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POVZETEK  

Disleksija je najpogostejša specifična učna težava, ki jo zasledimo v slovenskih šolah. Učenci, 
ki imajo disleksijo, se soočajo z lažjimi ali težjimi bralno-napisovalnimi težavami. Ti učenci 
pogosto nimajo težav le z usvajanjem slovenskega jezika kot učnega jezika, ampak tudi tujih 
jezikov. Angleščina se kot prvi tuji jezik poučuje v večini slovenskih šol (92 % osnovnih šol). 
Hkrati je od šolskega leta 2016/17 obvezno učenje angleščine v drugem razredu osnovne šole, 
ki se mu bodo kmalu pridružili tudi učenci prvih razredov. To pomeni, da bo učenje 
angleščine kot tujega jezika postalo obvezno za vse učence od začetka šolanja naprej.  

Zgodnje učenje tujih jezikov prinaša številne prednosti tudi za učence z disleksijo, če se 
učitelji zavedajo, da imajo ti učenci težave s fonološkim zavedanjem, pomnjenjem in 
razvijanjem zmožnosti avtomatizacije dekodiranja črk in besed, njihovim priklicem in s tem 
večkrat omejeno besedišče trenutnega priklica. Učenci z disleksijo morajo zato razviti 
kompenzacijske strategije, učitelji tujega jezika pa morajo biti usposobljeni za izvajanje 
učinkovitih pristopov poučevanja angleščine kot tujega jezika, da lahko prav vsi učenci, tudi 
tisti z disleksijo, postanejo uspešni pri učenju angleščine.   

Namen magistrskega dela je bil preizkusiti pristop vodenega branja pri usvajanju angleščine 
kot tujega jezika pri učencih z disleksijo v obliki treninga in ugotoviti, kakšen vpliv ima 
drugačen oziroma bolj ekspliciten pristop vodenega branja na bralne spretnosti v angleščini 
pri učencih z disleksijo. Uspešnost treninga vodenega branja smo ugotavljali s primerjavo 
začetnih in končnih rezultatov preizkusa bralnega razumevanja angleških besedil pri 
eksperimentalni in kontrolni skupini. Obe skupini so sestavljali po trije učenci z disleksijo, ki 
so obiskovali četrti oziroma peti razred osnovne šole. Za bolj natančen vpogled v znanje 
angleščine pri učencih, vključenih v raziskavo z vidika njih samih in njihovih učiteljic, smo 
uporabili Vprašalnik o motivaciji in splošnem znanju angleščine učencev ter Vprašalnik o 
okoljskih dejavnikih, ki lahko vplivajo na usvajanje angleščine. Vprašalnik o motivaciji in 
splošnem znanju angleščine učencev sta izpolnili učiteljici angleščine, ki sta poučevali v 
raziskavo vključene učence, vključeni učenci pa so izpolnili Vprašalnik o okoljskih 
dejavnikih.  

Analiza izvedenega treninga vodenega branja je pokazala, da je pristop vodenega branja 
učinkovit pri prepoznavanju angleških črk in glasov, pravilnejšem in bolj tekočem branju 
angleških besedil, pridobivanju angleškega besedišča in globljem bralnem razumevanju v 
angleščini pri učencih z disleksijo, ki so bili vključeni v trening. Analiza rezultatov je 
pokazala pomembne razlike med eksperimentalno in kontrolno skupino učencev na več 
področjih branja. Ker pa sta bila vzorca majhna, rezultatov ne moremo posplošiti na celotno 
populacijo učencev z disleksijo. 

 

Ključne besede: vodeno branje, angleščina kot tuji jezik, disleksija  

 

  



 
 

ABSTRACT 

Dyslexia is the most common learning difficulty observed in schools in Slovenia. Students 
with dyslexia have problems reading and writing. These students not only have problems 
mastering the Slovene language, but they also face problems learning foreign languages. 
English is taught as a foreign language in the majority of schools in Slovenia (92 % of 
primary schools). In the 2016/2017 school year English had become obligatory for second-
grade students, and it will soon be the same for first-grade students. This indicates that 
learning English as a foreign language will become obligatory for all students early on.  

Early foreign language learning can also be beneficial for students with dyslexia, provided 
their teachers are aware that these students have problems with phonological awareness, 
problems of memory and developing the ability to automatically decode letters and words, 
their recollection and also deal with frequent limited vocabulary recollection. Students with 
dyslexia have to develop strategies to overcome their problems, and foreign language teachers 
have to be qualified to be able to use the appropriate approaches for teaching English as a 
foreign language, so that all students are able to learn at the same time.  

The purpose of the master’s thesis is to examine the guided reading approach in the English 
learning process in students with dyslexia in the form of a training session and to determine 
how a different approach, or, in other words a more explicit approach affects the English 
reading abilities in students with dyslexia. We formed two groups–an experimental and a 
control group– which both included 3 students with dyslexia, who are in the 4th and 5th grade. 
To measure the success of our training, we conducted an English reading comprehension test 
in both groups at the beginning and at the end of the training, and compared the initial and 
final results. We used the Questionnaire on Student’s Motivation and English Language 
Learning (in Slovene: Vprašalnik o motivaciji in splošnem znanju angleščine učencev) and the 
Questionnaire on Environmental Factors that may Influence English Language Learning (in 
Slovene: Vprašalnik o okolijskih dejavnikih, ki lahko vplivajo na usvajanje angleščine) to gain 
a more detailed insight into the students’ knowledge of the English language from their point 
of view and from the point of view of their teachers. The first questionnaire was answered by 
two of the students’ English teachers, and the second was answered by the students.  

The analysis of our guided reading training shows that the guided reading approach is 
effective in achieving better English letter and sound recognition and reading fluency of 
English texts, in building up English vocabulary and in acquiring a more profound reading 
comprehension in students with dyslexia. The results of the experiential and the control group 
demonstrate important differences in their reading abilities. Since our patterns were small, we 
are not able to apply our findings to all the students with dyslexia. 

 

Keywords: guided reading, English as a foreign language, dyslexia 
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UVOD 

Šola predstavlja velik del otrokovega otroštva in najstništva. Vse, kar doživljajo v času 
šolanja, jih močno zaznamuje. Otroci so radovedna bitja in večina otrok komaj čaka, da se v 
šoli naučijo pisati in brati oziroma pokazati spretnosti in zmožnosti, ki so jih pridobili pred 
vstopom v šolo. Podobno je tudi z učenjem tujega jezika. Večini otrok starši sporočajo, da je 
angleščina pomembna, da odpira vrata v svet in omogoča komunikacijo z vsemi ljudmi na 
svetu, saj je to univerzalni jezik itd. K pouku pristopijo z visokimi cilji in pričakovanji. A 
nekaterim učencem se življenje močno zaplete, ko pride do uporabe veščin branja in pisanja v 
maternem ali tujem jeziku. Ovira, ki pride, ne izbira jezika. 

Večina učencev z disleksijo ima težave s fonološkim zavedanjem, ki zajema prepoznavanje 
povezave med grafemi in fonemi, kar se posledično kaže v zatikajočem branju in pogosto 
netočni izgovarjavi (Kormos in Kontra, 2008). Dodatne težave z usvajanjem zaporedij, 
pomnjenjem in slabšim priklicem vodijo v okrnjeno besedišče in slabše usvajanje pravil pri 
rabi jezika. Vztrajnost in trud, ki ju pokažejo učenci, se zaradi neuspehov in slabih izkušenj 
kmalu prevesita v nemotiviranost za učenje in slabo samopodobo. Le-to pa je težko 
spreminjati, vendar obstajajo načini, ki olajšajo branje in pisanje ter pridobivanje znanja 
tujega jezika angleščine. M. Crombie (2000) meni, da bi zaradi številnih negativnih posledic 
morali učencem z disleksijo omogočiti umik predmeta, ki zajema učenje tujega jezika iz 
šolskega predmetnika. Čeprav bi se zaradi doživljanja neuspešnosti marsikateri učenec s tem 
strinjal, jih ne smemo zaradi primanjkljajev prikrajšati za učenje tujega jezika. Učenci morajo 
imeti enakovredne pogoje, ki pa jih učitelji lahko dosežejo z ustrezno individualizacijo in 
diferenciacijo podajanja učne snovi ter upoštevanjem prilagoditev pri oblikovanju gradiva. 
Učencem pa pri učenju pomagajo različne strategije učenja, ki jim jih največkrat predstavijo 
specialni in rehabilitacijski pedagogi pri izvajanju dodatne strokovne pomoči.   

Po svetu se veliko strokovnjakov ukvarja s preučevanjem disleksije in veliko jih je, ki želijo 
najti načine, drugačne metode dela, s pomočjo katerih bi učenci z disleksijo postali 
enakovrednejši vrstnikom pri uspešnem usvajanju tujega jezika. Specialni in rehabilitacijski 
pedagogi pri dodatni strokovni pomoči pomagajo učencem razvijati kompenzacijske strategije 
ter timsko sodelujejo z učitelji pri prilagojenem izvajanju poučevanja in prilagojenem 
ocenjevanju znanja. Dobra poučevalna praksa, ki jo izvajajo učitelji v razredu, z 
upoštevanjem individualnih potreb učencev z disleksijo, upoštevanje diferenciacije pri pouku, 
razumevanje in poznavanje disleksije ter razumevanje učencev, omogočajo dobre pogoje za 
celostni razvoj učenca v šoli.  

Ker smo pedagoški delavci zavezani k stalnemu izpopolnjevanju in izobraževanju ter iskanju 
novih (boljših) pristopov za dobro poučevalno prakso, smo v ta namen v magistrskem delu 
predstavili in preizkusili pristop vodenega branja, ki je že zelo dobro poznan in preizkušen v 
Združenih državah Amerike in tudi nekaterih drugih državah po svetu. V Sloveniji pa je ta 
pristop še dokaj neznan. Bistvo tega pristopa je razvijanje bralnih spretnosti in bralnega 
razumevanja s prebiranjem krajših knjig v manjših skupinah, v katerih so si učenci po znanju 
jezika in spretnosti branja dokaj podobni (Fountas in Pinnell, 2017). Pristop vodenega branja 
omogoča učitelju, da spremlja vsakega učenca, učenci pa se med seboj v skupini podpirajo in 
so bolj motivirani za sodelovanje, saj so deležni drugačnega poučevanja z zanimivimi 
dejavnostmi in pripomočki. 

V teoretičnem delu magistrskega dela so predstavljeni pogledi na zgodnje poučevanje 
angleščine kot tujega jezika in pristopi pri poučevanju branja v tem jeziku. Osredotočili smo 



2 
 

se tudi na razlike pri pridobivanju spretnosti branja in pisanja v slovenščini in angleščini kot 
tujem jeziku ter težave, s katerimi se soočajo učenci z disleksijo. Nato je predstavljen pristop 
vodenega branja, ki smo ga prilagodili in ga v obliki treninga uporabili v empiričnem delu 
magistrskega dela. Trening vodenega branja je zasnovan po načelih avtoric tega pristopa I. C. 
Fountas in G. S. Pinnell. Avtorica številnih konkretnih nasvetov in materiala, ki smo ga 
uporabili, je J. Richardson, ki omenjeni pristop uporablja in izvaja že več let. Trening 
vodenega branja je bil izveden s tremi učenci četrtega razreda, ki imajo disleksijo in imajo 
težave pri branju angleških besedil ter so predstavljali eksperimentalno skupino. Vse tri 
učence je poučevala ista učiteljica za angleščino. Učinkovitost treninga vodenega branja smo 
dokazovali s primerjavo rezultatov med učenci eksperimentalne in učenci kontrolne skupine, 
ki imajo prav tako disleksijo, niso pa bili vključeni v trening vodenega branja. Ena izmed 
učenk iz kontrolne skupine je obiskovala četrti razred in jo je poučevala ista učiteljica kot 
učence eksperimentalne skupine. Druga dva učenca iz kontrolne skupine pa sta obiskovala 
peti razred na drugi osnovni šoli, vendar je število let obiskovanja pouka angleščine pri vseh 
enako. Analiza Preizkusa bralnih zmožnosti v angleščini pri eksperimentalni in kontrolni 
skupini učencev je pokazala, da je pristop vodenega branja učinkovit na več področjih bralnih 
spretnosti. Učenci, ki so bili deležni treninga, so izrazito bolj napredovali na področju 
poimenovanja angleških črk in glasov, pravilne izgovarjave angleških besed in pri glasnem 
branju angleškega besedila v primerjavi s kontrolno skupino. Na področju bralnega 
razumevanja ob zaključku treninga med skupinama ni bilo bistvenih razlik, sta pa v povprečju 
obe skupini napredovali.  
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1 TEORETIČNI DEL 

1.1 POUČEVANJE ANGLEŠČINE KOT TUJEGA JEZIKA V 
SLOVENSKIH ŠOLAH – ZGODOVINSKI POGLED 

V Sloveniji se je pred letom 2003 poučevanje prvega tujega jezika začelo v petem razredu 
osemletnega osnovnošolskega izobraževanja. Po tem letu je bila uvedena devetletka, ki je 
začetek poučevanja tujega jezika premaknila v četrti razred in s podaljšanjem izobraževanja 
se je podaljšalo tudi število let poučevanja tujega jezika, in sicer s štirih na šest let. Nekatere 
občine so financirale poučevanje tujega jezika tudi v tretjem razredu. A kljub tem ukrepom 
smo bili še vedno v velikem zaostanku za številnimi državami v Evropi, ki so glede na 
spreminjanje jezikovne politike Evropske komisije po letu 2000 začele z uvajanjem tujega 
jezika že od zgodnjega otroštva dalje (predšolsko obdobje). Bela knjiga Evropske komisije 
(1995, v Pižorn, 2009) namreč priporoča učenje prvega tujega jezika že v vrtcu in v prvih 
razredih osnovnošolskega izobraževanja, v višjih razredih drugega in tretjega vzgojno-
izobraževalnega obdobja pa učenje drugega tujega jezika, saj naj bi tako vsi državljani Evrope 
znali tri jezike Evropske unije. Pravega razloga, zakaj Slovenija ni že takrat znižala 
starostnega obdobja za učenje prvega tujega jezika in zakaj ni sledila smernicam Evrope, ni 
mogoče enoznačno opredeliti. Vzrokov je bilo verjetno več, kot so pomanjkanje kadra, 
mišljenje o preobremenjenosti učencev, prepričanje o slabih vplivih tujega jezika na 
materinščino, škodljivost sočasnega opismenjevanja v dveh jezikih itd. K. Pižorn (2009) trdi, 
da ni pomembno iskanje vzrokov, ampak težnja k ciljni naravnanosti, da bi Slovenija čim prej 
začela z vpeljevanjem tujega jezika v vsa leta obveznega osnovnošolskega izobraževanja.  

Slovenija je leta 2004 postala članica Evropske unije in s tem dolžna sprejemati predpise, ki 
jih uveljavlja Evropska komisija. Na področju večjezičnosti nas obvezuje pomemben 
dokument Akcijski načrt 2004–2006 (v Pižorn, 2009) za spodbujanje učenja jezikov in 
jezikovne raznolikosti. Akcijski načrt teži k temu, da bi vse članice Evropske unije poleg 
svojega maternega (prvega) jezika vpeljale tudi čim zgodnejše učenje še vsaj dveh 
tujih/drugih jezikov. To pomeni učenje prvega tujega jezika že v vrtcu in v prvih razredih 
osnovnošolskega izobraževanja ter učenje drugega tujega jezika v višjih razredih osnovne šole 
(Pižorn, 2009). Komensky (1995) poudarja, da tujih jezikov v šolah ne učimo zato, ker so 
sestavni del izobrazbe ali učenosti, temveč je jezik sredstvo, s katerim pridobivamo znanje, ki 
ga nato lahko prenašamo na druge in nam omogoča komunikacijo z drugače govorečimi. 
Poleg tega je mnenja, da se vseh jezikov ni treba naučiti do popolnosti, ampak le toliko, 
kolikor bomo jezik potrebovali.  

Eden izmed evropskih komisarjev za večjezičnost, Ján Figel, je pomembnost zgodnjega 
učenja več jezikov označil takole: »V razširjeni in večjezični Evropi nam zgodnje učenje 
(tujih) jezikov omogoča odkrivanje drugih kultur in nas pripravlja na učinkovitejšo 
zaposlitveno mobilnost.« (v Pižorn, 2009, str. 13). Večjezičnost in spoznavanje drugih kultur 
sta dandanes pomembna dejavnika za medsebojno ustrezno komunikacijo in učinkovito 
sobivanje. Pot do znanja tujega jezika je danes dostopna že vsem, zato ni razlogov, da vsaj 
mlajše generacije ne bi obvladale vsaj enega tujega jezika in si s tem odprle nova vrata v svet 
(Pižorn, 2009). T. R. Leban, A. Mlekuž, K. Pižorn in T. Vršnik Perše (2013) so ugotovile, da 
veliko držav uvaja več tujih jezikov v čas obveznega izobraževanja ne glede na spol, 
izobrazbo, etično in jezikovno pripadnost državljanov. Želijo si, da bi bil njihov državljan 
zmožen uporabljati več jezikov skozi celo življenje, saj prinaša znanje več jezikov v 
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poslovnem svetu tudi višji dohodek. V Sloveniji se lahko v povprečju učenci v času 
osnovnošolskega izobraževanja učijo največ treh tujih jezikov, najmanj pa enega.  

V zadnjih nekaj letih prihaja tudi v Sloveniji do sprememb, saj je Pravilnik o postopnem 
uvajanju prvega tujega jezika v drugi razred osnovne šole (2014) od šolskega leta 2014/2015 
uvedel korenite spremembe. Vsako naslednje šolsko leto je imelo vse več slovenskih šol tuji 
jezik že v drugem razredu. V šolskem letu 2016/2017 se je začel pouk prvega tujega jezika 
kot obveznega predmeta v drugem razredu osnovne šole izvajati v vseh osnovnih šolah po 
Sloveniji.  

Zgodnje poučevanje prvega tujega jezika – primerjava med Slovenijo in nekaterimi državami 

Evropske unije 

Raziskava (European Commission/EACEA/Eurydice, 2017), ki je bila narejena leta 2014, je 
pokazala, da se večina učencev v Evropi v času osnovnošolskega izobraževanja uči prav 
angleščine kot tujega jezika. Angleščina je obvezen tuji jezik pri polovici evropskih držav, pri 
večini evropskih držav pa se uvaja kot prvi tuji jezik.  

V večini evropskih držav se začne uvajanje prvega tujega jezika med šestim in osmim letom 
starosti otrok. V Španiji, Franciji, Italiji, Luksemburgu, Lihtenštajnu, Makedoniji in Avstriji 
ter na Cipru, Malti, Norveškem in Poljskem se začne uvajanje tujega jezika pri šestih letih. Na 
Hrvaškem pa eno leto kasneje, pri sedmih letih. V Belgiji (na področju flamske skupnosti) in 
Sloveniji ter na Portugalskem pa smo v šolskem letu 2013/2014 začeli z uvajanjem tujega 
jezika kasneje v primerjavi s prej omenjenimi evropskimi državami. V Sloveniji smo začenjali 
pri devetih letih, v Belgiji in na Portugalskem pa pri desetih letih. Z reformo o zgodnejšem 
obveznem uvajanju tujega jezika za mlajše učence so v šolskem letu 2015/2016 tudi na 
Portugalskem uvedli obvezen tuji jezik za vse učence v starosti osmih let. V Sloveniji pa smo 
leta 2014/2015 začeli s postopnim uvajanjem tujega jezika v nekaterih šolah za učence, stare 
sedem let, v letu 2016/2017 pa je postal tuji jezik obvezen za vse učence v drugem razredu 
osnovne šole (European Commission/EACEA/Eurydice, 2017).  

Leta 2009 se je v Sloveniji začelo obvezno poučevanje tujega jezika za vse učence šele v 
četrtem razredu. Pred tem so lahko starši lastno pobudo oziroma šole in vrtci po želji 
organizirali različne interesne dejavnosti oziroma tečaje tujega jezika. V četrtem razredu so 
imeli učenci dve uri pouka tujega jezika na teden, v petem razredu tri ure pouka, v šestem in 
sedmem razredu štiri ure pouka, v osmem in devetem pa zopet tri ure na teden. V sedmem 
razredu pa se je šola lahko na podlagi privoljenja staršev in usposobljenosti kadra odločila, da 
za zadnje triletje doda še en tuji jezik kot obvezen predmet (Dagarin Fojkar, 2009). Raziskave 
leta 2007/2008 (v Dagarin Fojkar, 2009) potrjujejo, da je zanimanje za učenje tujega jezika v 
predšolski dobi in na razredni stopnji v prvih razredih veliko. Več kot polovica vrtcev izvaja 
tuji jezik kot dodatno dejavnost, v večini primerov je to angleščina. Evropska komisija (2006, 
v Pižorn in Pevec Semec, 2010) ugotavlja, da slovenske učence takšen sistem postavlja v 
neenakovreden položaj. Strokovnjaki zagovarjajo, da bi morali imeti vsi učenci enakovredne 
pogoje za učenje tujega jezika v šoli oziroma že v predšolski dobi. Leta 2011, ko je bila 
izvedena Evropska raziskava o jezikovnih kompetencah (ESLC), naj bi polovica slovenskih 
šol (od teh, ki so sodelovale pri raziskavi) ponujala učenje tujega jezika kot izbirni predmet od 
tretjega razreda dalje, 11 % vzorčnih šol pa celo že pred prvim razredom (Leban idr., 2013). 
Leta 2016 pa smo uvedli tuji jezik kot obvezen predmet v drugem razredu osnovne šole, v 
večini vrtcev in prvih razredih pa izobraževalne ustanove ponujajo tečaje za usvajanje tujega 
jezika.  
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V raziskavi (European Commission/EACEA/Eurydice, 2017), ki je bila narejena leta 
2015/2016, so ugotovili, da so v polovici evropskih držav razredni učitelji tisti, ki poučujejo 
tuji jezik učence v prvem in drugem izobraževalnem obdobju. Med temi državami jih 
polovica za zgodnje poučevanje tujega jezika priporoča profil razrednega učitelja, druga 
polovica pa oba profila, in sicer razrednega učitelja ter specializiranega učitelja za jezik. V kar 
nekaj drugih evropskih državah pa lahko tuji jezik poučujejo le učitelji, ki so specializirani za 
poučevanje tujega jezika. V enajstih državah (flamska skupnost Belgije, Francija, Italija, 
Ciper, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Avstrija, Švica, Islandija in Lihtenštajn) so osrednja 
priporočila izobraževalnih organov, da tuji jezik poučuje razredni učitelj. Na Poljskem lahko 
razredni učitelj poučuje tuji jezik le v prvem izobraževalnem obdobju. V drugih dvanajstih 
državah (nemško govoreča skupnost v Belgiji, Bolgarija, Češka, Latvija, Litva, Nemčija, 
Norveška, Poljska, Romunija, Slovenija, Srbija in Švedska) pa se priporoča, da tuji jezik 
poučujejo tako razredni učitelji kot tudi učitelji, specializirani za tuji jezik. Še vseeno pa 
morajo razredni učitelji v nekaterih državah dokazati svoje obvladanje tujega jezika. Na 
primer v Estoniji, Litvi, Sloveniji, Srbiji in na Nizozemskem se morajo razredni učitelji 
dodatno usposabljati za poučevanje tujega jezika. V Nemčiji, Italiji, Latviji, Srbiji in na 
Poljskem pa morajo dokazati svoje dobro poznavanje ciljnega tujega jezika (prav tam). Vedno 
več držav ponuja dodatna izobraževanja in nove programe usposabljanja za razredne učitelje 
in učitelje tujih jezikov, saj je pomembno, da je učitelj, ki poučuje tuji jezik v prvih razredih 
osnovne šole, dobro podkovan tako jezikovno kot tudi didaktično (Dagarin Fojkar, 2009). 

Oblike in metode poučevanja tujega jezika se po državah razlikujejo. Lahko so v obliki 
strnjenih ur ali pa po 20 minut večkrat na teden. Večina učiteljev pri zgodnjem uvajanju 
tujega jezika pri pouku uporablja pesmi, rime, gibalne dejavnosti, pravljice in igre. Kar nekaj 
evropskih držav pa na zgodnji stopnji uporablja tudi bolj integriran in sistematičen pristop, 
imenovan vsebinsko in jezikovno celostno učenje (angl. CLIL - Content and Language 

Integrated Learning), ki ga izvaja razredni učitelj, saj je v stiku s svojimi učenci cel pouk in 
tako lahko posega tuji jezik tudi v druge šolske predmete in je učenje tujega jezika bolj 
celostno (Dagarin Fojkar, 2009). To pa je glavni cilj tega modela (prav tam). Vendar mora biti 
učitelj za poučevanje po CLIL-pristopu ustrezno usposobljen, in sicer mora biti usposobljen 
za enega ali več nejezikovnih šolskih predmetov in vrhunsko obvladati tuji jezik, v katerem 
poučuje šolski predmet. Poleg tega so potrebne posebne metodološke spretnosti za 
poučevanje nejezikovnega predmeta s pomočjo tujega jezika. Skoraj vse evropske države 
sicer imajo nekaj šol, ki uporabljajo tudi ta način učenja (CLIL), vendar so le nekatere izmed 
njih ta pristop zakonsko uvedle s strani države na nekaterih ravneh izobraževanja. Med 
evropskimi državami je samo v Luksemburgu, Avstriji, Lihtenštajnu ter na Cipru in Malti 
zakonsko omogočen pristop CLIL na vseh šolah v prvih razredih osnovnošolskega 
izobraževanja (European Commission/EACEA/Eurydice, 2017). V Sloveniji omenjeni pristop 
sicer poznamo in se je o tem pristopu izobraževalo že okoli 20 % učiteljev. Ta pristop 
uporablja do določene mere le 14 % šol, saj zakonsko še ni podprt (Leban idr., 2013). 

