezane na dekodiranja glasov, 
potrebna tudi zmožnost prepoznavanja vzorca črk kot celo besedo ali znotraj besede. 
Za to pa je potreben razvoj ortografskega procesiranja. Ortografsko procesiranje je 
zmožnost razumeti in prepoznati te dogovore kot tudi prepoznati, ali je beseda 
pravilno ali nepravilno zapisana (DFS Literacy & Clinical Services, 2014).  
 
Ortografsko procesiranje predstavlja zmožnost oblikovanja, shranjevanja in dostopa 
do ortografskih reprezentacij (Stanovich in West, 1989, v Burt, 2006). Gre za 
zmožnost prepoznave vizualnega vidika jezika, ki ga predstavljajo črke, vzorci črk in 
ločila (Kormos, 2017).  
 
Učenci s šibkim ortografskim procesiranjem se zanašajo na glaskovanje posamezne 
besede namesto, da bi to ohranili v spominu. Takšno dekodiranje za učenca 
predstavlja velik napor. Bolj verjetno je tudi, da bodo učenci s težavami ortografskega 
procesiranja težje zanašali na poznavanje korena besede pri prepoznavanju pomena 
različic te besede, pri branju pa bodo mešali preproste besede kot so 'on' ali 'to'. 
(DFS Literacy & Clinical Services, 2014).  
 
Težave z ortografskim procesiranjem so povezane tudi s težavami v prepoznavi črk 
ter obračanju le-teh. Če oblika in usmerjenost črke nista popolnoma usvojeni in 
uskladiščeni v vizualnem spominu, bo učenec prej storil napako, obrnil črko ter ne bo 
prepoznal, da je ta napačno zapisana (DFS Literacy & Clinical Services, 2014). 
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2.4.4 Principi pravopisa slovenskega in angleškega jezika  

2.4.4.1 Principi pravopisa slovenskega jezika 

Slovenščino lahko označimo kot jezik s plitko ortografijo, saj ima razmeroma jasne 
povezave med črko in glasom. Slovenščina vsebuje 29 glasov, te glasove pa 
ponazarjamo s 25 črkami slovenske abecede. 5 samoglasnikov a, e, i, o, u ponazarja 
8 glasov a, ozki e, široki e, polglasnik, i, ozki o, široki o ter u. V slovenščini ne velja 
pravilo: »Kolikor črk, toliko glasov« oz. »Kolikor glasov, toliko črk,« saj nekatere 
glasove zapisujemo z različnimi črkami, nekatere črke pa zaznamujejo več glasov. 
Tako npr. ustnični nenosni zvočnik lahko zapisujemo s črko v, v določenih primerih 
pa tudi s črko l ali u (npr. siv, dal, nauk – vse tri besede vsebujejo isti glas, ki je 
ponazorjen s tremi različnimi črkami). Nasprotno pa lahko črka ponazarja več glasov, 
npr. črka v v besedi predstavlja glas v, polsamoglasniški u, glas w ali pa samoglasnik 
u (Slovenski pravopis. I Pravila, 2014).  
 
Glasoslovna pravila slovenskega pravopisa pri obravnavi upoštevajo načelo 
jezikoslovca Stanislava Škrabca, da mora biti vsak pravopis osnovan na glasovni 
podlagi (Dobrovoljc, 2004). Vendar lahko slovenski pravopis opredelimo kot 
morfofonološki, kar pomeni, da beseda kljub spreminjanju končnic (sklanjanju, 
spreganju) ohranja izhodiščno obliko besede (Poletanović, 2015). Tako npr. 
samostalnik stol izgovorimo [stou], a zapišemo stol, saj s tem ohranimo doslednosti 
pri sklanjanju (stol, stola, stolu, stolom …). Da se izognemo napakam pri zapisu 
podobnih besed, kot je npr. beseda stol, si lahko pomagamo s preprostimi 
strategijami, kot je ta, da besedo postavimo v nikalno obliko (stol je, stola ni).  

2.4.4.2 Principi pravopisa angleškega jezika 

Zapis je več kot zgolj transkripcija govora. Način zapisovanja v angleškem jeziku 
(angleška ortografija) odseva fonologijo (glasovno strukturo), morfologijo (slovnične 
pokazatelje) ter semantiko (pomen besede). Kaže pa tudi na etimologijo (izvor 
besede) (Jamieson in Simpson, 2006). 
 
Na trenutno obstoječa pravila angleškega pravopisa je vplivalo veliko lingvističnih in 
kulturnih dejavnikov, kar se odraža v veliki količini nepravilnosti in izjem. Angleški 
pravopis pa je bil osnovan vsaj na treh večjih principih (Kessler in Treiman, 2003): 
 

- Konservatizem: kadar je zapis neke besede splošno sprejet, takšen tudi 
ostane. Kljub temu, da se konservatizem pogosto kritizira, je v zakup potrebno 
vzeti napor, ki bil potreben za neprestano učenje novih sistemov zapisa in 
obdržati v spominu stare (Kessler in Treiman 2003; Treiman in Kessler, 2005).  

 
- Neprilagojen zapis prevzetih besed: angleščina je polna prevzetih besed iz 

ostalih jezikov (npr. latinščina, francoščina), njihov zapis najpogosteje ni 
prilagojen angleškemu prostoru, ampak ostane takšen kot v izvirnem jeziku.  

 
- Prikaz neglasovnih informacij: zapis besede nam pove več kot zgolj to, kako 

jo izgovoriti. V veliko primerih šele iz zapisa besede vidimo, kakšen je njen 
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pomen. Za primer enakozvočnice: sight, site, cite – zaradi konservativnosti 
zapisa, se besede še vedno zapisujejo različno druga od druge, četudi se je 
njihova izgovorjava spremenila in postala enaka (npr. v besedi sight gh 
predstavlja samoglasnik, ki ga ne izgovarjamo več). Zapis besede nam pove 
tudi, ali je ta polnopomenska ali nepolnopomenska (funkcionalna). Vse 
polnopomenske besede (z redkimi izjemami) imajo vsaj tri črke. Predlog in 
zapišemo z dvema črkama, pomenska beseda inn, mora biti daljša. To 
dosežemo s podvojitvijo zadnje črke, kar lahko razumemo kot nepravilen 
zapis, če ne poznamo zgoraj opisanega principa (Venezky, 1970, v Kessler in 
Treiman, 2003). 

 
Poznavanje zgoraj naštetih principov angleškega pravopisa ne omogoča lažjega 
pridobivanja pismenosti, angleški jezik je še vedno zelo kompleksen. Kljub temu 
lahko s tem lažje razumemo sistem zapisovanja v angleškem jeziku in učencu 
pojasnimo, da ta ni kaotičen, ampak temelji na principih, ki jim tudi uspešno sledi.  
 
Beseda v angleščini je sestavljena iz treh delov – samoglasnik kot osrednji del, pred 
njim je lahko samoglasnik (ali več samoglasnikov), ki tvorijo začetek besede (ang. 
onset), prav tako je lahko za njim samoglasnik (ali več), ki tvorijo konec besede (ang. 
coda). S to delitvijo so lahko raziskovalci preverili, ali je samoglasnik res najmanj 
konsistenten del besede, ali je okolje v pomoč pri zapisu samoglasnika, ter če je, 
kateri od obeh delov je v večjo pomoč (začetek ali koda) (Kessler in Treiman, 2003).  
 
Raziskava ugotavlja, da je težje zapisovati samoglasnike kot soglasnike ter da je 
soglasnike lažje zapisovati v začetnem delu besede kot končnem. Ti izsledki se 
ujemajo z ugotovitvami raziskave (Treiman, Berch in Weatherson, 1993, v Kessler in 
Treiman, 2003), da otroci v povprečju bolje zapisujejo začetek besede kot konec in 
konce besede bolje kot samoglasnike.  
 
Pri zapisovanju je v lažjo pomoč konec besede, ki skupaj s samoglasnikom tvori 
konec besede. Povezava med elementi znotraj konca besede je močnejša kot 
povezava med začetkom besede in samoglasnikom. Otroci dojemajo zadnji del 
besede kot celoto, saj zlog lažje prelomijo po prvem soglasniku in soglasnik ter zadnji 
del besede pustijo skupaj. Na podlagi teh ugotovitev lahko izpeljemo, da je pri učenju 
izgovorjave potrebno dati velik poudarek končnemu delu besede. Ta strategija je 
najbolj učinkovita pri učenju zapisovanja angleških besed. Predstavitev besed v 
skupinah glede na končni del besede (npr. child, wild, mild ali side, ride, hide) je za 
učence lažja, saj prepoznavajo vzorce, ki so jim v pomoč pri učenju in priklicu 
izgovorjave (Kessler in Treiman, 2003).  
 
V manjšem obsegu je ta način mogoče prenesti tudi na začetke besed. Besede, ki se 
začnejo z enakim glasom, ampak se zapišejo drugače, je dobro organizirati v 
skupine, glede na samoglasnik, ki ga besede vsebujejo (can, cat, catch ali kid, kiss, 
kit). Vsekakor pa moramo učence pripraviti na to, da obstajajo tudi izjeme ter da ne 
moremo vseh besed, ki se rimajo, tudi zapisati enako (right in white). Število izjem je 
vseeno manjše kot v primerjavi s tem, da bi učenec upošteval individualen glas ne 
glede na njegovo okolico (Kessler in Treiman, 2003).  
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2.5 SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE NA PODROČJU BRANJA IN PISANJA  

Na področju opredeljevanja specifičnih učnih težav (v nadaljevanju SUT) se uporablja 
raznolika terminologija, ki se razlikuje tudi med posameznimi državami, na kar 
opozarja tudi J. Nijakowska (2010). To je posledica kompleksne narave težav ter 
različnih vrst motenj branja in pisanja. 
 
Ločiti moramo med motnjami branja in pisanja, ki so pridobljene ali razvojne. 
Pridobljene motnje so posledica možganske poškodbe ali bolezni. Razvojne motnje, 
ki so prisotne od otroštva dalje, delimo na specifične in splošne. Splošne razvojne 
motnje se odražajo v večini ali v vseh kognitivnih funkcijah. Specifične razvojne 
motnje pa se nanašajo na situacije, kjer je okvarjena samo ena ali omejeno število 
spretnosti, ostala področja ostajajo tipično razvita.  
 
G. Krasowicz (1997, v Nijakowska, 2010) specifične razvojne motnje branja deli še 
na specifične motnje dekodiranja ter na specifične motnje bralnega razumevanja. 
Specifične razvojne motnje branja poimenuje z izrazom razvojna disleksija. Enako 
sta Gough in Tunmer (1986) glede na preprost model branja, ki je sestavljen iz 
dekodiranja ter razumevanja, ločila tri vrste težav na področju branja: težave z 
dekodiranjem (disleksija), težave z razumevanjem (hiperleksija) ali težave z obema 
procesoma (bralne težave).  
 
Za označevanje sindroma SUT na področju branja in pravopisa kot motnjo pisne 
komunikacije avtorji uporabljajo tudi izraz razvojna disleksija. Znotraj tega sindroma 
prepoznavamo tri ločene motnje:  

- disleksijo: specifična težava v učenju branja (šibko dekodiranje),  
- disortografijo: specifična težava na ravni pravopisa (šibko kodiranje) in  
- disgrafijo: specifična težava na področju pridobivanja ustrezne grafične ravni 

pisanja (Bogdanowicz, 1989, 1997b, 1999, v Nijakowska, 2010).  

2.5.1 Definicije disleksije 

Mednarodna zveza za disleksijo (International Dyslexia Association, 2002) v svoji 
definiciji disleksijo opredeljuje kot specifično učno težavo nevrobiološkega izvora. 
Zanjo so značilne težave s točnim in/ali tekočim prepoznavanjem besed ter šibkosti v 
spretnostih črkovanja in dekodiranja. Te težave običajno izvirajo iz primanjkljaja na 
fonološkem področju jezika. Fonološki primanjkljaj je pogosto nepričakovan glede na 
kognitivne zmožnosti ter ob zagotavljanju učinkovitega poučevanja v razredu. 
 
Evropska zveza za disleksijo (European Dyslexia Association, 2014) disleksijo 
opredeljuje kot različnost nevrološkega izvora, ki otežuje usvajanje in rabo spretnosti 
branja, pravopisa in pisanja. Kognitivne težave, ki povzročajo te razlike, vplivajo tudi 
na organizacijsko, matematično, socialno področje itn. Disleksija je posledica 
kombinacije težav fonološkega procesiranja, delovnega spomina, hitrega 
poimenovanja, operiranja z zaporedji in avtomatizacije osnovnih učnih spretnosti. 
Poleg omenjenih težav se posamezniki z disleksijo skozi celo življenje zaradi slabše 
razvitih osnovnih spretnosti soočajo z vsakdanjimi izzivi v okolju. Raziskovalci 
priznavajo, da so za nastanek disleksije možni različni vzroki, med njimi tudi dedni 
dejavniki. Disleksija ni odvisna od ravni inteligentnosti posameznika, njegovega 
socialno-ekonomskega položaja ter vlaganja truda.  
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Avtorji omenjenim definicijam dodajajo še, da gre za težave, ki se nanašajo na 
podpovprečno predelovanje tiska na ravni besed. Gre za nenatančno in/ali počasno 
dekodiranje besed ter napačno kodiranje besed. Otroci z disleksijo so neuspešni pri 
prepoznavanju besed glede na njihovo starost. Branje je primarno osnovano na 
fonološkem procesiranju in vizualni analizi, pomembna pa je tudi hitrost procesiranja 
informacij ter zmožnost integriranja informacij iz različnih virov. Otrokom z disleksijo 
točno in tekoče branje povzroča vrsto težav, za razliko od tega pa se težav z bralnim 
razumevanjem ne povezuje z disleksijo. Nenazadnje disleksija je vseživljenjska, njeni 
simptomi so dinamični, kar pomeni, da se značilnosti in težave povezane z disleksijo 
spreminjajo s starostjo in razvojem posameznika (Nijakowska, 2010).  

2.5.2 Znaki disleksije 

Disleksijo lahko opišemo kot skriti primanjkljaj, saj se njeni znaki pokažejo šele, ko 
mora posameznik pokazati znanje branja in pisanja ali procesiranja določene vrste 
informacij (Reid, 2007). Včasih je učenec z disleksijo označen kot len ali nemotiviran 
za šolsko delo. Med najpomembnejšimi znaki disleksije, ki pa se ne izražajo pri vseh 
posameznikih v celoti in enako izrazito so (Magajna, Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, 
Pečjak in Bregar Golobič, 2008):  
 

- Težave imajo pri zavedanju glasov v besedah, zaznavanju vrstnega reda 
glasov, zlogov in rim, 

- težave pri prepoznavanju besed – predvsem posameznih besed, 
- težje prikličejo črke ter pravilno zapisujejo besede (pravopis),  
- težave z vrstnim redom glasov, črk, števk ali besed pri branju in pisanju,  
- slabše bralno razumevanje,  
- težje izražajo misli v pisni in ustni obliki, 
- zaostajajo pri razvoju govora in jezika,  
- težje se orientirajo v prostoru in času,  
- težave imajo na področju stranskosti,  
- težave povezane z obliko in hitrostjo pisanja,  
- težave pri matematiki zaradi težav z rabo pravilnega zaporedja korakov, smeri 

ali matematičnega jezika,  
- podobne težave srečamo tudi pri sorodnikih.  

 
Med zunanjimi znaki disleksije najdemo vzorce napak pri branju in črkovanju, težave 
pri pisanju, težave z upravljanjem časa, posameznik potrebuje več časa za 
dokončanje naloge, nenatančnost pri prepisovanju, izogibanje pisanju ter 
diskrepanco med izkazanimi dosežki v aktivnostih iz učnega načrta (Reid, 2009). J. 
Nijakowska idr. (2016) omenjajo še slabšo hitrost branja in pisanja, omejeno 
besedišče v tujem jeziku, slabše poznavanje sintakse ter morfologije, težave z 
vzpostavljanjem povezave med glasom in črko, menjavanje podobnih besed, 
pomanjkanje pozornosti za dekodiranje pomena besed ter težjo organizacijo misli za 
pisanje.  
 
Vsi našteti znaki izvirajo iz razlik na kognitivni ravni, ki vplivajo na fonološko 
procesiranje, hitrost poimenovanja, delovni spomin, avtomatizacijo veščin ter 
metakognitivne dejavnike (Reid, 2009). Posamezniki z disleksijo imajo tako lahko 
težave z ohranjanjem in upravljanjem informacij v delovnem spominu, težje 
predelujejo in osmišljajo glasove, lahko so bolj nerodni ter težje osvojijo dobro 
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koordinacijo, kar vpliva tudi na koordinacijo oko-roka. Počasnejše je tudi 
predelovanje vizualnih informacij, kar pomeni, da imajo težave pri ohranjanju miselne 
slike črk in besednih oblik (Raduly-Zorgo, Smythe in Gyarmathy, 2010).  

2.6 POUČEVANJE IN UČENJE TUJIH JEZIKOV 

Obstajajo različni pristopi za poučevanje tujih jezikov, a ker ne obstaja ena sama 
univerzalna metoda, ki bi ustrezala vsem učnim situacijam, je pomembno, da 
poznamo različne metode, s katerimi lahko zagotovimo kakovosten pouk. J. 
Brewster, G. Ellis in Girard (2002) omenjajo šest pogostih pristopov, ki se uporabljajo 
pri poučevanju tujega jezika v osnovnih šolah.  
 

- Avdiolingvistični pristop (ang. Audio-lingual): poudarek daje na ponavljanje 
novega jezika preko dialogov. Ta pristop poudarja memorizacijo ter naloge, ki 
vključujejo mehanično ponavljanje brez dodanega konteksta. Pouk poteka 
frontalno ter ne vsebuje skupinskega dela ali dela v parih. Otroke spodbuja, da 
pozorno poslušajo ter si zapomnijo posamezne dele jezika, kar je tudi 
pomemben del učenja tujega jezika. Premalo pa je spodbujanja učencev, da 
bi sami, samostojno tvorili jezik. Učenci se pri takem pristopu lahko začnejo 
dolgočasiti, saj ne vsebuje pestrosti, ki bi vzdrževala njihov interes. Prav tako 
pa lahko ne razvijejo pozitivnega odnosa do učenja tujih jezikov.  

 
- Popolni telesni odziv (ang. Total Physical Response): pristop je zelo 

priljubljen med mlajšimi učenci, saj jezik predstavlja preko različnih aktivnosti 
in gibanja. Razvija spretnosti poslušanja, nov jezik predstavlja na vizualen 
način ter je postavljen v kontekst. Učenci niso pod neposrednim pritiskom, naj 
uporabljajo jezik, ampak tega uporabljajo preko različnih aktivnosti, pesmi, 
zgodb …  
 

- Komunikacijski pristop (ang. The communicative approach): poudarja 
socialno naravo učenja jezika ter interakcij pri tem. Učitelj učence pri tem 
pristopu spodbuja k risanju, dramatiziranju, poslušanju, govorjenju, branju in 
pisanju. Vse te dejavnosti so postavljene v določen kontekst. Pristop je tako 
osnovan na aktivnostih, običajno so to trije tipi aktivnosti – reševanje 
problemov (prepoznavanje, povezovanje, postavljanje v zaporedje, 
razvrščanje), interaktivne dejavnosti (ankete, intervjuji) ter kreativne dejavnosti 
(izdelovanje mask, voščilnic …). Dejavnosti imajo cilj razvijati učenčeve 
komunikacijske spretnosti ter spodbujati njegovo vnemo za delo. Kot kritika 
tega pristopa se pojavljajo očitki, da pristop pretirano poudarja komunikacijo 
ter tekočnost v komuniciranju, pozablja pa na slovnično ustreznost 
povedanega.  
 