 Pozitivni učinki zgodnjega učenja tujega jezika angleščine 1.1.1

V zadnjem desetletju se raziskovalci veliko ukvarjajo s preučevanjem učinkov zgodnejšega 
učenja jezikov, tako maternega kot tudi tujega jezika. V raziskavi P. Kuhl (2011) so testirali 
devetmesečne dojenčke, ki so jih prvič izpostavili tujemu jeziku prek branja knjig in spontane 
igre maternih govorcev v obdobju enega meseca. Rezultati so potrdili, da so dojenčki pokazali 
izjemno sposobnost učenja tujega jezika od »živih oseb« že v tako kratkem obdobju. V njeni 
prejšnji raziskavi (Kuhl idr., 2003, v Kuhl, 2011) so ugotovili tudi, da devetmesečni dojenčki 
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ne potrebujejo osemmesečnega poslušanja tujega jezika, ampak se učijo že po manj kot petih 
urah, ko so izpostavljeni novemu tujemu jeziku, vendar pod pogojem, da je bilo poučevanje 
izvajano v socialni interakciji. Socialne spretnosti dojenčkov se namreč ravno v tem obdobju 
močno razvijajo, od spodobnosti sledenja gibom očem, usmerjanja v skupno vizualno 
pozornost do razumevanja namenov drugih. Boljše družbeno razumevanje dojenčkom sproži 
plastičnost tudi za fonetično učenje od drugih ljudi. V raziskavi so ugotovili tudi, da se uspeh 
v šoli začne že v otroštvu, saj je že na začetku življenja učenje iz kompleksnih dražljajev in 
situacij ključnega pomena za kasnejšo uspešnost v šoli (Kuhl, 2011). Raziskave (v Brumen, 
2009), ki so proučevale človeške možgane, dokazujejo, da je otrok že med tretjim in sedmim 
mesecem starosti zmožen prepoznave tujega jezika. Pri dveh letih pa naj bi bil zmožen že 
tekočega govora v tujem jeziku. V tem razvojnem obdobju so otroci še povsem spontani, 
zgovorni, neobremenjeni in so željni novih informacij. V otroštvu dozori in se oblikuje največ 
nevronskih mrež v možganih, zato znanstveniki priporočajo čim bolj raznolike dejavnosti, ki 
spodbujajo sinapse že v času obiskovanja vrtca, npr. učenje tujega jezika, ukvarjanje z glasbo, 
učenje vsebin iz naravoslovja itd.  

L. Marjanovič Umek (2009) podaja ugotovitve številnih raziskav na področju zgodnjega 
učenja tujega jezika. Starejše raziskave (okoli druge svetovne vojne) so na dvojezičnost otrok 
gledale negativno, saj naj bi močno vplivala na razvoj inteligentnosti in razvoj govornih 
sposobnosti. Navajali so, da so otroci težko ločevali med dvema jezikoma. Njihove ugotovitve 
so temeljile na proučevanju pretežno tistih družin, ki so se bile prisiljene veliko seliti, so imele 
nizek socialno ekonomski status in nizko izobrazbeno raven staršev. Vse novejše raziskave pa 
pričajo o pozitivnih učinkih dvojezičnosti in zgodnjega učenja tujega jezika, saj naj bi 
spodbujalo divergentnost mišljenja, izboljšalo jezikovne sposobnosti (besedišče, tekočnost) in 
otroku dalo več priložnosti za navezovanje socialnih stikov ter s tem spodbujalo k boljši 
samopodobi in samozavesti. Zato je bila avtorica mnenja, da bi v Sloveniji morali še bolj 
težiti k temu, da se vpelje poučenje angleščine že v predšolsko obdobje in nadaljuje že v 
prvem razredu osnovne šole ob ustreznih pogojih, ter tako slediti večini evropskih držav. 
»Vse navedeno kaže na nujnost izdelave celovitega koncepta učenja in poučevanja tujega 
jezika od vrtcev pa do konca sekundarnega izobraževanja in potrebo po evalvaciji oz. oceni 
tudi dolgoročnega učinka sistematičnega učenja in poučevanja tujega jezika« (Marjanovič 
Umek, 2009, str. 78). 

T. R. Leban idr. (2013) so poudarile tri študije različnih avtorjev (Bruck, Lambert in Tucker, 
1974; Hakuta, 1986; Weatherfold, 1986), ki dokazujejo, da učenci, ki so deležni večjezičnega 
izobraževanja, kažejo boljše kognitivne spodobnosti in imajo višje rezultate na 
standardiziranih testih znanja zaradi bolje razvitih jezikovnih zmožnosti. Mnenja so, da učenje 
tujega jezika nudi stimulacijo našemu umu. Majhni otroci si želijo razumeti in se trudijo 
uporabljati materni jezik, zato naj bi jih tudi pri učenju tujega jezika gnali radovednost in želja 
po novem pridobivanju znanja.  

Tudi M. Stubelj (2017) predlaga usvajanje tujega jezika že v prvem razredu osnovne šole (za 
zdaj kot neobvezen izbirni predmet), ampak pod pogojem, da so učne ure izvedene zelo 
konkretno in se dejavnosti hitro menjavajo. Ti učenci imajo kratkotrajno pozornost in 
potrebujejo posebne pristope, zato naj bi se tuji jezik pridobival ob igri in gibanju. Učitelj 
mora obvezno poskrbeti za uporabo različnega konkretnega materiala (npr. lutke, igrače, 
predmeti), vizualne podpore (npr. fotografije, ilustracije itd.) in predvajanje slušnega 
materiala (npr. pesmi, izštevanke itd.).  

V nadaljevanju so prikazane glavne koristi učenja tujega jezika, in sicer so zbrane ugotovitve 
različnih raziskav o tem, kako učenje tujega jezika pozitivno vpliva na učence na različnih 
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področjih (kognitivnem, izobraževalnem, osebnostnem, družbenem, ekonomičnem itd.) 
(O’Brien, 2017):  

- Kognitivni učinek: Učenje tujega jezika ima pozitiven vpliv na razvoj splošnih 
miselnih sposobnosti učenca. Učenje tujega jezika je koristno za jezikovni razvoj 
učencev, saj jim pomaga, da se lažje učijo še druge tuje jezike. Znanje več kot enega 
jezika izboljša zmožnost izločanja nepomembnih informacij. Ljudje, ki govorijo dva 
jezika, so sposobnejši od tistih, ki govorijo le en jezik. To se opazi pri reševanju 
problemov, kompleksnejših nalogah, pomnjenju večjega števila informacij in 
opravljanju več nalog hkrati. Govorjenje več jezikov pomaga nadomestiti miselne 
pomanjkljivosti, ki so posledica staranja, epilepsije in nizkega socialno-ekonomskega 
statusa (prav tam). 

- Akademski učinek: Učenci, ki se učijo tujega jezika, pokažejo primerljivo ali 
izboljšano pismenost v prvem jeziku, večjo sposobnost črkovanja in boljše bralno 
razumevanje v primerjavi z vrstniki, ki se učijo samo enega jezika. Pogosto dosegajo 
tudi boljše rezultate na drugih področjih, kot so matematika, znanost in jezikovne 
umetnosti. Učenje tujega jezika izboljša slovnično znanje ter zavedanje o izgovorjenih 
glasovih in stavčnih strukturah (prav tam). 

- Osebni učinek: Učenje tujih jezikov vodi do izboljšanja komunikacijskih (verbalnih in 
neverbalnih) sposobnosti in medosebnega razumevanja. Učenje spodbuja bolj 
edinstveno reševanje problemov, prilagodljivost in ustvarjalno razmišljanje. Učenje 
tujega jezika lahko prispeva tudi k večji povezanosti s kulturno identiteto, družinsko 
zgodovino in olajša komunikacijo s sorodniki. Znanje tujega jezika je lahko vir ponosa 
in samospoštovanja. Študij v tujini in razni jezikovni programi prispevajo k večji 
motivaciji za iskanje služb in potovanj v tujini. Vse to pa učencem pomaga razvijati 
veščine, kot so neodvisnost, zrelost, potrpljenje in prilagodljivost (prav tam).  

- Družbeni in medkulturni vpliv: Učenci izkazujejo več empatije, so bolj strpni do razlik 
in imajo večji občutek za socialno pravičnost. Poleg tega lažje in hitreje sprejemajo 
znanstvene, družbene in okoljske ideje, ki izvirajo iz drugih delov sveta. Učenje 
drugega jezika pa spodbujajo tudi mednarodni dialog, sodelovanje in globalno 
državljanstvo. Učenci so bolj odprti in razvijejo pozitivnejši odnos do drugih jezikov 
in kultur. Imajo manj kulturnih predsodkov in negativnih stereotipov (prav tam).   

- Ekonomski vpliv: Človek, ki govori tuji jezik, pogosto zasluži več od tistega, ki govori 
le svoj materni jezik. Poleg tega so posamezniku omogočeni večja mobilnost na 
lokalnih in mednarodnih trgih, pridobivanje širšega kroga strank ter povečanje 
konkurenčnosti v svetovnem gospodarstvu (prav tam).  

Številni avtorji so raziskali tudi, v kolikšni meri se lahko tujega jezika naučijo tudi učenci s 
komunikacijskimi (otroci z motnjo avtističnega spektra) ali bralnimi težavami (disleksija) in 
kakšni so učinki učenja tujega jezika na te učence. Ugotovili so, da učenje tujega jezika pri 
učencih z motnjo avtističnega spektra ne povzroča kasnejšega jezikovnega razvoja in v 
primerjavi z vrstniki približno enako dobro obvladajo tako materni kot tuji jezik (Hambly in 
Fombonne, 2012, v O’Brien, 2017). Rezultati raziskav (Palladino, Bellagamba, Ferrari in 
Cornoldi, 2013; Swanson, Orosco in Lussier, 2012, v O’Brien, 2017) so prav tako pokazali, 
da se tako učenci z disleksijo oziroma učenci, ki imajo več tveganja za nastanek bralnih težav, 
kot tudi drugi učenci brez težav srečujejo s podobnimi težavami in izzivi pri branju v tujem 
jeziku. Dokazali so tudi, da so prilagojeni pristopi pri poučevanju tujega jezika koristni ne 
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samo za učence s primanjkljaji, temveč tudi za druge učence. Nekaj raziskav je nakazalo na 
to, da potrebujejo učenci z bralnimi težavami več časa za usvojitev tujega jezika (O’Brien, 
2017).  

P. Nagode in K. Pižorn (2016) navajata za dobro obvladanje tujega jezika v prvi vrsti druge 
dejavnike, kot je zgodnje učenje jezika. Raziskave, ki sta jih preučili, kažejo na to, da 
zagotovilo za uspeh ni samo v starosti in posebni dojemljivosti v zgodnjem začetku učenja 
(Lightbown, 2008, v Nagode in Pižorn, 2016), temveč so med pomembnimi dejavniki, ki 
vplivajo na učenje tujega jezika, motiviranost, sposobnost hitrega učenja, ustrezni družbeni 
pogoji za učenje, znanje sorodnih jezikov, izobraženost učiteljev, tako jezikovno kot 
didaktično, ter število ur učenja jezika pri pouku in izven njega (Carroll, 1991; Lightbowl in 
Spada, 2013, v Nagode in Pižorn, 2016). Nekateri drugi raziskovalci pa so ugotovili, da poleg 
notranje motivacije na pridobivanje znanja tujega jezika vplivajo tudi tesnoba, posameznikove 
obstoječe in pridobljene spretnosti ter čas in organizacija učenja (Long, 1990; Knudsen, 2004; 
Hong in Morgan, 2004, v Age and Second Language Acquisition - A Review of Literature, 
b.d.). Patkowski (1980, v Nagode in Pižorn, 2016) ter Lightbown in Spada (2013, v Nagode 
in Pižorn, 2016) pa kot najpomembnejše merilo za obvladovanje jezika poudarjajo zmožnost 
izgovarjave oziroma skladnje tujega jezika na ravni rojstnih govorcev.   

1.1.1.1 Ovire pri zagotavljanju optimalnih pogojev za zgodnejše poučevanje tujega jezika  

L. Marjanovič Umek (2009) poudarja, da je pomembno, kako se v predšolskem obdobju otrok 
uči tujega jezika in koliko je poučevanje konsistentno. Ob nepravih pogojih otroku upadeta 
motivacija in zanimanje za učenje, saj ne napreduje. Evropska komisija (v Pižorn, 2009) 
poudarja, da se učenje ne sme prepuščati posameznikom, prostovoljcem itd., ampak da mora 
država zagotoviti ustrezne pogoje za vse učence, kot so: usposobljenost učiteljev, ustrezno 
velike skupine, primerna gradiva in dopolnjen kurikulum, ki predvideva dovolj ur za učenje 
tujega jezika. 

Pri projektu ELLiE (Longitudinalna študija Evropske komisije o učenju in poučevanju 
dodatnih jezikov v zgodnjem/srednjem otroštvu) (v Pižorn, 2009), v katerem je sodelovalo kar 
nekaj držav (Velika Britanija, Španija, Italija, Nizozemska, Hrvaška, Švedska in Poljska), so 
prišli do pomembnih ugotovitev. Učenci naj bi bili zelo motivirani za učenje tujega jezika, 
poleg tega pa ocenjujejo boljše govorne in slušne zmožnosti pri razvoju jezika. Močno naj bi 
se izboljšalo njihovo poznavanje besedišča. Kot najpomembnejšo spremenljivko poudarjajo 
usposobljenost učiteljev. Njihove raziskave in študije drugih (Cable idr., 2010; Garton idr., 
2011, v Enever, 2011) so pokazale, da je bistvena potreba po zagotavljanju boljšega 
izobraževanja učiteljev na tem področju. Evropska komisija spodbuja učenje tujega jezika že 
v predšolskem obdobju, a raziskovalci opozarjajo, da številnim evropskim državam ne uspe 
zagotoviti dovolj finančne podpore na nacionalni ravni, predvsem za zagotavljanje dobro 
usposobljenih učiteljev za zgodnje poučevanje tujega jezika (Enever, 2011). Vse države naj bi 
težile k temu, da bi učence v prvih razredih osnovne šole poučeval učitelj razrednega pouka z 
dodatno usposobljenostjo za poučevanje dodatnega jezika v zgodnjem (srednjem) otroštvu. 
Tak učitelj naj bi učence dobro poznal in bi lahko vpeljeval elemente tujega jezika tudi v 
druge šolske predmete (podobno kot model CLIL). Zaradi neustreznega strokovnega kadra pa 
morajo v nekaterih državah uporabljati učitelje tujega jezika, ki prihajajo v razred le med uro 
poučevanja tujega jezika, drugače pa z učenci nimajo stika, kar zmanjšuje učinkovitost 
poučevanja (Pižorn, 2009).  

Na Finskem se je vlada na podlagi raziskav in pozitivnih ugotovitev o zgodnjem učenju 
jezikov odločila za spodbujanje razširjenega zgodnjega poučevanja in učenja tujih jezikov. 
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Ugotovili so, da obstajajo najprimernejša obdobja za učenje posebnih jezikovnih značilnosti, 
kjer je otrok bolj občutljiv in dovzeten za razvoj, npr. na področju fonologije in skladnje. Teh 
obdobij se sicer ne da točno določiti, so pa močno povezana s plastičnostjo možganov. 
Plastičnost možganov je na vrhuncu v zgodnjem otroštvu in nudi močno podporo zgodnjemu 
učenju jezikov. Finci so tako leta 2017 začeli z uresničevanjem projekta o razširjenem 
zgodnjem poučevanju tujih jezikov. Zadali so si naslednje cilje: širši obseg zgodnjega učenja 
tujih jezikov v finskem izobraževanju, zagotavljanje učencem širšo izbiro med tujimi jeziki 
ter ustvarjanje prijetnega in spodbudnega odnosa do učenja jezika. Pred tem so namreč 
ugotovili, da se je kar 80 % finskih učencev učilo le angleščino kot tuji jezik in da se na 
področju ustne komunikacije študenti počutijo manj sposobne. Menijo, da bodo z uvajanjem 
jezikov pri mlajših učencih, ki so bolj odprti za izkušnje in bolj pogumno komunicirajo z 
omejenim znanjem ciljnega jezika, motivirali učence za poznejše učenje več jezikov (Inha, 
2017).   

M. Stubelj (2017) meni, da imamo v Sloveniji zasnovan dober učni načrt tudi za neobvezen 
izbirni predmet tujega jezika v prvem razredu osnovne šole, ampak marsikdaj ne pride do 
večjega napredka pri usvajanju tujega jezika. Avtorica navaja nekaj razlogov, zakaj imajo 
učenci dodatne težave pri učenju tujega jezika, ki so vsekakor vredni premisleka. Ker je to 
neobvezen predmet, se izvaja večinoma pred rednim poukom ali po pouku. Zjutraj so učenci 
zelo zaspani, po pouku pa preveč utrujeni. Učenci imajo že zelo natrpan urnik in se morajo 
bolj posvečati drugim predmetom. Največja ovira, ki jo poudarja avtorica, pa je velikost 
skupin. Pristopi in metode poučevanja so oblikovani za manjše skupine učencev, saj s tem 
lažje in bolje dosegamo cilje. V slovenskih šolah se taki pristopi redko izvajajo, poleg tega se 
šole soočajo s pomanjkanjem ustreznega strokovnega kadra, zato so učinki poučevanja 
manjši. 

 Začetni pristopi poučevanja pri opismenjevanju v angleščini kot tujem jeziku 1.1.2

Zgodovinsko so se pristopi poučevanja angleščine kot tujega jezika precej spreminjali. Na 
začetku (v predkomunikacijskem obdobju) se je razvila metoda poučevanja, ki je dajala 
prednost najprej poslušanju in dobremu govorjenju tujega jezika. Tako kot pridobivamo 
znanje maternega jezika na t. i. »naraven« način, saj se usvaja jezik v zaporedju od poslušanja 
in govora do branja in pisanja. Massoudi (2002, v Brumen, 2009) pravi, da poučevanje 
maternega in tujega jezika poteka po zelo podobnih načelih, zato je zaporedje pridobivanja 
obeh jezikov enako in neodvisno od stila poučevanja. Tako kot otrok začne z razvijanjem 
govora šele po šestem mesecu starosti, tako učenec pridobiva tudi znanje tujega jezika. 
Učenec mora najprej samo poslušati in sprejemati tuji jezik, da lahko kasneje razvije tekoč 
govor. Postopoma se začne pri dobro poznanih slišanih besedah učiti tudi povezave od glasu k 
simbolu.   

Kasneje (v komunikacijskem obdobju) pa so se strokovnjaki osredotočili na poučevanje 
tujega jezika, tako da je bil učenec čim bolj celostno izpostavljen ciljnemu jeziku oziroma 
besedam in si je tako nabiral besedišče v različnih situacijah. Učenci so se morali naučiti 
prepoznati ogromno število besed kot celote. Takšen način poučevanja se tudi ne osredotoča 
na opismenjevanje na področju pisanja, saj naj bi bila pisava preveč nepredvidljiva in 
zapletena za učenje, zato naj bi zapis besede ter povezavo med glasom in simbolom osvojili 
mimogrede (Skela idr., 2009).  

Skela idr. (2009) so ugotovili, da številne raziskave kažejo na to, da prezgodnja 
izpostavljenost pisni obliki tujega jezika negativno vpliva na izgovarjavo tega jezika. 
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»Grafična modalnost se psihološko in fiziološko precej razlikuje od slušnojezikovne 
modalnosti, zato lahko grafične jezikovne zmožnosti v bistvu zavirajo razvoj slušnojezikovnih 
zmožnosti.« (Skela idr., 2009, str. 230). Torej, ko je učenec angleški besedi izpostavljen tako 
vidno kot slušno (vidni in slušni senzorični kanal), je v tem primeru primoran izbrati med 
tema dvema čutiloma, ker se pogosto pisna oblika in izgovarjava iste besede tako zelo 
razlikujeta. Vidni kanal je močnejši od slušnega, zato učenec ne bo verjel ušesom, ampak 
grafični podobi besede. Najboljše za učenca je, da je najprej izpostavljen poslušanju in 
govorjenju angleščine kot tujega jezika, potem pa šele dobi vpogled v zapis. Če je vrstni red 
drugačen, bo imel učenec slabšo izgovarjavo, ker se preveč zanaša na sam zapis besede (Skela 
idr., 2009).  

Brewster idr. (2002, str. 43–52, v Skela in Dagarin Fojkar, 2009, str. 53) navajajo šest 
pristopov na zgodnji stopnji pri poučevanju tujih jezikov, za katere menijo, da se v današnjem 
času delno ali v celoti uporabljajo: 

- avdiolingvalni oziroma slušno-jezikovni pristop,  

- popolni telesni odziv, 

- komunikacijski pristop, 

- na dejavnostih temelječ pristop, 

- na zgodbah temelječa metodologija, 

- medpredmetni pristop. 

 
M. Brumen (2004, str. 8) predstavlja »pristop z nasmehom« oziroma »SMILE-pristop«, ki 
temelji na kognitivni psihologiji in zajema kar nekaj zgoraj omenjenih pristopov avtorice 
Brewster (2002, v Skela in Dagarin Fojkar, 2009). Pristop SMILE (S – spretnostno usmerjeno 
učenje, M – motivacijsko usmerjeno učenje s čutili, I – inteligenca učenca, L – longitudinalno 
shranjevanje jezikovnih struktur s pomočjo pesmi in gibanja, E – emocijsko/čustveno grajen 
pristop) je didaktično preizkušen pristop in spremlja različne dejavnosti na področju 
razvijanja jezikovnih spretnosti (poslušanje, govor, branje in pisanje). Primeren je za učitelje 
tujih jezikov, ki poučujejo otroke, stare med šest in deset let. Različne dejavnosti med drugim 
dajejo zadovoljstvo tudi učitelju, saj mu tako uspe popestriti pouk in motivirati učence za 
učenje.  

Skela (2009) poudari, da se je v zadnjih desetletjih močno spreminjala metodologija 
poučevanja. Poda pet najpomembnejših dejavnikov, ki so zaznamovali pouk v osnovni šoli, in 
sicer so to:   

- avtonomija učitelja (izbira gradiv in načina poučevanja),  

- na otroka osredotočeno poučevanje in učni načrt (upoštevanje potreb in interesov, 
celostno izobraževanje),  

- individualizirano učenje (različne stopnje zahtevnosti),  

- na temah temelječ pristop (povezovanje med predmeti) in  

- način poučevanja učenja ob dejavnostih v manjših skupinicah.  

Zgoraj omenjeni pristopi naj bi se razlikovali bolj po vsebini poučevanja kot po metodologiji. 
Ne obstaja le ena teorija, ki bi pojasnila, kako se uspešno naučimo jezika. Zato ostaja 
poučevanje angleščine še dokaj skrivnostno. Cilj sodobnega poučevanja tujega jezika naj bi 
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bil v veliki meri razvijanje sporazumevalnih in jezikovnih zmožnosti. A čeprav je cilj dokaj 
jasen in se ve, kaj želi doseči, ne moremo z gotovostjo trditi, kako pridemo do tega cilja. Ne 
obstaja sistematično izdelan pristop, ki bi zajemal glavna vprašanja: kaj in kako poučevati ter 
koliko časa (Skela in Dagarin Fojkar, 2009).  

1.2 RAZLIKE V OPISMENJEVANJU V SLOVENŠČINI IN V 
ANGLEŠČINI 

Opismenjevanje v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju zajema razvijanje vseh štiri 
sporazumevalnih zmožnosti. Najprej se razvijajo predopismenjevalne spretnosti in 
sposobnosti poslušanja in govorjenja, nato pa še spretnosti za razvijanje in urjenje tehnik 
branja in pisanja (Zrimšek, 2003). Učenci so v prvih razredih osnovne šole visoko motivirani 
za branje, saj jim je bilo prijetno, ko so doma poslušali branje staršev ali v vrtcu svojo 
vzgojiteljico in si želijo tako samostojno brati tudi sami. Tistim, ki jim pa tehnika branja dela 
več težav, že malce izgubljajo voljo do branja, ki se še poveča, ko branje postane sredstvo 
učenja in ni namenjeno več samo lahkotnemu branju (Pečjak in Gradišar, 2012).   

Slovenščina velja za ortografsko plitek jezik, saj je ujemanje glasu in črk zelo visoko. Za 
angleščino pa velja ravno obratno in je ortografsko globok oziroma netransparenten jezik, saj 
ima nizko ujemanje oziroma so te povezave zelo nejasne. Razlog za to tiči v tem, da je 
angleščina že dokaj star jezik (srednji vek) in pisana oblika ni mogla dohajati sprememb 
govornega jezika. Slovenščina pa spada med mlajše jezike (19. stoletje) z bolj standardizirano 
obliko pisave, čeprav naj bi se kasneje tudi tu dogajale spremembe zaradi prilagajanja 
govornemu jeziku (Skela idr., 2009).  

Opismenjevanje je težje, če je med ujemanjem glasov in črk veliko nepravilnosti. Slovenski 
učenci v raziskavi ESLC 2011 poročajo, da jim je najtežji del učenja angleščine »… usvajanje 
angleške slovnice, učenje pravilne angleške izgovarjave ter pisanje v angleščini.« (Leban idr., 
2013, str. 95). Zaradi vseh teh nepravilnosti imajo tudi otroci, ki se učijo angleščino kot 
materni jezik, veliko večje težave kot otroci, ki se učijo slovenščino kot materni jezik. 

Pri bralnem opismenjevanju iz angleščine naj bi bilo v anglosaškem svetu več sto različnih 
bralnih pristopov in filozofij (Crystal, 1987, v Skela idr., 2009). Vendar pa prevladuje 
soglasje, da je za dober razvoj bralnih zmožnosti najpomembnejše učenčevo dobro 
poznavanje črk in glasov. Skela idr. (2009) predstavljajo dva modela, s katerima si pomagamo 
pri branju angleške besede/simbola: 

- fonološki model, kjer preberemo besedo glede na visoko ujemanje glasu in črke (npr. 
cat). Torej tu lahko sledimo pravilom ujemanja črk in glasov;   

- leksikalni model, kjer moramo besedo/simbol prepoznavati kot celoto (npr. $ ali 
beseda yacht /jot/).  

Oba modela sta med seboj tesno povezana, a so deljena mnenja o tem, kateri ima prednost 
oziroma kaj prej uporabljamo pri branju. Nekatere osebe z disleksijo imajo težave z uporabo 
leksikalne poti in zato težave s prepoznavanjem ter posledično branjem besede (Skela idr., 
2009). 

Pri usvajanju besedišča, slovnice in izgovarjave naj bi se učenci pri učenju tujega jezika 
naslanjali na svoj materni jezik in obratno, tudi tuji jezik vpliva na materni jezik. Pri učenju 
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iščemo podobnosti med jezikoma in prenašamo znanje z enega na drugega, čeprav nas to 
pogosto lahko vodi v napake (Skela idr., 2009). Na podoben način izhajamo tudi pri učenju 
drugega tujega jezika. Jeziki, ki smo se jih v neki meri že naučili, nam služijo kot orientacija 
pri jezikovnih navadah in veščinah učenja drugega tujega jezika (Holc, 2010). Komensky 
(1995, str. 90) pravi: »Jezik poučujemo tako, da najprej pokažemo osnove, da lahko dobijo 
učenci celotno sliko, nato pravila in zglede, na koncu pa dodamo izjeme in posebnosti.« 
Pomembno je, da učenec osvoji temelje in če jih dobro razume, je sposoben sam komentirati 
posebnosti.  

Skela idr. (2009) opozarjajo, da v Sloveniji še vedno posvečamo premalo pozornosti 
opismenjevanju tujega jezika. Kajti vsak jezik ima svoje posebnosti in na učenje vpliva veliko 
dejavnikov. Jeziki se med seboj razlikujejo na glasoslovni in ortografski ravnini. Zato 
potrebujeta npr. slovenščina in angleščina predvsem drugačen pristop pri opismenjevanju, 
čeprav lahko najdemo tudi podobnosti, s katerimi si lahko pomagamo. T. R. Leban idr. (2013) 
v raziskavi ESLC 2011 poročajo, da učitelji tujega jezika dokaj pogosto poudarjajo 
podobnosti med angleščino in drugimi jeziki pri učenju slovnice in besedišča. Redko pa 
poudarjajo podobnosti pri poučevanju angleške izgovarjave in branju besedil.  

 Razvoj osnovnih bralnih spretnosti in pomembnost fonološkega zavedanja pri 1.2.1
opismenjevanju v obeh jezikih 

M. Brumen (2003) pravi, da je »branje visoko organizirana spretnost in sposobnost, ki 
vključuje številne komponente« (str. 105). S. Pečjak (1995, v Brumen, 2003) poudarja dve 
temeljni komponenti bralnega procesa: dekodiranje in razumevanje besed ter dve temeljni fazi 
pri poučevanju branja: fazo učenja branja in fazo učenja s pomočjo branja. Prva faza zajema 
povezavo med glasom in črko, dekodiranje besed in razvijanje jezikovnih sposobnosti 
(skladnja in pomenoslovje). Druga faza pa zajema sposobnost razumevanja pri branju. 
»Razumevanje pri branju je tista bralna dimenzija, ki vstopa v prvi del učnega procesa in 
pogojuje celoten nadaljnji proces učenja.« (Pečjak, 1995, v Brumen, 2003, str. 106). Pri 
branju so zato pomembne tudi kognitivne in metakognitivne strategije, ki zajemajo predbralne 
strategije, strategije med branjem in po branju ter študijske strategije (Duffy in Roehler, 1993, 
v Pečjak in Gradišar, 2012).  

L. Magajna (1991) predstavlja razvojno teorijo branja, ki zajema tri osnovne strategije: 
logografsko (slikovno), alfabetsko (abecedno) in ortografsko (pravopisno). Prva, slikovna 

strategija, besede prepoznava kot sliko (celoto). Otrok ne pozna simbolov in ne ve, v 
kakšnem vrstnem redu so črke, ki so postavljene v besedi. Prepozna pa celo besedo kot celoto 
(npr. mleko, Milka, Cedevita). To je le začetno prepoznavanje nekaterih pogostih besed, kajti, 
kmalu pride do zamenjave podobnih besed (mleko-maslo) in ta strategija ni več učinkovita. 
Druga, abecedna strategija, je najbolj počasna, a najbolj pomembna, saj je slovenski sistem 
pisave alfabetski. Učenec se mora najprej naučiti posameznih simbolov črk in njihove 
glasove, saj mora posamezne glasove združiti med branjem, da nastane beseda. Šele s 
prebrano celo besedo lahko prepozna pomen. Preden učenec osvoji to strategijo, se srečuje z 
različnimi težavami, npr. zamenjava črk in vrstnega reda črk, združevanje črk v besedo, 
razdruževanje besede v črke ali avtomatizacija vseh korakov in elementov. Če je trud 
dolgotrajnejši in ni opaznega napredka, ima učenec verjetno specifične učne težave in 
potrebuje posebno obravnavo. Učenec z vajo in avtomatizacijo abecedne strategije preide na 
višjo stopnjo. To je tretja, pravopisna strategija, kjer se učenec navadi prepoznavati dele 
besed in iste dele besede prepoznava tudi pri drugih besedah (de-set: de-ja-nje, de-nar). S tem 
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si pomaga in manj obremenjuje sistem pozornosti in pomnjenja. Povečata pa se zapomnitev in 
razumevanje, saj beremo hitreje in se lahko osredotočamo na pomenoslovje besed.  

Pred začetkom pravega opismenjevanja otroci že zelo dobro poznajo materni jezik na 
govornem področju. Poznajo že več tisoč besed, poznajo glasove, naglase, jezikovne strukture 
itd. (Skela idr. 2009). Scarborough (2001, v Literature Review, 2010) pravi, da lahko na 
podlagi govornih sposobnosti v otroštvu predvidevamo kasnejše bralne dosežke otroka. Otroci 
z nekaj podpore iz okolja že zelo zgodaj začnejo razvijati fonološko zavedanje. Fonološko 
zavedanje je sposobnost prepoznavanja glasov (fonemov) govorjenega jezika in sposobnost 
razumevanja, da je posamezna beseda sestavljena iz več enot glasov. Kasneje otroci razvijajo 
tudi bolj posebno fonološko zavedanje, ki se imenuje fonemsko zavedanje. Pri fonemskem 
zavedanju otroci začenjajo razumeti, da je vsaka izgovorjena beseda sestavljena iz glasov, ki 
jih predstavljajo črke iz abecede (Snow, Burns in Griffin, 1998, v Literature Review, 2010). 
Sposobnost otroka pri razčlenjevanju govornega jezika na besede, zloge in glasove je močno 
povezana z uspešnostjo branja (National Reading Panel Report, 2000, v Literature Review, 
2010).  

Pri učenju tujega jezika pa učenci še nimajo usvojenih tujih besed, glasov in črk, ampak si 
bodo pri branju besed v tujem jeziku pomagali z že usvojenimi veščinami branja, ki so jih 
pridobili z opismenjevanjem v maternem jeziku, npr. sledenje pisanim besedam in slušno 
zaznavanje. Morali pa se bodo naučiti tudi drugačnega zaznavanja črk oziroma skupin črk, ki 
ponazarjajo posamezen glas, glasovnega razčlenjevanja in razločevanja ter izgovarjave. 
Težava pri tem je, ker se morajo hkrati učiti branja pisane besede in pisanja za branje. Učenci 
poznajo le glasove in črke iz materinščine, tuji jezik pa po navadi vsebuje kar nekaj novih 
glasov in drugačnih povezav med črko in glasom pri branju in pisanju besed, kar je za učence 
begajoče in težko. To še zlasti velja za angleščino, kjer je ujemanje glasov in črk zelo šibko, 
zato poteka pri učencih, ki jim je angleščina materni jezik, opismenjevanje bistveno drugače 
kot pri slovenskih učencih (Skela idr., 2009). Raziskave pravijo, da fonološko zavedanje v 
maternem jeziku lahko napove, kakšno bo fonološko zavedanje pri prepoznavanju besed v 
tujem jeziku (Chiappe in Siegel, 1999; Cisero in Royer, 1995; Durgunglu, 1998, v Literature 
Review, 2010).  

M. Brumen (2003) priporoča, da je pravi čas za učenje branja in pisanja v tujem jeziku takrat, 
ko učenci dokaj dobro osvojijo tehniko branja in pisanju v maternem jeziku. Poudari, da bi 
bila tukaj interferenca in transfer med obema jezikoma velika. Kasneje, ko je zapis v 
maternem jeziku že zelo utrjen, se vzorec/transfer zapisa preveč omejuje na prvi jezik. To pa 
je bila ena izmed slabosti sistema v preteklosti, ko se je začelo uvajanje tujega jezika šele v 
četrtem oziroma prej šele v petem razredu osnovne šole.  

 Začetno usvajanje lastnosti črk in glasov v tujem jeziku prek različnih strategij 1.2.2
in zanimivih dejavnosti 

Didaktično-metodični pristop poučevanja se razlikuje v ozaveščanju jezikovnega sistema 
učencev v nižjih in višjih razredih osnovne šole. Pri mlajših gre za celostno pridobivanje 
novih znanj na področju spoznavanja glasovne podobe tujega jezika, ugotavljanja pomena 
drugače zvenečih besed, opazovanja podobnosti v pravilih pri njihovi rabi ter pri vedenjskih 
vzorcih sporočanja. Temu obdobju pravimo senzibilacija. Sledi mu obdobje iniciacije, ko 
učenci prehajajo k vedno bolj zavestnim in sistematičnim urjenjem jezikovne strukture tujega 
jezika ter primerjanjem z maternim jezikom (Čok idr., 1999, v Brumen, 2003; Brumen, 2004). 
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Pri začetnem usvajanju angleških črk in glasov so v prednosti tisti učenci, ki so bili že zgodaj 
v otroštvu izpostavljeni napisanim besedam (angl. printed words). Ti učenci hitreje in bolje 
razumejo, da besede v sebi skrivajo neko sporočilo in so sestavljene iz črk, ki tvorijo določene 
glasove. Tem učencem so v otroštvu starši pogosto prebirali knjige, kjer so se kot otroci 
počasi seznanjali s konceptom o simbolih (črke, besede) in dejansko izgovarjavo teh besed ali 
pa so ti učenci obiskovali vrtec oziroma bili izpostavljeni določenim poučevalnim 
televizijskim programom (Beck in Juel, 2002). Za eno izmed najpomembnejših podpor pri 
razvijanju pismenosti se šteje pogosto branje knjig otrokom s strani odrasle osebe (Bus, Van 
Ijzendoorn in Pellegrini, 1995, v Literature Review, 2010). V predšolskem obdobju je zelo 
pomembno otroke čim bolj pogosto izpostavljati različnim besednim igram in s tem razvijati 
fonološko zavedanje. Otroci se morajo naučiti razločevati posamezne glasove in zloge v 
slišani besedi, saj to nakazuje na manj težav pri kasnejšem razvijanju spretnosti branja in 
pisanja (National Reading Panel Report, 2000; Burgess, 2006; Lonigan, 2006, v Literature 
Review, 2010). Na primer, ko otrok sliši besedi »cat« in »fat«, mora ugotoviti, da je del 
besede pri obeh besedah enak in se besedi razlikujeta v prvem glasu (Beck in Juel, 2002). Že 
dve leti star otrok bi moral razlikovati med kratkimi in podobnimi slišanimi besedami (npr. da 
hot ne pomeni isto kot not). S tem, ko otrok vedno hitreje in natančneje razlikuje med temi 
podobno slišečimi poznanimi besedami, se začne zavedati zaporedja glasov znotraj besede 
(Goswami, 2001; Metsala, 1999, v Literature Review, 2010). Otroci pogosto usvajajo glasove 
na podlagi povezovanja določenega prvega ali zadnjega glasu pri poimenovanju predmetov na 
sličicah (npr. vse sličice, ki se začnejo na črko b, otrok položi na en kupček; katera beseda ne 
sodi zraven (se ne začne na isti glas); tipanje posameznih črk in izgovarjava glasu, itd.). S tem 
se začnejo učiti tudi dekodiranja besed na posamezne enote (členjenje). To členjenje besed na 
posamezne glasove imenujemo glaskovanje (angl. souding out) (Skela idr. 2009).  

Pri učenju prepoznavanja oziroma izgovarjave posameznih angleških napisanih besed (angl. 
printed words) se uporablja kar nekaj izrazov, ki opisujejo različne tehnike pri dekodiranju in 
branju besed. Pogosto v angleški literaturi naletimo na naslednje izraze: »word attack«, »word 
recognition«, »phonics«, »sight words« itd. Dekodiranje angleških besed uporabljamo na 
različne načine glede na kompleksnost besede. Angleške besede, ki se jih ne da dekodirati, 
imenujemo »sight words«, t. i. ugledane besede. Teh besed ne razčlenjujemo na posamezne 
glasove ali zloge, ampak se jih naučimo izgovoriti kot celoto (angl. sight word method/whole 

word/look-say approach) (Beck in Juel, 2002). Učenci se jih morajo naučiti prebrati »na prvi 
pogled«. Prepoznajo jih glede na obliko, dolžino in razporeditev črk. Tem besedam morajo 
biti pogosto izpostavljeni, da si jih lahko vtisnejo v vizualni spomin (Skela idr., 2009). K 
podobnemu težimo tudi pri poučevanju branja drugih angleških besed, pri čemer naj bi se 
učenec ob pogosto ponavljajoči se izpostavljenosti angleškim besedam v smiselnih besedilih 
naučil hitrega prepoznavanja izgovarjave besede le s pogledom brez posebnega razčlenjevanja 
(angl. sight word recognition/sight word vocabulary). Ko pa učenec naleti na manj znano 
oziroma novo angleško besedo, mora to besedo »napasti« (angl. word attack) in razčleniti s 
pomočjo foničnih strategij (angl. phonics). To pomeni, da učenec dekodira besedo na 
posamezne zloge, fonograme, skupke črk ali posamezne črke, da lahko te enote preslika v 
glasove in izgovori celo besedo (Beck in Juel, 2002). Pri fonični strategiji je poudarjeno dobro 
razumevanje fonemske sestave besed ter odnosa med fonemi in grafemi. Raziskave so 
pokazale, da prezgodnje učenje po fonični strategiji ni pokazalo pozitivnega učinka. Lahko je 
celo škodljivo za pomnjenje in črkovanje besed, če učenec še nima dobro razvitega 
fonemskega zavedanja (Snow idr., 1998, v Literature Review, 2010).  

V današnjem času prevladujejo eksplicitne (angl. explicit phonics) in implicitne (angl. implicit 

phonics) fonološke strategije pri učenju povezave angleških črk in glasov. Eksplicitne 
fonološke strategije se nanašajo na neposredno izoliranje glasu (npr. črka m predstavlja glas 
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/m/ v besedi man). Pri implicitnih fonoloških strategijah pa mora učenec sam iz besede 
sklepati, da določena črka pomeni določen glas (npr. učitelj prebere in hkrati na tabli pokaže 
nekaj besed: man, make, mother, učenec nato sklepa, da začetne črke (m) predstavljajo glas 
/m/). Raziskava (Anderson idr., 1985, v Beck in Juel, 2002) je pokazala, da ni bistvene razlike 
v učinkovitosti med tema dvema pristopoma. I. Beck in C. Juel (2002) sta ugotovili, da je v 
zgodnjih bralnih programih sicer zelo razširjena uporaba implicitnega pristopa pri učenju 
branja besed. Vendar je Durkin (1984, v Beck in Juel, 2002), ki je opazoval učiteljice, 
ugotovil, da so učence, kljub priporočilu implicitnega pristopa, učile tudi izoliranih glasov. I. 
Beck in C. Juel (2002) priporočata strategijo, ki je ravno nekaj vmes. Učitelj naj si izbere 
dobro poznano besedo (tisto, ki jo učenci poznajo ali pa so jo ravno prebrali v kakšni zgodbi). 
Potem to besedo izgovori in poimenuje prvo črko ter nato predstavi tudi glas te črke. Na 
primer, učitelj najprej izgovori besedo duck, nato izolira prvo črko in jo poimenuje d ter jo 
predstavi kot glas /d/. Na koncu ponovno izgovori celo besedo. Pri kasnejšem učenju branja 
celih besed pa ne priporočata priljubljene strategije spajanja posameznih izoliranih glasov 
(angl. blending), saj lahko hitro pride do popačenja angleških glasov. Predlagata postopno 
izgovarjanje vsakega naslednjega glasu, dokler se ne prebere cela beseda (npr. pri besedi pig 
se ne izgovarja ločeno /p/, /i/, /g/ - /pig/, ampak se najprej izgovori prvi glas /p/, nato doda 
naslednji glas /pi/ in še končnega /pig/ (prav tam).   

Skela idr. (2009) poudarjajo, da je treba učence naučiti še enega načina razčlenjevanja besed, 
ki jim pomaga pri prepoznavanju podobnih besed v tujem jeziku. Besedo se morajo naučiti 
razdeliti na dva dela: začetke (angl. onset) in končaje (angl. rime). Začetek predstavlja prve 
črke do samoglasnika, končaj pa vse naslednje črke do konca besede. S takim sistemom 
razčlenjevanja in zanimivimi dejavnostmi, ki so namenjene utrjevanju (npr. rime, ploskanje 
zlogov, iskanje besed itd.), učenci usvajajo spretnosti opismenjevanja na ravni besed. 
Raziskovalci so v svojih študijah (MaClean, Bryant in Bradley, 1987; Lundberg, Frost in 
Petersen, 1988; Clay, 1979, v Beck in Juel, 2002) ugotovili, da otrokom pri razvijanju 
fonemskega zavedanja pomagajo interaktivne dejavnosti, ki vključujejo učenje otroških rim 
ali branje rim v zgodbah. 

Kasneje, ko učenec že dobro pozna angleške glasove in črke ter ima širši nabor besedišča, se 
priporočajo dejavnosti, kjer se sestavljajo besede. Osnovni način te strategije je spreminjanje 
začetnega ali končnega soglasnika ob določenem zlogu oziroma fonogramu (npr. pred zlogom 
an dodamo črke, da dobimo smiselno besedo: can, man). Učitelji po navadi to dejavnost 
popestrijo tako, da na tablo napišejo ali iz črk sestavijo besedo, npr. sat in ko jo učenci 
pravilno preberejo, učitelji zamenjajo notranji samoglasnik in učenci preberejo novo besedo 
(npr. sit, set, itd). I. Beck in C. Juel (2002) poudarita, da se to dejavnost da nadgraditi, in sicer, 
da imajo tudi učenci svoj nabor črk in ustvarjalno sestavljajo nove besede. Besedi, ki jo določi 
učiteljica, dodajajo, odvzemajo ali premešajo črke, da dobijo nove besede, npr. iz besede sat v 
hit v hot v hop v mop v map ali še bolj kompleksno, npr. iz besede black v back v tack v tick v 
trick itd. Učenci tako fizično rokujejo s črkami, jim pripisujejo glasove in sestavljajo nove 
besede. Goswami (2001, v Literature Review, 2010) poudarja, da igrata obseg in zahtevnost 
učenčevega besednjaka pomembno vlogo pri samem fonološkem zavedanju, saj je od tega 
odvisno, koliko besed bo učencu uspelo najti s premeščanjem posameznih glasov. Te 
dejavnosti so primerne za učence angleščine kot prvega jezika. Medtem jih moramo pri tujem 
jeziku uvajati postopoma, saj je besedišče veliko skromnejše.  

M. Brumen (2003) je v svojem priročniku podala nekaj primerov dejavnosti za razvijanje 
sposobnosti branja v tujem jeziku: povezovanje slik, črk in besed (npr. domino), iskanje besed 
v besedni mreži, povezovanje delov povedi v smiselno celoto, urejanje besed ali povedi, 
povezovanje slik z izjavami govorcev itd.  
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Učiteljice pri učencih pogosto opažajo fonetični zapis, tako kot učenec sliši besedo, jo tudi 
zapiše (npr. eight = eit). To spada med porajajočo se pismenost (angl. emerging literacy), saj 
učenci poznajo besedo in jo znajo pravilno izgovoriti, ne poznajo pa še njenega zapisa 
oziroma so bili še premalo izpostavljeni pisani obliki besede. Večinoma učitelji angleškega 
jezika na to gledajo kot napako, ampak v resnici učenec besedo dobro pozna, le ne zna je še 
črkovati. Učenci, ki počasneje usvajajo pravilen zapis besede, lahko zaradi označenih napak s 
strani učiteljice hitro izgubijo voljo za učenje, kar pa vpliva na motivacijo, ki je, kot smo 
zgoraj videli, pomemben dejavnik pri učenju tujega jezika (Brumen, 2003).  

Skela idr. (2009) poudarjajo zanimivo in uporabno metodo za učenje besed, še posebno tistih, 
ki so zelo nepredvidljive pri zapisu in je treba še več pozornosti nameniti doslednemu 
črkovanju. Metoda se imenuje »poglej, povej, prekrij, zapiši in preveri«, dodajajo pa se lahko 
še ukazi »črkuj, zapomni si, popravi«. Ta strategija je poznana v svetu in velja za zelo 
učinkovito pri učenju katerega koli jezika (Bryant in Bradley, 1985, v Crombie, 2000). Učenci 
potrebujejo strategije, da se naučijo pravilnega zapisa besed in ne bi smelo biti samoumevno 
oziroma prepuščeno posameznikovim sposobnostim. Zaradi številnih pravil oziroma 
nepredvidljivosti pri zapisu besed priporočajo, da so učenci čim bolj izpostavljeni besedam, ki 
jih lahko preberejo na prvi pogled oziroma se jih »naučijo na pamet«. Te besede naj visijo v 
učilnici, da jih lahko vsakodnevno vidijo in berejo. To tudi spodbuja ozaveščanje, da je 
pomembno, kako besede zapišemo (Skela idr., 2009). Podoben način učenja pravopisnega 
zapisa težkih besed lahko vidimo v marsikateri učilnici po šolah v Sloveniji, saj imajo učenci 
težave z zapisom pravopisno težjih besed (npr. polž, domov, Ljubljana itd.).  

Sylvia Ashton-Warner (1963, v Brumen, 2003) je bila glavna pobudnica strategije izpisovanja 
besed in priprave lastnega slovarja za pridobivanje novega besedišča. Skela idr. (2009) 
priporočajo dopolnjeno strategijo za usvajanje besed, ki jih učenec še ne zna črkovati. Učenec 
naj ima pri sebi beležko, kamor zapisuje besede, za katere meni, da jih še ne zna pravilno 
zapisati. Seznam besed oziroma besedo sproti pokaže učiteljici, ki zapis preveri. Učiteljica 
učenca pohvali za pravilno črkovanje celotne besede ali dela besede, ob neustreznem zapisu 
pa mu ponudi dodatno razlago, mu poleg zapiše podobne besede, s katerimi si lahko pomaga, 
ga opozori na plakat, »besedno banko« v učilnici itd. Učenec se tako ne boji napak in se 
preizkuša, učiteljica pa lahko spremlja napredek in nudi podporo ob zaznanih težavah. 

Dobrodošlo za dekodiranje besed na posamezne glasove (pri branju) in t. i. enkodiranje glasov 
v besede (pri pisanju) je znanje, ki ga omogoča fonični pristop. Na primer črki t in h skupaj 
tvorita glas /th/. Vendar pa le-ta ni povsem zanesljiv, saj imajo določene črke po več glasov 
(npr. the, she, he). Ko učence poučujemo o takšnih pravilih znotraj besedil, moramo paziti, da 
so besedila smiselna in da niso videti preveč nenaravna, saj naj to ne bi prineslo bistvenega 
napredka (Skela idr., 2009). Na to opozarja tudi Ford (2016), ki pravi, da morajo biti besedila 
smiselna in vsebinsko bogata ter povezana. Kot primer navaja učenje besed »ham« in »jam«. 
Ker se besedi podobno izgovorita, ju je bolje uporabiti v kontekstu obravnave hrane, 
izdelovanja sendvičev itd., kot pa ju obravnavati v besedilu, v katerem je tako ime mačkoma, 
glavnima junakoma knjige. Besedi bi se tako pogosto ponovili in bi ju učenec zato hitreje 
usvojil. Poudarja, da je zaradi podobnih neustreznih besedil treba paziti, kakšna besedila 
izbiramo, ko poučujemo učence.  

V raziskavi (Juel, 1988, v Beck in Juel, 2002) so ugotovili, kako pomembno je že zgodaj 
dobro usvojiti veščine dekodiranja. Našli so statistično pomembno povezavo med začetnim 
usvajanjem veščin dekodiranja in kasnejšim bralnim razumevanjem. Tisti učenci, ki so se že v 
prvem razredu izkazali za slabše bralce, so konec četrtega razreda dosegli nizke rezultate pri 
testiranju bralnega razumevanja. Obratno so dobri bralci v prvem razredu dosegli dobre 
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rezultate pri bralnem razumevanju. Izkazalo se je celo, da slabši bralci na koncu četrtega 
razreda niso dosegli tiste stopnje dekodiranja, ki so jo dobri bralci dosegli že na začetku 
drugega razreda. Ugotovili so tudi, da so slabši bralci brali občutno manj tako v šoli kot doma 
v primerjavi z dobrimi bralci in so imeli manj osvojenega besedišča ter so razvili negativne 
občutke do samega branja. Lesgold in Resnick (1982, v Beck in Juel, 2002) sta odkrila, da je 
hitrost pri prepoznavi in izgovarjavi angleških besed (angl. word recognition) v prvem 
razredu vplivala na učenčevo bralno razumevanje v drugem razredu.  

1.3 BRANJE IN UPORABA LITERATURE V ANGLEŠČINI 

 Pristopi poučevanja branja v angleščini kot tujem jeziku 1.3.1

Pristopov pri poučevanju branja, to je dekodiranja, v tujem jeziku je veliko. Vsem pa je 
skupno, da se najprej začne učiti krajše besede in nato nadaljuje z daljšimi oziroma težjimi 
besedami in povedmi.  