- Učenje osnovano na nalogah (ang. Task-based learning): pristop je nastal 
kot odgovor na kritike komunikacijskega pristopa. Skuša uravnotežiti slovnično 
ustreznost na eni strani ter tekočnost na drugi (Skehan, 1998, v Brewster idr., 
2002). Učitelj učence spodbuja k pripravi predstavitve njihovega dela pred 
ostalimi ter k načrtovanju tega. Učenci tako prevzemajo odgovornost ter 
možnost izbire, kaj bodo predstavili. Opravljeni predstavitvi pa sledi jezikovna 
analiza, v kateri se učenci osredotočijo na ustreznost jezika, potem ko so 
predstavitev že opravili. Pristop je sestavljen iz treh faz: priprava na nalogo 
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(predstavitev novega jezika ter postopkov, ki jih bodo potrebovali), naloga 
sama (učenci v parih izvajajo naloge, povzetek rezultatov pa kasneje 
predstavijo) ter zadnja faza – fokus na jezik, kjer učenci iščejo pogoste besede 
in fraze, ki so jih uporabili.  
 

- Metodologija osnovana na zgodbah (ang. Story-based methodology): 
pripovedovanje zgodb je otrokom blizu. Pristop je bil v raziskavi na Hrvaškem 
ocenjen kot zelo produktiven. Prav tako pa pripovedovanje zgodb vključujejo 
tudi številni učbeniki. 
 

- Medpredmetno povezovanje (ang. Cross-curricular): povezano je s 
pristopom, ki je osnovan na nalogah in aktivnostih. Učenje tujega jezika je tu 
povezano z drugimi vsebinami predmetov kot so matematika, naravoslovje, 
umetnost …  

 
Dandanes je pri poučevanju tujih jezikov poudarek na komunikacijskem pristopu, saj 
ga vsebuje veliko učbenikov ter osnovnih šol. A veliko učiteljev v svoje poučevanje 
vključuje kombinacijo vseh zgoraj opisanih pristopov (Brewster idr., 2002). 
Komunikacijski pristop tako lahko razumemo kot filozofijo jezikovnega poučevanja ne 
pa metodo, saj obstaja veliko interpretacij, kaj naj bi komunikacijski pristop zajemal 
(Skela in Dagarin Fojkar, 2009).  
 
Učni načrt za angleščino v (2016) v slovenskih osnovnih šolah opredeljuje sodobni 
jezikovni pouk kot nadgradnjo komunikacijskega pristopa v dejavnostno in 
zmožnostno naravnano poučevanje in učenje jezikov. Učni načrt za angleščino 
(2016) v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju določa naslednje operativne cilje 
na področju ortografije:  
 

- spoznavajo in uporabljajo temeljna načela za zapisovanje v angleščini in 
razmerja med glasovi in zapisom;  

- se urijo v rabi ustreznih pripomočkov (npr. slovar, črkovalnik). 
 
V tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju se cilji na tem področju nadgrajujejo:  
 

- spoznavajo nova in utrjujejo ter uporabljajo načela za zapisovanje v angleščini 
ter razmerja med glasovi in zapisom, sklepajo o zapisu neznanih besed;  

- uporabljajo strategije za izboljšanje ortografskih in pravopisnih zmožnosti 
(zvočne, vidne, pomenske; ponovno branje ipd.);  

- znajo uporabljati ustrezne pripomočke za izboljševanje kakovosti pisnih 
besedil (npr. slovar, črkovalnik).  

 
Pri komunikacijskem pristopu se manj poudarja direktno poučevanje glasov, povezav 
med glasovi in črkami ter slovničnih pravil. To omenja tudi J. Nijakowska (2010) in 
navaja avtorico K. Koda (1992, v Nijakowska, 2010), ki pravi, da učinkovita 
prepoznava črk ter besed igra ključno vlogo v uspešnem bralnem razumevanju v 
tujem jeziku. Na to, da se pri učenju angleščine kot tujega jezika zelo malo pozornosti 
namenja področju ujemanja glasov s črkami oz. grafemi, opozarjajo tudi M. Dagarin 
Fojkar, U. Sešek ter Skela (2011). Od učencev se pričakuje, da si bodo zapomnili ter 
znali dekodirati besede v celoti. Opismenjevanje tako ne poteka sistematično, ampak 
je prepuščeno naključju ter predstavlja stranski proizvod učenja tujega jezika.  
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Veliko dilem je o tem, ali je učence treba podučiti, da je angleški sistem zapisovanja 
alfabetski. Piagetova trditev, da so otroci aktivni učenci, ki sami izgrajujejo svoje 
znanje, je spodbudila celostni jezikovni pristop. Ta zagovarja, da bi branje moralo biti 
osnovano na pomenu besed. Neznane besede naj bi učenci prepoznali kot celoto, 
pomen pa bi prepoznali s pomočjo konteksta besedila ali slikovnih namigov. Ta 
pristop predstavlja težavo za učence, ki imajo šibko razvite jezikovne spretnosti. Ti 
bodo imeli več težav pri predvidevanju manjkajočih besed in njihove težave pri branju 
se bodo tako povečale (Johnston in Watson, 2007). 

2.6.1 Težave učencev z disleksijo pri učenju tujih jezikov  

Učenje tujega jezika je kompleksen proces, za katerega je potrebna uporaba ter 
interakcija številnih spretnosti, kot so: analitične, ki jim omogočajo razumevanje 
formalnih lingvističnih struktur učenja tujega jezika, metakognitivne, ki jim omogočajo 
samokorekcijo in analizo napak ter spomin, ki je potreben za shranjevanje in 
dostopanje do novega besedišča (Dal, 2008). Učenci z disleksijo pa se srečujejo s 
številnimi težavami, ki vplivajo tudi na učenje tujih jezikov. M. Crombie (1997) navaja 
težave na področju fonološkega procesiranja, delovnega pomnjenja, slušne 
diskriminacije, težave s sintakso ter slušnim sekvencioniranjem (Gathercole in 
Baddeley, 1989; Crombie, 1992; Rack, Snowling in Olson, 1992; Sparks idr., 1992; 
Miles, 1993, v Crombie, 1997).  
 
Začetnemu učenju tujega jezika lahko učenci z disleksijo dokaj uspešno sledijo. 
Sčasoma pa postane učenje težje, saj se poveča zahtevnost. Količina besedišča, ki 
ga mora učenec poznati, naraste, s tem postane tudi spomin bolj obremenjen 
(Crombie, 1997). M. Crombie (2000) opozarja, da se brez dobrega obvladovanja 
fonologije učenec ne more zanašati na pripomočke, kot so seznami z besediščem ali 
slovarji. Pri uporabi slovarjev učence z disleksijo ovirajo težave z zaporedji in 
delovnim spominom. Težave imajo z vrstnim redom črk, ki si ga ne morejo zapomniti, 
četudi so to večkrat vadili. Glede na navedene težave bo količina besedišča, ki ga 
mora učenec usvojiti, hitro dosegla kritično mejo (Crombie, 2000).  
 
Ganschow in Sparks (1986, v Crombie, 1997) v svoji raziskavi ugotavljata, da vzrok 
težav za učenje tujih jezikov leži v primanjkljaju poslušanja. To pa je v nasprotju z 
ugotovitvami raziskav na področju učenja prvega jezika, ki v splošnem dokazujejo 
ustrezne sposobnosti slušnega razumevanja pri učencih z disleksijo (Crombie, 1997).  
 
Avtorji L. Ganschow, Sparks in Javorsky (1998) trdijo, da je uspeh ali neuspeh pri 
učenju tujega jezika odvisen predvsem od jezikovnih sposobnosti in da imajo 
jezikovne spretnosti ključno vlogo pri učenju tujih jezikov. V svoji hipotezi o razlikah 
jezikovnega kodiranja (ang. Linguistic Coding Differences Hypothesis – LCDH) 
predlagajo, da imajo šibki bralci v tujem jeziku težave s strukturnim vidikom učenja 
tujega jezika in ne s semantičnim vidikom. Njihove težave pri usvajanju tujega jezika 
so posledica primanjkljajev na področju fonologije, ortografije in sintakse. Avtorji 
hipoteze tudi trdijo, da je učenje tako maternega kot tujega jezika odvisno od 
osnovnega znanja maternega jezika in da težave z eno komponento jezika 
(fonološko oz. ortografsko procesiranje) negativno vplivajo na ostale komponente (na 
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primer na besedišče ali sintakso) pridobivanja maternega jezika in tujega jezika 
(Sparks idr., 1998).  
 
Cummins (1979, 1984, v Sparks idr., 2008) je razvil hipotezo jezikovne soodvisnosti, 
kar pomeni, da se jezikovne in pisne spretnosti prenaša iz enega jezika v drugega. 
Tako je na primer uspeh pri branju v tujem jeziku odvisen od uspešnosti branja v 
maternem jeziku. Če ima učenec težave z eno komponento jezika (na primer s 
fonološkim procesiranjem), bo to vplivalo tako na materni kot na tuji jezik. Na to 
opozarja tudi M. Crombie (2000), ki omenja, da uvedba tujega jezika v nižje razrede 
osnovne šole za učence pomeni, da se ti učijo tujega jezika še preden dosežejo 
zadostno raven znanja iz maternega jezika. 

2.6.2 Učinkoviti pristopi poučevanja tujega jezika za učence z disleksijo 

Običajno je učenje tujega jezika osnovano na metodah, ki poudarjajo »naraven« 
pristop k učenju tujega jezika. To pomeni, da se učenci tujega jezika učijo na enak 
način kot svojega maternega. Najprej se učijo tujega jezika preko poslušanja in 
govorjenja, nadaljujejo z branjem, kot zadnje pa pride na vrsto pisanje. Avtorja 
Sparks in E. Ganschow (1991, v Sparks, Ganschow, Kenneweg, Miller, 1991) sta 
mnenja, da naravni pristop poučevanja tujega jezika lahko povzroči težave pri 
učencih z jezikovnimi in učnimi težavami, saj imajo ti težave tako s pisnim kot tudi 
govorjenim jezikom.  
 
Reid (2009) je mnenja, da moramo pri postavitvi ustreznega poučevalnega pristopa 
za učenca z disleksijo upoštevati številne dejavnike, kot so starost posameznika, 
njegov stil učenja, individualne značilnosti, povezavo s šolskim kurikulumom itd. 
Poučevanje naj ne bi bilo vezano na definicijo disleksije ampak na posameznika. 
 
Najbolj razširjen način poučevanja otrok z disleksijo predstavljajo multisenzorne 
strategije. Učinkovitost takih strategij je osnovana na tem, da zagotovimo vsaj eno 
metodo učenja, ki učencu ustreza. Če ima učenec težave s pridobivanjem informacij 
preko slušnega kanala, lahko informacije posredujemo po vizualni poti (Reid, 2009).  
 
Direktno poučevanje fonologije/ortografije novega jezika je ključnega pomena za 
uspeh učencev, ki imajo težave pri učenju jezika (Sparks in Miller, 2000). Trening, ki 
je usmerjen na razvijanje fonološkega zavedanja, mora slediti razvoju. Usmerimo se 
na večje dele znotraj besede in nato preidemo na posamezne glasove (Nijakowska, 
2010). Tak pristop je tudi metoda Glasovi (Phonics), pri kateri gre za učenje povezav 
med glasovi in simboli z namenom, da dosežemo boljšo raven branja in zapisovanja. 
To opisuje tudi K. Edwards (2008), ki je z eksplicitnim poučevanjem teh povezav 
želela izboljšati točnost dekodiranja in tekočnost prepoznavanja besed 
srednješolcev. Raziskava je pokazala, da so vsi udeleženi učenci na tem področju 
pomembno napredovali.  

2.6.2.1 Orton Gillingham pristop 

Orton Gillinghamov pristop je delo avtorjev Samuela T. Ortona in Anne Gillingham ter 
predstavlja osnovo za vse programe, ki se poučevanja lotevajo na multisenzoren 
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način. Program je strukturiran, zasnovan na posameznih glasovih, ki so vpeti v 
celoten jezik. Osredotoča se na glasove črk in mešanje teh glasov med seboj. Gre za 
interakcijo med vizualnim, slušnim in kinestetičnim vidikom jezika.  
 

Področja, ki jih poučujemo z Orton Gillingham pristopom so (International Dyslexia 
Association, 2000):  

- Fonološko zavedanje, 
- povezave med simboli in glasovi,  
- šest osnovnih vrst zlogov v angleškem jeziku, 
- morfologija,  
- sintaksa,  
- semantika.  

 
Pristop vključuje aktivnosti, kot so (Henry, 1996, 2003, v Reid, 2009):  

 Vaje s karticami – vključuje uporabo kartic, ki vsebujejo pogoste vzorce črk, s 
katerimi učenec razvija vizualno predstavo o jeziku.  

 Seznam besed in fraz. 

 Izgovorjava fonetičnih in nefonetičnih besed. 

 Zapisovanje – pozornost je namenjena drži pisala, celotni drži telesa ter 
oblikovanju črk. Vključeni so tudi preris, prepis ter povezave med malimi 
pisanimi črkami.  

 Kompozicija – razvijanje sposobnosti pri zapisovanju povedi, odstavkov in 
kratkih zgodb.  

 
Poučevanje fonologije in sintakse z uporabo Orton-Gillingham pristopa poteka 
dnevno z uporabo multisenzornega načina. Sparks idr. (1991) omenjajo, da je pri 
poučevanju treba slediti določenemu načrtu ure, ki vsebuje aktivnosti, ki so 
predstavljene na primeru poučevanja fonologije in sintakse španskega jezika: 
 

1. Vaje na tabli (10–15 minut) – fonologija in slovnica 
 
Učitelj najprej izgovori glas, ki ga učenec ponovi. Nato učitelj na tablo zapiše črko ter 
hkrati izgovori njen glas, učenec ga pri tem posnema. Učitelj zapiše posamezne 
besede v španščini, ki vsebujejo nov glas ter jih ob tem izgovarja. Učenec naredi 
enako. Učitelj iste besede narekuje učencem, ki jih izgovarjajo in hkrati zapisujejo.  
 

2. Vaje izgovarjanja glasov (2–3 minute) – ponovitev glasov, ki so jih učenci prej 
zapisali na tablo 

 
Učenci sedijo za mizo. Učitelj pokaže kartico z določeno črko oz. grafemom. Učenec 
pa izgovori njegov glas in skuša priklicati besedo s to črko oz. grafemom.  
 
Učenci naj bi si pripravili učne kartice z obravnavanimi glasovi za namene vadenja 
doma.  
 

3. Slovnična pravila (10 minut) – predstavitev in ponovitev slovnice 
 
Aktivnost poteka na tabli ter je namenjena utrjevanju skladnje v tujem jeziku. Učenci 
z disleksijo težje usvojijo sintakso maternega jezika, zato je pomembno, da učitelj na 
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ekspliciten način predstavlja slovnična pravila v tujem jeziku. S pomočjo različnih 
načinov (npr. uprizarjanje) postane skladnja za učence bolj konkretna.    
 

4. Poučevanje besedišča (10 minut) – predstavitev novih besed, ki vsebujejo 
nove in predhodno naučene glasove  

 
Pri poučevanju novega besedišča učitelj vključuje slikovno gradivo, da lahko učenci 
vidijo besed, ki jo izgovarjajo in zapisujejo. Število novih besed na uro se razlikuje 
glede na dolžino in zahtevnost besed. Kadar je to mogoče, naj bi nove besede 
vsebovale le že obravnavane glasove.  
  

5. Aktivnosti, ki vključujejo branje in komunikacijo (10 minut) – uporaba »prave« 
komunikacije v tujem jeziku  

 
Običajno se pričakuje, da bodo učenci samodejno usvojili fonologijo ter slovnico 
novega jezika. Pri Orton-Gillingham pristopu pa učenci hkrati usvajajo pravila jezika 
ter znanje uporabljajo za namene komunikacije. To poteka preko vaj v parih, 
poslušanju učitelja ali sošolca, odgovarjanju na vprašanja …   
 
V Orton-Gillianovem pristopu je predstavitev črk določena v natančnem zaporedju. 
Za začetek se učenec nauči desetih črk - dva samoglasnika (A in I) ter osem 
soglasnikov (F, L, B, J, H, M, P, T). Vsaka črka je predstavljena z eno ključno 
besedo.  
 
Razlike med samoglasniki in soglasniki se poučuje skupaj (za samoglasnike ter 
soglasnike se uporablja različno obarvane kartice, soglasniki so obarvani črno, 
samoglasniki pa rdeče).  
 
Ko otrok usvoji imena črk in njihove glasove, sledi po programu združevanje črk in 
glasov. To se začne s preprostimi besedami s tremi črkami. Otrok ponavlja glasove, 
dokler ne izgovori besede brez premora med posameznimi glasovi.  
 
Vizualno-kinestetične in slušno-kinestetične asociacije se oblikujejo z učenčevim 
prerisovanjem (sledenje po črti), prepisovanjem, izgovorjavo ter zapisom vsake 
besede. Branje besedila pride na vrsto, ko učenec avtomatizira CVC besede (kadar 
jih prepozna in uporablja). CVC besede so tiste besede, ki so sestavljene iz dveh 
soglasniških glasov, med katerima je en samoglasniški glas. Primeri CVC besed v 
angleškem jeziku so cat, man, sun …  
 
Program je bolj prilagojen na poučevanje v individualni situaciji, zato bi ga bilo težko 
vpeljati v šolski kurikulum. Na Orton-Gillinghamovem principu poučevanja so 
osnovani tudi številni drugi poučevalni pristopi kot npr. Barton Reading & Spelling 
System, Alpha to Omega, The Bangor Dyslexia Teaching System … (v Reid, 2009), 
pa tudi učbeniki Beat Dyslexia (2007), s pomočjo katerih smo izvedli program, ki ga 
opisujemo v empiričnem delu magistrskega dela.  
 



 

20 
 

2.6.2.2 Multisenzorni strukturiran jezikovni pristop 

Multisenzorni strukturiran jezikovni (MSJ) pristop vključuje vse čute hkrati. Način dela 
pri teh metodah lahko povzamemo s frazo: »Poslušaj, izgovori, poglej in zapiši.« 
Pomembna je struktura, ki pripomore k temu, da učenje poteka v skladu z razvojem. 
Učencu omogoča, da najprej usvoji določeno spretnost nato pa napreduje na 
naslednjo (Reid, 2009).  
 
MSJ pristop pri poučevanju tujega jezika poudarja direktno, eksplicitno poučevanje 
fonologije/ortografije (povezave med zapisom in izreko besede), sintakse ter 
morfologije v tujem jeziku. Učne ure se izvajajo tako v maternem jeziku kot tudi v 
tujem jeziku. Učenec hkrati uporablja vizualne, slušne ter kinestetične spretnosti. 
Motorične spretnosti so vključene z izgovorjavo glasov ter zlogov in z zapisovanjem 
na papir ali tablo (Sparks in Miller, 2000). MSJ pristop omogoči učencu, da jezik 
hkrati vidi, sliši in ga »naredi« (zapiše) (Kenneweg, 1988, Myer idr, 1989, Sparks in 
Ganschow, 1991, v Sparks idr., 1991). Učitelj učencu pomaga zaznati glasove 
govora s tem, da se učenec gleda v ogledalo, medtem ko govori ali pa s poudarjenim 
premikanjem ust pri izreki (International Dyslexia Association, 2009).  
Pri MSJ pristopu učitelj najprej predstavi črke (grafeme), ki predstavljajo glasove 
(foneme) določenega tujega jezika. Nato glasove kombinira, da sestavi besedo. S 
pridobivanjem novih povezav med črkami in glasovi učenci vsakodnevno ponavljajo 
tudi predhodno usvojene črke ter glasove. Enako velja za način poučevanja 
slovničnih pravil. Na enkrat predstavimo samo eno slovnično pravilo v strukturiranih 
vajah. Učenci se prav tako učijo, kako tvoriti besede (pripone, predpone) in s tem 
razvijajo morfološko zavedanje. MSJ pristop se postopno pomika od lažjih k bolj 
kompleksnim povezavam med glasom in črko, slovničnim pravilom ter morfološkemu 
zavedanju (Sparks in Miller, 2000).  
 
Načrt ure, ki poteka po MSJ pristopu, je razdeljen na sledeče korake (Sparks in 
Miller, 2000):  

1. Ustno ponavljanje že usvojenih povezav (vadenje). 
2. Pisanje na listu/tabli tako novih kot tudi usvojenih povezav med glasovi in 

črkami oz. grafemi. 
3. Slovnična navodila ter vaje, ki vključujejo tudi morfologijo. 
4. Urjenje slovnice ter dialoga. 
5. Aktivnosti z branjem in komunikacijo, pri čemer uporabljamo predhodno 

naučene koncepte.  
 
Ko učenec usvoji samoglasnike, se vaje na tabli izvaja s kombiniranjem soglasnika s 
samoglasniki (ma, me, mi, mo, mu).  

2.6.2.3 Metoda »Glasovi« 

Metoda »Glasovi« (ang. Phonics) je metoda poučevanja branja, ki skuša učencem 
približati povezave med glasovi in pripadajočimi črkami oziroma skupino črk. Gre za 
učenje pravil in vzorcev v odnosih med črko in glasom (Nijakowska idr., 2016).   
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Pristopi v metodi »Glasovi« temeljijo na dejstvu, da je sistem črkovanja v angleškem 
jeziku abecedni. To pomeni, da lahko glas posamezne črke bralcu pomaga pri 
uspešni izgovorjavi besede. Zato je smiselno, da se učenci naučijo imena črk.  
 
Ločimo dve obliki pristopa poučevanja z glasovi:  
 

- Analitično poučevanje glasov 
- Sintetično poučevanje glasov 

 
Pri analitični metodi poučevanja glasov učenci začnejo z branjem še preden se 
spoznajo z glasovi posameznih črk. Učenci se sprva naučijo prebrati besedo kot 
celoto. Pri tem načinu poučevanja se otrokom predstavi besede, ki imajo skupen 
začetni glas npr. milk, man, mother. Pozornost pa  se posveti glasu /m/ na začetku 
besede. Pri tem pristopu lahko učenci sami povejo besedo, ki se začne na določeno 
črko. Določene besede so tako lahko bolj kompleksne, saj si učitelj ne prizadeva, da 
bi izbral tiste besede, ki se jih fonološko lažje prebere, ampak je cilj predstaviti 
besede, ki se začnejo na enako črko. Temu sledi predstavitev glasov na koncu 
besede, na koncu pa se učenci spoznajo še s samoglasniki v sredini kratkih CVC 
(soglasnik-samoglasnik-soglasnik) besed.  (Johnston in Watson, 2007).  
 
Raziskave (Johnston in Watson, 2007) so pokazale, da je na drugi strani sintetična 
metoda veliko bolj uspešna in prinaša boljše rezultate na preizkusih zapisovanja ter 
bralnega razumevanja. Zagovorniki sintetične metode trdijo, da lahko samo na tak 
način poučujemo jezike, ki temeljijo na abecednem principu (Goswami, 2005). 
Sintetična metoda spodbuja branje po analogiji, kar pomeni, da učenec lahko 
izgovorjavo za besedo sing izpelje iz besede ring (Johnston in Watson, 2004, v 
Johnston in Watson, 2007).Sintetično metodo kot bolj primeren način opismenjevanja 
predlaga tudi britanska vlada, ki je izdala program »Črke in glasovi« (Letters and 
Sounds), po katerem naj bi poučevali angleški učitelji (Primary National Strategy, 
2007).  
 
»Črke in glasovi« (Primary National Strategy, 2007) je program, ki je nastal v okviru 
Britanske Osnovne nacionalne strategije (ang. The Primary National Strategy). 
Glavno vodilo programa je multisenzorno poučevanje. Predlagan je tudi potek učne 
ure:  

1. Uvodna predstavitev ciljev. 
2. Ponavljanje in utrjevanje: ponovitev predhodno usvojenih črk, vaje 

združevanja in razčlenjevanja glasov. 
3. Poučevanje: poučevanje nove črke, poučevanje združevanja in razčlenjevanja 

črk ter predstavitev ene ali dveh težjih besed.  
4. Vaja: vaje branja in zapisovanja besed, ki vsebujejo novo črko. 
5. Uporaba: Branje ali zapisovanje sestavka, ki vsebuje eno ali več pogosto 

pojavnih besed in besed, ki vsebujejo novo črko.  
 
Program »Črke in glasovi« je razdeljen na šest faz (Johnston, Watson, 2005): 
 

1. faza: ne predstavlja dela programa »Glasovi«, ampak gre za pripravo otrok na 
nadaljnje faze. Aktivnosti so namenjene poslušanju ter razlikovanju med 
glasovi.  
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2. faza: potekala naj bi do šest tednov. V tem času se učenec nauči 19 črk. Na 
začetku spozna vizualno podobo, zvok in formacijo črk s, a, t, p, i ter n. Ko 
učenec spozna nekaj soglasnikov in vsaj en samoglasnik, lahko začnemo z 
združevanjem glasov za branje ter razčlenjevanjem za zapisovanje. Na koncu 
te faze otrok že bere in zapisuje nekatere preproste »CV« ali »CVC« besede.  

 
3. faza: poteka do dvanajst tednov. Učenec se nauči, da se nekateri glasovi v 

jeziku zapišejo z več kot eno črko (npr. sh v shop ali oa in boat). Nauči se 25 
novih črk oz. grafemov, ki so sestavljeni iz preostalih črk abecede, ter nekaj 
samoglasniških in soglasniških sklopov (digraphs). Na koncu te faze učenec 
že bere in zapisuje z uporabo enega grafema za vsakega od 43 glasov.  

 
4. faza: običajno poteka od štiri do šest tednov. Učenec se uči o sosednjih 

soglasnikih (npr. slip, camp).  
 

5. faza: se odvija čez celo leto. Do te faze se učenec nauči zapisati en grafem za 
vsakega od glasov govorjene angleščine, bere besede z več kot enim zlogom, 
besede z samoglasniškimi in soglasniškimi sklopi in tudi besede s sosednjimi 
soglasniki. V peti fazi pa se nauči, da imajo nekateri zapisi več alternativ 
izgovorjave (npr. cow, blow) in nekateri glasovi več alternativ zapisa (npr. 
jump, hedge). 

 
6. faza: v tej fazi bi moral otrok pokazati tekočnost in avtomatizacijo v branju 

poznanih besed. V tej fazi je poučevanje namenjeno zapisovanju, saj je to 
težje razviti kot branje. Z dodajanjem predpon in pripon se učenec uči tudi 
slovničnih morfemov. Poučevanje se nadaljuje s spoznavanjem manj pogostih 
povezav med črkami oz. grafemi in glasovi in tudi glasovnih nepravilnosti.  

2.6.2.4 Multisenzorni program pismenosti – Premagaj disleksijo 

Multisenzorni program pismenosti po korakih Premagaj disleksijo (ang. A Step-by-
step Multi Sensory Literacy Programme) (Beat Dyslexia, 2007) je predstavljen v 
šestih učbenikih Beat Dyslexia I-VI, ki so oblikovani z namenom, da nudijo pomoč 
otrokom, najstnikom ali odraslim s težavami branja. Predstavljen program v učbenikih 
je namenjen individualnemu delu z učencem oziroma v manjših učnih skupinah. 
Program sledi angleškemu Nacionalnemu kurikulumu za prvo in drugo stopnjo. 
Učbeniki Premagaj disleksijo I, II in III so namenjeni osnovam in predstavljajo vse 
soglasnike, soglasniške skupine, glasove, ki jih zapisujemo z dvema črkama (npr. ng, 
th, sh, ch) ter kratke samoglasnike. V učbenikih IV, V in VI so predstavljeni dolgi 
samoglasniki in drugi vzorci črkovanja ter so namenjeni starejšim učencem.  
 
Program predstavljen v učbenikih Premagaj disleksijo je zasnovan tako, da učencu 
omogoča razumevanje jezikovnih in fonoloških struktur. Učenec se nauči povezav 
med črko in glasom, kako črke sestavljajo besede, pomen samoglasnikov in 
soglasnikov, kako prepoznavati rime in zloge ter kako prepoznavati vzorce 
zapisovanja v angleščini.  
 
Program zagotavlja multisenzorni pristop, ki spodbuja učenca, da pri učenju povezav 
med črko in glasom uporablja kar največ čutil. Naloge vključujejo gledanje, 
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izgovarjanje, poslušanje in pisanje, s tem pa spodbujajo vizualno, slušno in 
kinestetično področje. Ta pristop je osnovan na delu avtorjev Ortona, A. Gillingham 
ter B. Stilman in K. Hickey, ki so vzpostavili principe, na katerih temelji multisenzorno 
učenje za učence z disleksijo.  
 
V programu Premagaj disleksijo je besedišče posredovano na način, da besede v 
začetku vsebujejo samo usvojene črke ter njihove kombinacije. Prav tako postopno 
predstavlja besede, ki se v angleščini najpogosteje pojavljajo.  
 
Poleg učbenikov, v katerih so naloge, se v programu uporablja tudi druge 
pripomočke. Pomemben del programa predstavlja paket kartic za branje in črkovanje. 
Njihova pogosta uporaba ob prvih učbenikih spodbuja učenje osnovnih povezav med 
črko. Lesene črke abecede, ki jih učenec uporabi pri spoznavanju novega glasu/črke, 
pa dajejo možnost začutiti obliko črke in jo povezati z izgovorjenim glasom, z njimi se 
uči in utrjuje tudi zaporedje črk v abecedi. Posnetki na zgoščenki z nalogami 
prepoznavanja glasov v besedah, nareka in slušnega razumevanja pa omogočajo 
vključitev slušnega kanala ter razvijanje kratkotrajnega spomina.  
 
Za izvajanje programa se ob učbenikih uporablja sledeče pripomočke:  

- lesena ali plastična abeceda (velike začetnice), 
- svinčnik, 
- črtni zvezek, 
- zgoščenka in predvajalnik, 
- kartice za branje in zapisovanje,  
- flomastri, 
- merilnik časa, 
- kartice s pogostimi besedami, 
- škarje,  
- ogledalo.  

 
Učbeniki Premagaj disleksijo imajo določeno strukturo posamezne lekcije, skozi 
katero uporabnika vodi vrstni red nalog. Učna lekcija se začne s predstavitvijo 
posamezne črke ali vzorca črk. Črka ali vzorec sta predstavljena s ključno sliko in 
besedo ali frazo. Sledi zapis črk ali besed z uporabo malih pisanih črk. Rokopis skrbi 
za kinestetični vidik v učnem procesu. Kasneje učenec skuša prepoznati vzorec črk v 
množici besed ali vrsti črk. Pri slušni aktivnosti učenec sledi posnetku na avdio 
zgoščenki. Sledi utrjevanje s pomočjo nadaljnjih nalog v knjigi. Pri pisni aktivnosti 
učenec zapisuje po nareku ali samostojno tvori povedi z uporabo novega vzorca črk. 
Kratek zapisan odlomek omogoča vajo branja novega vzorca črk. Novo znanje pa 
učenec utrjuje še s karticami branja in zapisovanja. Na koncu učenec v tabeli ali v 
gosenici (v prvih treh učbenikih) označi, kaj je v tej lekciji usvojil.  
 
Preden nadaljujemo na naslednjo lekcijo, je pomembno, da učenec uspešno usvoji 
predhodne vsebine. Napredek preverjamo s testi zapisovanja in branjem krajših 
besedil, ki so umeščeni med lekcije v učbeniku (Beat Dyslexia, 2007). Ker so bili 
učbeniki osnova za načrtovanje in izvajanje treninga v našem magistrskem delu, 
njihovo uporabo ter potek posamezne ure predstavljamo v okviru empiričnega dela v 
poglavju opis in struktura treninga.  
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3 EMPIRIČNI DEL 
 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA, CILJI IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

3.1.1 Opredelitev problema 

V kurikulu za tuje jezike je kot način poučevanja priporočen komunikacijski pristop. 
Ta se v manjši meri osredotoča na eksplicitno poučevanje ortografskih in fonoloških 
zmožnosti v angleščini, ki pa se bistveno razlikujejo od slovenskih. Učenci z disleksijo 
potrebujejo zaradi specifičnih primanjkljajev drugačne pristope poučevanja tujih 
jezikov. Avtorice K. Edwards (2008) ter R. Johnson in J. Watson (2007) v svojih 
raziskavah ugotavljajo, da je prav eksplicitno poučevanje fonoloških zmožnosti 
pomembno izboljšalo dosežke učencev z disleksijo na področju bralne tekočnosti in 
bralnega razumevanja. V. W. Berninger idr. (1996) so v raziskavi pri mlajših učencih, 
ki so imeli težave s pravopisom, ugotavljali, da je bilo sistematično poučevanje 
pravopisa učinkovito. Omenjene raziskave so bile izvedene pri poučevanju 
angleščine kot prvega jezika. Avtorji S. Vaughn idr. (2006) so preverjali učinkovitost 
eksplicitnega in sistematičnega bralnega treninga pri angleško in špansko govorečih 
učencih prvega razreda, ki so izkazovali tveganje za težave na področju branja. 
Trening se je tako v španščini kot angleščini izkazal za uspešnega. Zaradi tega smo 
oblikovali in v praksi preverili trening eksplicitnega poučevanja fonoloških in 
ortografskih zmožnosti pri učenju angleščine kot tujega jezika pri učencu sedmega 
razreda. V trening fonoloških in ortografskih zmožnosti smo vključili dejavnosti 
multisenzorno zasnovanega programa opismenjevanja Premagaj disleksijo (ang. 
Beat dyslexia) avtoric C. Stone,  E. Franks in M. Nicholson (2007), ki je namenjen 
učencem z disleksijo pri usvajanju spretnosti pismenosti.   

3.1.2 Cilji raziskave  

V okviru magistrskega dela smo oblikovali 20-urni trening fonoloških in ortografskih 
zmožnosti ter preverili vpliv treninga na izboljšanje branja, bralnega razumevanja in 
pisanja v angleščini pri učencu z disleksijo, ki obiskuje 7. razred osnovne šole.  
Zastavili smo si naslednje cilje: 
 

1. Ugotoviti, kakšni so učenčevi dosežki pri branju in zapisu besed v angleščini 
pred izvajanjem treninga, ob koncu izvedenega treninga ter dva meseca po 
zaključenem treningu.  

 
2. Ugotoviti, kakšno je učenčevo bralno razumevanje besedil v angleščini pred 

treningom in po izvedenem treningu.  
 

3. Oblikovati trening fonoloških in ortografskih zmožnosti za izboljšanje branja, 
bralnega razumevanja, pisanja in pisnega sporočanja na podlagi načel 
multisenzornega strukturiranega pristopa, ki bo temeljil na učenčevih posebnih 
potrebah. 
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4. Ovrednotiti uspešnost izvedenega treninga s primerjavo testnih rezultatov 
branja, bralnega razumevanja in pisanja besed ter pisnega sporočanja v 
angleščini pred izvajanjem treninga ter ob koncu treninga ter dva meseca po 
zaključenem treningu. 

3.1.3 Raziskovalna vprašanja  

Glede na zgoraj zapisane cilje smo opredelili naslednja raziskovalna vprašanja:  
 

1. Kakšni so učenčevi dosežki pri branju in zapisu besed v angleščini pred 
izvajanjem treninga, ob koncu izvedenega treninga ter dva meseca po 
zaključenem treningu? 

 
2. Kakšno je učenčevo bralno razumevanje besedil v angleščini pred treningom 

in po izvedenem treningu? 
 

3. Kolikšna je uspešnost izvedenega treninga glede na primerjavo testnih 
rezultatov branja, bralnega razumevanja in pisanja besed ter pisnega 
sporočanja v angleščini pred izvajanjem treninga ter ob koncu treninga ter dva 
meseca po zaključenem treningu. 

3.2 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP  

Izvedli smo študijo primera. Uporabili smo deskriptivno metodo pedagoškega 
raziskovanja ter kvantitativni in kvalitativni raziskovalni pristop.  

3.2.1 Opis vzorca  

V vzorec je vključen učenec, ki je v šolskem letu 2017/2018 obiskoval sedmi razred 
osnovne šole. Od šolskega leta 2016/17 je usmerjen kot otrok s primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja zaradi disleksije. V šolskem letu 2017/2018 je bil 
deležen dveh ur dodatne strokovne pomoči, ki ju je izvajala specialna in 
rehabilitacijska pedagoginja. Njegove specifične učne težave se najbolj kažejo pri 
angleščini, kar vpliva tudi na njegovo uspešnost pri tem predmetu. V šestem razredu 
je imel pri angleščini zaključeno oceno dobro, pri tem je pri pisnem ocenjevanju prejel 
večinoma zadostne ocene. V sedmem razredu je učenec med letom (pred začetkom 
izvajanja treninga) prejel večinoma zadostne ocene. Učenec sam pravi, da je zanj 
angleščina najzahtevnejši šolski predmet. Težave ima predvsem z zapisom in 
branjem besed v angleščini ter pri bralnem razumevanju besedil v angleščini.  
Glede na učenčeve visoke intelektualne sposobnosti, pričakujemo, da bo ustrezno in 
sistematično izvajanje treninga izboljšalo učenčeve rezultate pridobljene pred 
izvajanjem treninga na področju branja, pisanja angleških besed in bralnega 
razumevanja besedil v  angleščini.  
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3.2.2 Opis instrumentarija  

3.2.2.1 Preizkus bralnega razumevanja 

Učenčevo bralno razumevanje smo preverili z dvema nalogama bralnega 
razumevanja iz testov Nacionalnega preverjanja znanja (v nadaljevanju NPZ): The 
shape of a star (NPZ, 2014) ter British food (NPZ, 2016). Nalogi bralnega 
razumevanja sta sestavljeni iz dveh besedil ter šestih vprašanj, ki so vezana na 
besedilo. Prvi preizkus bralnega razumevanja vsebuje besedilo The shape of a star, 
ki mu sledijo vprašanja. Pri drugem preizkusu pa je besedilo British food razdeljeno 
na tri odstavke, vsakemu odstavku sledita dve vprašanji, ki se navezujeta na vsebino 
odstavka, to predstavlja skupno šest vprašanj. Preizkus bralnega razumevanja smo 
izvedli pred začetkom izvajanja treninga, tik po koncu treninga ter dva meseca po 
končanem izvajanju treninga. Pri opravljanju naloge smo merili čas, ki ga je učenec 
potreboval, da je nalogo rešil, ter pravilnost odgovorov. Odgovore smo vrednotili s 
pomočjo navodil za vrednotenje, ki so dostopna na spletni strani Državnega izpitnega 
centra. Vsak pravilni odgovor na  vprašanje smo točkovali z eno točko. Pridobljene 
rezultate pred in po izvedenem programu smo primerjali med seboj.  

3.2.2.2 Samostojni zapis besedila  

Učenčev samostojni zapis besedila smo preverili z nalogo iz NPZ-ja. Naslov spisa se 
je glasil »My dream land« (NPZ, 2017). V spisu je učenec moral predstaviti deželo, 
kje se nahaja, kdo tam živi, katere jezike govorijo, primerjati deželo s Slovenijo ter 
opisati, kako v sanjski deželi poteka običajen dan. Uporabiti je moral vsaj 10 povedi. 
Spis smo vrednotili s pomočjo navodil za vrednotenje Državnega izpitnega centra. 
Ocenjevali smo vsebino, besedišče in pravopis ter slovnico. Skupno število točk pri 
tem preizkusu je bilo 10. Pridobljene rezultate pred in po izvedenem programu smo 
prav tako primerjali med seboj. 