Pred letom 1950 je večina učiteljev po svetu, ki so poučevali angleščino kot tuji jezik, 
uporabljala učenje angleškega branja po »abecedni metodi« (Russell, 1990, v Brumen, 2003). 
Po tej metodi so učenci najprej spoznali vse črke abecede in pripadajoče glasove, a ob 
zavedanju, da lahko iste črke različno zvenijo oziroma različne črke tvorijo isti glas. Potem so 
brali na glas, tako da jih je lahko učitelj preverjal pri izgovarjavi. Kasneje so učence navajali 
na tiho branje vedno težjih besedil, s katerimi so pridobivali besedišče in znanje slovnice. 
Vendar ima ta metoda kar nekaj pomanjkljivosti, saj zapleten odnos med črko in glasom 
predstavlja veliko oviro za samostojno učenčevo učenje prek tihega branja. Tako so začeli 
razvijati nove metode, ki bi odpravile pomanjkljivosti abecedne metode. Ena izmed njih je 
bila metoda »poglej in povej« (angl. whole-word method/look and say method). Pri tej metodi 
niso začeli z učenjem abecede, ampak z neposrednim poučevanjem besed prek slikovnih 
gradiv. Šele kasneje so prešli na učenje glasov in črk (prav tam). A ker angleščina ni 
ideografski jezik, so se hitro začele kazati pomanjkljivosti te metode, saj ni mogoče ignorirati 
sistematične povezave med črkami in glasovi (Beck in Juel, 2002). Druge metode so angleški 
abecedi dodajale nove znake za glasove, pa tudi barve, ki so zajele fonetični razpon. Vse 
omenjene tehnike in metode so namenjene le prepoznavi črk in besed ter ne pripomorejo 
bistveno k hitrejšemu in učinkovitejšemu branju ter bralnemu razumevanju (prav tam).  

Parker in Parker (1994, v Brumen, 2003) navajata še nekaj pristopov pri poučevanju branja. 
Eden izmed njih je na primer branje zaporednih besed, ki zajemajo podobne glasove (cat sat 

on mats). Vendar sta ugotovila, da je motivacija pri branju sprva velika, potem pa vedno 
manjša. Naslednji pristop k poučevanju dekodiranja je zajemal priljubljene otroške osebnosti, 
s katerimi so učenci načrtno pridobivali obseg besedišča s pomočjo gledanja in branja 
plakatov. Slabost tega pristopa se je pokazala v predolgem spoznavanju posameznih besed, ki 
jim je šele kasneje sledilo branje (so)besedil. M. Brumen (2003) omenja v tistem času 
priljubljen pristop s posebnimi barvno-pisnimi karticami. Učenci so reševali skrbno 
pripravljene vaje, ki so povezovale vizualni in pisni sistem ter so pripomogle k boljšemu in 
hitrejšemu bralnemu razumevanju. Kartice so lahko izdelali tudi učenci sami, tako da so nanje 
narisali in napisali obravnavane besede in jezikovne strukture.  

Že Cook (1986, v Brumen, 2003) je trdil, da je predpogoj za branje razumevanje ustne 
komunikacije v tujem jeziku. Teorije zagovarjajo, da je usvajanje znanja tujega jezika 
najboljše s pridobivanjem le-tega na naraven način prek življenjskih situacij. Zato Cook (prav 
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tam) trdi, da morajo pristopi k poučevanju branja slediti naravnemu načinu. »Bralno 
razumevanje naj vključuje komunikacijo med avtorjem in bralcem znotraj smiselnega 
besedila.« (Cook, 1986, v Brumen, 2003, str. 110). Kruhan (1999, v Brumen, 2003, str. 126) 
pa pravi, da je pogoj za utrjevanje smiselnega branja in pisanja, da lahko učenci berejo in 
pišejo tisto, kar jim je vsebinsko, tako po izkušnjah kot po tematiki, znano. Tudi Komensky 
(1995) zagovarja naraven način učenja tujega jezika in pravi, da se je treba tujega jezika učiti 
s praktično rabo, in sicer s poslušanjem, branjem in ponovnim branjem. Kasneje sledijo 
prepisovanje ter različne ustne in pisne dejavnosti. 

Pri učenju branja v tujem jeziku je potrebna postopnost. Med učenjem tujega jezika se 
prepletajo štiri jezikovne spretnosti – slušne, govorne, bralne in pisne spretnosti –, a je na 
začetku učenja branja pomembna postopnost njihovega vključevanja. Preden učenec začne z 
usvajanjem bralnih spretnosti, mora imeti določen nabor besedišča, ki ga dobi najprej prek 
poslušanja in nato tudi govora. Pri tujem jeziku je to pomembno predvsem zaradi razlike med 
izgovarjavo in zapisom posamezne besede. Najpreprostejši način za spoznavanje teh razlik 
predstavljajo slikanice ali stripi, ki imajo poleg zapisa tudi veliko slik. Učenec lahko prek 
slike izgovori/prepozna besedo, obenem pa vidi tudi njen zapis. Pri obsežnejših besedilih je 
učitelj tisti, ki prvi prebere besedilo, učenci pa mu sledijo s prsti. Nato sledi glasno branje 
učencev, da lahko učitelj preverja izgovarjavo (Brumen, 2003).  

 Ozaveščanje o uporabi različnih literarnih zvrsti pri pouku angleščine 1.3.2

Raziskave in znanstveniki trdijo, da je za otrokov razvoj zelo pomembno, da se čim bolj 
zgodaj srečujejo s književnostjo (prim. Eggert in Garbe, 2003; Graf in Schön, 2001; Kordiegl, 
1994, v Horvat in Jazbec, 2009). Prek prebiranja literarnih del si lahko človek ustvarja svoje 
misli in krepi besedišče, povezave med besedami in povedmi itd. Poleg tega nudi branje 
literarnih del estetski užitek. Tudi Smith in Goodman (1978, v Brumen, 2003) zagovarjata 
branje otroške literature tako v maternem kot tudi v tujem jeziku. Pravita, da z branjem učenci 
umeščajo nove informacije v svoje obstoječe znanje in tako poskušajo priti do avtorjevega 
sporočila. Za takšno branje je pomembno, da so besedila smiselna in da je učenec sposoben 
tihega branja, saj se pri glasnem branju pomen hitreje izgubi (prav tam).  

Kruhan (1999, v Brumen, 2003) meni, da je glasno branje namenjeno pretvarjanju grafičnih 
znakov v glasno izražanje, tiho branje pa pomembno za razumevanje besedila in širjenje 
besednega zaklada iz neznanih besed. Ko uporabljamo tiho branje, lahko izbiramo med tremi 
oblikami: površinskim (iskanje bistva), orientacijskim (iskanje določene informacije) in 
detajliranim (razumevanje vseh podrobnosti) branjem. Pogosto smo priča dejstvu, da imajo 
učenci zelo dobro usvojeno tehniko branja, a ni bralnega razumevanja. Učitelj dela napako, če 
pri učencih spodbuja le glasno branje, saj ni pomembna le tehnika branja. Učenci se morajo 
naučiti, kako pridobivati ključne informacije iz besedila in izluščiti bistvo tudi pri tihem 
branju (Brumen, 2003).  

Branje ni prirojena sposobnost, ampak moramo bralne zmožnosti razvijati. Razvijamo jih celo 
življenje, najbolje pa je, da jih začnemo razvijati čim bolj zgodaj. Podobno je z ozaveščanjem 
o književnosti. Z branjem literarnih del različnih zvrsti se v materinščini srečamo že dokaj 
zgodaj, s književnostjo tujega jezika pa relativno pozno, kar bi se moralo spremeniti. Pri 
branju literarnih del ne krepimo le spretnosti branja (tehnike branja), ampak tudi višje bralne 
sposobnosti, saj moramo razumeti, kaj beremo, razmišljamo o besedilu in si ustvarimo mnenje 
(Horvat in Jazbec, 2009). Vzpostavljena je interakcija med bralcem in besedilom, ki na eni 
strani zajema značilnosti besedila, na drugi strani pa svet bralca s svojimi verbalnimi 
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sposobnostmi, spominsko kapaciteto, tehniko branja, predznanjem in namenom branja 
(Brumen, 2003).  

Branje pesmic, slikanic, stripov, rim in pravljic v tujem jeziku nam ponudi tudi možnost za 
popestritev pouka, zviša motivacijo učencev, ponuja veliko možnosti za dodatne dejavnosti, 
ki jih lahko uporabimo za učenje besedišča, splošno znanje itd. Književnost pripomore tudi h 
kognitivnemu in čustvenemu razvoju učenca (Horvat in Jazbec, 2009).  

Pri branju v tujem jeziku so priporočljiva pripovedna besedila z dialogi (Brumen, 2003). 
Učenci se lahko v teh besedilih vživijo v realne situacije s pomočjo igranja vlog ter 
pridobivajo besedišče in bralno razumevanje. Sposobnejši učenci pa lahko dodajajo svoje 
besede ali celo svoj dialog. Ugotovitve raziskav ESLC 2011 (Leban idr., 2013) pa kažejo, da 
se pri urah angleščine le okoli 34 % učencev nekajkrat mesečno ali manj srečujejo z uporabo 
časopisov, revij, stripov ali besedila pesmi v angleščini. Še manj učencev pa se pri pouku 
angleščine srečuje z zahtevnejšimi besedili oziroma knjigami.  

Za krepitev bralnega razumevanja so priporočljive naslednje dejavnosti (Brumen, 2003):  

- učenci povežejo besedilo s sliko,  

- učenci povežejo naslove z deli besedila in obratno,  

- učenci izpišejo ključne informacije v tabele,  

- učenci pretvorijo zapisano besedilo v sliko ali dialog.  

Učitelj lahko s pomočjo ustreznih besedil, kjer upošteva razvojno stopnjo bralnih zmožnosti 
in bralnih strategij učencev, popestri poučevanje tujega jezika, gradi na otrokovem 
razumskem in čustvenem področju ter jih zna motivirati, da sami pridejo do novih spoznanj 
prek branja in poslušanja literarnih del, saj so tako zadovoljene njihove potrebe in je njihovo 
znanje trajnejše (Horvat in Jazbec, 2009). Učenci, ki so si med seboj različni po spolu, rasi, 
veri, prepričanjih, interesih, bodo hitreje postali neodvisni in dobri bralci, če jim bo ponujena 
paleta različnih besedil, po katerih lahko posegajo. Enakega mnenja je tudi avtor Ford (2016), 
ki zagovarja pristop vodenega branja z uporabo različnih zvrsti literature.  

Rezultati slovenskih devetošolcev, vključenih v raziskavo ESLC 2011 (Leban idr., 2013), so 
bili pri ocenjevanju treh jezikovnih kompetenc (bralno in slušno razumevanje ter pisno 
sporočanje) najslabši ravno na področju bralnega razumevanja. Učni načrt predvideva, da bi 
devetošolec moral imeti po zaključku osnovne šole osvojeno raven A2. Podatki iz te raziskave 
pa kažejo, da kar 41 % učencev ni doseglo te ravni. Podrobnejša analiza je pokazala, da ti 
učenci ocenjujejo angleščino kot težak jezik in da prihajajo iz družin z nižjim ekonomsko-
socialnim statusom. Kljub navedenim in podanim razlagam za nizke dosežke pa je rezultat 
presenetljiv, saj to pomeni, da ti učenci v šestih letih učenja angleščine (656 ur učenja 
angleščine) niso naredili nobenega napredka. Raziskava ESLC 2011 je dokazala, da obstaja 
visoka povezanost med dosežkom bralnega razumevanja in stališčem učenca o uporabnosti 
tujega jezika. Vključeni učenci v raziskavi, ki so dosegli slabše rezultate na tem področju, 
menijo, da je angleščina težka in manj uporabna (Leban idr., 2013).  

 Uporaba učbenikov pri pouku angleščine 1.3.3

Kot najbolj znan model poučevanja tujega jezika, kako se prenaša znanje na učenca, je PPP-
model (angl. presentation-practice-production). Učitelj najprej učencem predstavi in razloži 
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novo učno vsebino (presentation), potem sledijo ure ponavljanja in vaje (pracitce). Na koncu 
morajo učenci novo pridobljeno znanje smiselno uporabiti na praktičnih primerih 
(production), kjer se pokažejo v tekočnosti izražanja, ustvarjalnosti in avtonomnosti. Na tem 
modelu sloni tudi struktura učbenikov. Vsaka učna enota ima jasno strukturo in cilje, vendar 
mora dopuščati ustvarjalnost in fleksibilnost, da ne postane pouk preveč monoton. V 
današnjem času ni bilo veliko napredka pri sestavljanju oziroma spreminjanju tujejezikovnih 
učbenikov. Avtor pravi, da založniki ne želijo tvegati in posegati po izdajanju precej 
drugačnih učbenikov, saj se bojijo, da bi izgubili dobiček (Skela, 2009).  

Za enega izmed zelo uspešno prodajanih učbenikov veljajo učbeniki Headway založbe Oxford 
University Press, vendar ne toliko zaradi kakovosti, temveč bolj zaradi promocije. Ker je 
dobro prodajan, vpliva njegova struktura na izdelovanje novih učbenikov, saj avtorji 
učbenikov najpogosteje posnamejo pristope najbolj prodajanih učbenikov, kar pa ni nujno 
najbolje (Skela, 2009).  

Po mnenju avtorja Jurmana (1999) bi morali biti učbeniki naravnani na učence s povprečnim 
razumevanjem tujega jezika. Za tiste podpovprečne ali nadpovprečne učence naj bi učitelji 
pripravljali različna didaktična gradiva, da bi zadostili tudi načelu individualizacije in 
diferenciacije pri pouku.  

Čeprav Evropski jezikovni okvir (Svet Evrope, 2001, v Skela idr., 2009) navaja kar nekaj 
načinov, ki bi lahko izboljšali opismenjevanje na področju pisanja tujega jezika, se tega v 
praksi žal ne upošteva. V učbenikih ne zasledimo učenja odnosov med glasovi in črkami, zato 
tudi učitelji nimajo vzorca in tega eksplicitno ne poučujejo, kar pa je tudi za izsledke raziskav 
slabo. »Opismenjevanje je tako prepuščeno naključju in bi naj bilo nekakšen stranski proizvod 
učenja tujega jezika.« (Skela idr., 2009, str. 237). Na slovenskem trgu je velik nabor 
učbenikov, ki se ne razlikujejo glede na ciljne skupine. Poudari, da je učbenik lahko odlično 
sredstvo za dodatek k pouku, saj je tako zagotovljena povezava med šolo in domom in se 
lahko tako učitelji kot učenci opirajo na uporabo učbenika, a obenem pove, da samo učbenik 
ne sme biti glavno vodilo. T. R. Leban idr. (2013) so v raziskavi ESLC 2011 ugotovile, da 
večina slovenskih šol poroča o zadostnih sredstvih za poučevanje tujega jezika. Poročajo, da 
imajo dovolj učbenikov, avdio gradiv in raznovrstnih literarnih gradiv v angleščini. 98 % 
učiteljev uporablja učbenik vsako uro, nekajkrat na mesec ali skoraj vsako uro pa uporabljajo 
avdio material (CD-ji, avdio kasete idr.). Več kot polovica učiteljev naj bi vsako uro 
uporabljala tudi videokasete, posnetke iz učbenika, nekajkrat na mesec ali skoraj vsako uro pa 
uporabljajo avdio material (CD-ji, avdio kasete idr.). Več kot polovica učiteljev naj bi pri 
večini ur uporabljala tudi videokasete, posnetke z YouTuba, internet in druga učna gradiva, ki 
jih izdelajo sami (oziroma njihovi kolegi). Nekoliko drugačnega mnenja so učenci. Le 43 % 
učencev navaja, da učitelji večino ur prinesejo svoja gradiva in le okoli 28 % učencev pravi, 
da učitelji pogosto uporabljajo avdio gradiva. Za vse druge zgoraj naštete vire učenci pravijo, 
da jih učitelji uporabljajo zelo redko ali jih sploh ne uporabljajo. Velika večina učencev se 
strinja, da vsako uro uporabljajo učbenik. Učbenik za pouk angleščine pa učenci najpogosteje 
ocenjujejo kot uporabnega za učenje slovnice, angleških besed in za branje angleških besedil. 
Za učenje slušnega razumevanja in pravilne izgovarjave besed pa se jim zdi najmanj 
uporaben. Skela idr. (2009) pravijo, da je učitelj avtonomen in mora upoštevati učne cilje, le-
ti pa po navadi niso v skladu z zaporedjem in vsebinami iz učbenika. Nestrokovno in zmotno 
je, če se učitelj drži le učbenika in s tem prelaga odgovornost na avtorja učbenika. Tudi D. 
Kunaver (2008) pravi, da učiteljeva naloga ni, da predela z učenci učbenik, bolj pomembni so 
načini, kako vodi učenca k učenju neznanega. Priporoča, da učitelj učence že pred 
poučevanjem nove lekcije motivira, da jo sami predhodno pregledajo in npr. izpišejo neznane 
besede (tako bodo večkrat slišali/videli besedo kot samo pri pouku). Prav tako pravi, da 
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»Učitelj ne sme poučevati, učenec se mora učiti!« (str. 55, prav tam). S tem stavkom želi 
večjo težo dati zaposlitvi in raziskovanju učencem samim, ob vodenju učitelja.  

D. Kunaver (2008) prav tako poudarja, da današnji učenci ne znajo uporabljati učbenikov in 
da je odgovornost šole oziroma učitelja, da jih tega naučijo. Vsak učitelj bi si moral na 
začetku šolskega leta vzeti čas in temeljito skupaj z učenci pregledati, kako je sestavljen 
učbenik, ki ga bodo uporabljali. Še boljše je, če si učitelj vsaj nekajkrat vzame čas in učence 
uči delati izpiske iz izbranega poglavja v knjigi. To pa ne pomeni, da jim učitelj demonstrira 
pisanje izpiskov, ampak učencem pusti nekaj minut, da vsak naredi svoje zapiske, nato pa ob 
poslušanju sošolcev, kako so se lotili in kaj so napisali, izberejo najboljše oziroma jih učitelj 
po potrebi vodi k še bolj ustreznemu načinu (krajšanje besed, oporne točke, miselni vzorci 
itd).   

1.4 INKLUZIVNA VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE TER SPECIFIČNE 
UČNE TEŽAVE 

Inkluzija vzgoje in izobraževanja pomeni pravico otrok do ustreznega in učinkovitega 
izobraževanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (Kavkler, Clement Morrison, Košak 
Babuder, Pulec Lah in Viola, 2008). Šole, ki so inkluzivno usmerjene, so dobra kombinacija 
protidiskriminacijskih stališč in inkluzivnega ozračja, ki omogoča učinkovito vzgojo in 
izobraževanje za vse otroke (UNESCO, 1994, v Kavkler idr., 2008). Pravica do inkluzivne 
vzgoje in izobraževanja omogoča vsem otrokom, da se uspešno učijo skupaj, kar pomeni, da 
se upoštevajo razlike med njimi. Šola, ki je usmerjena v učenca, spoštuje razlike, omogoča 
optimalen razvoj in ima spoštljiv odnos do vseh ljudi (Kavkler idr., 2008).  

 Individualizacija in diferenciacija pouka pri učencih z učnimi težavami 1.4.1

V praksi držav Evropske unije (Special needs education in Europe, 2003) so se, kot uspešni 
splošni pristopi uresničevanja inkluzije, ki so učinkoviti tudi za učence z učnimi težavami, 
izkazali (Kavkler, 2009): 

- individualizacija in diferenciacija procesa poučevanja, ki terja sistematično 
opazovanje, ocenjevanje, načrtovanje in evalvacijo izbranih strategij ter sprotno 
prilagajanje procesa poučevanja;  

- dobro načrtovanje in fleksibilna organizacija procesa poučevanja (urnik, organizacija 
strokovne učne pomoči …); 

- kooperativno poučevanje, saj je ključ do uspeha timskega dela. Strokovna pomoč 
mora biti dobro koordinirana in načrtovana, jasna morajo biti pravila sodelovanja med 
učiteljem in drugimi strokovnimi delavci, ki mu pomagajo v razredu, in dobrodošla je 
dobra komunikacija; 

- kooperativno učenje omogoča učencu z učnimi težavami, da se v čim večji meri uči 
skupaj z vrstniki v razredu. Učitelj pomaga učencu, da uspešneje sodeluje z vrstniki, 
pri komunikaciji z vrstniki, učenju po modelu …; 

- pri razvijanju inkluzivne vzgoje in izobraževanja je treba poiskati ključne osebe v 
okolju, ki pomagajo in svetujejo učitelju pri uvajanju novosti, da lahko izvaja dobro 
poučevalno prakso. 



22 
 

 Opredelitev učencev z učnimi težavami 1.4.2

V Sloveniji Zakon o osnovni šoli (2006) opredeljuje učence z učnimi težavami kot eno izmed 
devetih podskupin otrok s posebnimi potrebami. Učenci z učnimi težavami predstavljajo kar 
20 % šolajoče se populacije, zato ta podskupina zajema največ otrok s posebnimi potrebami v 
osnovnošolskem izobraževanju (Magajna idr., 2008).  

Lerner (2003, v Magajna idr., 2008, str. 26) opredeli otroke z učnimi težavami kot 
»heterogeno skupino otrok z različnimi kognitivnimi, socialnimi, emocionalnimi in drugimi 
značilnostmi, ki imajo pri učenju pomembno večje težave kot večina otrok njihove starosti«.  

Skupina učencev, ki imajo učne težave, je zelo velika in raznolika. Težave se razprostirajo od 
blažjih do težjih, lahko so le prehodne ali pa trajajo celo življenje. Razlikovati je treba med 
dvema skupinama učnih težav (Magajna idr. 2008): 

- splošne učne težave imajo učenci, ki zaradi različnih zunanjih dejavnikov (npr. 
drugojezičnost v družini, izpostavljenost drugačni kulturi, slabše ekonomsko situirana 
družina, neustrezno oziroma pomanjkljivo poučevanje itd.) ali notranjih dejavnikov 
(počasnejši razvoj kognitivnih sposobnosti, doživljanje neugodnih čustev v šoli, 
pomanjkanje motivacije, težave s pozornostjo ali hiperaktivnostjo, slabše razvite 
samoregulacijske veščine itd.) ne dosegajo pričakovanih rezultatov pri enem ali več 
šolskih predmetov v primerjavi z vrstniki (prav tam).  

- specifične učne težave (SUT) so nevrološko pogojene. Lahko so dedno pogojene ali 
nastanejo kasneje zaradi težav v delovanju osrednjega živčnega sistema. Kljub dobrim 
kognitivnim sposobnostim se pojavijo težave na določenih področjih branja, pisanja, 
pravopisa in/ali računanja (prav tam). Izrazitejše in težje oblike specifičnih učnih težav 
po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2012) sodijo v skupino otrok s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Pri teh učencih je opazen velik 
razkorak med nizkimi dosežki na določenih specifičnih področjih in dobrimi dosežki 
na drugih šolskih področjih oziroma dobrimi zmožnostmi za učenje v primerjavi z 
vrstniki.  

1.4.2.1 Primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

Učenci, ki imajo izrazite težave pri branju, pisanju, pravopisu in/ali računanju, imajo težjo 
obliko specifičnih učnih težav oziroma primanjkljaje na posameznih področjih učenja 
(PPPU). Opredeljeni so kot otroci s PPPU. Težave so začnejo kazati šele v šolskem obdobju, 
ko se srečajo z opismenjevanjem in se stopnjujejo, ko šolske zahteve postanejo večje. Le 
opažanja učitelja, da ima učenec težave pri prej navedenih področjih, ni dovolj. Učenca 
diagnosticira usposobljen strokovnjak, ki pregleda posameznikove razvojne, zdravstvene in 
šolske sposobnosti. Za pridobitev odločbe za usmerjanje mora zadostiti vsem petim merilom 
(Magajna idr., 2015, str. 23):  

»1. kriterij pomeni dokazano neskladje med strokovno določenimi in utemeljenimi pokazatelji 
globalnih intelektualnih sposobnosti in dejansko uspešnostjo na naslednjih področjih učenja, 
in sicer branja, pisanja, računanja in pravopisa. 

2. kriterij so obsežne, izrazite težave (pervazivne) na enem ali več izmed štirih področij 
šolskih veščin (branje, pisanje, pravopis, računanje), ki vztrajajo in so izražene do te mere, da 
otroku izrazito otežujejo napredovanje v procesu učenja. 
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3. kriterij vključuje slabšo učinkovitost učenja zaradi pomanjkljivih in/ali motenih kognitivnih 
in metakognitivnih strategij (sposobnosti organiziranja in strukturiranja učnih zahtev) in/ali 
motenega tempa učenja (hitrost predelovanja informacij). 

4. kriterij je dokazana motenost enega ali več psiholoških procesov, kot so pozornost, spomin, 
jezikovno procesiranje, socialna kognicija, percepcija, koordinacija, časovna in prostorska 
orientacija, organizacija informacij itd. 

5. kriterij izključuje senzorne okvare, motnje v duševnem razvoju, druge duševne in 
nevrološke motnje, čustvene in vedenjske motnje, kulturno in jezikovno različnost ter 
psihosocialno neugodne okoliščine in neustrezno poučevanje kot glavne povzročitelje 
primanjkljajev na posameznih področjih učenja, čeprav se lahko pojavljajo tudi skupaj z 
njimi.« 

Najpogostejše oblike primanjkljajev na posameznih področjih učenja so (Magajna idr., 2015):  

- specifične aritmetične učne težave in diskalkulija – težave pri učenju matematike,  

- disleksija – specifične težave pri branju, 

- disgrafija – specifične težave pri pisanju, 

- neverbalne specifične učne težave – specifične težave v matematičnem računanju in 
bralnem razumevanju.  

 Opredelitev disleksije 1.4.3

Disleksija je najbolj pogosta in najbolj raziskana med specifičnimi učnimi težavami. Beseda 
disleksija prihaja iz starodavne Grčije in je sestavljena iz dveh delov. Prvi del besede pomeni 
težave z in drugi del besede pomeni besede, torej dobesedni prevod besede disleksija bi bil: 
težave z besedami. S to besedo opisujemo otroke in odrasle, ki imajo primanjkljaje na 
področju pisanja in branja (Schneider in Crombie, 2003, v Lemperou, Choselidou in Griva, 
2011). 

Obstaja veliko opredelitev disleksije, saj se veliko raziskovalcev z različnih področij ukvarja z 
bralno-napisovalnimi težavami. V nadaljevanju navajamo tri najpogosteje navajane 
opredelitve.  