3.2.2.3 Zapis besed po nareku  

Iz učencu poznanega besedišča, torej tistega, ki ga je usvojil pri pouku, smo 
naključno izbrali 30 besed. Predvajali smo jih s pomočjo bralnika na spletni strani 
https://www.naturalreaders.com/online/. Učenec jih je zapisal po nareku. Pravilno 
zapisano besedo smo točkovali z eno točko. Napačen zapis smo vrednotili z nič 
točkami.  

3.2.2.4 Branje besed  

Prav tako smo 30 besed izbrali za branje. Besede so bile izbrane naključno izmed 
besed, ki jih učenec pozna in jih je obravnaval v okviru pouka angleščine. Pri tem 
smo merili čas, ki ga potrebuje za branje. Pravilno prebrana beseda je bila točkovana 
z eno točko, napačno prebrana pa z nič točkami.  
 



 

27 
 

3.2.3 Globalna ocena učenca  

Globalno oceno učenca smo oblikovali na podlagi intervjujev z učencem, njegovo 
mamo in učiteljico, pregleda šolske dokumentacije o učencu ter opazovanja in dela z 
učencem med urami dodatne strokovne pomoči. 
 
V šolskem letu 2017/2018 je učenec obiskoval 7. razred osnovne šole. Zaradi 
disleksije je od 6. razreda dalje usmerjen kot otrok s primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja. Prihaja iz družine, ki mu omogoča vso podporo pri usvajanju novih 
znanj. Starši se zavedajo pomena angleščine ter jo zaradi narave njihovega dela tudi 
vsakodnevno uporabljajo. Učenca spodbujajo pri učenju angleščine z dodatnimi 
razlagami, širjenjem besedišča in postavljanjem v življenjske situacije, kjer mora 
učenec samostojno rešiti »težavo« z uporabo jezika in da tako osebno izkusi potrebo 
po znanju.  
 
Njegovo močno področje predstavlja matematika. Udeležuje se tudi taborov in drugih 
dejavnosti iz naravoslovnega področja za učence, ki si od pouka želijo več.  
 
Njegov zapis je manj čitljiv. Nekatere črke so si med sabo zelo podobne (npr. a-o, s-
z), črki a, o ter m, n pogosto menja med seboj. Zapis besed v slovenskem jeziku je 
večkrat fonetičen. Pri branju uporablja očala z barvnimi lečami (postavljeno ima 
diagnozo skotopičnega sindroma), da črke ne »plešejo« več. Branje besedil v 
slovenščini je počasnejše. Težave pri branju so še bolj izrazite, kadar je pisava 
manjša ter »serifna«. Občasno se mu pri branju še zatika. Pri težjih, manj poznanih 
besedah se pogosto zmoti (na primer zamenja vrstni red črk), a napako sam zazna in 
se tudi popravi. Bralno razumevanje besedil v slovenščini je dobro.  
 
Težave se najbolj kažejo pri angleščini. V 6. razredu je imel pri tem predmetu 
zaključeno oceno dobro (pri pisnem ocenjevanju je dosegal zadostne ocene, pri 
ustnem pa dobre), v 7. pa je tekom šolskega leta (pred začetkom izvajanja treninga) 
prejel večinoma zadostne ocene. Učenec sam pravi, da je zanj angleščina 
najzahtevnejši šolski predmet. Učiteljica pove, da je v primerjavi s 6. razredom 
opazno nazadovanje na vseh področjih – tudi na ustnem, ki je predstavljalo 
učenčevo močno področje.  
 
Pri angleščini ima težave z zapisom in branjem besed, ki niso povsem usvojene. 
Posledično je skromnejše tudi besedišče, kar ovira tudi bralno razumevanje. Zapiski 
v zvezku so slabše organizirani, zapisani z napakami, kljub temu da učiteljica 
angleščine poskrbi za fotokopiranje zapiskov in prilagojene naloge, da je zapisovanja 
manj. Učenec se iz svojih zapiskov zato uči težje. Zapisa angleških besed se 
samostojno tudi težje spomni, v pomoč pa mu je tiho narekovanje besede, kakor bi 
se ta izgovorila v slovenskem jeziku.  
 
Učenčevo branje v angleščini je počasno in zatikajoče. Pri branju besed mu je v 
pomoč fonetični zapis besede. Pri izgovorjavi je uspešen, če besedo pozna in jo je že 
večkrat slišal. Razumevanje besedil v angleškem jeziku je šibko. Pri obravnavi 
različnih besedil v okviru ur DSP pravi, da so mu ta nerazumljiva, četudi so 
namenjena nižjim razredom. Pri reševanju takega tipa nalog potrebuje vodenje, 
usmerjanje na ključne besede in razlago pomena posamezne besede. Pri neznani 
besedi se samostojno ne zanaša na koren besede, ki mu je morda poznan. Pri 
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preverjanju in ocenjevanju znanja iz angleškega jezika ne uspe dokončati nalog kljub 
podaljšanemu času. Najpogosteje izpusti nalogo, ki je vezana na bralno 
razumevanje, ker se mu zdi preobsežna in mu vzame preveč časa. Če besedilo sliši, 
ga bolje razume.  
 
Težave ima tudi na področju slovnice, kjer težje usvaja in si zapomni pravila vezana 
na tvorjenje časov. Zaradi slabšega bralnega razumevanja težje prepoznava 
ustrezen čas glede na pomen povedi. Uspešnejši je pri govorni komunikaciji, kjer 
tekoče vzdržuje pogovor, a ga pri tem ovira skromnejši besedni zaklad in za 7. razred 
preveč enostavne slovnične strukture. 
 
Učiteljica angleščine pravi, da je učenec pri pouku manj motiviran za delo. Pri delu je 
nesamostojen in pasiven, v pogovoru sodeluje le na pobudo učiteljice. V razredu se 
miselno hitro izgubi in težje sledi pouku. Pogosto pozablja domačo nalogo. Učenec 
razlog, da nalogo pozabi, pripisuje temu, da si pri pouku pozabi zapisati, kaj je za 
nalogo. Učenec pravi, da za učenje ter domačo nalogo pri angleščini vsakodnevno 
porabi pol ure. Pred ocenjevanjem znanja pa angleščini nameni uro dnevno. Učiti se 
začne teden dni prej – od preverjanja dalje, kjer vidi, kje ima največ težav, da temu 
področju posveti največ pozornosti. 
 
Pri učenju vseh predmetov uporablja delovne zvezke in učbenike. Uči se tako, da 
snov bere, a za branje ter ugotavljanje bistva potrebuje veliko časa. Učenje 
obsežnejših predmetov si težje organizira, samostojno ne uporablja aktivnejših oblik 
učenja, kot so izpisovanje ključnih podatkov, izdelava miselnega vzorca, 
mnemotehnike, četudi je, kadar se ga spodbuja k uporabi teh tehnik, njegova 
zapomnitev boljša. Sam izpostavlja tudi pomanjkanje motivacije za učenje.  
 
Učenec izkazuje visoke intelektualne sposobnosti. Glede na to pričakujemo, da bo 
ustrezno, sistematično izvajanje treninga prineslo rezultate na področju zapisovanja 
in branja besed, kjer bo napak manj. Prav tako bo učenec boljše rezultate dosegal na 
preizkusih bralnega razumevanja besedil v angleškem jeziku.  

3.2.4 Trening fonoloških in ortografskih zmožnosti za izboljšanje branja, 
bralnega razumevanja in pisanja 

3.2.4.1 Načrtovanje treninga  

Trening smo načrtovali tako, da smo pred začetkom izvajanja zbrali podatke o 
učencu. Na podlagi intervjujev z učencem, njegovo mamo ter učiteljico angleščine, 
predhodnega dela z učencem ter pregleda dokumentacije (strokovno mnenje, 
individualizirani program, evalvacije individualiziranega programa) smo oblikovali 
globalno oceno učenca. Natančnejše podatke o učenčevih zmožnostih na področju 
branja, bralnega razumevanja in pisanja, ki smo jih pridobili s pomočjo testiranj pred 
začetkom izvajanja treninga, so nam služili kot pomoč pri načrtovanju treninga.  
 
Pred pripravo treninga smo se seznanili s strokovno literaturo, ki obravnava 
poučevanje tujih jezikov za učence z učnimi težavami. Kot osnovo treninga 
fonoloških in ortografskih zmožnosti smo uporabili Multisenzorni program pismenosti 
po korakih – Premagaj disleksijo, ki je namenjen učencem z disleksijo. Osnova za 
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trening so bili  učbeniki Premagaj disleksijo (2007). Priskrbeli smo ustrezne 
pripomočke (pisalo, črtni zvezek, zgoščenka in predvajalnik, kartice za branje in 
zapisovanje, barvice, merilnik časa, kartice s pogostimi besedami, škarje ter 
ogledalo), ki smo jih uporabljali pri delu poleg učbenika. Z njimi smo zagotovili 
multisenzorni pristop učenja.  
 
Komplet učbenikov Premagaj disleksijo (2007), ki smo ga deloma že predstavili v 
teoretičnem delu magistrskega dela, zajema šest učbenikov, znotraj katerih so 
učbeniki I, II in III namenjeni osnovam pridobivanja pismenosti v angleškem jeziku,  
učbeniki IV, V in VI pa so namenjeni usvajanju dolgih samoglasnikov ter drugim 
vzorcem črkovanja in so namenjeni starejšim učencem.  
 
Učenec je imel ob začetku treninga usvojene povezave med črko in glasom, ki so bolj 
transparentne in ki so predstavljene v prvih treh učbenikih. Uspešno je določal prve 
glasove/črke v besedi, poznal zaporedje črk v abecedi, ločil med samoglasniki in 
soglasniki, besede delil na zloge ter ločil med kratkimi in dolgimi samoglasniki. 
Večinoma uspešno je prebral in razumel pogoste besede v angleščini, ki so 
predstavljene v prvih treh učbenikih. Nekaj težav je imel pri zapisu besed po nareku, 
kar smo upoštevali pri načrtovanju treninga. Zaradi učenčevega že usvojenega 
znanja smo vsebinam učbenika I, II in III namenili le prva tri srečanja treninga. 
Nadaljnjih 18 srečanj treninga smo namenili usvajanju vsebin, ki so predstavljene v 
učbeniku IV.  

3.2.4.2 Cilji treninga  

Glavni cilj treninga je bil izboljšati učenčevo branje, bralno razumevanje in pisanje v 
angleščini. Glede na ta tri področja smo oblikovali tudi posamezne cilje.  
 

- Branje:  
o Učenec izboljša izgovorjavo besed v angleščini. 
o Učenec izboljša hitrost branja angleških besedil.  

 
- Bralno razumevanje:  

o Učenec angleška besedila bere z razumevanjem.  
o Učenec preko branja različnih besedil v angleščini in odgovarjanja na 

vprašanja razvije različne strategije za izboljšanje bralnega 
razumevanja.  

 
- Pisanje:  

o Učenec izboljša natančnost pisanja.  
o Učenec večkrat tedensko utrjuje zapis pogostih angleških besed. 
o Učenec tvori slovnično in vsebinsko ustrezne povedi.  
o Učenec izboljša čitljivost zapisa.  

 
Poleg naštetih področij učenec preko poslušanja zvočnih posnetkov uri tudi slušno 
pozornost, prepoznavanje posameznih glasov in vzorcev. S sprotnim delom doma 
(naloge za urjenje grafomotorike, vaje s karticami) pa razvija delovne navade.  
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3.2.4.3 Opis in struktura treninga  

Poleg srečanj, ki so bila namenjena multisenzornemu treningu, smo v dodatnih 
srečanjih izvedli tudi testiranja, ki so bila namenjena pridobivanju podatkov o 
učenčevem predznanju ter o njegovem napredku po izvedenem treningu.  
 
Posamezno srečanje je trajalo eno šolsko uro (45 minut). Ure so sledile zastavljeni 
strukturi posamezne lekcije, ki jih predvideva Multisenzorni program pismenosti po 
korakih – Premagaj disleksijo (2007).  
 
Vsaka učna ura je bila sestavljena iz uvoda, osrednjega dela in zaključka. V uvodu 
sva se z učencem pogovorila o njegovem delu doma ter pregledala potek ure. Sledila 
je predstavitev novega vzorca črk. V osrednjem delu smo tako sledili naslednjemu 
zaporedju:  

1. predstavitev novega vzorca,  
2. zapis besed, 
3. prepoznava vzorca, 
4. slušna aktivnost,  
5. utrjevanje novega vzorca,  

a. pisanje,  
b. branje,  
c. vaje s karticami branja in pisanja,  

 
Ura se je zaključila z dopolnitvijo tabele, ki vsebuje dolge samoglasnike ter njihove 
vzorce, kadar je bilo to potrebno, ter s kratko evalvacijo opravljene ure.  
 
Osrednji del je bil sestavljen iz posameznih dejavnosti, ki jih predvideva Multisenzorni 
program pismenosti po korakih – Premagaj disleksijo (2007). 
 
Predstavitev novega vzorca črk, glasov 
 
V uvodu ure smo učencu predstavili nov vzorec črk, glasov. Predstavitev je podana s 
ključno besedo, sliko, ki to besedo ponazarja, ter povedjo, ki vsebuje eno ali več 
besed z obravnavanim vzorcem. V uvodnem delu je učenec pobarval črko ali vzorec 
s ključno barvo (z rdečo barvo so označeni samoglasniki, z zeleno barvo pa 
soglasniki), izgovoril besedo, ki vsebuje obravnavani glas, vzorec, ter poved, ki 
vsebuje eno ali več besed s tem glasom ali vzorcem. 
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Slika 1: Primer predstavitve novega vzorca črk (Beat Dyslexia, 2007)  

 
Zapis besed 
 
Sledil je zapis besed, ki vsebujejo predstavljeni vzorec. Ker so učbeniki prilagojeni 
angleškemu prostoru, uporabljajo drugače oblikovane male pisane črke (npr. črke b, 
r, z …). Da učenec pri vajah pisanja ne bi uporabljal drugačnih črk kot jih sicer, smo 
zapis prilagodili slovenskemu prostoru in smo pripravili ločene naloge, pri katerih smo 
uporabili obliko malih pisanih črk, ki jih poučujejo v slovenskih osnovnih šolah 
 
 

 
Slika 2: Pisanje besed, ki vsebujejo predstavljeni vzorec 

 
Prepoznava vzorca 
 
Pri aktivnosti prepoznavanja obravnavanega vzorca je učenec iz množice besed 
izbiral tiste besede, ki vsebujejo obravnavani vzorec črk ter besede prebral.  
 

 
Slika 3: Prepoznavanje besed, ki vsebujejo obravnavani vzorec črk (Beat Dyslexia, 2007) 
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Slušna aktivnost 
 
Slušna aktivnost, ki je sledila, je namenjena prepoznavi, ali predvajana beseda 
vsebuje obravnavani vzorec ali ne.  
 
Utrjevanje novega vzorca 
 
Tem dejavnostim pa je sledilo še utrjevanje novo pridobljenega znanja skozi 
aktivnosti branja, pisanja, poslušanja, ki so se razlikovale glede na obravnavane 
vsebine.  
 
Učenca smo spodbujali, da je poleg obravnav čim bolj redno izvajal vaje s pomočjo 
kartic za branje in črkovanje besed. Namen izvajanja vaj je, da učenec črke vidi, jih 
izgovori ter hkrati sliši in jih zapiše. Kadar učenec usvoji določeno črko/glas, doda 
kartico ostalim, že usvojenim glasovom. To ga opomni na vaje s karticami ter poskrbi, 
da učenec uporablja zgolj črke, ki jih je do takrat usvojil.  
 
 

 
 

Slika 4: Kartice za branje in črkovanje 

 
Prva tri srečanja smo namenili hitremu pregledu osnov, ki jih predstavljajo učbeniki I, 
II in III. V teh urah je bil poudarek na spoznavanju in utrjevanju pogostih besed v 
angleščini, ki se jih učimo kot celoto, zlogovanju, vajam branja, poslušanja in 
zapisovanja, širjenju besedišča, uvodu v dolge samoglasnike ter spoznavanju nalog 
in načinu dela po učbenikih Premagaj disleksijo.  
 
V nadaljevanju programa smo se sledili vsebinam in dejavnostim v učbeniku IV, ki 
predstavlja dolge samoglasnike v besedah in različne vzorce zapisovanja. V 
učbeniku Premagaj disleksijo IV so predstavljeni naslednji glasovi in njihove 
kombinacije: 'ee', 'ar', 'or', '-y', 'i-e', 'a-e', '-ay', 'cy', 'ci', 'ce', 'wh', 'er', 'oo', 'ge', 'gi', 'gy', 
'-dge', 'o-e', 'ea', 'u-e', 'e-e', 'ai', 'ow', 'oa' in '-igh'.  
 
Poleg predstavitve glasov ter kombinacij smo pozornost posvetili tudi 
grafomotoričnim vajam, vajam slovnice ter bralnega razumevanja. V okviru treninga 
je učenec prebral pet angleških besedil, ki so bila namenjena bralnemu razumevanju. 
Učenca smo preko besedil spodbujali k uporabi različnih strategij, s katerimi si je 
pomagal pri razumevanju prebranega. Učenec je pred samim branjem prebral 
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vprašanja, na katera je moral odgovoriti. Na tak način si je lahko oblikoval predstavo, 
o čem bo besedilo pripovedovalo. Med branjem si je podčrtoval ključne podatke, 
odgovore na vprašanja. Morebitne nepoznane besede si je skušal razložiti s pomočjo 
korena besede, če je bil ta poznan, ali pa s pomočjo konteksta.   
 
Natančen potek programa po posameznih srečanjih predstavljamo v preglednici 1.  

 
Preglednica 1: Potek programa po posameznih srečanjih 

Zaporedna 
številka 
srečanja 

Datum Vsebina 

1. 13.4. Premagaj disleksijo I, II 

 Zaporedje črk v abecedi  

 Prepoznavanje, določanje zlogov v besedah, zlogovanje 

 Prepoznavanje in določanje rim 

 Pogoste besede v angleščini  

2. 16.4 Premagaj disleksijo II, III 

 Določanje glasov v besedah 

 Vaja poslušanja – razvrščanje besed glede na glasove, 
ki jih vsebujejo 

 Zapis po nareku  

3. 20.4. Premagaj disleksijo III, IV 

 Vaja bralnega razumevanja  

 Pogoste besede v angleščini 

 Uvod v dolge samoglasnike 

4. 23.4.  Priprava na učbenik Premagaj disleksijo IV  

5. 4.5. Premagaj disleksijo IV 

 Dolgi samoglasnik »EE«  

6. 7.5 Premagaj disleksijo IV 

 Vzorec »AR«  

 Množina  

 Vzorec »OR«  

7. 11.5. Premagaj disleksijo IV 

 Vaja z usvojenimi črkami in besedami (kartice) 

 Črka »Y« kot dolgi samoglasnik 

 Črka »Y« kot kratki samoglasnik 

 Tvorjenje povedi  

8. 14.5. Premagaj disleksijo IV 

 Vzorec »I-E«  

 Iskanje besed – vzorcev črk v besedi 

 Bralno razumevanje »The wild duck«  

9. 18.5. 
 
 

Premagaj disleksijo IV 

 Vzorec »A-E«  

 Križanka – tvorjenje besed  

 Ključni zapisi 

 Končna ločila ter velika začetnica  

10. 21.5. Premagaj disleksijo IV 

 Množina 

 Vzorec »AY«  

 Vaja z usvojenimi črkami in besedami (kartice) 

11. 22.5. Premagaj disleksijo IV 
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 Spoznavanje vzorcev »CY«, »CI«, »CE«  

12. 25.5. Premagaj disleksijo IV 

 Izbira: »-SS« ali »-CE« (pravila)  

 Zapis zgodbe ob slikah   

13. 28.5.  Bralno razumevanje »Crocodiles« 

 Samoglasniško dvočrkje »WH« (črki, ki zaznamujeta en 
glas) 

14. 29.5. Premagaj disleksijo IV 

 Vzorec »ER« 

 Končnice ter primerjave  

 Bralno razumevanje »Jupiter's anger«  

15. 1.6. Premagaj disleksijo IV 

 Vzorec »OO«  

 Besedne družine in rime  

16. 5.6. Premagaj disleksijo IV 

 There ali their?  

 Vzorci »GE«, »GI«, »GY« in »DGE«   

17. 6.6. Premagaj disleksijo IV 

 Vzorci »GE«, »GI«, »GY« in »DGE«   

 Vzorec »O-E«  

 Branje odlomka – voluhar  

18. 8.6. Premagaj disleksijo IV 

 Pogoste napake  

 Vzorec »E-A«  

19. 12.6. Premagaj disleksijo IV 

 Vzorec »U-E«  

 Nemi »E«   

20. 15.5. Premagaj disleksijo IV 

 Ključni zapisi 

 Vzorec »E-E«  

 Ponovitev: nemi »E«   

21. 19.6.  Premagaj disleksijo IV 

 Vzorec »A-I«  

 Vaja z usvojenimi črkami in besedami  

3.2.5 Opis poteka raziskave in obdelava podatkov 

Raziskavo smo izvedli v drugi polovici šolskega leta 2017/2018. Trajala je od aprila 
do junija. Na začetku smo od učenca in njegovih staršev pridobili soglasje za 
sodelovanje v izvedbi treninga fonoloških in ortografskih zmožnosti z multisenzornim 
programom pismenosti po korakih – Premagaj disleksijo.  
 
Opravili smo intervjuje z učencem, njegovo mamo ter učiteljico. Na podlagi 
intervjujev, pregleda dokumentacije (strokovno mnenje, individualiziran program) ter 
opazovanja in dela z učencem smo oblikovali učenčevo globalno oceno.  
 
Sledila je izvedba preizkusov, ki so preverjali učenčevo začetne zmožnosti na 
področju branja, zapisovanja besed ter bralnega razumevanja v angleščini. Z 
učencem smo izvedli dva preizkusa bralnega razumevanja, za kar smo uporabili 
nalogi iz NPZ-ja za 6. razred OŠ, preizkus branja in zapisovanja naključno izbranih 
besed iz učencu poznanega besedišča ter preizkus samostojne tvorbe besedila – 
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navodila za to so bila ponovno vzeta iz NPZ za 6. razred. Posamezne naloge in 
rezultati učenca so natančneje predstavljeni v rezultatih in interpretaciji testiranj.  
 
Sledila je izvedba 20-urnega multisenzornega treninga fonoloških in ortografskih 
zmožnosti v angleščini, ki je sledil Multisenzornemu programu pismenosti po korakih 
– Premagaj disleksijo (2007). Srečanja so potekala večinoma dvakrat tedensko od 
13. aprila do 19. junija (2 meseca). Končno število vseh izvedenih srečanj je bilo 21. 
Posamezno srečanje je trajalo 45 minut. 
 
 Tik po koncu izvedbe treninga smo začetne preizkuse ponovili in s tem dobili 
podatke o učenčevem napredku. Preizkuse smo ponovili tudi v dva meseca po koncu 
izvajanja – v začetku meseca septembra. Tako smo pridobili podatke, v kolikšni meri 
se učinki treninga še vedno odražajo po dvomesečnem premoru.  
 
Primerjali smo pridobljene rezultate, ki jih je učenec dosegel na treh preizkusih: pred 
izvedenim treningom, po izvedenem treningu ter dva meseca kasneje. S primerjavo 
rezultatov smo dobili vpogled, ali je trening vplival na uspešnost in napredek učenca. 
Rezultate smo primerjali na področju branja besed, bralnega razumevanja, pisanja 
besed po nareku ter samostojnega zapisa. Pridobljene podatke smo kvantitativno in 
kvalitativno analizirali ter jih predstavili v tabelarni in opisni obliki.  

3.3 REZULTATI IN INTERPRETACIJA TESTIRANJA  

Testiranja smo izvedli pred začetkom in po izvajanja treninga ter ponovno po dveh 
mesecih po zaključku treninga. Izvedli smo primerjavo vseh treh testiranj, da bi 
ugotovili, kolikšen je bil učenčev napredek neposredno po zaključenem treningu ter v 
kolikšni meri so bile pridobljene spretnosti izražene po dveh mesecih po treningu.  
 
Primerjali smo pridobljene rezultate na področju branja besed, zapisa besed, 
bralnega razumevanja in samostojnega zapisa besedila iz vseh treh merjenj. 
Rezultate predstavljamo tabelarno in opisno v nadaljevanju.  

3.3.1 Preizkus branja besed  

Učenec je na glas prebral seznam tridesetih besed, ki so predstavljene v preglednici 
11. Te so bile naključno izbrane na podlagi učencu poznanega besedišča, ki so ga 
obravnavali pri pouku angleščine. Prepoznavali smo, ali je njegovo branje besed 
ustrezno, merili smo tudi čas branja. Pravilno prebrano besedo smo vrednotili z eno 
točko. Če se je učenec pri branju zmotil in napako samostojno popravil, prvotne 
napake pri vrednotenju nismo upoštevali.  
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Preglednica 2: Branje besed 

BESEDA Testiranje 1 Testiranje 2 Testiranje 3 

DISTANCE    

PIECE   / (pajs) 

MOUTH    

CIRCLE /  (krils) / (kirkl) / (krli) 

SUITCASE   / (saus) 

UNDERGROUND  / (andrgrand)  

ACCOMODATION   / (akomdejtn) 

SAUCEPAN / (saspen) / (sauspen)  

FRIDGE / (fređ)  / (friđr) 

CHANGE / (čejng)   

FRIDAY    

WATER    

MUSIC / (muzik)   

BOAT    

KNOW / (know)   

ROCK    

RED    

CHEESE    

GLUE    

PENCIL    

PLACE    

LAKE    

CELEBRATE / (kelebrejt)   

COLOUR    

WHITE    

FAMILY    

KNIFE / (knajf)  / (knajf) 

READ / (red)   

BIRD    

CHERRY / (keri)   

Čas branja 1min 10s 1min 1s 1min 3s 

Skupno število točk 20 27 24 

Delež točk 66,7 % 90 % 80 % 
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Učenec je pri prvem preizkusu branja besed dosegel 20 točk od možnih 30, kar 
predstavlja 66,7 % uspešnost. Za branje je potreboval 1 min in 10 s. Pri drugem 
testiranju tik po izvedbi treninga je za branje besed potreboval 1 min in 1 s, bil je tudi 
bolj uspešen, saj je pravilno prebral 27 besed, pri branju je tako v krajšem času 
dosegel 90 % uspešnost. Pri tretjem preizkusu je za branje besed potreboval 1 min in 
3 s. V tem času je pravilno prebral 24 besed, kar predstavlja 80-odstotno uspešnost.  
 
Raziskave kažejo, da učenci veliko lažje prepoznavajo besede, če je ortografija 
tujega jezika bližje ortografiji maternega jezika (Akamatsu, 1999, Koda, 1999, 
Muljani, Koda, in Moates, 1998, v Sparks idr., 2008). Angleščina je ortografsko globlji 
jezik, kar pomeni, da nima vzpostavljenih transparentnih povezav med črkami in 
glasovi. Spencer (2000) se sprašuje, ali pri angleški ortografiji težave z branjem 
prihajajo še bolj do izraza v primerjavi z ostalimi, bolj transparentnimi jeziki. Avtorji 
(McGuinness, McGuinness in McGuinness 1996; Landerl, Wimmer in Frith 1997, v 
Spencer, 2000) trdijo, da angleška ortografija vpliva na težave, s katerimi se sooča 
bralec z disleksijo, na drugi strani pa so tovrstne težave prisotne tudi pri plitvih 
ortografijah, le da so zaradi bolj jasne povezave med črkami in glasovi te manj 
izrazite  
 
Slovenščina in angleščina si glede na ortografsko globino nista blizu. Kljub temu 
učenec pri branju poznanih besed v angleščini nima tolikšnih težav v primerjavi z 
ostalimi področji (pisanje, bralno razumevanje, samostojno tvorjenje besedila). Večje 
težave se na primer kažejo pri pisanju. Tudi sam pove, da ima pri angleščini težave 
predvsem pri pisanju. Reid (2009) pravi, da ima veliko učencev z disleksijo večje 
težave pri pisanju kot branju besed. Če mu je beseda poznana, jo prebere pravilno. 
Lažje prikliče izgovorjavo besede kot celote. Pri tistih besedah, ki jih ne uporablja 
tako pogosto, pa je opaziti, da težje upošteva ustaljena pravila izgovorjave (npr. pri 
besedah circle ali celebration ne upošteva, da se črka C, ki stoji pred črko L, izgovori 
kot glas S). Pri besedi celebration je to kasneje odpravil, kar pa ne velja za besedo 
circle, ki je ne uporablja tako pogosto in mu je manj poznana. Lahko rečemo, da 
učenec do glasovnih podob prebranih besed dostopa na leksičen način, ki se 
uporablja pri branju besed z neznačilno izgovorjavo. Leksična pot obide fonološko 
analizo besede ter jo zaznava kot celoto (Hoover, Gough, 1990, v Kormos, 2017). V 
kolikšni meri učenec zmore upoštevati pravila izgovorjave, bi bilo smiselno preveriti 
preko branja pravilnih a učencu manj poznanih besed, ki jih ne bi prepoznaval kot 
celoto in bi se pri branju moral zanašati na pretvorbe iz črk v glasove.  
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3.3.2 Zapis besed po nareku  

 
V preglednici so predstavljene besede, ki jih je učenec zapisoval po nareku. Pravilno 
zapisane besede, ki so v preglednici osenčene, smo točkovali z eno točko.  
 
Preglednica 3: Zapis besed po nareku 

BESEDA Testiranje 1 Testiranje 2 Testiranje 3 

RABBIT rabbit rabbit rabit 

PLANE  plane plane plane 

RICE rice rice rice 

GIRAFFE girofe girafe giraphe 

BASEMENT bacement basement bacement 

BUTTER butter butter butter 

CHEESE cheas chese cheass 

MUSHROOM muskrom mushrum mashrum 

SMALL smol small small 

SHELVES shelfs shelfs šelfs 

NIGHT nite night nigh 

TROUSERS throusors throusrs traushers 

BECAUSE becase becose because 

COOKIES ckookies cokkis cocies 

LIKE like like like 

TREE thre tree trea 

FRIDAY frayday friday friday 

PLEASE place plece please 

WALK wak wolk walk 

NEW new new new 

BETTER better better beter 

YESTERDAY jestarday yestrday yesturday 

SAUSAGE sosege sosoge sosoge 

KNIFE knife knife nife 

LAKE lake lake lake 

MAMMAL manal manal mamal 

MOUNTAIN mougtain mountine mounghtine 

FRIDGE frige fridge fridge 

READY reddie redy ready 

VEGETABLES vegetobles vegetables vegetables 

Skupno število točk 9 16 14 

Delež doseženih točk 30 % 53,3 % 46,7 %  

 

Učencu smo s pomočjo spletnega bralnika besedila predvajali trideset besed, ki jih je 
zapisoval sproti. Vsako izmed besed smo predvajali dvakrat. Pri prvem testiranju je 
pravilno zapisal devet besed, kar predstavlja 30-odstotno uspešnost. Pri drugem 
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testiranju tik po koncu izvajanja treninga pa je bila njegova uspešnost 50-odstotna, 
saj je pravilno zapisal petnajst besed od tridesetih. Ko smo čez 2 meseca preizkus 
ponovili, je pravilno zapisal trinajst besed od tridesetih, kar predstavlja 43,3-odstotno 
uspešnost. Učenec je pri samostojnem zapisu besed najnižje število točk dosegel na 
prvem testiranju pred izvajanjem treninga, najvišje pa tik po koncu izvedbe treninga. 
Njegova uspešnost je na tretjem testiranju dva meseca kasneje upadla, a so bili 
rezultati še vedno za 14 % boljši v primerjavi s prvim testiranjem, saj je pravilno 
zapisal 4 besede več.  
 

Pisanje v angleščini se razlikuje od branja v angleščini. Je bolj zapleteno, saj je 
pogosto več možnosti, kako določene glasovne vzorce zapisati (npr. brain in brane) 
(Ise in Schulte-Körne, 2010). Za veliko učencev z disleksijo predstavlja zapisovanje 
večje težave kot branje besed, kar se lahko nadaljuje tudi v odraslosti omenja Reid 
(2009). Četudi na področju branja dosežemo napredek, lahko težave na področju 
črkovanja in zapisovanja še vedno vztrajajo kot del težav s kodiranjem oz. prenosom 
glasov v črke (Rose, 2009). 
 
Učenci z disleksijo prej razvijejo uspešne kompenzacijske strategije za branje kakor 
za zapisovanje. Pri uspešnem zapisovanju imajo pomembno vlogo sposobnosti 
fonološkega zavedanja, poznavanja sintakse ter pomena besed. Poznati je treba 
povezave med glasovi in črkami oz. grafemi. Prav zaradi tega imajo učenci z 
disleksijo več težav, saj si pri branju lažje pomagajo s pomočjo konteksta kot pa pri 
zapisovanju (Snowling, 2000, v Reid 2009).  
 
Učenec si je težko zapomnil ustrezen vzorec zapisa za določeno besedo, četudi so 
mu bile te besede poznane in jih je med poukom že večkrat slišal, prebral in zapisal. 
Šibko ortografsko procesiranje se odraža v visokem številu napak pri zapisu. Učenec 
se lahko zanaša na ujemanja glas-črka iz materinščine ter jih napačno uporabi v 
tujem jeziku (Dagarin Fojkar, Sešek, Skela, 2011). Opazilo se je, da se je učenec 
zanašal na fonološke informacije in ne na pomen besede kar je pogosto prisotno pri 
učencih s šibkim ortografskim procesiranjem (DFS Literacy & Clinical Services, 
2014). Tako je učenec v več primerih uporabil fonetični zapis besede in ni uspel 
priklicati ustreznega vzorca zapisovanja besede.  
 

To v okviru prvega testiranja je bil glasovni zapis besede prisoten pri šestih besedah: 

- basement – bacement,  
- cheese – cheas, 
- small – smol, 
- shelves – shelfs,  
- night – nite,  
- ready – reddie.  

 
Pri drugem testiranju najdemo štiri glasovne zapise:  

- giraffe – girafe,  
- shelves – shelfs, 
- please – plece,  
- ready – redy. 
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Pri tretjem testiranju je učenec zapisal šest glasovnih zapisov:  
- rabbit – rabit, 
- basement – bacement, 
- cheese – cheass,  
- better – beter, 
- knife – nife,  
- mammal – mamal. 

Besedi basement, small ter night je učenec pri drugem testiranju zapisal pravilno. Pri 
besedi cheese, je zapisal chese, kar ne predstavlja glasovnega zapisa, je pa 
vizualno beseda bolj podobna besedi cheese.  
 
Zgoraj prikazani rezultati kažejo na ugotovitev raziskave (Kessler in Treiman, 2003, 
Treiman, Berch in Weatherson, 1993, v Kessler in Treiman, 2005), da otroci lažje 
zapisujejo soglasnike kot samoglasnike, saj je učenec veliko napak naredil pri 
samoglasnikih: small – smol, giraffe – girofe, Friday – frayday. Prav tako pa je bolje 
zapisoval začetek besede kot konec ali sredino, npr. because - becase. Pogosto se 
pojavlja tudi težava z zapisom besed, ki vsebujejo glas, ki se zapiše z dvema črkama 
(Kessler in Treiman, 2005), kar lahko pri učencu opazimo pri besedi fridge – frige.  

3.3.3 Preizkus bralnega razumevanja  

V spodnjih preglednicah so prikazani rezultati, ki jih je učenec dosegel na vseh treh 
preizkusih bralnega razumevanja. V preglednicah 2 in 3 so predstavljeni rezultati za 
besedilo British food (NPZ, 2016), v preglednicah 4 in 5 pa rezultati za besedilo The 
shape of a star (NPZ, 2014). Najprej predstavljamo učenčeve odgovore na obe 
besedili, ki so ovrednoteni s točkami, nato sledi še opisno vrednotenje ter primerjava 
rezultatov.   
 
Pri nalogah bralnega razumevanja smo merili čas, ki ga je učenec potreboval za 
nalogo, ter število pravilnih odgovorov na vprašanja. Naloge smo vrednotili s pomočjo 
Navodil za vrednotenje (2014, 2016). Kljub navodilu, naj na vprašanja odgovarja na 
kratko, je učenec določene odgovore zapisal v celih povedih. Tako so določene 
povedi zapisane slovnično nepravilno (npr. »They waiting for call of dad« – manjkajoč 
pomožni glagol are, raba neustreznega predloga of, manjkajoče končno ločilo) ali so 
besede napačno črkovane, a kjer so odgovori vsebinsko ustrezni, smo jih točkovali 
kot pravilne kljub slovničnim in pravopisnim napakam.  
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Preglednica 4: Preizkus bralnega razumevanja British food 

1. BESEDILO: BRITISH FOOD 

ODGOVORI NA VPRAŠANJA 

Vprašanje Testiranje Odgovor učenca Točkovanje 

What do the 
British have 
with baked 
beans? 

Testiranje 1 They hov alsol Boked of coruse. 0 

Testiranje 2 They hov with boked beons toast. 1 

Testiranje 3 Course and toast. 0 

Where do the 
British put 
chips if they 
want to eat it 
outside? 

Testiranje 1 They put in a special box. 1 

Testiranje 2 In the special box. 1 

Testiranje 3 fish and chips shop 
0 

How often can 
you watch the 
Cheddar 
cheese sport 
event? 

Testiranje 1 You can see it once a year.  1 

Testiranje 2  You can see it once a year.  1 

Testiranje 3 Once a year. 
1 

What is the 
prize if you win 
the Cheddar 
cheese race? 

Testiranje 1 brez odgovora  0 

Testiranje 2 The firs person to get to the bottom of the 

hill gets the chese.  
1 

Testiranje 3 Cheaddar cheese.  1 

Who can take 
part in a 
Pancake Day 
race? 

Testiranje 1 Only womens can run. 1 

Testiranje 2 Part can take only womans. 1 

Testiranje 3 Womens. 1 

Why is it 
dangerous to 
eat Christmas 
pudding? 

Testiranje 1 Because when they are making Christmas 

pudding they puts in a coin. 
1 

Testiranje 2 Because the british people put a coin in it.   1 

Testiranje 3 Because breathis familis put a coin in it. 1 

 
Preglednica 5: Število doseženih točk pri 1. nalogi bralnega razumevanja 

 

Čas reševanja 

(branje + 

odgovarjanje) 

Število učenčevih 

točk 

Delež učenčevih 

točk 

Testiranje 1 15 min 56 s 4 točke 66,7 % 

Testiranje 2 12 min 5 s 6 točk 100 % 

Testiranje 3 8 min 18 s 4 točke 66,7 % 

 
Besedilo British food je bilo razdeljeno na posamezne odstavke, vsakemu odstavku 
sta sledili dve vprašanji, ki sta se nanašali na vsebino odstavka. Naloga je od učenca 
zahtevala razumevanje podatkov in podrobnosti v besedilu, razumevanje nekaterih 
osnovnih razmerij med osebami, dogodki ter razumevanje pomena besed in 
besednih zvez iz besedila (Nacionalno preverjanje znanja, 2016).   
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Učenec je pri prvem testiranju za reševanje potreboval 15 min in 56 s. Pravilno je 
odgovoril na štiri vprašanja od šestih. Pri drugem testiranju tik po zaključku programa 
je za reševanje potreboval 3 min in 50 s manj (12 min 5 s). Pravilno pa je odgovoril 
na vseh šest vprašanj. Pri tretjem testiranju dva meseca po koncu izvajanja treninga 
je potreboval 8 min in 18 s. Pri reševanju je bil hitrejši kot pri drugem testiranju, a je 
pravilno odgovoril le na 4 vprašanja od 6.  
 