Opredelitev definicije Mednarodne zveze za disleksijo 

Mednarodna zveza za disleksijo (International Dyslexia Association - IDA) v svoji definiciji, 
ki jo je oblikovala leta 2002, opredeljuje disleksijo kot specifično učno težavo, ki je 
nevrobiološko pogojena. Osebe imajo težave na področju pravilnega in/ali tekočega 
prepoznavanja besed ter slabše sposobnosti črkovanja in dekodiranja. Kljub temu da je 
zagotovljeno učinkovito poučevanje v razredu in imajo učenci dobre druge kognitivne 
sposobnosti, težave ostajajo zaradi slabšega fonološkega zavedanja jezika. Vse to vpliva tudi 
na bralno razumevanje in pridobivanje besedišča ter globljega znanja iz besedil (International 
Dyslexia Association, 2002).  
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Definicija Britanske zveze za disleksijo 

»Disleksija je specifična učna težava, ki predvsem prizadene razvoj pismenosti ter veščin, 
povezanih z jezikom. Verjetno je prisotna že pri rojstvu in vpliva na posameznika vse 
življenje. Označujejo jo težave na področju predelovanja glasov, hitrega poimenovanja, 
delovnega pomnjenja, hitrosti procesiranja in razvoja avtomatizacije veščin. Omenjene težave 
ovirajo posameznikovo izvajanje na področju prizadetih veščin, zaradi česar je to zato slabše, 
kot so njegove siceršnje sposobnosti. Ta specifična učna težava je odporna na običajne 
metode poučevanja, vendar lahko s specifičnimi oblikami obravnave oz. ukrepi, ki vključujejo 
rabo informacijske tehnologije, učne podpore in svetovanja, ublažimo neugodne učinke 
prisotnih težav.« (Kavkler idr., 2010, str. 10).  

Definicija Evropske zveze za disleksijo 

»Disleksija je različnost, ki otežuje usvajanje in rabo veščin branja, pravopisa in pisanja. Ta 
razlika je nevrološkega izvora. Kognitivne težave, ki spremljajo te nevrološko pogojene 
razlike, lahko vplivajo tudi na organizacijske veščine, na sposobnost računanja ter druge 
spoznavne in čustvene sposobnosti. Disleksijo lahko povzroči kombinacija težav na področju 
fonološkega (glasovnega) procesiranja, delovnega pomnjenja, hitrega poimenovanja, 
operiranja z zaporedji ter težav pri doseganju avtomatizacije osnovnih veščin. Raziskovalci 
priznavajo, da obstajajo številni možni vzroki disleksije, vključno z dednimi dejavniki. 
Disleksija ni odvisna od posameznikove ravni inteligentnosti, vlaganja truda in socialno-
ekonomskega položaja.« (Kavkler idr., 2010, str. 10). Evropska zveza za disleksijo pa obenem 
usmerja pozornost tudi na močna področja oseb z disleksijo. Poudarjajo področje arhitekture 
in inženiringa, druga umetniška in igralska področja. Dobri naj bi bili v menedžerskih 
poklicih, kjer se ukvarjajo z odnosi in ljudmi. Veliko oseb z disleksijo lahko z ustrezno 
podporo dokonča tudi univerzitetno izobrazbo (European Dyslexia Association, 2014).  

1.4.3.1 Individualizacija pri učencih z disleksijo 

M. Bogdanowicz in Sayles (2004) sta ugotovila, da se v Sloveniji učitelji in starši premalo 
zavedajo težav, ki jih imajo učenci z disleksijo. Starši pa so premalo ozaveščeni o pravicah, ki 
so na voljo tem učencem, čeprav so zakonsko opredeljene. Upoštevanje prilagoditev, ki jih 
dobijo učenci, je odvisno predvsem od presoje učitelja in od tega, koliko znanja ima učitelj o 
disleksiji, saj vse prilagoditve niso zakonsko opredeljene. Prepogosto se dogaja, da učenci z 
disleksijo še vedno glasno berejo pred razredom, da nimajo možnosti ustnega reševanja pisnih 
nalog in jim učitelji ne preberejo pisnih navodil. Pri pisnih izdelkih pogosto dobijo slabšo 
oceno zaradi napak pri pisanju in črkovanju besed. Se pa v veliki meri upošteva prilagoditev 
podaljšanega časa pri pisnem ocenjevanju znanja.  

T. Černe (2002) opozarja, da moramo že zgodaj začeti z obravnavo na šibkih področij, in 
sicer že v prvih razredih, kjer je opismenjevanju namenjenega največ časa in se avtomatizirajo 
veščine branja in pisanja. Če zamudimo to dobo oziroma če je korekcija težav neučinkovita, 
se lahko razvijejo sekundarne težave, ki še dodatno obremenijo učenca. Učenec začne 
izgubljati motivacijo za šolsko delo, zmanjša se učinkovitost učne storilnosti, ne usvaja učnih 
strategij in učnih navad. Razvijejo se lahko tudi čustvene in vedenjske težave.  

Sayles (2004, v Bogdanowicz in Sayles, 2004) zagovarja, da morajo biti učenci z disleksijo 
vključeni v večinske šole, vendar, da mora šola slediti konceptu inkluzije. Načini poučevanja, 
ki se osredotočajo na učenca, so koristni za vse učence. Politika izobraževanja bi morala 
priznati, da ima vsak posamezni učenec svoje interese, sposobnosti, značaj in svoje učne 
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potrebe. Zato bi moral šolski sistem slediti tem potrebam in oblikovati primerne programe. 
Sayles je bolj naklonjen socialnemu modelu, ki je v Evropski uniji v veljavi zadnjih 30 let, saj 
v primerjavi z medicinskim sistemom bolj podpira učence s primanjkljaji in spodbuja 
inkluzijo.  

Spodaj je naštetih deset osnovnih načel, ki uspešno podpirajo inkluzijo učencev s SUT in s 
tem tudi učence z disleksijo (Bogdanowicz in Sayles, 2004, str. 15): 

1. Multidisciplinaren pristop: za identifikacijo in ugotavljanje potreb posameznikov z 
disleksijo bi morali sodelovati vsi vpleteni v šoli (učenci, starši, učitelji, vodstvo in 
podporna svetovalna služba). 

2. Vključevanje vseh učiteljev: za identificiranje morebitnih učnih težav pri različnih 
predmetih in upoštevanje potreb, ki izhajajo iz učnih težav.  

3. Zgodnja intervencija: če je le mogoče, bi se učne težave morale identificirati v prvih 
letih šolanja, v naslednjih razredih pa se upoštevajo primerne prilagoditve.  

4. Kontinuum podpore in storitev: glede na resnost in vztrajnost učnih težav učencev z 
disleksijo.  

5. Osredotočanje na posameznikove individualne potrebe in sestava programa le zanj.  

6. Jasnost in odgovornost: šola bi morala določiti osebo, ki bi bila odgovorna za osebo z 
disleksijo, hkrati pa bi na šoli morala veljati jasna struktura poteka izobraževalnega 
sistema za učence z disleksijo.  

7. Inkluzija: vsega, česar so deležni učenci brez disleksije, bi morali biti deležni tudi 
učenci z disleksijo, vendar po drugačni poti.  

8. Vključevanje staršev: tudi starši morajo sodelovati pri odločitvah za otrokove učne 
potrebe.  

9. Sistemski pristop: učenci z disleksijo morajo biti oskrbovani na vseh ravneh 
izobraževalnega sistema. 

10. Pravičnost in nediskriminacija: to načelo bi moralo veljati za vse učence, vključno z 
učenci z disleksijo.    

1.5 UČENJE ANGLEŠČINE KOT TUJEGA JEZIKA PRI UČENCIH Z 
DISLEKSIJO 

Pri zgodnjem usvajanju dodatnega tujega jezika moramo biti zelo pazljivi, saj imamo v 
razredu učence z zelo različnimi predznanji in zmožnostmi za učenje tujega jezika. Učenci, ki 
so se v že nižjih razredih soočali z zmernimi do težjimi težavami pri usvajanju maternega 
jezika, bodo zagotovo imeli težave tudi z usvajanjem tujega jezika. Še posebno, kadar težave 
izhajajo iz črkovanja in uporabe slovničnih pravil, ki močno vplivata na učenčevo branje in 
pisanje. Pogosto so učenci s takimi težavami prepoznani kot učenci z disleksijo (Ganschow in 
Schneider, 2006). Johnstone (2002b) in Edlenbos idr. (2006, v Pižorn in Pevec Semec, 2010, 
str. 107) med drugimi poudarijo tudi, da mora biti zagotovljena »individualizacija pouka, saj 
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vsak otrok prehaja pri učenju (dodatnih) jezikov skozi različne stopnje notranjega jezikovnega 
razvoja«. 

 Težave pri učenju angleščine kot tujega jezika pri učencih z disleksijo  1.5.1

Veliko se govori o pozitivnih posledicah učenja modernih tujih evropskih jezikov, npr. da 
odpira vrata do drugih kultur, spodbuja evropsko identiteto, povečuje motivacijo, pozornost, 
samozavest, izboljša razumevanje maternega jezika itd. (Atkinson, 1992; Brown, 1992, v 
Crombie, 2000). M. Crombie (2000) se z vsemi naštetimi razlogi strinja, a poudarja, da to ne 
velja za vse učence, še posebno ne za tiste, ki so neuspešni pri učenju tujega jezika. Ti učenci 
od učenja tujega jezika nimajo prej naštetih koristi, temveč ima učenje tujega jezika zanje 
negativne posledice (nizka motivacija, slaba samopodoba itd.). Ganschow, Sparks in Javorsky 
(1998, v Crombie, 2000) navajajo, da je (ne)uspeh pri učenju tujega jezika odvisen od 
jezikovnih sposobnosti in usvojenih veščin pri učenju maternega jezika. Dokazali so, da imajo 
učenci s težavami pri branju in pisanju težave pri fonologiji in ortografiji, kar vpliva tudi na 
besedišče in sintakso. Vse to pa vpliva na usvajanje tako maternega kot tudi tujega jezika.  

Levine (1987, v Crombie, 2000) opozarja, da učencem, ki se, kljub intenzivni pomoči in 
podpori, tujega jezika ne morejo naučiti (učenci z disleksijo ali drugimi specifičnimi učnimi 
težavami), lahko resno škodujemo na ravni samopodobe in izničujemo druga močna področja. 
Pravi, da neznanje tujega jezika ne bi smelo vplivati na nadaljnjo pot izobraževanja.  

Širjenje težav pri učenju tujega jezika se je začelo, ko je vedno več držav oziroma šol sprejelo 
obvezno učenje enega ali dveh tujih jezikov v redni osnovni šoli. M. Crombie (2000) se je pri 
iskanju rešitev za učence z disleksijo pri učenju tujega jezika spraševala, ali bi bilo smiselno 
izvzeti take učence od pouka ali pa jih poučevati le spretnosti poslušanja in govorjenja v 
tujem jeziku ter se izogibati branju in pisanju, ker imajo tu največje težave. Obenem pa, ali bi 
bilo prav, da vztrajamo pri poučevanju in je le-to obvezno, če vidimo, da ni učinka oziroma 
uspeha. Na vsa ta vprašanja ni jasnih odgovorov, zaveda pa se, da je treba najti načine, kako 
pomagati tako učencem, ki se spopadajo s težavami pri jeziku, kot tudi učiteljem, ki se 
soočajo s takšnimi učenci. Poudarja tudi, da so nekateri moderni tuji jeziki mogoče lažji za 
učenje kot drugi zaradi razlik/podobnosti v ortografiji.  

Učenje tujega jezika je za učence z disleksijo naporno. Prihaja do velikega neskladja med 
vloženo energijo v učenje ter kasnejšim neuspehom pri ocenjevanju znanja (Crombie, 1995, v 
Lemperou idr., 2011). Ta neuspeh je povezan z vrsto težav, ki jih prinaša disleksija. Učenci 
imajo težave pri določanju zaporedja, zvočnem zaznavanju, slušni diskriminaciji besed, 
kratkoročnem in dolgoročnem spominu ter fonetičnem zavedanju. Vse to pa posledično vpliva 
na okrnjeno zmožnost priklica besed in pravil ter počasno procesiranje informacij, kar se 
pokaže v skromnem obvladanju besedišča in slovnice v tujem jeziku (Robertson, 2000, v 
Lemperou idr., 2011; Schneider in Crombie, 2003). 

Tudi J. Kormos (2014) poudarja, da imajo učenci z disleksijo enake težave pri branju tako v 
maternem kot potem kasneje pri učenju tujega jezika. Te težave so: zamenjevanje črk, 
napačno branje celih besed, počasnejše branje, težave pri razumevanju pomena besede ali 
povedi ter težave pri glasnem branju in dajanju pozornosti bralnemu razumevanju.  

Glavna težava učencev z disleksijo se kaže pri prepoznavanju in uporabi jezikovnih vzorcev, 
ki so značilni za določen tuji jezik. Učenci z disleksijo imajo težave s prepoznavanjem 
podobnosti in razlik med (Schneider in Crombie, 2003):  
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- simbolom (črki) na listu in njegovim izgovorom (fonološkoortografska predelava) 

- slovnično in sintaktično strukturo v primerjavi z maternim jezikom ter 

- besediščem in drugačnim vzorcem oblik besed v maternem jeziku.  

Angleščina še posebej velja za zelo netransparenten jezik zaradi ortografskega profila jezika, 
kjer je opazna velika razlika med zapisano in izgovorjeno besedo. Te razlike je zaslediti 
veliko manj pri drugih jezikih, npr. nemščini, italijanščini, srbščini, hrvaščini in tudi v 
slovenščini. Zapisovanje besed v angleščini se loči na tri skupine (Russak in Kahn-Horwitz, 
2015):  

- besede z normalnim zapisom, kjer se fonetika sklada z zapisom besede,  

- besede, pri katerih je treba poznati ortografska pravila in morfološko-fonemske 
relacije za zapis oblike vzorca besede ter 

- besede, pri katerih se oblike ne da prepoznati in se je besedo treba naučiti.  

Še bolj podrobno pa lahko pogledamo v odnos angleških črk in glasov, ki otežujejo učenje 
angleščine vsem učencem, še posebej pa učencem z disleksijo. Kljub temu, da obstaja veliko 
izjem in nepravilnih besed, povzročajo težave tudi naslednje značilnosti (Nijakowska, 2010): 

1. zmogljivost enega samega glasu, ki ga grafično lahko predstavlja več kot ena črka, 

2. dejstvo, da lahko posamezni glas prikaže več črk skupaj oziroma različne 
kombinacije črk skupaj (opazimo kot nedosledno črkovanje) ter 

3. obratno dejstvo, da lahko določena črka ali kombinacija črk predstavlja več kot en 
glas.  

 Motivacija za učenje tujega jezika angleščine pri učencih z disleksijo 1.5.2

Številni avtorji povezujejo uspešno učenje tujega jezika z motivacijo in interesom otroka. 
Gartner (2011, v Juriševič, 2009) je opredelil nekaj elementov motivacije, ki naj bi močno 
vplivali na uspešnost doseganja učnih ciljev na področju učenja tujega jezika. Pomembni naj 
bi bili vloženi napor (vztrajnost), želja (uspešnost) in pozitivna čustva o učenju. 

Na motivacijo učenca za učenje tujega jezika vplivajo številni notranji in zunanji dejavniki. 
Notranji dejavniki so učenčeve kognitivne sposobnosti, strah pred učenjem tujega jezika, 
samospoštovanje in samopodoba ter notranje zastavljeni učni cilji. Sistem poučevanja, učitelj 
tujega jezika, uporabljene metode in pripomočki pri poučevanju ter učenčevo socialno okolje 
pa sestavljajo zunanje dejavnike, ki vplivajo na učenčevo motivacijo (Csizér, Kormos in 
Sarkadi, 2010). 

Eccles idr. (1998, v Juriševič, 2009) pravijo, da se učenčevi individualni interesi vedno bolj 
ožijo in diferencirajo s starostjo, saj nanj vplivajo identiteta spolne vloge, učno in socialno 
okolje ter kasneje ima velik vliv na interes učenčeva samopodoba. V raziskavi, izvedeni leta 
2008/2009 (Juriševič, 2009) v Sloveniji, so prišli do ugotovitev, da večino učencev v prvem 
vzgojno-izobraževalnem obdobju tuji jezik zanima in se ga radi učijo, čeprav se jim zdi včasih 
težek, včasih lahek. Najraje se učijo, ko se igrajo ali gibajo, najmanj ljube dejavnosti pa so jim 
ravno branje, pisanje in pogovarjanje. To lahko povežemo tudi z razvojnim obdobjem 
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učencev, kjer je pomembno učno okolje (prav tam). Skela idr. (2009), ki zagovarjajo prej 
opisana pristopa (foničnega in celobesednega), trdijo, da mora biti učenec najprej motiviran 
za branje in pisanje. Motiviramo jih z zanimivimi dejavnostmi in primernimi besedili. Prek 
branja učenca izpostavimo različnim besedilom in s tem zagotovimo celostni pristop (branje 
besed kot celote). Med tem pa lahko veliko pozornosti posvetimo tudi poučevanju različnih 
spretnosti za učinkovito branje in pisanje, sem spada eksplicitno poučevanje povezav med 
glasovi in črkami (prav tam). 

Zato T. R. Leban idr. (2013) priporočajo »… sistematične pristope k spodbujanju pozitivnih 
stališč do tujih jezikov in njihovega učenja ter izpostavljanje uporabnosti znanja tujih 
jezikov.« (str. 123). S. Cajhen (2010) zagovarja vključevanje igralnih dejavnosti med 
poukom, ki so tesno povezane z učenčevimi interesi in motivacijo. Učitelj mora skrbno 
načrtovati tako cilje igre kot tudi pedagoške cilje, ki so povezani z usvajanjem ali utrjevanjem 
snovi. V svojem prispevku je zbrala več kot trideset primerov iger, ki se lahko uporabijo v 
razredu med poukom za povečanje motivacije za učenje in za utrjevanje različnih jezikovnih 
področij (komunikacija, besede, slovnica itd.). T. R. Leban idr. (2013) prav tako trdijo, da 
uporaba različnih metod (IKT-tehnologija), povečanje števila ur ali zgodnejše učenje ne 
morejo ponuditi optimalnega napredka pri bralnem razumevanju angleščine, ampak so 
pomembna tudi stališča učenja o učnem jeziku. 

Učenci z disleksijo ne bi smeli biti kar tako obtoženi za pomanjkanje motivacije za učenje 
jezika in jih drugi ne bi smeli obsojati za njihove težave (Schneider in Crombie, 2003). Ti 
učenci imajo predvsem težave s fonološkim zavedanjem, ki zajema prepoznavanje povezave 
med grafemi in fonemi, kar se posledično kaže v zatikajočem se branju in pogosto netočni 
izgovarjavi. Zaradi prevelikega ukvarjanja z branjem in majhne zmožnosti prepoznave besed 
je tudi bralno razumevanje (zelo) šibko, posledično pa se zmanjšuje motivacija za učenje 
tujega jezika (Kormos in Kontra, 2008).  

K. Csizér idr. (2010) so v madžarski raziskavi ugotovile, da so učenci z disleksijo za učenje 
tujega jezika le zunanje motivirani, saj potrebujejo to znanje za kasnejše zaposlitvene 
zmožnosti. Notranjo motivacijo kaj kmalu zgubijo zaradi vztrajnih težav pri učenju tujega 
jezika. Ugotovile so tudi, da so učenci bolj naklonjeni učenju drugih tujih jezikov 
(italijanščine, španščine in nemščine) zaradi manjših težav z ortografijo. Vendar kljub temu, 
da angleščina v madžarskih šolah ni obvezen tuji jezik in si lahko izberejo drugega, vztrajajo 
pri angleščini zaradi zahtev pri zaposlitvi in mednarodne veljave tega jezika. Veliko učencev 
pa kasneje, ko imajo zadostno raven znanja angleščine, izbere še drugi tuji jezik, ki se ga 
potem lažje učijo. Še vseeno pa imajo učenci z disleksijo v primerjavi s svojimi vrstniki 
veliko več težav pri učenju in pogosteje obupajo nad tujimi jeziki (Csizér in Kormos, 2008, v 
Csizér idr., 2010). Poleg tega pogosteje doživljajo negativne občutke, imajo nižjo samozavest 
in so anksiozni pri učenju jezika.  

Raziskava (Csizér idr. 2010) je pokazala, da na motivacijo in učenje tujega jezika močno 
vpliva način poučevanja, kar je eden izmed najpomembnejših zunanjih dejavnikov za učenje 
tujega jezika za učence z disleksijo. Dokazale so, da imajo učiteljeva naravnanost v razredu, 
metode poučevanja in učiteljev odnos do disleksije močan vpliv na motivacijo učencev. 
Predlagajo, da bi učitelji morali stremeti k temu, da se prek različnih motivacijskih strategij, 
različnih metod poučevanja in izbire pripomočkov trudijo za doživljanje majhnih uspehov in 
dosežkov učencev z disleksijo. Poudarjajo močan vpliv sodelovanja med učitelji tujih jezikov 
s starši učencev z disleksijo. Prek sodelovanja lahko starši doma otrokom pri učenju nudijo 
več podpore.  
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 Vpliv učiteljeve kognicije na poučevanje tujega jezika v razredu  1.5.3

Avtor Borg (2009), ki je proučeval učiteljevo kognicijo pri poučevanju tujega jezika, je 
ugotovil, da je poučevanje v veliki meri odvisno od izkušenj preteklega poučevanja, izkušenj, 
ki so jih učitelji pridobivali kot učenci (kakšnega poučevanja so bili oni deležni), kakšna so 
prepričanja in vrednote, želje učitelja po strokovnem izpopolnjevanju in iskanju novih, bolj 
učinkovitih metod itd. (Borg, 2009). To je le eden izmed redkih primerov, kjer je bilo 
analizirano učiteljičino poučevanje oziroma spoznavnost o poučevanju. Zelo malo je 
empiričnih raziskav, kaj učitelji počnejo in zakaj. Kot vidimo, pa je zelo pomembno, kakšno 
ima učitelj mnenje o svoji pedagoški praksi, ker to vpliva na njegovo poučevanje in so učenci 
ter njihovo pridobivanje znanja odvisni od tega (prav tam). 

V mednarodni raziskavi ESLC 2011 T. R. Leben idr. (2013) poročajo, da se večini slovenskih 
učiteljev, ki so bili zajeti v vzorec, zdi angleščina niti lahka niti težka. Med lažje učenje 
uvrščajo razumevanje angleškega govora in učenje besedišča, med težje pa pisanje v 
angleščini in učenje angleške slovnice. Zelo deljenega mnenja so glede učenja branja 
angleških besedil in pravilne angleške izgovarjave. Polovici se to zdi dokaj lahko, drugi 
polovici dokaj težko. Večina učiteljev tujega jezika angleščine pri pouku spodbuja in krepi 
sporazumevanje v angleščini ter razširja besedišče. Več kot polovica učiteljev nekajkrat na 
teden ali skoraj vsako uro uči učence brati angleška besedila, pravilne angleške izgovarjave 
besed in slovnico. 

V isti raziskavi jih je zanimalo tudi, koliko imajo učitelji znanja o učencih s posebnimi 
potrebami in koliko se udeležujejo dodatnih izobraževanj v povezavi s poučevanjem tujega 
jezika v razredu. Med dodiplomskim študijem učitelji poročajo, da jih je le 15 % dobilo nekaj 
znanja o izobraževanju otrok s posebnimi potrebami. V zadnjih petih letih pa naj bi se 63 % 
učiteljev tujega jezika udeležilo predavanj s tega področja. Podatki o stalnem strokovnem 
izpopolnjevanju učiteljev tujih jezikov so presenetljivi. Le okoli polovica učiteljev meni, da je 
izpopolnjevanje učiteljeva možnost oziroma obveznost. Povprečno so se takšnih izobraževanj 
v petih letih na drugih institucijah udeležili osemkrat, manj kot enkrat pa izven Slovenije. 
Največ se izobražujejo na področju poučevanja angleščine kot tujega jezika, didaktike in 
metodike poučevanja ter uporabe dejavnosti v razredu za učenje jezikov (Leban idr., 2013).  

 Kompetence učiteljev tujega jezika za poučevanje učencev z disleksijo 1.5.4

Pogosto smo priča, da učitelji niso dovolj informirani o posameznih skupinah učnih težav, ker 
med študijem o tem niso bili dovolj poučeni. Prepuščeni so sami sebi, ko v razred dobijo 
učenca/učence z učnimi težavami. Še posebej vidno je to pri učiteljih tujega jezika, ko ne 
poznajo dovolj disleksije in to vpliva na manjšo angažiranost, da učenca z disleksijo pripeljejo 
do znanja, ki bi ga lahko dosegel (Clark in Uhry, 2004; Levine, 1994, v Lemperou idr., 2011; 
Schneider in Crombie, 2003). Ugotovitve številnih raziskav kažejo, da učitelji tujega jezika še 
vedno niso dovolj usposobljeni za učinkovito poučevanje branja in pisanja, še manj pa za 
učence z bralno-napisovalnimi težavami, npr. disleksijo (Moats, 2009, 2014; Moats in 
Foorman, 2003; Spear-Swerling in Brucker, 2003, v Košak Babuder idr., 2016). Učitelji tujih 
jezikov bi se morali izobraževati na tem področju in se naučiti določenih pristopov 
poučevanja, metod in tehnik, ki bi se izvajale za celoten razred in bi bili tako učenci z 
disleksijo zlahka integrirani v razred in ne bi potrebovali segregacije v posebne šole (Mitra, 
2008 v Lemperou idr., 2011). Vloga učitelja je, da podpira tudi učence z disleksijo in jim 
omogoča prilagoditve, da jim zagotovi uspešno učno okolje in jim lajša pot do uspešnega 
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učenca (Secemski, Deutsch in Adoram, 2000, v Lemperou idr., 2011). Učenci potrebujejo 
pozornost in pomoč, da premagujejo svoje primanjkljaje in poiščejo močna področja, s 
katerimi lahko še učinkovitejše kompenzirajo težave (Ranaldi, 2003, v Lemperou idr., 2011).  