Na slovenski ravni so bili učenci uspešni pri odgovarjanju na 3., 4., 5. in 6. vprašanje, 
pri katerih se je pričakovalo iskanje podatkov v besedilu. 1. ter 2. vprašanje pa so 
učenci reševali manj uspešno kot preostala. Razloge za neustrezne odgovore lahko 
pri prvem vprašanju pripišemo težavam s povezavo zaimka them z besedno zvezo 
baked beans. Pri drugem vprašanju pa so bili učenci premalo natančni pri 
razumevanju vprašanja (Nacionalno preverjanje znanja, 2016). Učenec je pri prvem 
testiranju nepravilno odgovoril (oz. odgovora ni bilo) na prvo ter tretje vprašanje. Pri 
tretjem testiranju pa je napačen odgovor zapisal ravno pri prvih dveh vprašanjih.  
 

Preglednica 6: Preizkus bralnega razumevanja The shape of a star  

2. BESEDILO: THE SHAPE OF A STAR 

ODGOVORI NA VPRAŠANJA 

Vprašanje Testiranje Odgovor učenca Točkovanje 

What is the family 
waiting for at 
lunchtime? 

Testiranje 1 They waiting for call of dad.  1 

Testiranje 2 They are waiting to the call of dad. 1 

Testiranje 3 for dad call 1 

Who puts plates 
on the table? 

Testiranje 1 / 0 

Testiranje 2 He. 0 

Testiranje 3 the boy hwo is raiting this tekst wit his 
sister. 

0 

Where in the 
house is Dad’s 
present for the 
family? 

Testiranje 1 In a kitchen. 0 

Testiranje 2 In the corner of living room. 1 

Testiranje 3 in the corner of the living room 1 

What does Mom 
want to do when 
she comes to the 
living room? 

Testiranje 1 /  0 

Testiranje 2 Put up the tree  1 

Testiranje 3 voice tries 0 

What does Dad 
do at Christmas 
when he wears 
Christmas lights? 

Testiranje 1 Dad puts them all over himself. 0 

Testiranje 2 Dad usually puts them all over 

himself. 
0 

Testiranje 3 puts them all over heomself 0 

Who does Dad 
wish a happy 
holiday to? 

Testiranje 1 He wish everyone.  1 

Testiranje 2 Dad wish his family.  1 

Testiranje 3 Elissa and raider of that tekst  0 
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Preglednica 7: Število doseženih točk pri 2. nalogi bralnega razumevanja 

 Čas reševanja 
Število 

učenčevih točk 

Delež 

učenčevih 

točk 

Testiranje 1 Branje: 6 min 10 s 

Odgovarjanje na vprašanja:  

6min 24s 

Skupen čas reševanja (branje + 

odgovarjanje na vprašanja):  

12min 34s 

2 točki 33,3 % 

 

Testiranje 2 

Skupen čas reševanja (branje + 

odgovarjanje na vprašanja):  

9min 33s 

4 točke 66,7 % 

 

Testiranje 3 

Skupen čas reševanja (branje + 

odgovarjanje na vprašanja):  

11min 6s 

2 točki 33,3 % 

 
Drugi preizkus bralnega razumevanja je bilo besedilo The shape of a star s šestimi 
vprašanji. Pred izvedbo treninga je učenec potreboval 6 min in 10 s za branje ter 6 
min in 24 s za zapis odgovorov na vprašanja – skupaj je za reševanje naloge 
potreboval 12 min in 34 s. Pravilno je odgovoril na dve vprašanji od šestih. Pri 
drugem testiranju je učenec uporabil drugačno strategijo reševanja. Na vprašanja je 
odgovarjal tako, da je že med vmesnim branjem besedila zapisoval odgovore, za 
dokončanje celotne naloge je potreboval 9 min in 33 s. V primerjavi s prvim 
testiranjem je za nalogo potreboval 3 min manj, prav tako je bil bolj uspešen po 
številu pravilnih odgovorov. Pri drugem preizkusu je pravilno odgovoril na štiri 
vprašanja. Pri tretjem testiranju je učenec za drugo nalogo bralnega razumevanja 
potreboval 11 min ter 6 s. Ponovno je uporabil strategijo sprotnega odgovarjanja na 
vprašanja. Pri odgovorih na vprašanja je ponovno naredil več napak kot pri drugem 
testiranju, saj je pri tretjem testiranju pravilno odgovoril na dve vprašanji. 
 
Naloga je od učenca zahtevala osredotočenost na podrobnosti v besedilu, saj so to 
od njega pričakovala tri vprašanja (2., 3. in 5.). Za pravilen odgovor na 1., 4. in 6. 
vprašanje je učenec moral razumeti širše besedilo ter pokazati zmožnost sklepanja, 
saj se odgovora ni dalo zgolj prepisati iz besedila, prav tako je bilo pomembno 
razumevanje posameznih vprašalnic (who, what) (Nacionalno preverjanje znanja, 
2014). Učenec je pri prvem testiranju pravilno odgovoril na 1. ter 6. vprašanje, kar 
kaže na to, da učenec ni imel večjih težav z razumevanjem vprašalnic ter s 
sklepanjem glede odgovora na podlagi besedila. Težje pa je v besedilu iskal 
podrobnosti. Pri drugem testiranju je pravilno odgovoril na 1., 3., 4. ter 6. vprašanje. 
Pravilno je odgovoril na vsa vprašanja, ki odgovora niso imela zapisanega 
neposredno v besedilu. Pri tretjem testiranju pa je pravilne odgovore zapisal na 1. in 
3. vprašanje.   
 
Pri primerjavi rezultatov glede na vrsto besedila lahko opazimo, da je učenec pri vseh 
treh testiranjih več točk dosegel pri prvi nalogi bralnega razumevanja. Besedilo 
British food je bilo razdeljeno na posamezne odstavke, ki sta jim sledili po dve 
vprašanji. To je omogočilo učencu, da je imel nad besedilom lažji pregled, saj je 
odgovore na vprašanja iskal zgolj v tistem odstavku, na katerega se je vprašanje 
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navezovalo. Učenci z disleksijo imajo težave s kratkoročnim in delovnim pomnjenjem, 
zato težje zadržijo informacijo v spominu in z njo operirajo (Raduly-Zorgo, Smythe in 
Gyarmathy, 2010). Tako težko ohranijo prebrano vsebino, če je ta daljša kot na 
primer besedilo The shape of star. Pri učencu lahko opazimo, da je bolj uspešno 
reševal naloge pri besedilu British food, ki je bilo razčlenjeno na odstavke. Razdelitev 
besedila na odstavke se je kot pozitivno izkazalo tudi na nacionalni ravni, saj so 
učenci dosegali boljše rezultate (Nacionalno preverjanje znanja, 2016).  
 
Četudi se primarne težave učencev z disleksijo nanašajo na področje dekodiranja, se 
veliko učencev sooča tudi s težavami bralnega razumevanja (Hulme in Snowling, 
2016). Učenci uporabljajo za dekodiranje tiste zmogljivosti, ki bi jih morali koristiti za 
razumevanje med branjem. Zaradi tega je njihov potencial za bralno razumevanje 
oslabljen. Lahko pa se soočajo tudi s pomanjkanjem pozornosti za dekodiranje 
pomena besed (Nijakowska idr., 2016), kar vpliva na zmanjšan obseg pozornosti, ki 
bi ga moral bralec nameniti razumevanju prebranega.  
 
Analiza rezultatov preizkusov bralnega razumevanja kaže na to, da je bil učenec 
najbolj uspešen pri drugem testiranju tik po koncu izvajanja treninga, saj je takrat pri 
obeh besedilih dosegel najvišje število točk v primerjavi z ostalimi preizkusi. Pri 
prvem besedilu je dosegel vse točke, pri drugem pa štiri. V primerjavi s prvim 
preizkusom je bil pri drugem tudi hitrejši. Pri tretjem testiranju je bil pri prvem besedilu 
hitrejši v primerjavi s prvim in drugim preizkusom, pri drugem besedilu pa je bil hitrejši 
kot v prvem preizkusu a počasnejši kot v drugem. Število doseženih točk pri tretjem 
testiranju je bilo nižje kot pri drugem testiranju. Učenec je v obeh primerih dosegel 
enako število točk kot pri prvem testiranju.  
 
Vpliv treninga je bil najbolj opazen tik po njegovem zaključku, saj je učenec takrat 
dosegel največ pravilnih odgovorov, potreboval pa je tudi manj časa kot pri prvem 
testiranju. Glede na število pravilnih odgovorov je učenec po dveh mesecih dosegel 
nižje število točk v primerjavi z drugim testiranjem. Na nižje število točk je lahko 
vplivalo več različnih dejavnikov. Testiranje smo izvedli po dveh mesecih, v 
septembru, ob začetku šolskega leta. Učenec v tem obdobju ni bil izpostavljen 
angleščini. Učenec je lahko razumevanju prebranega namenil manj pozornosti, za 
reševanje preizkusov je potreboval manj časa kot pri prvem testiranju. Učenci z 
disleksijo imajo šibkejše metakognitivno zavedanje (Tunmer in Chapman, 1996, v 
Reid, 2009), zato v manjši meri spremljajo svoje razumevanje prebranega, delov, ki 
so težje razumljivi, ne preberejo ponovno (Gerstein, Fuchs, Williams in Baker, 2001). 
Poraja se vprašanje, ali bi bil učenec bolj uspešen, če bi si za reševanje nalog vzel 
več časa.  
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3.3.4 Samostojni zapis besedila  

Učenec je za samostojni zapis besedila prejel nalogo s spodnjim navodilom. Naloga 
je bila uporabljena v NPZ leta 2017. Vsi trije učenčevi samostojni zapisi so 
predstavljeni v nadaljevanju. Vsak zapis je vrednoten s točkami glede na Navodila za 
vrednotenje (2017). Maksimalno število točk je deset. Sledi tudi opisno vrednotenje 
posameznega besedila ter opisna primerjava rezultatov. Vse tri zapise smo vrednotili 
s pomočjo učiteljice angleščine.  
 

 
 

1. testiranje 

 
Preglednica 8: Število doseženih točk pri 1. testiranju samostojnega zapisa besedila 

Dream lend is Ireland. Dream Land is in midum of 
the Atlantik sea. There live ole the megical animals 
like the yunicorns. They speak oal the lenguich. 
there live animals in the houses but it isn so 
beautiful days there. becose ole the magical 
aninals scer the people. They must al the time (se 
skrivati) if they want tu stey alive. 

Vsebina 1 

Besedišče in pravopis 1 

Slovnica 1 

Skupno število točk 3 (30 %) 

 
2. testiranje 
 

Preglednica 9: Število doseženih točk pri 2. testiranju samostojnega zapisa besedila 

My dream Land is in the big dark forest. it is in 
medium of the sea. There live yunikorns and the 
gigants. They speak Englis.  
Dream Land is smoler then the Slovenia. In the 
Dream Lend is on the tree cokis in Slovenia is on the 
tree aples or peoz. In the Dream land it's the cockolit 
rivers. In Slovenia is the wather rivers.  
Normaly day is like slovenian day. Alsau yunicorns 
and gigants go to school. After school go to river and 
drink the cocolate river and eat the cokies.  

Vsebina 3 

Besedišče in pravopis 1 

Slovnica 2 

Skupno število točk 6 (60 %)  

 

 

Navodilo:  
Angleška revija je razpisala natečaj za najboljši spis o sanjski deželi, ki je lahko kjerkoli 

in kjer je vse mogoče. Tudi ti sodeluješ na natečaju. V spisu:  

– predstavi deželo (kje se nahaja, kakšna je, kdo tam živi, katere jezike govorijo),  

– primerjaj sanjsko deželo s Slovenijo,  

– opiši, kako poteka običajen dan v tej sanjski deželi.  

Napiši vsaj 10 povedi.  

 
Slika 5: Navodilo za tvorjenje samostojnega zapisa 
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3. testiranje 
 

Preglednica 10: Število doseženih točk pri 3. testiranju samostojnega zapisa besedila 

My Dream land is one island on the sea and there 
live all Dream animals. There are trees and on ther 
are chocolates, biskits, marshnalowz. All animals are 
spiking eanglish. There is beautiful. In dream land is 
lake like a lake Bled but in dream land is lake of 
cockokit and the clauts are marsmalows.  
All the animals living in the hauses like people, but is 
one diferent animals have a garden but they cant 
hov a vegetables they can have just candis.  

Vsebina 1 

Besedišče in pravopis 1 

Slovnica 1 

Skupno število točk 3 (30 %) 

 
Preglednica 11: Število doseženih točk pri testiranjih samostojnega zapisa besedila 

 Število učenčevih točk Delež učenčevih točk 

Testiranje 1 3 točke 30 % 

Testiranje 2 6 točk 60 % 

Testiranje 3 3 točke 30 % 

 
Pisno sporočanje je naloga, pri kateri, glede na Letno poročilo o izvedbi 
nacionalnega preverjanja znanja (Nacionalno preverjanje znanja, 2017), učenci v 
povprečju dosegajo nizke rezultate na vseh treh področjih – vsebina, besedišče in 
pravopis ter slovnica.   
 
Vsebina prvega zapisa je skromna. Besedilo je kratko in le delno ustreza zahtevam 
naloge. Učenec je razvil prvo iztočnico, drugi dve iztočnici pa sta razviti pomanjkljivo. 
Vsebino smo tako vrednotili z eno točko od štirih. Če učenec za vsebino prejme eno 
točko, se glede na Navodila za vrednotenje (2017) preostali postavki – besedišče in 
pravopis ter slovnica točkujeta z največ eno točko.  
 
Učenčevo besedišče je osnovno ter pogosto zapisano nepravilno (lenguich, becose 
…), pri pregledu posameznih besed je učenec 13 besed od 61 zapisal nepravilno, a 
je besedišče vendarle ustrezno glede na kontekst. V besedilu se je pojavila ena 
slovenska beseda (se skrivati). Pojavila se je tudi napaka z manjkajočo veliko 
začetnico in neustreznim postavljanjem ločil. Besedišče in pravopis smo točkovali z 
eno točko od treh.  
 
Učenec je v besedilu uporabil različne jezikovne strukture: glagol 'to be', čas Present 
Simple, osebne zaimke (they, it), kazalne zaimke (there), predlog za kraj (in), veznike 
(because, but, if), ustrezno uporablja množino, upošteval je pravilni vrstni red besed 
– npr. pridevnik je zapisal pred samostalnikom, a so te različne strukture uporabljene 
tudi z napakami. Tudi za slovnico je učenec prejel eno točko od treh.  
Skupno je učenec prejel 3 točke od 10, kar predstavlja 30 % vseh točk.  
 

Pri drugem testiranju je vsebina zapisa bolj primerna. Besedilo je obsežnejše in 
ustreza zahtevam naloge. Učenec je upošteval navodila, razvil je vse tri iztočnice, a 
kljub temu so bile te še skope. Učenec je zato prejel tri točke od štirih.  
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Tudi v tem zapisu je besedišče še osnovno, a ustrezno. Zapisano je z napakami 
(smoler, cokis …), a je v primerjavi s prvim besedilom delež napak manj, saj je od 91 
besed 12 zapisanih nepravilno. Slovenskih besed učenec ni uporabil. Več je 
pridevnikov (big, dark …). Nekaj je še napak ter nedoslednosti pri uporabi velike 
začetnice (npr. slovenian). Besedišče in pravopis smo vrednotili z eno točko od treh, 
saj je to za konec sedmega razreda preveč skromno in zapisano z napakami.  
 
V zapisu najdemo različne jezikovne strukture, kot je uporaba časa Present Simple, 
glagola 'to be', uporaba primernika (smoler), osebnih zaimkov (they, it), svojilnih 
zaimkov (my), krajevnih prislovov (there), predlogov (in, on, to), ustrezno uporablja 
množino in ustrezno zapisuje pridevnik pred samostalnikom, zato je učenec za 
slovnico prejel dve točki.  
 
Učenec je tako prejel 6 točk od 10 in dosegel 60 % vseh točk.  
 
Pri tretjem testiranju je besedilo krajše. Učenec ni upošteval navodil o minimalnem 
številu povedi, zapisal je šest povedi. Razvil je prvo iztočnico, drugo je omenil, tretjo 
pa je izpustil oziroma ni upošteval navodil. Zato je za vsebino prejel eno točko od 
štirih. Tudi tu smo upoštevali Navodila za vrednotenje (2017) ter besedišču, 
pravopisu ter slovnici dodelili po eno točko.  
 
Besedišče je tudi tu skromnejše, a ustrezno. Besede še vsebujejo pravopisne 
napake (npr. eanglish, clauts, candis …). Od skupno 83 besed je neustrezno 
zapisanih 12 besed. Besedišče smo glede na navodila točkovali z eno točko.  
 
V zapisu je učenec uporabil sledeče jezikovne strukture: ustrezno je uporabljal glagol 
'to be', uporabljal je čas Present Continuous (All animals are spiking english. Čas je 
tvoril pravilno, a glede na kontekst neustrezno – tu je bil opazen vpliv pouka, saj so v 
času ponovnih preizkusov ravno obravnavali čas Present Continuous), uporabil je 
veznike (and, but), krajevne zaimke (there), modalni glagol (cant hov = can't have). 
Tudi za slovnico je učenec prejel eno točko.  
 
Skupaj to prinese 3 točke od 10 ter 30 %.  
 
Če primerjamo dosežene rezultate na vseh treh preizkusih med sabo, ugotovimo, da 
je učenec tudi pri samostojnem zapisu največ točk dosegel tik po koncu izvajanja 
treninga. Dosegel je 60 % točk. V primerjavi s prvim testiranjem je bil njegov 
napredek 30-odstoten. Zapis je pri drugem testiranju bolj obsežen, razvil je vse 
zahtevane iztočnice, zato je predvsem na področju vsebine dosegel velik napredek. 
Učenec je uporabil več različnih jezikovnih struktur kot pri preostalih dveh zapisih. 
Prav tako je učenec izboljšal pravopis posameznih besed. Večji delež besed je bil 
zapisan pravilno. Glede na število doseženih točk napredek pri tretjem testiranju ni 
opazen. K temu pripomorejo navodila za vrednotenje. Vsebina tretjega zapisa je bila 
manj ustrezna ter se ni navezovala na iztočnice, zato je bila ovrednotena z eno 
točko, kar vpliva tudi na ostale postavke. A pri pregledu zapisa ugotovimo, da je to v 
primerjavi s prvim zapisom bolj kompleksno. Uporabljenega je več pravilno 
zapisanega besedišča. Učenec je uporabljal bolj bogate, večstavčne povedi, ki so 
tudi slovnično bolj ustrezne v primerjavi s prvim besedilom. Zato je kljub enakemu 
številu točk napredek še vedno opazen na področju slovnice ter besedišča in 
pravopisa tudi dva meseca kasneje.  
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Učenec je takoj po koncu izvedenega treninga pokazal napredek na vseh področjih, 
vsebini, slovnici in pravopisu, besedišču ter tudi pri sami dolžini zapisa. Samostojen 
zapis sestavka je proces, ki vključuje številne zmožnosti in spretnosti. Poleg razvoja 
govora, jezika, jezikovnega zavedanja ter zavedanja pisave kot sistema simbolov z 
določenimi pravili, ki je povezan z jezikom, je potrebno upoštevati tudi pomen 
pozornosti in spomina (Nijakowska, 2010). Pri pisanju so nujne spretnosti 
organizacije, tvorjenja ustreznega zaporedja, prepoznave ključnih točk, razvijanja 
zgodbe, poznavanje slovnice in skladnje ter uporaba domišljije (Reid, 2009).  
 