V Sloveniji pedagoški študijski programi večinoma še ne vključujejo vsebin s področja 
disleksije, ki bi prihodnjim učiteljem tujih jezikov omogočili strokovno izpopolnjevanje. 
Raziskave (v Košak Babuder idr., 2016) pa kažejo, da si učitelji želijo dodatnih izobraževanj 
o poučevanju učencev z disleksijo, saj je večina učiteljev v razredu že imela takšnega učenca 
(prav tam). 

Grška raziskava (v Lemperou idr., 2011), v kateri so zajeli 94 učiteljic angleškega tujega 
jezika, je pokazala, da je večina med njimi že slišala za izraz disleksija in, da so se v karieri že 
srečale z učenci z disleksijo v svojem razredu. Izkazalo se je, da so se učiteljice počutile 
nemočne pri prilaganju poučevanja tem učencem. Niso imele dovolj znanja, da bi učencem z 
ustreznim pristopom olajšale breme in omogočile učinkovito učenje ciljnega jezika. Velika 
večina se je strinjala, da bi se morale ob delu dodatno izobraževati na področju disleksije 
(Lemperou idr., 2011). Takšne ugotovitve kažejo, da je nujno potreben razvoj dodatnih 
izobraževanj, ki bi učiteljem zagotovila podporo in jih naučila izobraževalnih prilagoditev, da 
bi učenci lažje uravnavali svoje težave in bi jim bilo olajšano učenje v rednem oddelku 
(Beaton, 2004, v Lemperou idr., 2011).  

Učitelji bi morali težiti k temu, da bi učencem, ki imajo disleksijo, prilagodili celoten 
kurikulum in tako naredili pouk bolj prijazen za učenje in usvajanje znanja (Schneider in 
Crombie, 2003; Reid, 2005, v Lemperou idr., 2011). Stowe (2000, v Lemperou idr., 2011) 
trdi, da je potrebno jasno in specifično usmerjeno usposabljanje učiteljev zaradi različnih 
primanjkljajev na področju disleksije, npr. bralno razumevanje, izgovarjava, pisanje in 
črkovanje besed. Johnstone (2002b) in Edlenbos idr. (2006, v Pižorn in Pevec Semec, 2010, 
str. 107) med drugimi poudarijo tudi, da mora biti zagotovljena »individualizacija pouka, saj 
vsak otrok prehaja pri učenju (dodatnih) jezikov skozi različne stopnje notranjega jezikovnega 
razvoja«. 

E. Schneider in M. Crombie (2003 v Lemperou idr., 2011) omenjata, da bi s posebnim 
izobraževanjem ob delu priskrbeli za učenje optimalnih pristopov, ki bi omogočali 
razumevanje disleksije in kar je najpomembnejše, da bi se naučili in vzdrževali učinkovito 
poučevanje. S takimi izobraževanji bi učencem, ki imajo težave na področju branja in pisanja, 
učitelji pomagali tudi na psiho-socialnem področju. Učencem bi pomagali razvijati zavedanje 
o težavah, s katerimi se soočajo in bi gradili na samozavesti. 

D. Kunaver (2008) kot dolgoletna učiteljica angleščine kot tujega jezika obžaluje, da je vrsto 
let učence, ki so imeli težave pri pisanju in branju, obremenjevala z dodatnimi vajami in na 
vse načine poskušala popraviti neurejen zapis in napake. Preden je doumela, da tem učencem 
takšna pomoč ne pride prav in se je na podlagi izkušenj odločila, da bo večji poudarek dajala 
ustno pridobljenim ocenam in ne pisnim.  

 Splošni napotki za učitelja za poučevanje učencev z disleksijo pri pouku tujega 1.5.5
jezika 

Omenili smo že, da na motivacijo za učenje tujega jezika pri učencih z disleksijo močno 
vplivajo učiteljeva naravnanost do poučevanja in do disleksije ter način poučevanja in 
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uporaba pripomočkov. Če se učitelj potrudi in zagotovi dobre predpogoje za učenje, potem so 
tudi učenci z disleksijo lahko bolj uspešni.  

Ganschow in Sparks (1995, v Crombie, 2000) sta ugotovila, da dobra poučevalna praksa pri 
učenju angleščine učencev z disleksijo dobro vpliva tudi na vse druge učence. Še posebno 
tiste z učnimi težavami, pri katerih težave izvirajo iz disleksije ali pa tudi ne.  

Dober učitelj pa naj bi imel za zgodnje poučevanje tujega jezika naslednje kompetence 
(Marentič-Požarnik, 1996; Brumen, 1998, v Brumen, 2003, str. 57):  

- »vsebinsko znanje: ožje strokovno znanje tujega jezika ter osnovne pojme, teorije 
filozofije, sociologije, epistemologije,  

- splošno pedagoško znanje: na ravni pomembnih pedagoških teorij, empiričnih 
izsledkov,  

- specialno didaktično znanje iz tujega jezika: usmerjeno v to starostno skupino (7 do 10 
let), 

- kurikularno znanje: osredotočeno na tuj jezik (učni načrt, učbeniki, pravilniki, 
zakonodaja in smernice, organizacija šole),  

- poznavanje učencev: predvsem razvojnih posebnosti učencev, načinov njihovega 
učenja, čustvovanja, druženja ter 

- modrost prakse: učitelj naj bi vedno poskušal 'pravilno' ravnati, predvsem pa bi moral 
čutiti neko skrito nagnjenje do poučevanja otrok«. 

Težave, ki so povezane z disleksijo in učenjem jezika, se lahko učinkoviteje odpravljajo, če so 
zagotovljeni naslednji dejavniki (Peer in Reid, 2003, v Lemperou idr., 2011):  

- ustrezni viri,  

- podpora pri ocenjevanju,  

- pristopi poučevanja,  

- diferenciacija in vodenje kurikuluma  

- ter sodelovanje staršev. 

Tudi Ford (2016) poudarja potrebo po diferenciranem učenju. Učenci so si med seboj zelo 
različni in zato potrebujejo različno razlago in spodbudo. Tega učitelji ne bi smeli sprejemati 
kot neprijetnost in težavo (Pearson, 2009, v Ford, 2016). Nihče ne pride v šolo poln znanja, 
ravno nasprotno, učenci pridejo v šolo z zelo različnim predznanjem oziroma neznanjem. 
Odgovornost učitelja je, da zna priti nasproti vsem primanjkljajem učencev in jim priskoči na 
pomoč z različnimi pripomočki, strategijami in viri znanja.  

C. A. Tomlinson (2001) predlaga kar nekaj predlogov za podajanje diferenciranih navodil pri 
pouku. Zaveda se, da je pogosto situacija v razredu zelo pestra. Medtem, ko nekateri 
presegajo pričakovanja razreda, so nekateri pod temi pričakovanji, večina pa jih je nekje 
vmes. Ker so skrajnosti velike, učitelj ne bo uspešen pri poučevanju, če bo poučeval le srednji 
rang učencev. Kompetentni, ustvarjalni in usposobljeni učitelji diferencirajo vsebino (kaj se 
bo učenec naučil in kako bo do teh informacij prišel), postopek (obravnava besedila), rezultat 
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(dejavnosti za ponavljanje in razširitev pridobljenega znanja) in učno okolje (vzdušje v 
razredu). Le tako bodo učenci lahko razvijali vsak svoje potenciale in bodo kljub nekaterim 
primanjkljajem ali nadarjenim področjem ostali motivirani za učenje in dosegali boljše 
rezultate. Pravi, da ni recepta za diferenciacijo, saj je le-ta odvisna od miselnosti učitelja o 
poučevanju. Lahko pa učitelj sledi trem načelom, ki mu bodo v veliko pomoč pri načrtovanju 
(Tomlinson, 1995, 1999, v Tomlinson, 2001), in to so:  

a) Ocenjevanje, ki je zelo tesno povezano s poučevanjem. Učitelj spremlja učenca pri tem, 
kako se uči, kakšna sta njegova pripravljenost in zanimanje pri določeni tematiki. Na 
podlagi tega načrtuje nadaljnje poučevanje.  

b) Izbira dejavnosti – vse dejavnosti bi morale težiti k temu, da so uporabne, vredne 
reševanja in razvijajo posameznikove veščine. 

c) Fleksibilno grupiranje znotraj razreda – učence je treba povezovati med seboj na 
različne načine, da lahko uvidijo, kako se odzivajo v različnih situacijah (npr. s sebi 
enakimi po znanju, z bolj vedoželjnimi sošolci, tistimi z enakimi zanimanji in tistimi z 
različnimi zanimanji, včasih jih prepustimo, da se sami dajo v skupine itd.). 

M. Crombie (2000) poda še nekaj predlogov v pomoč učiteljem tujega jezika, ki se srečujejo z 
učenci z disleksijo:  

- Učitelji tujega jezika morajo biti pozorni na učenčevo samopodobo in raven 
motivacije, ki jim upada že zaradi težav pri maternem jeziku. Izogibati se morajo 
prevelikim neuspehom in narediti učenje bolj privlačno.  

- Neposredno poučevanje povezave med grafemi in fonemi (npr. poslušanje glasov in 
identifikacija le-teh v besedi). V veliko podporo so lahko vizualni ključi (npr. slike).  

- Uporaba multisenzornih tehnik, ki vključuje vse kanale učenja (poslušanje, govorjenje, 
gledanje in pisanje) za sistematično pridobivanje jezikovnih struktur (slovnica, 
pomenoslovje in fonologija). 

- Pustiti otroku dovolj časa, da predela informacijo. 

- Vključevanje diferenciacije v pouk, kjer so naloge razporejene glede na 
posameznikove sposobnosti in se po končani nalogi lahko vsak počuti zadovoljnega. 
Za učence z disleksijo lahko npr. podamo navodilo, da odgovore nariše in predstavi 
namesto napiše. Diferenciacija naj bo vključena tudi v reševanje domačih nalog. 

- V veliko pomoč so kartice z besedami, ki imajo na drugi strani sliko pomena besede. 
Učenec lahko kadar koli pogleda besedo, da jo lahko prepiše oziroma preveri svoj 
zapis. Učitelj mu pomaga pri pravilni izgovarjavi.  

- Utrjevanje jezika na zabaven način in vključitev motoričnih iger ter dejavnosti sta zelo 
učinkovita. Učenje je multisenzorno in pogosto se pri takih igrah ponavljajo vsebina 
oziroma besede, zato je to še posebej dobrodošlo.   

- Učenje naj bo čim bolj povezano s konkretnimi situacijami in učenjem uporabnih, 
vsakdanjih stvari (kupovanje hrane, navodila za pot itd.).  
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- Pomoč učencem pri iskanju primernih in uporabnih metakognitivnih strategij pri 
pomnjenju informacij, učenju, širjenju besedišča in utrjevanju pravilnega črkovanja 
besed. 

- Pomoč učencu s pomočjo branja, pisanja in črkovanja v paru. Boljši učenec pomaga 
slabšemu.   

- Uporaba računalnika in drugih informacijskih tehnologij. Vendar tudi s potrebno 
podporo pri branju in tipkanju, če to učenec potrebuje. Priporočljiva je uporaba 
tehnologije, ki besedilo spremeni v govor ali obratno, govor v besedilo.  

- Pomoč strokovnjaka s področja učnih težav, ki svetuje učitelju tujega jezika pri 
razumevanju učenčevih težav in kako se lahko težave omilijo.  

Arries (1999) ugotavlja, da veliko šol nima potrebnih pripomočkov za pomoč učencem z 
disleksijo ali učencem z drugimi učnimi težavami, še posebno pri pouku tujega jezika. Prav 
tako pravi, da bi za učence z disleksijo morali spremeniti kurikulum pri poučevanju tujega 
jezika. Tu se naslanja na pomoč učiteljic. Le-te bi lahko prek temeljitega pregleda testov in 
izpraševanja teh učencev določile, kje so tisti primanjkljaji in močna področja v njihovem 
znanju. Na podlagi ugotovljenega lahko učiteljica nudi potrebno podporo učencu, spremeni 
kurikulum do te mere, da zbere bolj primerna besedila, filme, računalniške igre, strategije in 
dejavnosti. Poudarja tudi metodo MSL – multisenzorno učenje (angl. Multi-sensory learning), 
ki je zelo učinkovita metoda pri poučevanju učencev z disleksijo pri maternem jeziku in se je 
pokazala kot učinkovito tudi za tuji jezik.  

Podrobneje metodo MSL predstavlja Miles (1999) v svoji knjigi. Temelji na sistematičnem 
pridobivanju glasov in njihovih podob pri pisanju prek uporabe vseh čutil. Učenec lahko 
informacije pridobiva prek svojih najmočnejših čutil in prek tega zmanjšuje svoje 
primanjkljaje. Pri tem uporablja različne multisenzorne pripomočke, npr. barvne označevalce, 
kartice s povzetki besedila, pomembne informacije na plakatu, visečem na steni, barvne 
podlage in različne barve za sklope besed itd. (Miles, 1999). Učitelji tujih jezikov morajo pri 
tej metodi slediti osmim načelom, ki jih vključujejo v poučevanje tujega jezika v svojih 
učilnicah (Ganschow in Schneider, 2006), in to so:  

1. Načelo večsenzornosti: uporaba vseh čutov in vhodno-izhodnih strategij. Hkratno 
uporabljanje več učnih kanalov (poslušanje, govorjenje, gledanje) krepi spomin.  

2. Načelo pogostosti in ponavljanja: različne multisenzorne dejavnosti in delo v paru za 
učenje iste snovi, da pride do avtomatizacije. Tudi uporaba pesmic in rim.  

3. Načelo sistematičnosti: neposredno in eksplicitno poučevanje slovničnih, sintaktičnih 
in morfoloških vzorcev.  

4. Načelo zaporednosti: obravnava jezikovnih konceptov od lažjega do zapletenega.  

5. Načelo kumulativnosti: upoštevanje predznanja učencev in na tem graditev novega 
znanja, povežemo različna znanja med seboj.  

6. Alfabetsko/fonetično načelo: neposredno učenje učencev branja črk in zapisa glasov 
od najpogostejših vzorcev do najmanj pogostih.  
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7. Metakognitivno načelo: vključevanje in spodbujanje učencev k razmišljanju o pravilih 
in strukturi jezika.  

8. Načelo analize in sinteze: poučevanje učencev o zgradbi besede, kako lahko besedo 
loči na več enot in nazaj združi v celoto. Učenci ob tem razvijajo veščine 
samokorekcije ter izboljšajo svoje črkovanje in dekodiranje besede (Ganschow in 
Schneider, 2006). 

Največjo korist imajo tu še posebej učenci z disleksijo (Ganschow in Schneider, 2006).  

Pri učenju besedišča M. Brumen (2003) priporoča branje besedil poznane tematike (otrokovo 
vsakdanje življenje, povezava z vsebinami šolskih predmetov itd.). Na tak način lahko učenec 
novim besedam sam določi pomen že iz vsebine. Priporoča, da v novem besedilu ni več kot 
10 neznanih besed, ker je drugače preobremenjenost zapomnitve besed prevelika. Predlaga, 
da se novo pridobljeno besedišče utrjuje na različne načine (npr. igranje Spomina z novimi 
besedami, skrivanje zapisanih besed itd.).  

Pri učenju pravilne izgovarjave M. Brumen (2003) priporoča vaje s pomočjo rim, besednih 
iger (npr. izštevanke), učenje podobnih besed z različnimi/podobnimi glasovi, prepoznavanje 
intonacije v različnih vprašalnih oblikah itd., pri usvajanju besedišča pa že poznane tehnike, 
npr. prevod, uporaba predmeta, iskanje nasprotij ali pa bolj drzne, npr. mimika, pantomima, 
slikovni slovar, ugibanje iz sobesedila, opis besede itd. (prav tam, str. 74).  

Na osnovi rezultatov raziskave so avtorji Lemperou idr. (2011) mnenja, da bi se učitelji tujih 
jezikov morali udeleževati sistematičnih in dobro organiziranih izobraževanj ob delu, da bi 
prejemali informacije in postali bolj ozaveščeni o simptomih disleksije in s kakšnimi težavami 
se soočajo učenci z disleksijo pri učenju tujega jezika. Prek usposabljanj bi učitelji postali 
pozorni tudi na učence, pri katerih disleksija še ni prepoznana. Novo naučeno znanje in 
pristope bi učitelji vključili v svoje jezikovne učilnice in zagotavljali uspehe tudi učencem z 
disleksijo pri učenju angleščine kot tujega jezika v rednih osnovnih šolah. Obstaja pa težava, 
da učitelj težko upošteva vse prilagoditve, saj lahko učenci potrebujejo še več dodatnega časa 
ter počasnejšo in celo individualno razlago učitelja (Ganschow in Schneider, 2006). 

1.6 VODENO BRANJE 

»Vodeno branje (angl. guided reading) je učni pristop, zasnovan za pomoč posameznem 
bralcu, tako da vzpostavi učinkovit sistem za obdelavo različno zahtevnih besedil v daljšem 
časovnem obdobju.« (Fountas & Pinnell Leveled Books website, b.d.). V Sloveniji tega 
pristopa še ne poznamo in ne izvajamo. V prvi vrsti je pristop namenjen angleško govorečim 
učencem oziroma učencem, ki so postavljeni v angleško govoreče okolje (njihov materni jezik 
pa je drugačen). Vendar se je pristop razširil tudi po svetu, kjer se učenci angleščine učijo kot 
prvega/drugega tujega jezika.  

 Razvoj vodenega branja skozi zgodovino  1.6.1

Pred več kot tremi desetletji so v ZDA programi opismenjevanja predvidoma že potekali v 
manjših skupinah. Predvsem bralno opismenjevanje učencev je potekalo v manjših 
homogenih skupinah. Glede na presojo učitelja so bili učenci razdeljeni v tri skupine. Učitelj 
je ocenil, ali gre učencu pri branju podpovprečno, nadpovprečno ali povprečno dobro glede na 
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razred, ki ga obiskuje. Nekateri učitelji pa so preprosto prešteli napake, ki so jih naredili 
učenci pri branju in jih po ključu z veliko, nekaj ali nič napakami razdelili v tri skupine. 
Nacionalni inštitut za izobraževanje je leta 1985 izdal dokument (v Ford, 2016), kjer so s 
številnimi raziskavami potrdili, da tak način grupiranja učencev ne prinaša želenih učinkov. 
Ravno tisti učenci, ki so imeli največ težav z branjem, so bili na tak način še bolj 
zaznamovani. Zato so predlagali, da bi se grupiranja lotili bolj premišljeno ter prilagodili 
namen in poučevanje branja. Vendar pa je večina takratnih učiteljev trdila, da bi bilo bolje 
poučevati cel razred skupaj (Ford, 2016). V tem času so tako popolnoma izginile homogene 
skupine učencev in so zašli v drugo skrajnost. Programi opismenjevanja so se izvajali s 
celotnim razredom. S tem pa so se učitelji srečevali s celo paleto heterogenosti znotraj razreda 
(Ford in Opitz, 2011, v Ford, 2016). Učitelji so kmalu opazili, da tudi tak način poučevanja ni 
ustrezen in spoznali, da bi morali diferencirati navodila, podporo, besedila in še marsikaj 
drugega (Paratore, 1990, v Ford, 2016).  

Učitelji so se iz teh razlogov začeli vračati nazaj k oblikovanju manjših skupin znotraj 
razreda. To jim je sprožalo dvome, saj se majhne skupine v preteklosti niso izkazale za 
ustrezen model poučevanja branja. Vendar so v tem času spoznali, da predvsem učenci z 
učnimi težavami potrebujejo dodatno podporo in razlago. Nov vidik bralnega opismenjevanja 
v manjših bralnih skupinah sta prinesli I. C. Fountas in G. S. Pinnell. Idejo sta dobili 
predvsem pri opazovanju poučevanja na Novi Zelandiji in znanje prenesli na države ZDA. 

Avtorici I. C. Fountas in G. S. Pinnel sta v svoji karieri podrobno preučili že na tisoče 
učencev na področju opismenjevanja in veljata za začetnici pristopa vodenega branja. 
Prelomno leto je bilo leto 1996, ko sta začeli z izvajanjem revolucionarnega sistematičnega 
pristopa poučevanja branja v manjših skupinah. Učinkovitost pristopa vodenega branja 
dokumentirata na podlagi že štiridesetletnih prepričljivih in večplastnih raziskav o načinu 
poučevanja, demografskih podatkov, potreb poučevanja in metodologij. Od takrat dalje je 
nastalo kar nekaj strokovnih knjig, izdelkov in storitev, ki podpirajo učenje otrok. Njuno delo 
ima velik vpliv na razvoj opismenjevanja in razvoj učiteljev po vsem svetu. Učitelji 
priznavajo, da I. C. Fountas in G. S. Pinnell zelo dobro razumeta realnosti poučevanja in 
soočanja z izzivi v učilnicah (About Fountas & Pinnell, 2018).  

Glavne pomembne značilnosti takrat zasnovanega pristopa vodenega branja v skupinah so 
bile (Ford, 2016, str. 16):  

- razporeditev učencev glede na »podobne« sposobnosti in ne »enake«, kot so govorili v 
preteklosti;  

- glavni cilj učitelja je naučiti učenca strategij, ki ga bodo vodile k samostojnemu in 
tihemu branju; 

- stremeti k branju celih besedil primerne zahtevnosti in sprotno povečevanje 
zahtevnosti ob izboljšanju bralnega razumevanja in naučenih strategij;  

- fleksibilno sprotno prilagajanje skupin glede na trenuten dosežek otroka ob temeljitem 
opazovanju in ocenjevanju. 

 Vodeno branje kot pristop 1.6.2

Vodeno branje ni vaja za urjenje bralnih veščin. To je poučevanje branja, ki je zasnovano na 
podlagi številnih raziskav, strokovno podkovano in ciljno usmerjeno. Vse učence vodi k 
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samozavestnemu in neodvisnemu branju kakovostnih knjig za določeno raven, ki so različnih 
zvrsti, od književnih do informacijskih. Če beremo dobro, to pomeni, da je naše bralno 
razumevanje kakovostno in znamo iz katerega koli vira pridobiti največ, kar lahko, in 
poglobimo svoje znanje (Fountas & Pinnell Leveled Books website, b.d.).  

Po mnenju tistih, ki se posvečajo in vsakodnevno ukvarjajo z vodenim branjem, je vodeno 
branje zelo učinkovit pristop pri razvijanju bralnih veščin. Zagovarjajo, da če učitelj vlaga 
svojo energijo, čas in trud v skupino učencev, potem je uspeh zagotovljen. Učenci se med 
seboj močno razlikujejo tudi v branju ter potrebujejo različne strategije, pristope in navodila. 
Prek manjših skupin se ne samo socialno povežejo in si pomagajo med seboj, ampak jim je 
prilagojen način dela, ki je za določeno skupino najbolj učinkovit. Znotraj skupine se učenci 
razvijajo kot individuumi in vsak izboljšuje svoje bralne veščine (Richardson, 2009, v Ford, 
2016; Fountas in Pinnell, 1996, v Ford, 2016). Učenec ima lahko pogosto zelo lepo tehniko 
branja, a ne sledi in ne pomni vsebine besedila. Za vodeno branje je značilno, da daje velik 
pomen bralnemu razumevanju in ne podpira slepega branja brez razumevanja (Fountas in 
Pinnell, 2017).  

Ford in Opitz (2008, v Ford, 2016, str. 17) sta povzela poglede osmih avtorjev na poučevanje 
vodenega branja: 

- »Vodeno branje bi moralo pomagati otrokom, da bi bolj razvijali svoje 
metakognitivno področje: da bi vedeli, kaj znajo; zakaj in kako berejo.« (Brown in 
Palinscar, 1982; Raphael, 1982).  

- »Namen vodenega branja je pomoč otrokom, da najdejo osebne specifične strategije, 
ki jih bodo lahko uporabljali samostojno in jih bodo vodile k uspešnemu branju 
besedila. Otroci razvijejo širok sistem različnih strategij, med katerimi lahko izbirajo 
in se pri tem tudi samo nadzirajo, če so izbrali najuspešnejšo.« (Clay, 1991). 

- »Vodeno branje je oblikovano kot pomoč otrokom pri gradnji pomena in aktivnostim, 
ki vodijo k višjim miselnim procesom, medtem ko razglabljajo o prebranem besedilu.« 
(Gambrell in Almasi, 1996).  

- »Otroci morajo doživeti veselje in radost ob izkušnji branja. Mi ne učimo otrok le 
branja, ampak jih poučujemo, kako postati bralci.« (Gambrell, 1996; Watson, 1997). 

- »Vsi učenci bi morali biti poučevani med vodenim branjem s strani veščega učitelja, z 
namenom povečanja njihovih potencialov pri branju.« (Snow, Burns in Griffin, 1998).  

- »Uspešna ura vodenega branja se zanaša na tri-delni učni načrt (pred/med/po branju) z 
eno osrednjo točko med celotno uro in uporabo specifičnih poučevalnih strategij za 
vsako izmed faz učne ure.« (Hornsby, 2000).  

- »Otroci se učijo branja z branjem. Pomembno je, da se uporabljajo neodvisna in 
poučevana besedila, ki sledijo stopnjam. Tako lahko postanejo kompetentni bralci.« 
(Allington, 2001). 