Učenci z disleksijo imajo lahko pri nekaterih izmed naštetih spretnosti težave. Težje 
lahko organizirajo misli za pisanje (Nijakowska idr., 2016), težko načrtujejo zapis, 
tvorijo ustrezno zaporedje, pogosto se osredotočajo na točke, ki niso bistvene, kljub 
temu da imajo lahko bujno domišljijo, jim primanjkuje besedišče, ki ga potrebujejo za 
razvijanje zgodbe, pogosto so prisotne tudi težave s skladnjo (Reid, 2009). Težave z 
besediščem in skladnjo postanejo pri pisanju v tujem jeziku še bolj izrazite, kar je 
opaziti tudi pri učenčevih zapisih. Pri prvem testiranju je učenec uporabil besedo v 
slovenskem jeziku, kar kaže, da mu je pomanjkanje besedišča onemogočalo, da bi 
iztočnice razvil v polni meri.  
 
Proces pisanja v tujem jeziku je podoben pisanju v maternem jeziku. Pri obeh se 
pojavlja načrtovanje, pisanje ter pregledovanje z namenom razvijanja idej ter iskanja 
ustreznih načinov, kako jih izraziti. Kljub temu se med pisanjem v tujem in maternem 
jeziku pojavljajo nekatere razlike (Silva, 1993), kar se kaže tudi kot ovira pri 
učenčevih zapisih. Povzema raziskave, ki primerjajo zapisovanje v tujem in 
maternem jeziku na področjih skladnje sestavka ter značilnostih zapisovanja.  
 
Pisec v tujem jeziku v manjši meri načrtuje pisanje, a več časa nameni zbiranju snovi 
za pisanje. Zbiranje je težje, manj uspešno in težje ga organizira za zapis. Tako je 
zapisovanje v tujem jeziku bolj naporno, manj tekoče ter manj produktivno, če 
primerjamo s pisanjem v maternem jeziku. Pregledovanja zapisa je manj, se pa pisci 
v tujem jeziku pri pregledu bolj osredotočajo na slovnico in ne na zapis besed, prav 
tako se v manjši meri zanašajo na to, kaj je »slišati bolje«, kot pri maternem jeziku. 
Pisanje v tujem jeziku je manj tekoč proces, v splošnem so zapisana besedila krajša, 
ter zapisana z več napakami, njihova struktura je preprostejša (Silva, 1993). 
Preprosto strukturo lahko opazimo tudi pri učenčevih zapisih, najbolj opazna je pri 
prvem testiranju. Pri pregledu rokopisov ni opaziti popravljanja zapisa, ko je bil zapis 
že končan, ampak je učenec to počel sproti. 
 
Pri vseh treh zapisih so opazne pravopisne napake. Pravopis smo povsod ovrednotili 
z eno točko, kar kaže na to, da ima učenec na tem področju več težav. Pisanje je 
tesno povezano s pravopisom. Berninger idr. (1998) trdijo, da so zapisi učencev, ki 
imajo težave s pravopisom, krajši od tistih, ki s pravopisom nimajo težav. Ugotavljajo, 
da so s sistematičnim poučevanjem pravopisa učenci napredovali tudi v dolžini 
samostojno zapisanih sestavkov in ne zgolj pri zapisu po nareku. Maletesha Joshi, R. 
Treiman, S. Carreker in L. C. Moats (2008) omenjajo, da je dobra pravopisna 
zmožnost ključna za doseganje pismenosti, olajša pisanje, saj avtomatiziran zapis 
črk piscu omogoča, da se osredotoči na idejo, ki jo želi izraziti.  
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3.3.5 Povzetek rezultatov  

V preglednici 12 predstavljamo rezultate, ki jih je učenec dosegel pri vseh preizkusih 
vseh treh testiranj. Rezultati so predstavljeni v odstotkih. V preglednici 13 je v 
odstotkih predstavljen napredek, ki ga je učenec dosegel pri drugem in tretjem 
testiranju v primerjavi s prvim testiranjem. Med sabo smo primerjali število doseženih 
točk, ki jih je učenec dosegel. Primerjava količine časa, ki ga je učenec potreboval za 
reševanje nalog, v povzetek rezultatov ni vključena.  
 
Preglednica 12: Prikaz dosežkov na področju bralnega razumevanja, pisanja besed, samostojnega zapisa 
ter branja besed  

 Delež pravilnih odgovorov 

 Testiranje 1 Testiranje 2 Testiranje 3 

Branje besed 66,7 % 90 % 80% 

Pisanje besed po 
nareku 

30 % 53,3 % 46,7 % 

Preizkus bralnega 
razumevanja 1 

66,7 % 100 % 66,7 % 

Preizkus bralnega 
razumevanja 2 

33,3 % 66,7 % 33,3 % 

Samostojni zapis 30 % 40 % 30 % 

 
Ob drugem testiranju je učenec dosegel največji napredek na področju bralnega 
razumevanja, tu je bil napredek pri obeh nalogah 33,3-odstoten. Najmanjši napredek 
pa je dosegel pri samostojnem zapisu besedila. Pri drugem testiranju je bil napredek 
10-odstotni. 23,3 % napredek je učenec dosegel pri pisanju in branju posameznih 
besed. Pri tretjem testiranju je učenec pri nalogah bralnega razumevanja ter 
samostojnega zapisa dosegel enako število točk kot pri prvem testiranju. Pri pisanju 
in branju besed po nareku pa je dosegel za 13,3 odstotke boljše rezultate kot pri 
prvem testiranju.  
 
Preglednica 13: Napredek pri drugem in tretjem testiranju glede v primerjavi s prvim testiranjem 

 Delež pravilnih odgovorov 

 Napredek pri Testiranju 2 Napredek pri Testiranju 3 

Branje besed 23,3 % 13,3 % 

Pisanje besed po nareku 23,3 % 16,7 % 

Preizkus bralnega 
razumevanja 1 

33,3 % 0 % 

Preizkus bralnega 
razumevanja 2 

33,3 % 0 % 
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Samostojni zapis 30 % 0 % 

3.4 VREDNOTENJE DOSEGANJA ZASTAVLJENIH CILJEV TER 
IZVEDENEGA TRENINGA  

Uspešnost izvedenega treninga smo ovrednotili s pomočjo primerjave rezultatov vseh 
preizkusov ob vseh treh testiranjih. Primerjava rezultatov nam je dala vpogled v 
učenčev napredek na področju branja, bralnega razumevanja, pisanja ter 
samostojnega zapisa. Preverili smo, ali je učenec dosegel cilje, ki smo si jih zastavili 
pred začetkom izvajanja treninga, ali ne. V nadaljevanju predstavljamo posamezne 
cilje ter razlago, ali je posamezen cilj dosežen.  
 
Preglednica 14: Doseganje zastavljenih ciljev 

Učenec izboljša izgovorjavo besed v angleščini. Dosežen 

Učenec izboljša hitrost branja angleških besedil.  Dosežen 

Učenec angleška besedila bere z razumevanjem.  Delno dosežen 

Učenec preko branja različnih besedil v angleščini in 
odgovarjanja na vprašanja razvije različne strategije za 
izboljšanje bralnega razumevanja.  

Dosežen 

Učenec izboljša natančnost pisanja.  Dosežen 

Učenec večkrat tedensko utrjuje zapis pogostih angleških besed. Delno dosežen 

Učenec tvori slovnično in vsebinsko ustrezne povedi Delno dosežen 

Učenec izboljša čitljivost zapisa. Ni dosežen 

 

 Učenec izboljša izgovorjavo besed v angleščini. 
 
Cilj je dosežen.  
 
Učenec je na področju izgovorjave besed v angleščini dosegel napredek. Pred 
pričetkom  treninga je pravilno prebral 66,7 % besed. Po zaključenem treningu je 
pravilno prebral in izgovoril 90 % besed, to pomeni, da je rezultat izboljšal za 23,3 %. 
Dva meseca po koncu treninga pa je dosegel 80 %, kar je za 13,3 % boljši rezultat v 
primerjavi s prvim testiranjem.  
 

 Učenec izboljša hitrost branja angleških besedil.  
 
Cilj je dosežen.  
 
Učenec je izboljšal hitrost branja angleških besedil. Po koncu izvajanja treninga je za 
reševanje nalog bralnega razumevanja potreboval manj časa. V povprečju je pri 
drugem in tretjem testiranju za reševanje nalog potreboval 4 minute manj kot pri 
prvem testiranju. Za povprečno 8 s se je izboljšala tudi hitrost branja posameznih 
besed, saj je pri prvem testiranju potreboval 1 min ter 10 s, pri drugem testiranju pa je 
enako število besed prebral v 1 min ter 1 s. Hitrost je pri tretjem testiranju ostala 
skoraj enaka, saj je učenec pri tem potreboval 1 min ter 3 s.  
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 Učenec angleška besedila bere z razumevanjem.  
 
Cilj je delno dosežen.  
 
Primerjava rezultatov je pokazala, da je učenec po koncu izvedbe treninga besedila 
prebral z večjim razumevanjem, saj je pri prvem besedilu na vsa vprašanja odgovoril 
pravilno. Rezultat je tako izboljšal za 33,3 %. Ravno tako je za 33,3 % izboljšal 
rezultat pri drugem besedilu. Dva meseca po koncu izvedbe treninga pa je učenec 
dosegel enake rezultate kot pred izvajanjem, pri prvem besedilu je dosegel 66,7 %, 
pri drugem pa 33,3 %. To pomeni, da izkazani napredek pri drugem testiranju ne 
pomeni dolgoročnega izboljšanja bralnega razumevanja.   
 

 Učenec preko branja različnih besedil v angleščini in odgovarjanja na 
vprašanja razvije različne strategije za izboljšanje bralnega razumevanja.  

 
Cilj je dosežen.  
 
Učenec se je reševanja nalog bralnega razumevanja po koncu izvedbe treninga lotil 
na drugačen način v primerjavi s prvim reševanjem. Pri prvem testiranju najprej 
prebral besedilo in nato odgovarjal na vprašanja. Kasneje (ob drugem in tretjem 
testiranju) pa je odgovore zapisoval že med samim branjem besedila, kar se je 
izkazalo za bolj uspešno (ob drugem testiranju) in hitrejšo strategijo reševanja, saj je 
učenec pri drugem testiranju dosegel višje število točk ter naloge rešil hitreje.    
 

 Učenec izboljša pravopis v angleščini.  
 
Cilj je dosežen. 
 
Učenec je pri prvem testiranju po nareku pravilno zapisal 9 besed t j. 30 % vseh 
besed. Pri drugem testiranju je ta rezultat izboljšal za 23,3 %, pravilno je zapisal 16 
besed. Pri tretjem testiranju je pravilno zapisal 13 besed, kar je manj besed kot pri 
drugem testiranju, a še vedno to predstavlja 13,3-odstotni napredek v primerjavi s 
prvim testiranjem.  
 

 Učenec večkrat tedensko utrjuje zapis pogostih angleških besed. 
 
Cilj je delno dosežen.  
 
Učenca smo ves čas treninga spodbujali naj zapis besed, ki jih spoznava v okviru 
dela z učbeniki Premagaj disleksijo, redno vadi tudi doma s pomočjo kartic ter vaj 
pisanja. Učenec je samostojno vaje izvajal enkrat ali dvakrat tedensko. Tega ni počel 
večkrat, saj je na to pozabil ali pa je imel preveč dela z drugimi šolskimi obveznostmi.  
 

 Učenec tvori slovnično in vsebinsko bolj ustrezne povedi.  
 
Cilj je delno dosežen.  
 
Učenčev samostojni zapis je pri drugem testiranju tako slovnično kot vsebinsko bolj 
ustrezen kot prvi zapis. Tudi pri tretjem zapisu je učenec uporabljal bolj obsežne, 
večstavčne povedi, ki jih je med seboj povezoval z ustreznimi vezniki.  
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Še vedno se pojavljajo posamezne napake, kot npr. izpuščanje pomožnega glagola 

biti pri uporabi časa Present Continuous, uporaba pridevnika namesto samostalnika, 

a je vsebina bolj primerna, še posebej se to odraža pri drugem testiranju.  

 

 Učenec izboljša čitljivost zapisa.  
 
Cilj ni dosežen. 
 
Učenec v primerjavi s prvimi zapisi ni izboljšal oblikovanosti posameznih črk, kot so 
s, z, a, o, m, n. V veliko primerih se še vedno dogaja, da posamezne črke zamenjuje 
oz. so si te med sabo zelo podobne. Pisava je sicer v večini primerov čitljiva, a 
učenec pri nalogah, ki zahtevajo pisanje, zelo hiti ter manj pozornosti posveti 
oblikovanosti pisave.  

3.5 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

V okviru našega magistrskega dela smo si zastavili tri raziskovalna vprašanja, ki jih 
skupaj z ugotovitvami predstavljamo v nadaljevanju  
 

1. Kakšni so učenčevi dosežki pri branju in zapisu besed v angleščini 

pred izvajanjem treninga, ob koncu izvedenega treninga ter dva 

meseca po zaključenem treningu? 

 

Učenec je pred začetkom izvajanja treninga dosegel 66,7 % točk pri nalogi branja 
posameznih besed. Pravilno je prebral 20 besed od 30. V primerjavi z ostalimi 
preizkusi je bil pri preizkusu branja besed uspešnejši že pri prvem testiranju, kar 
omenja tudi Reid (2009), da imajo učenci z disleksijo manj težav pri branju kot pri 
pisanju. Četudi na področju branja dosežemo napredek, lahko težave na področju 
črkovanja in zapisovanja še vedno vztrajajo kot del težav s kodiranjem oz. prenosom 
glasov v črke (Rose, 2009). 
 
Pri preizkusu zapis besed je pri prvem testiranju dosegel 30 % (po nareku je pravilno 
zapisal 9 od 30 besed). V primerjavi z ostalimi preizkusi je zapis besed predstavljal 
učenčevo šibkejše področje. Veliko besed je zapisal glasovno, glede na fonološko 
informacijo, ki jo je dobil, kar je pogosto prisotno pri učencih s šibkim ortografskim 
procesiranjem (DFS Literacy & Clinical Services, 2014) in ni uspel priklicati vizualne 
slike pravilnega zapisa besede.  
 
S pomočjo primerjave rezultatov testiranj pred treningom, takoj po končanem 
treningu ter dva meseca kasneje smo ugotovili, da je učenec napredoval na področju 
branja in zapisa posameznih besed. Največji napredek je pokazal takoj po končanem 
treningu, saj je bil tako pri preizkusu pisanja besed kot pri preizkusu branja besed za 
23,3 % uspešnejši v primerjavi s prvim testiranjem. Po nareku je pravilno zapisal 16 
besed, kar je 7 besed več kot pri prvem testiranju. Prav tako je 7 besed več pravilno 
prebral, kar pomeni 27 pravilno prebranih besed. Pri tretjem testiranju so bili učenčevi 
rezultati na preizkusih branja in pisanja besed nižji v primerjavi z drugim testiranjem, 
še vedno pa je bil pri preizkusu branja besed za 13,3 % bolj uspešen kot pri prvem 
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testiranju. Pri preizkusu pisanja besed pa je bil njegov napredek pri tretjem testiranju 
16,7-odstoten.   
 

Pri preizkusu samostojnega zapisa je učenec glede na dosežene točke napredoval 
na področju vsebine in slovnice. Pred treningom je na vseh treh področjih - vsebina, 
besedišče in pravopis, dosegel po eno točko (skupaj 3 točke) oz. 30 % vseh točk. Ob 
drugem testiranju je na področju vsebine dosegel 3 točke, rezultat pri besedišču in 
pravopisu je ostal nespremenjen, saj je učenec dosegel 1 točko, 2 točki pa je prejel 
za slovnico. To skupaj znese 6 točk ter 60 % vseh točk. Primerjali smo tudi pravopis 
posameznih besed, ki jih je učenec uporabil pri pisanju spisa. Največ pravilno 
zapisanih besed je učenec uporabil pri preizkusu samostojnega pisanja ob drugem 
testiranju.  
 

Multisenzorni program pismenosti po korakih – Premagaj disleksijo je dosegel 
namen, saj je učenec na področju branja in pisanja besed dosegel boljše rezultate in 
napredoval. Napredek je bil opazen tudi dva meseca po koncu izvajanja treninga. 
Pozitivne učinke treninga potrjuje tudi K. Edwards (2008), ki je raziskovala vpliv 
pristopa osnovanega na glasovih na učence ter njihovo branje. Rezultati so pokazali, 
da so vsi učenci pomembno napredovali. Besede so prebrali bolj tekoče ter pravilno.  
 

2. Kakšno je učenčevo bralno razumevanje besedil v angleščini pred 

treningom in po izvedenem treningu? 

 

Pri preizkusu bralnega razumevanja je učenec ob prvem testiranju prejel pri bralnem 
razumevanju prvega besedila 66,7 % ter pri bralnem razumevanju drugega besedila 
33,3 %. Razliko v uspešnosti bralnega razumevanja posameznega besedila lahko 
pripišemo načinu posredovanja vprašanj. Prvo besedilo je bilo razdeljeno na 
odstavke, ki sta jim sledili dve vprašanji, medtem ko je bilo drugo besedilo strnjeno. 
Učenci z disleksijo se lahko soočajo s težavami kratkotrajnega in delovnega 
pomnjenja, težje zadržijo informacijo v spominu (Raduly – Zorgo, Smythe in 
Gyarmathy, 2010). Učenec je pri prvem besedilu odgovore na vprašanja iskal le 
znotraj enega odstavka, kar je olajšalo orientacijo v besedilu ter omogočilo manjšo 
količino informacij, ki jih je učenec moral ohraniti v spominu.  
 

Po treningu je učenec pri besedilu, kjer so vprašanja sledila takoj po posameznih 
odstavkih, dosegel vse možne točke (100 %), pri besedilu, kjer so vprašanja sledila 
šele na koncu, pa je dosegel 66,7 % vseh točk. Njegov napredek je bil pri obeh 
preizkusih bralnega razumevanja 33,3-odstoten, saj je pri obeh pravilno odgovoril na 
dve vprašanji več kot prvič. Poleg števila doseženih točk je izboljšal tudi hitrost 
reševanja nalog, saj je za reševanje obeh preizkusov potreboval manj časa kot prvič. 
Ob drugem testiranju se je učenec posluževal tudi drugačne strategije reševanja, ki 
se je izkazala za bolj učinkovito – na vprašanja je odgovarjal med samim branjem in 
ne po koncu branja celotnega besedila, kar se je pokazalo predvsem pri besedilu 
The shape of star.   
 
Dva meseca kasneje ob tretjem testiranju je učenec pri preizkusih bralnega 
razumevanja dosegel enako število točk kot ob prvem testiranju pred treningom. Oba 
preizkusa bralnega razumevanja pa je drugače reševal hitreje kot prvič. Učenci s 
težavami pri branju lahko izboljšajo bralno razumevanje, kadar se jim omogoči 
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usmerjeno poučevanje strategij za izboljšanje bralnega razumevanja (Edmonds, 
Vaughn, Wexler, Reutebuch, Cable, Klingler Tackett, in Wick Schnakenberg, 2009). 
Krashen (2009) navaja raziskave, ki so preučevale vpliv intenzivnega poučevanja 
dekodiranja na bralno razumevanje. Učenci, ki so bili tega poučevanja deležni, so 
dosegli boljše rezultate na področju glasnega branja besed v primerjavi z učenci, ki 
programa niso bili deležni. Rezultati na področju bralnega razumevanja pa se niso 

izboljšali (Gamse, Jacob, Horst, Boulay, and Unlu, 2008, Johnson in Watson, 2005, v 
Krashen, 2009). Kar se je pokazalo tudi v naši raziskavi. Učenci, ki so se branja 
naučili preko branja, razumevanja prebranega, so dobre rezultate dosegali tako na 
preizkusih dekodiranja kot tudi bralnega razumevanja. Pomembno je, da za 
obvladovanje branja vključujemo tudi branje knjig in zgodb (Krashen, 2009). Učenčev 
uspeh na področju dekodiranja besed ne pomeni nujno tudi napredka na področju 
bralnega razumevanja. Pomembno je, da ima učenec čimveč izkušenj z branjem ter 
da sistematično razvija tudi strategije za boljše bralno razumevanje (Rose, 2009). 
Učenec je bil tekom programa deležen manjšega deleža poučevanja bralnih strategij, 
kar se odraža tudi na končnih rezultatih. 
 

3. Kolikšna je uspešnost izvedenega treninga glede na primerjavo testnih 

rezultatov bralnega razumevanja, branja in pisanja besed ter pisnega 

sporočanja v angleščini pred izvajanjem treninga ter ob koncu treninga 

ter dva meseca po zaključenem treningu. 

 

Ob pregledu vseh doseženih rezultatov in napredka na posameznih preizkusih ob 

drugem in tretjem testiranju, lahko izpeljemo, da je bil trening uspešno izveden. 

Učenec je takoj po izvedenem treningu fonoloških in ortografskih zmožnosti z 

multisenzornim programom pismenosti – Premagaj disleksijo na vseh področjih 

dosegel napredek. Cilji treninga pa so bili uresničeni predvsem na področju branja in 

pisanja besed. Branje in pisanje zahtevata učinkovito fonološko ter ortografsko 

procesiranje, na kar je bil trening tudi najbolj usmerjen. Napredek na teh dveh 

področjih je bil viden takoj po končanem treningu, prav tako pa se je ohranil tudi dva 

meseca kasneje. Pozitivne učinke treninga potrjuje tudi raziskava (McCardle in 

Chhabra, 2004, v Schneider in Evers, 2009), v kateri avtorji ugotavljajo, da so učenci, 

ki so bili deležni stalnega poučevanja in učenja povezav med črko in glasom, postali 

boljši bralci in črkovalci v primerjavi z učenci, ki tega niso bili deležni. Pri učencu je bil 

manjši napredek na področju prenosa spretnosti branja in pisanja posameznih besed 

na naloge bralnega razumevanja ter pisnega sporočanja. Sklepamo lahko, da lahko 

pridobljene spretnosti učencu služijo tudi pri uporabnih nalogah in življenjskih 

situacijah. Učenec je pri teh nalogah pokazal napredek tik po koncu izvajanja 

treninga, a je po dveh mesecih dosegel enake rezultate kot pred začetkom izvajanja 

treninga.   
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4 ZAKLJUČEK  

Po izvedenem treningu fonoloških in ortografskih zmožnosti z multisenzornmi 
programom pismenosti po korakih – Premagaj disleksijo in primerjavi rezultatov lahko 
sklepamo, da je bil trening dobro izveden in je pripomogel k doseganju zastavljenih 
ciljev. Trening smo izvajali dvakrat tedensko v trimesečnem obdobju. Ob tem smo 
učenca spodbujali k  samostojnemu sprotnemu delu.  
 
Trening smo izvajali s sedmošolcem. Glede na krajše obdobje izvajanja, glede na 
njegove že usvojene veščine ter poznavanje transparentnih povezav med črko in 
glasom, smo presodili, da je primerno program izvajati s poudarkom na poučevanju 
dolgih samoglasnikov ter kombinacij črk, pri katerih povezave niso tako enoznačne.  
 
Trening fonoloških in ortografskih zmožnosti z multisenzornim programom pismenosti 
po korakih – Premagaj disleksijo vključuje naloge, ki so predstavljene na zanimiv 
način, ki pritegne pozornost učencev, vključene so različne igre za motivacijo, ves 
čas pa program sledi načelu multisenzornega poučevanja. Ker so učbeniki Premagaj 
disleksijo prilagojeni angleško govorečemu prostoru, je v njih zapis oblikovno 
drugačen, kot se poučuje v slovenski osnovni šoli, V učbenikih je bilo tudi veliko 
besed, ki jih kurikul angleščine do 7. razreda ne vključuje. Posamezna besedila in 
povedi pa so zapisane v slovničnih oblikah, ki jih slovenski sedmošolci še ne 
obravnavajo. Številne naloge smo zato prilagodili, pomagali pa smo si tudi s 
slovarjem. Zaradi predstavljenih pomanjkljivosti, bi bilo smiselno razmišljati o 
oblikovanju podobne oblike učbenikov, ki bi bili prilagojeni za slovenski prostor in 
kurikulu angleščine v slovenski osnovni šoli oz. ki bi bili namenjeni poučevanju 
fonoloških in ortografskih zmožnosti v angleščini kot tujem jeziku.  
 
Glede na pridobljene rezultate smo ugotovili, da je učenec dosegel napredek na 
področju fonoloških in ortografskih zmožnosti, saj je bolj uspešno zapisoval in bral 
posamezne besede v angleščini. Napredek je bil opazen tudi dva meseca po 
izvedenem treningu. Pridobljenih zmožnosti pa po dveh mesecih ni uspel prenesti na 
naloge bralnega razumevanja in pisnega sporočanja. Menimo, da bi bilo treba v 
program vključiti tudi sistematično poučevanje bralnih strategij ter več primerov 
pisnega sporočanja, saj to predstavlja tvorbno zmožnost, ki jo je potrebno razvijati 
preko procesnega poučevanja, utrjevanja in omogočanja ustrezne povratne 
informacije (Nacionalno preverjanje znanja, 2017). Za doseganje ter predvsem 
ohranjanje boljših rezultatov bi bilo potrebno usmerjeno poučevanje tvorjenja besedil 
v angleščini. Prav tako bi bilo treba več pozornosti nameniti bralnim strategijam, s 
pomočjo katerih bi učenec bolj učinkovito ter z razumevanjem bral besedila v 
angleščini. 
 
Program je poleg napredka na področju fonoloških in ortografskih zmožnosti vplival 
tudi na učenčevo motivacijo za delo pri angleščini. Učenec je proti koncu šolskega 
leta prejemal dobre ocene – kar predstavlja napredek v primerjavi z začetnimi 
zadostnimi ocenami, v primerjavi s prvim redovalnim obdobjem je bolj redno opravljal 
tudi domače naloge. Šolsko leto je pri angleščini zaključil z oceno dobro.  
 
Dobro bi bilo, da bi lahko trening izvajali vse leto in nato pridobili rezultate. V tem 
času bi z učencem imeli možnost za še več ponavljanja in utrjevanja pridobljenega 
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znanja. Zanimiva bi bila predvsem primerjava, kako se pridobljeni napredek ohranja 
tudi kasneje, po koncu izvajanja treninga, kadar se ta izvaja dlje časa. 
 
Naloga je pokazala, da je smiselno v pouk angleščine vpeljati več sistematičnega 
poučevanja  za razvijanje fonoloških in ortografskih zmožnosti. Še posebej bi bilo to 
smiselno v nižjih razrede, kjer se učenci šele srečujejo z branjem in pisanjem v tujem 
jeziku. Pridobljeni rezultati veljajo za enega učenca, zato je seveda nemogoče 
posploševati primernosti ter uspešnosti treninga na celotno populacijo učencev z 
disleksijo. Predstavlja pa dobro osnovo za izvedbo treninga ter testiranja na večjem, 
bolj reprezentativnem številu učencev, kar bi nam omogočilo bolj zanesljive podatke.  
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PRILOGE  

Priloga 1: Intervju z učencem 
 

1. Kdaj si se začel učiti angleščine? Ali je bilo to v šoli? Če ja, v katerem 
razredu? Si morda v vrtcu ali šoli obiskoval kakšen dodaten tečaj iz 
angleščine ali pa so te doma učili starši? Imaš kakšne sorodnike iz 
tujine, ki so prišli na obisk, in ste se učili jezika?  

S tečajem angleščine je učenec pričel v vrtcu (zadnje leto vrtca) in ga obiskoval do 
drugega razreda. V šoli pa je s poukom angleščine pričel v 4. razredu. Sorodnikov iz 
tujine nima, tako da te priložnosti za vajo angleščine ni imel.  
 

2. Kako pomembno se ti zdi znanje angleščine? Kako pomembna se ti zdi 
angleščina v primerjavi z ostalimi šolskimi predmeti? Zakaj tako meniš? 
Kako bi to utemeljili? 

Angleščina se mu zdi zelo pomembna. V primerjavi z ostalimi šolskimi predmeti se 
mu zdi bolj pomembna. Takega mnenja je, ker je to najbolj razširjen jezik po vsem 
svetu in jo potrebuje, ko gre v tujino. Prav ti pride, ko se sporazumevaš z ljudmi po 
svetu. Izpostavil je predvsem komunikacijski vidik tujega jezika.  
 

3. Koliko truda po svojem mnenju vložiš v učenje angleščine? Koliko časa 
porabiš za učenje angleščine? Se je učiš vsak dan ali glede na urnik 
(npr. en dan preden je na urniku) ali glede na ocenjevanje znanja (npr. 
teden dni pred ocenjevanjem)? 

V učenje vloži veliko truda. Vsakodnevno za domačo nalogo in učenje porabi pol ure. 
Pred testom porabi eno uro dnevno. Za test se začne pripravljati teden dni prej, od 
preverjanja dalje – na preverjanju vidi, kje ima največ težav in tistemu področju 
posveti največ pozornosti. 
 

4. Na kakšne načine se učiš angleščine? Ali ti pri učenju pomaga kdo od 
sorodnikov, inštruktor ali kdo drug? Si ti pomagaš s kakšnimi gradivi, 
spletom, digitalnimi viri …?  

V največji meri uporablja branje iz učbenika in zvezka, uči se preko reševanja 
domačih nalog ter reševanja dodatnih vaj. Uči se tako, da snov v učbeniku prebere in 
ponovi v mislih, težje besede zapiše še enkrat. 
Splet uporabi redko, največkrat preko spleta uporablja slovar za iskanje pomena 
nepoznanih besed. Kadar je snov še posebej težka in nerazumljiva, mu pri učenju 
pomaga mama.  
 

5. Kako uspešen si po svojem mnenju pri angleščini? Pojasni, zakaj tako 
misliš.  

Učenec se je ocenil kot manj uspešen do uspešen.  
Glede na svoje vrstnike in njihov uspeh pri angleščini se je na lestvici uvrstil v 
spodnjo polovico razreda.  
 
Najmanj uspešni      Najbolj uspešni 
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6. Kako dobro razumeš prebrano besedilo v angleškem jeziku (pri nalogah, 
ki zahtevajo branje besedila in odgovarjanje na vprašanja pri pouku, 
ocenjevanju znanja)?  

Učenec meni, da v prebranem besedilu razume le osnovno bistvo, preproste stvari.   
 

7. Kako dober meniš, da je tvoj zapis besed in besedil v angleščini? S 
kakšno šolsko oceno bi se ocenil?  
- Samostojen zapis (npr. opis osebe, predmeta ali pisanje pisma prijatelju) 

Samostojen zapis bi ocenil z oceno 2-3. Meni, da ima pri samostojnem 
zapisu velike težave in mu ne gre najbolje.  

- Zapis po nareku (ko učiteljica narekuje besedilo in ga ti zapisuješ v zvezek) 
Svoj zapis po nareku bi ocenil z oceno 3.  

 
8. Katera področja izmed naštetih ti pri angleščini povzročajo največ težav 

in kje si najbolj uspešen? Zakaj tako misliš?  
- Slovnica  
- Besedišče  
- Poslušanje  
- Branje 
- Pisanje 
- Govorjenje  

Največ težav mu povzroča pisanje, ker spušča in dodaja črke. Sledi slovnica, kjer 
omenja, da je veliko pravil, ki se jih je potrebno naučiti ter zapomniti. Na naslednje 
mesto je uvrstil branje, ker ne razume besedila, sledi besedišče, kjer je spet 
izpostavil težavo pomnjenja velikih količin novih besed, najmanj težav pa ima s 
poslušanjem in govorjenjem.  
 

9. Kako se počutiš pri pouku angleščine? Si v katerih situacijah napet? 
Kdaj se počutiš sproščeno? Kdaj si motiviran za delo?  

Pri angleščini se najbolje počuti pri aktivnostih, kjer se dela v paru, saj lahko sošolca 
vpraša, če kaj ne razume. Dobro se počuti tudi takrat, kadar snov razume. Napet pa 
je v situacijah, ko snovi ne razume ter pri pisnih in ustnih ocenjevanjih znanja.  
 

10. Kaj te pri učenju angleščine spodbuja in kaj te pri tem ovira?  
Pri učenju angleščine mu spodbudo predstavlja to, da se jo mora naučiti – ne zgolj za 
šolske ocene, ampak tudi da jo bo lahko uporabljal v vsakodnevnem življenju.  Za 
učenje je motiviran, ker se je »pač treba učiti«. Največjo oviro pri učenju pa mu 
predstavljajo zunanji dejavniki, kot je na primer lepo vreme, ko bi raje šel ven, misli 
na kaj drugega in se veliko težje osredotoči na šolsko delo. Pove, da »mu popusti 
koncentracija«.   
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Priloga 2: Intervju z učiteljico 
 

1. Ali ste se udeležili kakšnega izobraževanja s področja poučevanja 
učencev z disleksijo oz. s specifičnimi motnjami branja in pisanja?  

Da, učiteljica se je udeležila različnih seminarjev, ki so jih organizirale založbe, PeF 
in FF.  
 

2. Ali ste se izobraževali samostojno s pomočjo literature o delu z učenci z 
disleksijo oz. s specifičnimi motnjami branja in pisanja.   

Prav tako se je izobraževala tudi samostojno preko različne literature o disleksiji.  
 

3. Opišite učenčevo funkcioniranje pri angleščini. Kje je učenec uspešen in 
kje se učenčeve težave pri angleščini po vašem mnenju najbolj kažejo?  

Učenca opisuje kot pasivnega, v primerjavi z lanskimi leti je opazno nazadovanje na 
vseh področjih – tudi pri ustnem, ki je predstavljalo učenčevo močno področje. 
Zmožen je tekočega pogovora, ampak ga ovira skromnejši besedni zaklad, uporablja 
slovnične strukture, ki so za sedmi razred preveč preproste in se pričakuje, da jih bo 
nadgradil. Zdi se, kot da se je učenec vdal. Snovi ne utrjuje dovolj, zelo pogosto je 
brez domače naloge, s katero bi aktualno snov doma ponovil.  
 

4. Kako ocenjujete stopnjo učenčeve motivacije pri pouku (sledenje pouku, 
sodelovanje v pogovoru, odgovarjanju na vprašanja, delanje domačih 
nalog)?  

Motivacija za delo je zelo nizka. Pri delu ni samostojen ali samoiniciativen. V razredu 
se »izgubi«. Domače naloge zelo pogosto pozabi. V pogovoru sodeluje le, če ga 
učiteljica pokliče, kaj vpraša …  
 

5. Kako ocenjujete učenčeve bralne zmožnosti pri angleščini na naslednjih 
področjih? 

Pri branju je počasen in se mu zatika. Pri izgovorjavi je dokaj uspešen, če je beseda 
poznana in jo je že večkrat slišal. Bralno razumevanje pa je odvisno od besedila, 
utrujenosti učenca in časa, ki ga ima na voljo.  

- Hitrost branja  
- Tekočnost branja  
- Izgovorjava  
- Bralno razumevanje  

 
6. Kako ocenjujete učenčev zapis pri angleščini (ali pri zapisu izpušča, 

dodaja, zamenjuje črke)?  
- Zapis po nareku – učiteljica nareka pri pouku ne izvaja.  
- Samostojni zapis: Pogosto se pojavljajo napake, za katere se pričakuje, da 

se ne bodo več pojavile, na primer osebni zaimek »I« zapiše kot »aj«.  
 

7. Kakšnih prilagoditev je učenec deležen pri angleščini pri:  
- Organizaciji pouka 

o Prostor: učenec sedi blizu table 
o Didaktični pripomočki in oprema: 
o Čas: 
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- Izvajanju pouka  
o Poučevanje in učenje: pri daljših zapisih (npr. novo besedišče), mu 

omogoči fotokopije, da ni potrebno vsega zapisovati ter da ima v 
zvezku pravilen zapis besed, občasno diferencira naloge.  

o Preverjanje in ocenjevanje znanja: na voljo ima dlje časa pri pisnem 
ocenjevanju znanja, vsa ocenjevanja so napovedana, vprašanja za 
ustno ocenjevanje so poznana, testi so natisnjeni v barvnem tisku, 
ključne besede in vprašanja so posebej označena, učenci imajo 
sprotna in redna preverjanja, ki predstavijo bistvo snovi, omogočijo 
sprotno utrjevanje in na koncu prispevajo  k boljši oceni).  
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Priloga 3: Intervju z mamo 
 

1. Kako pomembno se vam zdi znanje angleščine? Pojasnite, zakaj se vam 
zdi pomembno oz. zakaj ne.  

Znanje angleškega jezika se mami zdi zelo pomembno. Meni, da je v globalnem 
okolju, v katerem živimo, znanje angleškega jezika sploh osnovni pogoj za uspešno 
poslovanje, pa tudi za preživljanje prostega časa in potovanje po svetu. Pravi, da je 
angleščina nekaj, kar enostavno moraš znati, da lahko prideš do informacij, 
priložnosti ...  
 
 

2. Kako pogosto uporabljate angleščino v svojem vsakdanu? Katera izmed 
spodnjih področij najbolj uporabljate in katera najmanj?  
- Branje  
- Pisanje  
- Poslušanje  
- Govorjenje  

Angleščino uporablja praktično vsak dan. Najpogosteje preko branja, sledi pisanje. 
Govorne spretnosti pa uporablja vsaj enkrat do dvakrat tedensko.  
 

3. Kako bi ocenili vaše znanje angleščine na naslednjih področjih? 
 

 Zelo dobro Dobro Slabo Zelo slabo 

Branje x    

Pisanje x    

Poslušanje  x   

Govorjenje  x   

Besedišče  x   

Slovnica  x   

 
 
 
 

4. Ali otroku pomagate pri učenju angleščine? Če ja, na kakšne načine 
svojega otroka spodbujate pri učenju angleščine?  
Da, mama svojemu otroku pomaga, predvsem z razlago nepoznanih izrazov, 
pri širjenju besedišča, trudi se odgovoriti na njegova vprašanja in mu razložiti, 
kar ne razume.  
Spodbuja ga tudi skozi praktične življenjske situacije in ga postavlja v situacije, 
ko vidi, da jezik potrebuje. Potruditi se mora, da »težavo« reši sam in tako 
izkusi uporabo jezika ter doživi potrebo po znanju le-tega.  
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Priloga 4: Zapis besed po nareku 
 

1. preizkus  
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2. preizkus  
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3. preizkus 
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Priloga 5: Preizkus bralnega razumevanja  

 
1. preizkus: BRITISH FOOD 
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1. preizkus: THE SHAPE OF STAR 
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2. preizkus: BRITISH FOOD  
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2. preizkus: THE SHAPE OF STAR  
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3. preizkus: BRITISH FOOD  
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3. preizkus: THE SHAPE OF STAR  
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Priloga 6: Naloga pisnega sporočanja  
 
 
1. preizkus 
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2. preizkus 
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3. preizkus 