- »Vodeno branje se začne s prepričanjem, da imajo vsi otroci sposobnost postati 
pismeni in zahteva, da učitelji določijo, kaj otrok že ve in česa se mora še naučiti, da 
lahko oblikuje ustrezna navodila oziroma stil poučevanja.« (Soderman, Gregory in 
McCarty, 2005). 
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Beseda »vodeno«, v poimenovanju pristopa, nas ne usmerja na formalno poučevanje, ampak 
bolj na inštruiranje učencev s strani učitelja. To je tista kritična točka, kjer se vodeno branje 
razlikuje od poučevanja branja v manjših skupinah. Tudi demonstracija učitelja ima manjšo 
veljavo, ker je največja odgovornost še vedno na strani učitelja. Pri vodenem branju se 
odgovornost deli tudi med učence, večinoma dejavnost vodi učitelj, a občasno tudi učenec. Pri 
vodenem branju mora biti premik v glavi, da se manj osredotočamo na samo učno uro, ampak 
bolj na to, da bo učna ura v pomoč učencu bralcu (Ford, 2016). P. Oldfather (1995, v Pečjak 
in Gradišar, 2012) je raziskala, da učenci v višjih razredih začnejo izgubljati motivacijo za 
branje ravno zaradi zmanjšane zmožnosti samoizražanja. Nimajo več priložnosti deliti svojih 
mnenj o besedilu, nimajo možnosti izbire in učiteljev ne zanimajo njihove ideje, ampak želijo 
pravilne odgovore. S tem pa zatrejo učenčevo ustvarjalnost in notranjo motivacijo. Prek 
vodenega branja pa tudi starejši učenci dobijo veliko možnosti za diskusijo, kjer se upoštevajo 
pogledi vsakega posameznika o besedilu. Še posebej se spodbuja pisno izražanje o prebrani 
vsebini.  

Glede na svojo raziskavo in ugotovitve je Ford prišel do zaključka, da je še vedno veliko 
nejasnosti glede pristopa vodenega branja, zato je v svoji knjigi v tabeli jasno prikazal, kaj je 
in kaj ni vodeno branje (Ford, 2016, str. 34):  

Preglednica 1: Kaj je in kaj ni vodeno branje 

KAJ NI VODENO BRANJE 
(VB)? 

KAJ JE VODENO BRANJE (VB)? 

VB NI enako kot poučevanje v 
manjših homogenih skupinah, kot 
je bilo to v preteklosti (»robin, 
bluebirds, and crows«).  

VB JE dinamična, fleksibilna raba majhnih skupin, ki 
je osredotočena na specifične potrebe in poučevanje 
ob podpori za učence.  

VB NI celosten program branja, 
NITI NI prisoten le takrat, ko se 
poučuje branje. 

VB JE del obširnega programa za opismenjevanje, ki 
je osredotočen na poučevanje branja in pisanja skozi 
cel dan pouka.  

VB NI nekaj, čemur slediš preko 
okvirnega programa. 

VB JE priložnost odzivnega poučevanja, kjer se 
poučuje glede na potrebe učencev.  

VB NI intervencija.  VB JE bistven element univerzalnega pouka, ki je 
dosegljiv vsem učencem v visokokakovostnih in 
rednih učilnicah. VB se lahko predstavi kot 
intervencija, če se mu spreminjajo pogostost, trajanje, 
intenziteta in cilji.  

VB NI ločen del programa za 
opismenjevanje. 

VB deluje najbolje v povezavi z vidiki programa za 
opismenjevanje, ki vključuje glasno branje, skupno 
branje, branje vsebin (angl. content reading) in 
neodvisno branje.  

VB NI izključno to, kar se učenci 
naučijo pri šolski mizi z učiteljico. 

VB mora biti zasnovano tako, da vključuje tudi 
neodvisno delo, ki je narejeno s strani učenca »stran 
od šolske mize«.  
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VB NI poučevanje, ki je 
osredotočeno izključno le na 
strategije branja besed in pravilnost 
izgovarjave. 

VB je osredotočeno na strategije na ravni besed in 
strategije na ravni besedila (angl. word-level and 

text-level strategies) (pravilnost pri oblikovanju 
pomena).  

VB NI model poučevanja, ki deluje 
na vseh učencih na vsaki razvojni 
stopnji.  

VB je prilagojeno razvojnim potrebam učencev 
bralcev. VB vključuje različne modele za 
zadovoljitev teh potreb.  

VB NI izključno poučevanje z 
različno težavnostnimi besedili 
(besedili različne stopnje – angl. 
leveled texts). 

VB je čas v sklopu učne ure, ko se uporabi širok 
nabor privlačnih in kakovostih besedil za bralce.  

VB NI samo po sebi konec. Namen 
NI ustvariti dobro vodene bralce.  

VB je sredstvo za dosego konca in cilj je razviti 
neodvisnega bralca.  

 
Ford (2016) povzame nekaj ključnih točk vodenega branja:  

- V manjših skupinah so zajeti učenci s podobnimi težavami in znotraj te skupine tudi 
specifične potrebe posameznika.  

- Poučevanje ob podpori pomaga celi skupini in posamezniku pri razvijanju bralnih 
veščin.  

- Učiteljem omogoča dobro opazovanje vsakega učenca in lahko na podlagi tega 
preoblikujejo svoje poučevanje.  

- Učinek in intenzivnost se lahko povečata, če se prilagajajo pogostost, trajanje, cilj in 
nadzor. Kot dodatna dejavnost poleg pouka se lahko obravnava kot intervencija.  

- Podpira program zgodnjega bralnega opismenjevanja, npr. glasno branje, skupno 
branje in neodvisno branje. 

Vse te zgoraj omenjene značilnosti in elementi pristopa vodenega branja zelo sovpadajo tudi s 
splošnimi cilji sodobnih pristopov pri poučevanju branja. V zgodnji dobi učenja branja naj bi 
se poudarjalo izvajanje različnih dejavnosti za razvijanje besedišča in dejavnosti, povezane z 
branjem, saj sta branje in pisanje neločljivo povezani. Dejavnosti naj bi se izvajale v manjših 
skupinah, kjer se lažje in učinkoviteje izvajata takojšnja individualizacija in diferenciacija ter 
dejavnosti, ki so načrtovane za spodbujanje samostojnega branja (Alverman, Fitzgerlad in 
Simpson 2006, v Pečjak in Gradišar, 2012).  

Čeprav se šole v marsičem razlikujejo, številni avtorji opažajo zelo podobna načela za 
poučevanja branja (Duffy in Roehler, 1993; Harris in Sipay, 1979; Alverman idr., 2006, v 
Pečjak in Gradišar, 2012, str. 63):  

- »razvijanje bralnih sposobnosti, tj. bralne tehnike, bralnega razumevanja, uporabe 
branja za učenje, kar predstavlja kognitivni in metakognitivni vidik branja;  

- razvijanje motivacije za branje: stališč, interesov, vrednot, navad, kar predstavlja 
afektivni, tj. čustveno-motivacijski vidik branja;  



39 
 

- spoznavanje različnih zvrsti branja: umetnostnih in neumetnostnih besedil.« 

 Izvajanje pristopa vodenega branja  1.6.3

V nadaljevanju je najprej predstavljeno, kaj mora biti zagotovljeno pred samim izvajanjem 
vodenega branja. Pomembno je, da so tako učenci kot tudi učitelji predhodno učinkovito 
pripravljeni. Učenci se morajo navaditi na večjo neodvisnost od učitelja oziroma samostojnost 
in se naučiti ustreznih tehnik, veščin in spretnosti branja prek različnih strategij. Učitelji pa 
morajo poskrbeti za ustreznost učilnice, ustrezne knjige in pripomočke ter dobro poznati 
korake pri izvajanju vodenega branja in si narediti načrt.  

1.6.3.1 Predpriprava na vodeno branje  

V predpripravo na vodeno branje spadata začetno poučevanje branja, kjer učenci berejo še 
skupinsko ob podpori učiteljice, in priprava učencev na samostojno delo. Kasneje so 
navedene tudi osnovne strategije za razvoj dobrega bralnega razumevanja, h katerim bi 
morala stremeti vsaka šola čez vsa leta učenčevega šolanja. Na koncu je opisano, kako bi 
morala biti videti učilnica za izvajanje vodenega branja.  

a) Začetno branje v razredu in učenje samostojnosti 

Pred izvajanjem vodenega branja moramo učence ustrezno pripraviti. Na začetku šolskega 
leta nekaj tednov namenimo temu, da učence navadimo na delo v skupini. V vrtcu in prvih 
razredih Jan Richardson priporoča šest tednov skrbno načrtovanega procesa. Kasneje, če so 
učenci že navajeni takšne oblike dela, je lahko uvajalno obdobje krajše. Učenci naj se igrajo 
skupaj, smejejo skupaj, berejo skupaj itd. Poleg tega jih naučimo neodvisnosti pri delu v 
manjših skupinah (težavo poskušajo rešiti brez učiteljeve pomoči in sami nemoteno 
nadaljujejo z drugo vnaprej pripravljeno nalogo). V razredu moramo doseči prijazno in 
sodelovalno vzdušje, kjer bo sodeloval vsak posameznik in bo vsak glas slišan in upoštevan 
(Richardson, 2009).  

Za uspešno izvajanje vodenega branja v razredu moramo učence najprej izpostaviti trem 
drugim pristopom k branju (orig. Balanced reading approaches): glasnemu branju, skupnemu 
branju in neodvisnemu branju. Prva dva pristopa se izvajata s celotnim razredom, tretji pa je 
namenjen samostojnemu in individualnemu branju, saj mora biti učenec sposoben delati 
samostojno daljše časovno obdobje.  

I. Glasno branje (orig. Read-Aloud) 

Interaktivno glasno branje je namenjeno globljemu razmišljanju med poslušanjem branja 
drugega. Učitelj med glasnim branjem dvakrat do trikrat naredi premor in postavi vprašanje 
učencem. Učenci se v paru pogovorijo o knjigi, kar jih spodbudi h globljemu razmišljanju o 
vsebini ter se naučijo poslušati drug drugega in spoštovati različna mnenja.  

Učenci morajo spoznati različne jezikovne vzorce, zato moramo uporabljati različne zvrsti, 
vključno s poezijo in strokovno literaturo. Raven besedil je zahtevnejša, saj besedilo prebira 
učitelj. Učitelj je pri tem pristopu model, ki prikazuje tekočnost branja in uporabo bralnih 
strategij. Namen je tudi motiviranje učencev za branje (Richardson, 2009).  
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II. Skupno branje (orig. Shared reading) 

Glavni namen tega pristopa je učenje veščin in strategij samega branja. Učitelj še vedno 
glasno bere celemu razredu, a tokrat učenci z očmi sledijo besedilu in se vključujejo, kjer 
zmorejo. Priporočljivo je 10–15 minut takšnega branja, kar pa od učencev zahteva precej 
osredotočenosti in zaposlenosti. Glede na starost učencev je treba prilagajati vsebino, a prav 
tako uporabimo različne zvrsti literature. Paziti moramo, da besedilo ni prezahtevno, saj se 
nam pri branju pridružijo učenci, ki jim mora biti jezik dovolj poznan (Richardson, 2009).  

III. Neodvisno branje (orig. Independent, Self-Selected Reading) 

Učenci si pri tem pristopu lahko sami izberejo knjige, ampak jih moramo najprej naučiti, 
katere so tiste knjige, ki jih lahko berejo in katerih knjig si želijo brati. S tem se izognemo 
težavi, da bi si učenci izbrali pretežke in nezanimive knjige. Učenci izgubijo voljo do branja, 
če naletijo na preveč neznanih besed. Ob pravih knjigah pa učenci povečujejo količino 
prebranega in tekočnost, avtomatizirajo besede ter ponotranjijo naučene strategije. Počasi, 
prek samostojnega izbiranja knjig, spodbujamo ljubezen do branja.  

Ta pristop se uporablja med izvajanjem vodenega branja v razredu, ko se morajo učenci za 
dalj časa samozaposliti ali ko prebirajo knjige izven pouka. Raven besedila je lažja kot pri 
branju besedil pri vodenem branju, saj tu nimajo podpore učitelja in se morajo samostojno 
prebiti čez večino besed ter razumeti vsebino (Richardson, 2009).   

b) Osnovne strategije za razvoj dobrega bralnega razumevanja 

I. C. Fountas in G. S. Pinnell (2017) se zavedata ogromne kompleksnosti bralnega procesa. Za 
dober razvoj bralnega razumevanja pri učencih mora šola že zgodaj začeti s poučevanjem 
osnovnih strategij, ki se čez leta razvijajo in dopolnjujejo. Strategije ločita v tri sklope 
strategij pri branju, in to so: razmišljanje znotraj besedila, razmišljanje izven besedila in 
razmišljanje o besedilu. Le-te so med seboj tesno povezane in se ne morejo poučevati ločeno.   

1. sklop: Razmišljanje znotraj besedila 

Strategije se nanašajo na neposredno branje besedila. Bralec se uspešno prebije čez besedilo, 
če pravilno prebere besede in povedi ter mu je besedilo razumljivo vsaj do te mere, da lahko 
povzema novo pridobljene informacije iz samega branja.  

Iskanje in uporaba informacij: bralci pridobivajo vidne informacije v tisku in nevidne v 
samem jeziku in pomenu. Med branjem si postavljajo vprašanja, »ali je videti pravilno«, »ali 
je slišati pravilno« in »ali je smiselno« (Clay, 1993, v Fountas in Pinnell, 2017). S postopnim 
nadgrajevanjem dobijo znanje o jezikovnih in besednih strukturah ter idejah v različnih 
zvrsteh literature.  

Spremljanje in samopopravljanje: bralci spremljajo in samopopravljajo svoje branje. Branje 
je proces, med katerim mora bralec za seboj popravljati napake in izpopolnjevati svoje 
poznavanje o prebranem. Medtem ko bralci napredujejo v poznavanju jezika, razvijajo 
zahtevne oblike znanj, razumejo zahtevnejši jezik, spoznavajo literarne značilnosti jezika in 
literarne elemente, kot so zgodba, literarne osebe in ozadje. 

Razčlenjevanje in prepoznavanje besed: Clay (1993, v Fountas in Pinnell, 2017) je postavil 
teorijo, da bralci uporabljajo različne izvore informacij za razvozlavanje besed skozi besedilo. 
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Smiselnost prebranega sestavljajo iz lastnih življenjskih izkušenj. Uporabljajo predvidljivo in 
sprejemljivo slovnično strukturo za napovedovanje možnih besed. Beseda mora »zveneti 
pravilno« v povedi. Bralci, ki jim je angleščina tuj jezik, se še učijo pravilnega oblikovanja 
povedi (sintaksa). S poznavanjem vedno večjega števila besed bralci pridobivajo hitrost in 
avtomatizacijo. Zaradi tega lahko hitreje in učinkovitejše razčlenjujejo in prepoznavajo daljše 
ter zahtevnejše besede.  

Ohranjanje tekočnosti: Tekočnost ne pomeni hitrega branja. Na začetku bralec lahko 
upočasni svoje branje za nadzor branja besede za besedo in iz leve proti desni. S tem pridobijo 
zagon in branje postane branje. Tudi pri tihem branju se dober bralec hitro premika po 
besedilu. 

Prilagajanje: Bralci prilagajajo svoje branje glede na zahtevnost posameznih besed v 
besedilu. Branje upočasnijo ob težjih besedah in nato spet berejo hitreje. Odvisno je tudi od 
zvrsti in značilnosti besedila (na primer grafi, stranske vrstice ali drugi različni načini 
organiziranosti besedila). 

Povzemanje: Bralci med branjem povzemajo. To pomeni, da si zapomnijo pomembne 
informacije, ki jih kasneje uporabijo za globlje razumevanje besedila. 

2. sklop: Razmišljanje izven besedila 

Naslednje strategije se nanašajo na bralčevo miselnost med samim branjem. Bralec mora 
aktivirati višje kognitivne procese, da skuša predvideti, kaj mu bo avtor sporočil v 
nadaljevanju oziroma skuša sklepati, kaj mu avtor želi povedati izven tega, kar je zapisal. Pri 
uporabi teh strategij mora bralec uporabljati tudi znanje, ki ga je že pridobil, in ga povezati z 
novimi informacijami.  

Predvidevanje: Bralci predvidevajo, kaj se bo zgodilo v nadaljevanju. Predvidevajo naslednjo 
besedo, poved ali dogodek v zgodbi. Spremljajo značilnosti literarnih likov in predvidevajo 
njihova dejanja. Med branjem je predvidevanje stalno prisotno. 

Vzpostavljanje povezav: Bralci svoje znanje uporabijo za razumevanje tako leposlovnih kot 
strokovnih besedil. Poistovetijo se z liki iz zgodb. Zgodbe iz knjig povežejo s svojimi 
življenji, z drugimi zgodbami in okolico. S spoznavanjem več in več besedil lahko ustvarijo 
močne povezave med svojimi izkustvi. 

Sintetiziranje: Bralci nove informacije in ideje iz besedil združujejo v celoto. Znova in znova 
se srečujejo z novimi informacijami, ki jih vključujejo v svojo zakladnico znanja. Njihov 
spekter znanja se širi. 

Sklepanje: Bralci sklepajo, kaj avtorji namigujejo, vendar ne vedo natančno, kaj. Sklepanja 
niso sposobni samo starejši in izkušenejši bralci, temveč so tudi mlajši bralci sposobni 
sklepati, kaj želi avtor posredno sporočiti. Z zahtevnejšimi besedili se poveča potreba po 
sklepanju.  

3. sklop: Razmišljanje o besedilu 

Najzahtevnejši strategiji sta analiza in kritika. Bralec se mora znati še bolj poglobiti v 
prebrano besedilo in na koncu ovrednotiti, kakšen je bil avtorjev namen.   
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Analiza: Ni pomembno samo to, da bralci berejo z natančnostjo in razumevanjem, pomembno 
je tudi, da so pri branju analitični. Vprašati se morajo, kako je avtor uredil in oblikoval 
besedilo. Analitično mišljenje povečuje bralčevo globlje razumevanje besedila. Poleg tega 
spoznava in pridobiva veščine pisanja. 

Kritika: Bralec si o besedilu ustvari svoje mnenje, ovrednotiti mora samo sporočilo avtorja. 
Za bralca začetnika je besedilo lahko zabavno, zanimivo, prijetno. Izkušenejši bralec pa mora 
biti do besedila veliko bolj kritičen. Med branjem si zastavlja različna vprašanja: »Ali so liki 
resnični?«, »Ali je zgodba smiselna?«, »Kakšna je kakovost besedila?« itd.   

c) Delovne postaje za razvijanje pismenosti in organizacija prostora v učilnici 

Pred izvajanjem vodenega branja mora biti zagotovljen še zadnji korak. Učenci se morajo 
naučiti, kako 30–60 minut preživeti čas neodvisno od učiteljice in hkrati tudi ne motiti 
skupine učencev ali posameznika, s katerim učiteljica izvaja vodeno branje. Vodeno branje je 
del programa opismenjevanja, zato se to izvaja znotraj pouka in ne izven njega. Pomembno je, 
da kljub temu, da so učenci tisti čas samozaposleni, še vseeno koristno in poučno preživijo 
čas. Zelo priljubljene so različne delovne postaje za razvijanje pismenosti. Učenci na tak 
način utrjujejo veščine in strategije, ki so se jih prej skupaj z učiteljico učili. Pomembno je, da 
vsi učenci poznajo potek dela na postajah in vedo, čemu služijo določene dejavnosti.  

Vse to zahteva posebno ureditev učilnice, ki v večini primerov ni klasična oziroma frontalno 
postavljena. Po navadi je miza za izvajanje vodenega branja nekoliko oddaljena od drugih 
miz. Dobro je, da je tudi drugače oblikovana, in sicer v obliki polkroga. Učenci sedijo 
nasproti učiteljice ob ukrivljenem delu mize.  
 
Učilnica ima lahko druge mize razporejene po delovnih postajah in dejavnostih (postaja za 
pisanje, branje, matematiko, poslušanje itd.) ali pa frontalno (v višjih razredih). Vsak učitelj si 
po svoje organizira in prilagaja prostor. Spodaj je primer razporeditve miz in omar v učilnici 
na razredni stopnji (slika 1). I. C. Fountas in G. S. Pinnell (2017) poudarjata, da je 
organizacija učilnice zelo pomembna. Učenci morajo imeti ob samostojnem delu materiale na 
dosegu rok in ustrezno razporejene, da ne potrebujejo pomoči učiteljice.  

 
Slika 1: Primer razporeditve miz in omar v učilnici na razredni stopnji (Fountas in Pinnell, 2017, str. 

508) 
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1.6.3.2 Postopnost izvajanja vodenega branja 

Avtorici I. C. Fountas in G. S. Pinnell (2017, str. 128) sta korake pri vodenem branju prikazali 
z neprekinjenim krožnim sistemom (slika 2). Koraki nam služijo za tedensko načrtovanje dela 
z učenci. Zelo dobro je razvidno, da sta prisotni stalno opazovanje in ocenjevanje učenčevih 
bralnih zmožnosti. Na podlagi tega lahko učitelj sproti prilagaja podporo in način dela znotraj 
začrtanih predhodnih korakov.  

 

Slika 2: Koraki pri procesu vodenega branja 

Če učitelj dobro opazuje posameznika pri branju, potem bo tudi bolje in lažje vključeval 
diferenciacijo pri vsakem koraku. Diferenciacija je prisotna že takoj na začetku, ko učitelj 
prek opazovanja in ocenjevanja sestavi skupino učencev ter izbere ustrezna besedila. Potem 
izbira, koliko in katero podporno metodo bo uporabil pri določeni skupini. Diferenciacija se 
nadaljuje tudi pri samem poučevanju skupine za mizo. Učitelj ponovno sproti opazuje tako 
celo skupino kot tudi posameznika – kar je najpomembnejše. Učitelj si mora želeti, da vsak 
posameznik napreduje in se mora hkrati zavedati, da se ne uči branja cela skupina, ampak 
posameznik (Lose, 2007, v Ford, 2016).  

Tudi Clay (1998, v Ford, 2016) trdi, da si mora učitelj pri vsaki učni uri zastaviti neke cilje, ki 
jih želi doseči s skupino. A ob tem podari, da morajo biti učitelji pozorni in sestaviti 
dejavnosti, kjer bodo lahko hkrati ob poučevanju tudi opazovali, kako posameznik skuša 
doseči cilje, saj pot do cilja ni enaka za vse, in kakšne napake pri tem učenec naredi, da lahko 
na podlagi tega načrtuje nadaljnja srečanja.  

1.6.3.3 Razvrščanje učencev v bralne skupine   

Zelo pomembna začetna točka pred konkretnim izvajanjem vodenega branja je razvrščanje 
učencev v bralne skupine, in sicer glede na tehniko branja in bralno razumevanje knjig 
različnih zahtevnosti. Učitelj prek tega sestavi začasne skupine, ki zajemajo podobne učence, 
saj bodo potrebovali zanje primeren način poučevanja. Te skupine niso enake celo leto, 
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ampak se spreminjajo glede na napredovanje posameznega učenca pri branju. Določena 
stopnja bralca učitelju ponudi izbiro primerno zahtevnih besedil. Učitelj mora upoštevati 
potrebe, predznanje in težiti k napredovanju vsake skupine. Izbrano besedilo učencu 
omogoča, da se lahko učenec uspešno spoprijema s pomenom, jezikom in tiskom besedila. 
Prav tako učitelji uporabljajo besedila zato, da učencem pomagajo razširiti obzorja in jih 
navajati, kako naj se obnašajo kot bralci (Fountas & Pinnell Leveled Books website, b.d.). 

Zelo pomembno je, kako učence razvrstimo v manjše skupine. Skupine, ki jih iščemo, morajo 
biti sestavljene čim bolj homogeno, da lahko načrtujemo primerne dejavnosti. Da bi prišli do 
take skupine, je treba oceniti in določiti učenčevo stopnjo branja in pisanja. To lahko 
dosežemo z različnimi nalogami (začne se s prepoznavanjem različnih črk na abecedi, 
pisanjem svojega imena, pogostih besed (angl. sight words) in nadaljuje z zapletenejšimi 
besednimi nalogami). Še posebej pozorni moramo biti pri najbolj zgodnjih bralcih, saj so tam 
po navadi razlike največje in se mora znanje graditi postopoma (Richardson, 2009). 

Pri določanju težavnostne ravni besedil glede na cilje v posameznem razredu je v angleško 
govorečem okolju uveljavljena spodaj predstavljena shema.  

 

Slika 3: Razpored težavnostne ravni besedil (A–Z) glede na določen razred angleško govorečih 
učencev (Fountas in Pinnell, 2017, str. 294) 

Slika 3 prikazuje težavnostno raven besedil od A do Z+ glede na cilje posameznega razreda 
oziroma stopnje izobraževanja avtoric I. C. Fountas in G. S. Pinnell (2017, str. 294). Shema v 
levem stolpcu prikazuje zahtevnost besedil od najlažje ravni A do najtežje ravni Z. Puščice 
zajemajo, katere ravni besedil so primerne za posamezni razred. Shema velja za učence, ki jim 
je angleščina materni jezik in imajo že v času obiskovanja vrtca kar pester nabor poznanega 
angleškega besedišča. Shema podpira pristop vodenega branja, zato se učitelji, ki uporabljajo 
ta pristop v Ameriki, opirajo na to razporeditev.  
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Besedila so razvrščena v ravni od A do Z glede na različne dejavnike. Ti dejavniki so 
(Fountas in Pinnell, 2012, str. 4):  

- zvrst (leposlovne in druge knjige), 

- struktura besedila (Način, kako je besedilo organizirano in predstavljeno. Ali je 
razdeljeno na poglavja, kako si sledijo informacije – kronološko zaporedje itd. Več je 
teh struktur, bolj zahtevno je besedilo.), 

- vsebina (Nanaša se na predznanje bralcev, koliko so bralcu določeni koncepti 
poznani.), 

- tema in ideja (Koliko tem in idej se pojavi znotraj enega besedila.), 

- jezik (Način pisanja, npr. v leposlovnih knjigah je veliko dialoga in prispodob, v 
strokovnih pa je več opisov, izrazov in pojmov.), 

- poved (dolžina in kompleksnost), 

- besedišče (poznavanje tako pomena kot tudi zapisa in branja besed), 

- besede (število besed, število različnih besed, število ponavljajočih se besed, težavnost 
besed za dekodiranje in prepoznavanje), 

- slike (Sem spadajo risbe, slikanice in fotografije, ki pripomorejo k boljšemu 
razumevanju besedila in užitku. Slika je ključnega pomena pri kakovostnih besedilih.), 

- knjiga in tisk (Fizična podoba besedila – velikost, dolžina, tako postavitev kot tudi 
kazalo, stranski slovarji besed, priročniki izgovarjave besed itd.). 

Učitelji, ki poučujejo angleščino kot tuji jezik, pa uporabljajo naslednjo shemo (slika 4), kjer 
so bralci razdeljeni v štiri osnovne skupine. Tu ni razporeditve glede na starost in razred 
učencev, ampak glede na obvladanje jezika. Bralci se razlikujejo v poznavanju angleškega 
besedišča, tekočnosti in pravilnosti branja ter bralnem razumevanju besedil. 

 

Slika 4: Skupine bralcev in ravni besedil za učence, ki se angleščino učijo kot tujega/drugega jezika 
(HCDE/K-12 Literacy, b.d.) 
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I. skupina: Nebralci in porajajoči se bralci (orig. Pre-A and emergent guided reading)  

Znotraj te skupine je med nebralci in porajajočimi se bralci velika razlika. Porajajoči se bralci 
so že pripravljeni na vodeno branje, medtem ko nebralci še niso (Richardson, 2009).  

Nebralci so tisti, ki poznajo manj kot 40 velikih in malih tiskanih črk ter ne slišijo in ne 
poznajo glasov v besedi. Ti so verjetno imeli še premalo izkušenj s knjigami, zato tudi nimajo 
usvojenega levo desnega koncepta ter ne ločijo med črko in besedo. Veliko se naučijo prek 
skupinskih dejavnosti, kot so glasno branje, skupno branje in interaktivno pisanje. Zanje je 
izdelan poseben učni načrt, ki je primeren tudi za tiste, ki so se šele začeli učiti jezika. Učni 
načrt na grobo zajema štiri komponente: delo s črkami in poimenovanjem, delo z glasovi, delo 
s knjigami in interaktivno pisanje (Richardson, 2009). To pa zajema štiri osnovna področja 
zgodnjega opismenjevanja, in sicer: vizualni spomin, fonološko zavedanje, oralni jezik in 
koncept tiskanih besed (Clay, 1991, v Richardson, 2009).  

Porajajoči se bralci so tisti, ki poznajo večino črk (več kot 40 malih in velikih tiskanih črk) in 
razumejo dovolj angleščine, da lahko sledijo enostavnim navodilom. Ti bralci se na lestvici 
avtoric I. C. Fountas in G. S. Pinnell uvrščajo med stopnjo A in C. Učni načrt se osredotoča 
na učenje primernih bralnih veščin in strategij. Avtorica to dvoje strogo ločuje in pravi, da se 
veščin ne moreš naučiti, če prej ne obvladaš nujno pomembnih strategij.  

Zgodnje bralne strategije se nanašajo na učenčevo védenje in preprečujejo zmedenost pri 
dejavnostih. Vključene so naslednje strategije (Richardson, 2009):  

- tapkanje po posameznih besedah med glasnim branjem;  

- prepoznavanje besed s pomočjo sličice in prve črke;  

- pisanje neznane besede prek znanih glasovnih zlogov;  

- nadzorovanje med branjem in pisanjem prek že znanih besed, začetnic in pomenov 
besed ter  

- razglabljanje o zgodbi na učiteljevo spodbudo.  

Bralne veščine so prav tako zelo pomembne, vendar so neuporabne, če učenec predhodno ne 
usvoji osnovnih bralnih strategij. Med bralne veščine spadajo (Richardson, 2009):  

- poznavanje oblik črk ter pravilna izgovarjava vseh črk in glasov v abecedi; 

- veščine pisanja in branja vidno zaznanih besed;  

- poznavanje zaporedja glasov (soglasnik, samoglasnik, soglasnik) in  

- uporaba presledkov med pisanjem posameznih besed.  

Ford (2016) pravi, da je zelo pomembno, da učenci na tej stopnji doživljajo uspehe in jim je 
branje v užitek. Tako sami sebe začnejo doživljati kot bralce in pisce. Saunders-Smith (2003, 
v Ford, 2016) poudari, da so na tej stopnji velikokrat vključeni učenci, ki imajo manj izkušenj 
z jezikom kot drugi in potrebujejo več skupinskega branja ter več dela s poimenovanjem črk 
in imen, z glasovi, s knjigami in z interaktivnim pisanjem. Več o tem je napisanega v 
naslednjem poglavju: Priprava na vodeno branje.  
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II. skupina: Zgodnji bralci (orig. early guided reading) 

Zgodnji bralci poznajo vse črke, glasove in vsaj 20 do 30 besed, ki jih znajo sami napisati in 
prebrati. Imajo pa težave s tekočnostjo branja. Na tej stopnji se soočajo z različnimi težavami, 
na katere naletijo med branjem besedila, saj povedi postanejo vedno daljše in besede vedno 
bolj zapletene (Richardson, 2009). Ne ukvarjajo se več s tem, kaj je branje, temveč se učijo o 
tem, kako brati (Ford, 2016). Zato se morajo naučiti in usvojiti kar nekaj učinkovitih tehnik, 
ki jim pomagajo pri razvozlavanju težjih besed oziroma besednih zvez.  

To so nekatere tehnike (Richardson, 2009):  

- ponovno branje dela besedila za ugotavljanje bistva in sprotno preverjane pomena 
zgodbe;  

- predvidevanje besede oziroma dogajanja v zgodbi;  

- pomnjenje prebranega in ponovno ustno obnavljanje zgodbe;  

- branje, namenjeno vaji tekočnosti, izražanju in ubeseditvi;  

- načrtno branje in pisanje pogostih besed, ki se pojavljajo v povedi;  

- uporaba fonetičnih pravil pri branju in pisanju (branje samoglasnikov, tihega e-ja, 
zadnjih delov besed itd.). 

Učenčeva tekočnost pri branju se bo izboljšala, ko bo učenec avtomatiziral »sight words«, t. i. 
najbolj pogoste besede (npr. jaz, ti, moj, in, ali, igrati se itd.) in bo uporabljal različne 
strategije pri branju (Allington, 2009, v Richardson, 2009).  

Zelo pomembna točka te stopnje je, da se učenci med branjem naučijo preverjati samega sebe 
prek poslušanja in spraševanja (npr. Ali je to, kar sem prebral, smiselno?). S tem gradijo 
razumevanje prebranega in lažje obnovijo zgodbo. Postopoma učencem ponudimo vedno bolj 
kompleksne zgodbe. Boyles (2009) pravi, da se tukaj začnejo temelji bralnega razumevanja. 
Učenci postopoma začnejo iskati glavno idejo besedila in uvidijo temo. Na podlagi prebranih 
dejstev se navajajo predvidevati naslednje dogodke oziroma predvidevajo zaključke. Z večjim 
užitkom se vključujejo ali celo začnejo diskusijo o prebranem besedilu. Povečuje se njihova 
samoučinkovitost.  

III. skupina: Prehodni bralci (orig. transitional guided reading) 

Prehodni bralci sedaj poznajo že široko paleto pogostih besed. Graditi pa morajo na 
tekočnosti branja, prepoznavanju strategij za branje daljših besed, širjenju besedišča in 
boljšem razumevanju. Take bralce lahko najdemo v katerem koli razredu, saj tudi če tekoče 
berejo, ne poznajo še vseh besed in morajo pridobivati besedišče in bralno razumevanje.  

Na tej stopnji se osredotočimo na pet področij:  

- samonadzorovanje,  

- dekodiranje,  

- tekočnost,  

- besedišče in  

- obnovo.  



48 
 

Ko učenec postane močan na vseh teh področjih, še bolj intenzivno delamo na globljem 
bralnem razumevanju. Učenec s tem doseže še zadnjo stopnjo vodenega branja kot »tekoč 
bralec« (Richardson, 2009). Na tej stopnji je pomembno, da učenec napreduje od poznavanja 
strategij, ki so mu v pomoč pri branju, k dejanski uporabi teh strategij. Vedeti morajo, kako, 
kdaj in zakaj so jih uporabili, saj si s tem pomagajo pri prepoznavanju glavnih idej in tem. Le-
to povezujejo z osebnimi pogledi in uporabijo pri svojem pisanju (Boyles, 2009).  

IV. skupina: Tekoči bralci (orig. fluent guided reading) 

Tekoči bralci nimajo več večjih težav z dekodiranjem besed, zato se lahko še toliko bolj 
posvetijo razumevanju daljših in težjih besedil. V vseh prejšnjih stopnjah je bralno 
razumevanje del vodenega branja, na tej stopnji pa se temu najbolj posvetimo. Izbrati moramo 
besedilo, ki je ravno dovolj zahtevno za določenega bralca. Spodbudimo ga k uporabi še več 
različnih strategij, ki mu pomagajo razumeti, kaj bere (Richardson, 2009).  

Teži se k temu, da postajajo boljši tudi kot pisatelji. Sedaj imajo vsa znanja, strategije, orodja 
in želje, ki jih potrebujejo za dobrega bralca in pisatelja. Potrebujejo le minimalno podporo 
učitelja, da ga usmerja in mu ponudi primerno literaturo, saj so navsezadnje še vedno učenci 
(Ford, 2016). Pearson (2006, v Ford, 2016) poudarja, da mora vedno biti kurikularni cilj 
ustvarjati usposobljene bralce in pisatelje.  

1.6.3.4 Izbira besedila pri vodenem branju 

V Sloveniji nimamo sistema, ki bi besedila ločil po posebnih bralnih kategorijah. Niti ni 
priporočljivo, da se dela stroga klasifikacija, saj s tem zelo omejujemo otroke pri izbiri knjig. 
Tisti bolj sposobni si ne upajo izbrati knjig, ki so razporejene za starejšo starostno skupino ali 
obratno, tisti slabši si ne upajo posegati po knjigah za nižjo starostno skupino. Leposlovne 
knjige v slovenskih knjižnicah na mladinskih oddelkih so pogosto razporejene po starostnih 
obdobjih otroka: 

- C – cicibani: od predbralnega obdobja do 9. leta starosti, 

- P – pionirji: od 10. do 12. leta starosti, 

- M – mladinci: od 13. do 15. leta starosti, 

- L – ljudsko slovstvo,  

- leposlovje v tujih jezikih, 

- poučne knjige (strokovna literatura). 

Leposlovje v tujih jezikih (večinoma prevladuje angleščina) je večinoma razdeljeno v šest 
skupin, ki se razlikujejo po zahtevnosti.  

Za tiste starejše učence in odrasle pa velja sistem razporeditve knjig po univerzalni decimalni 
klasifikaciji, najprej glede na področja in znotraj tega po abecednem ključu imen avtorjev 
(Kemperle in Šauperl, 2011).    

Pri uporabi pristopa vodenega branja je zelo pomembno najti primerna besedila oziroma 
knjige, zato v nadaljevanju predstavljamo merila za izbiro ustreznih besedil za vodeno branje 
in ovire, na katere lahko naletimo pri izbiri besedil.   
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a) Merila za izbiro ustreznih besedil za vodeno branje 

Pri vodenem branju se veliko govori o pravilni izbiri besedil oziroma knjig. Težavnost 
besedila vpliva na učenčevo samozavest in motivacijo, zato moramo biti zelo previdni. Najti 
moramo most med prelahkim, kjer so učenci že neodvisni, ter pretežkim, kjer učenci 
doživljajo frustracije in je poučevanje neučinkovito.  

Ford predstavi tabelo (preglednica 2), ki jo je pred 70 leti izumil Betts in se od takrat do danes 
ni bistveno spremenila (Halladay, 2012, v Ford, 2016, str. 74). Nekateri drugi raziskovalci so 
hoteli postaviti nove mejnike, a se je Bettsova formula izkazala za dokaj ustrezno pri 
določanju bralne stopnje učenca. Učencu ponudimo v branje določeno besedilo, pri katerem 
spremljamo pravilnost branja in bralno razumevanje. 

Preglednica 2: Bralna zmožnost učenca po Bettsu 

                              

 

 

 

 

Ko opazujemo učence in jih hkrati ocenjujemo, nam informacije o zmožnostih branja 
posameznega učenca veliko povedo. Avtor je na podlagi pravilnosti in razumevanja branja 
kategoriziral osem profilov bralcev (Ford, 2016, str. 42): 

a) Bralec je besedilo prebral pravilno in z razumevanjem.  

b) Bralec je besedilo prebral s popravki in razumevanjem.  

c) Bralec je besedilo prebral s popravki in nepopolnim razumevanjem.  

d) Bralec je besedilo prebral z napakami in z razumevanjem.  

e) Bralec je poskušal prebrati besedilo, a je bilo prisotnih veliko napak ali ni bilo 
razumevanja.  

f) Bralec ni dokončal branja.  

g) Bralec se je branil branja.  

Kljub temu da nam ocenjevanje pravilnosti pri branju daje neko oceno in vpogled, v katero 
stopnjo spada učenec, se moramo zanašati tudi na svojo intuicijo ter se prilagajati otrokovemu 
interesu in sposobnostim.  

Učenci, ki jim je angleščina tuji jezik, potrebujejo učenje vseh štirih komponent jezika, in 
sicer učenje branja, razumevanja, govorjenja in pisanja v angleščini. Ti učenci usvajajo jezik s 
poslušanjem in razumevanjem sporočil, ki so malenkost nad njihovim trenutnim znanjem 
angleščine. Za učence, ki se učijo angleščine na prvi stopnji (nebralci in porajajoči se bralci), 
bi bilo najprimernejše, če bi jim pripravili knjige, ki govorijo o temah, ki so jim poznane in 
imajo že nekaj podlage. To je v praksi pogosto skoraj nemogoče, zato učenci potrebujejo našo 

 Pravilnost pri branju  Razumevanje prebranega 

Neodvisen pri branju 99 % 90 % 

Potrebuje podporo 95–99 % 75–89 % 

Doživlja frustracije pod 90 % pod 50 % 

stopnja, na 
kateri se 
izvaja 

vodeno 
branje 
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pomoč pri razumevanju besedil. Poleg tega se morajo učenci spopasti z novim besediščem in 
sintaktično drugačnimi oblikovanimi povedmi v primerjavi s povedmi v maternem jeziku. 
Vzorec branja iz maternega jezika, ki ga prinašajo v branje angleščine, ni tako dober kot 
znanje govornika v angleščini, zato potrebujejo pomoč. Vsakič, ko izberemo knjigo, moramo 
analizirati in definirati razumevanje pojmov, besedišče in znanje jezika, s katerim se bodo 
učenci morali spopasti. To je še posebej pomembno, če pričakujemo, da bodo učenci sami 
brali knjigo in ne bodo le poslušali (Fountas in Pinnell, 2017). 

Na bralca pri branju besedila vpliva veliko dejavnikov. Povezava med bralcem in knjigo se 
dotika v treh točkah. Najprej na bralca vpliva sama knjiga z vsebino, videzom, namenom 
avtorja itd., nato je pomemben prispevek bralca h knjigi, npr. predznanje, motivacija, 
besedišče itd., nazadnje pa še zunanji dejavniki, kot so čustveno razpoloženje, fizična 
pripravljenost, razplet knjige skupaj z drugimi socialnimi in kulturnimi vplivi (Wisconsin 
Department of Public Instruction, 1986, v Ford, 2016). Če katerega od teh dejavnikov 
spremenimo, se lahko spremeni težavnost besedila, kar pa vpliva na stopnjo uspeha pri branju 
in razumevanju.  

Pri določanju stopnje težavnosti knjige pa vendarle ne moremo zajeti vseh zgoraj naštetih 
dejavnikov. Na žalost lahko upoštevamo le tiste, ki se jih da izmeriti (npr. dolžina povedi, 
pogostost besed itd.). Zanemarjeni pa so drugi dejavniki, saj tudi če dva učenca spadata v 
enako skupino oziroma stopnjo, to ne pomeni, da se jima bo zdelo besedilo enako težko 
oziroma lahko. Bolj kot dosledno se držati stopnje težavnosti besedila, se moramo po svojem 
občutku držati besedil, ki določenemu učencu pomagajo pri razvijanju potrebnih bralnih 
veščin in spretnosti, da bo izboljšal svoje branje in nekoč postal dober usposobljen bralec. Pri 
začetnih bralcih moramo posebno pozornost posvečati kakovosti in količini besed v besedilu. 

Hiebert (2014, v Ford, 2016) pravi, da je znanje tisto, ki vodi k napredovanju. Znanje pa je 
pogosto povezano s poznavanjem besedišča. Učenec se bo lažje in hitreje prebil čez besedilo, 
če mu bodo besede poznane in jih bo lažje dekodiral in razumel ter si jih zapomnil za 
naslednjič. 

b) Ovire pri izbiri besedil 

Pomembno je hitro prehajanje med posameznimi stopnjami besedil. Če se pobližje pogleda 
število besed znotraj posamezne stopnje besedila, se vidi, da tisti na višji stopnji prebere 
veliko več besed kot tisti na nižji. S tem pa hitreje in bolj učinkovito spoznava nove besede in 
napreduje v tekočnosti. Prav tako moramo biti pozorni pri knjigah iste stopnje, npr. kako 
pogosto se pojavljajo besede in koliko je novega besedišča. Čeprav je pomembno ponavljanje 
besed, je prav tako pomembno širjenje besednega zaklada in je treba paziti, kako dolgo se 
zadržujemo pri določeni knjigi oziroma se vprašati, ali je dovolj učinkovita.  

Ford (2016) poudari, da je večkrat težava v poimenovanju glavnih junakov v zgodbi, ki jim 
avtorji dajo imena predmetov ali hrane, saj želijo, da bi se določena beseda ali sklop besed 
tako čim večkrat ponovila in naj bi si ju otroci tako hitreje zapomnili. A brez pravega 
konteksta in slike, ki zares upodablja to besedo, jo učenci težko prenesejo v vsakdanje 
življenje in si jo težje zapomnijo (npr. neki avtor je dal mucama v zgodbi ime »Jam in Ham«). 
Pomemben vidik pri izbiri besedila je, da se besed ne učimo ločeno, ampak tako, da jih 
spoznamo v kontekstu in gradimo besedišče in s tem tudi znanje.  

Pri izbiri knjige določene stopnje je najbolje primerjati med seboj dve besedili oziroma knjigi. 
Tisto besedilo, ki ima več besed, več raznolikega besedišča in so besede, povezane v kontekst, 
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kjer je jasno razviden pomen, je boljše (Ford, 2016). Pomagamo si lahko s spodnjo 
preglednico (preglednica 3).    

Preglednica 3: Preglednica za analizo dveh besedil 

 Prvo besedilo Drugo besedilo 

Raven besedila (A–Z)   

Število vseh besed v besedilu   

Število posameznih besed (ne štejemo ponavljajočih se 
besed) 

  

Število besed, ki so za učenca poznane in pozna koncept   

Število besed, ki so za učenca nove, a pozna koncept    

Število besed, ki za učenca tvorijo novo vsebino. Novo 
besedišče in nov koncept.  

  

Drugi kritični pomisleki pri analizi besed v besedilu   

 

Za določeno stopnjo težavnosti knjig zagotovimo tudi učinkovito vodeno branje za 
posameznikove primanjkljaje na področju branja. Ko so testirali učence na isti stopnji, so 
ugotovili, da so naredili enako število napak in celo pri enakih besedah. Vendar to še ni 
pomenilo, da so med seboj popolnoma enaki, kajti pot, do katere so prišli, je bila zelo 
različna. Nekateri so si pomagali z iskanjem vizualno podobne besede, nekateri z začetnicami, 
nekateri z razbranim kontekstom v besedilu oziroma povedi. To so razlike in primanjkljaji, na 
katere mora biti učitelj pozoren, da jih lahko odpravi (Ford, 2016).  

Pri izbiri knjig se ne smemo omejevati le z zgodbicami, ampak moramo posegati tudi po drugi 
zvrsti literature (serije leposlovnih besedil, stripi, strokovna besedila), saj lahko tudi tam 
najdemo lahka besedila, ki bi pritegnila učenčevo pozornost. Na voljo so različne kratke 
pesmice, članki v časopisih, revijah z različno tematiko (narava, arheologija itd.). S tem bomo 
učencem omogočili, da se bodo videli kot prave bralce, ki lahko berejo različna besedila. 
Dobrodošla so tudi besedila na internetu, kajti dandanes učenci veliko posegajo po internetnih 
virih, le-ti pa so različnih težavnosti. Učenci so bolj motivirani in bodo lažje sprejeli ponujena 
besedila od učiteljice. Motiviramo lahko vse učence v razredu, kljub temu da se pri branju 
močno razlikujejo. Ford (2016) ponuja vprašalnik, s katerim ugotovimo, katere zvrsti in 
tematika knjig pritegnejo določenega posameznika. Vsak učenec se bo počutil slišanega in bo 
lažje pristopil k branju, saj je treba upoštevati dejavnike, kot so spol, rasa, vera, predznanje 
itd. Nekaj vprašanj in možnih odgovorov iz preoblikovanega vprašalnika (Opitz, Ford in 
Erekson, 2011, v Ford, 2016, str. 193) je podanih v nadaljevanju:  

- Ali rad bereš?  

(__Da, ves čas.        __da, večino časa.        __da, včasih.         __po navadi ne.) 

- Katere teme te zanimajo?  
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(__živali      __glasba       __umetnost       __šport         __vici         __avtomobili    

__znanost      __znane osebnosti       __ različni kraji         __čarovnije     __ drugo) 

- Katere tipe leposlovnih knjig najraje bereš?  

(__ skrivnostne       __ grozljivke        __ mite in legende      __fantazijske                   

__ romantične             __ pravljične                  __ drugo) 

- Katere tipe neleposlovnih knjig (poučne, strokovne in zgodbe po resničnih dogodkih) 

rad bereš? 

(__biografije in avtobiografije      __dogodki v preteklosti       __trenutni problemi 

__  politika           __ dejstva in pričevanja      __ drugo) 

- Ali rad bereš knjige v serijah? 

- Ali rad bereš prozna dela? 

- Ali rad bereš revije? 

- Ali imaš rad … 

(slikovne knjige             da/ne               knjige z mehko platnico   da/ne 

knjige s poglavji           da/ne               e- knjige                            da/ne 

knjige s trdo platnico    da/ne               zvočne knjige                   da/ne) 

- Kaj ti pomaga pri izbiri knjige (izberi 3)? 

(__ platnica        __ naslov      __ avtor       __ tema      __ format       

__ raven             __ zvrst         __ serija       __ priporočila drugih) 

1.6.3.5 Pripomočki za izvajanje vodenega branja 

Za učinkovito izvajanje pristopa vodenega branja potrebujemo poleg besedil še veliko drugih 
pripomočkov. Vsak pripomoček ima svoj namen in je izredno pomemben za razvijanje 
bralnih veščin in strategij. Pripomočki se razlikujejo glede na stopnjo skupine.  

1. Pripomočki za nebralce (Richardson, 2009): 

- Tabela z abecedo: vsak učenec dobi podlogo z abecedo, ki je plastificirana ali pa je 
list, vložen v prozorno mapo. Abeceda ima poleg črk tudi slikovno oporo za vsako 
črko. 

- Predloga z imenom: na drugi strani abecede je zapisano ime učenca, ki služi dejavnosti 
»delo z imenom«.  

- Vrečka z magnetnimi črkami: vsak učenec ima svojo vrečko in v vrečko dodajamo 
črke, ki se jih učenec nauči. 

- Ček lista za poimenovanje črk in glasov: to ček listo ima pri sebi učitelj in jo sproti 
izpolnjuje za vsakega učenca posebej.  
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- Flomastri za belo tablo in brisalo: to dobi vsak učenec. Flomaster uporablja za 
dejavnosti, povezane s pisanjem.  

- Lesene palčke: dobi jih vsak učenec. Uporabljajo se pri branju, služijo mu kot kazalnik 
branja besede. 

- Sličice z začetnimi glasovi soglasnikov: za vsak soglasnik se izbere šest do osem sličic, 
sličice se plastificirajo in pospravijo v ovojnice.  

- Kartončki za pisanje povedi in škarje: daljši podolgovati kartončki, na katere se med 
izvajanjem vodenega branja napiše poved. S škarjami se prerežejo posamezne besede.  

- Lahke mini knjige (raven A): ena kratka poved na strani.  

- Časovnik.  

2. Pripomočki za porajajoče se bralce (Richardson, 2009): 

- Tabela z abecedo: na tej stopnji je bolj za podporo pri pisanju. 

- Ček lista za poimenovanje črk in glasov: uporablja se, dokler učenci ne poznajo vseh 
črk in glasov.  

- Bele tablice, flomastri in brisala: toliko, kot je vseh učencev (do šest v skupini).  

- Več setov magnetnih črk: za sestavljanje besed.  

- Sličice z začetnimi glasovi soglasnikov in kratkih vmesnih samoglasnikov: okoli šest 
plastificiranih sličic za vsak glas.  

- Obrazci za ocenjevanje učenčevega napredka.  

- Učne priprave: za prvi in drugi dan.  

- Knjige za določeno raven (A, B, C): vsak učenec ima svojo knjigo pred seboj.  

- Tabela s pogostimi besedami: učitelj vsakič, ko učenec samostojno pravilno zapiše 
besedo, na tabeli označi kljukico. Ko ima učenec več kot šest kljukic, pomeni, da je 
učenec besedo avtomatiziral.  

- Predloge za škatle glasov: to je plastificirana bela stran z razporejenimi okvirčki za 
deljenje besede na posamezne glasove.  

- Časovnik.  

3. Pripomočki za zgodnje bralce (Richardson, 2009): 

- Časovnik. 

- Bele tablice, flomastri in brisalo. 

- Seti magnetnih črk. 

- Sličice: okoli šest plastificiranih sličic s kratkimi vmesnimi samoglasniki in sličice za 
začetne samoglasniške sklope (bl, ch, itd.). 

- Obrazci za ocenjevanje učenčevega napredka. 
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- Knjige za določeno raven (D–I). 

- Učne priprave. 

- Predloge za škatle glasov. 

- Dnevniki za vodeno pisanje s črtami. 

- Tabela s pogostimi besedami. 

4. Pripomočki za prehodne bralce (Richardson, 2009): 

- Knjige za določeno raven (J–P): pomembno je, da se izberejo knjige, ki so napisane za 
vodeno branje. S tem se izognemo drugim knjigam, ki bi bile primerne za to raven, a 
so predolge za obravnavo. Daljše romane lahko učenci berejo sami doma.  

- Obrazec za ocenjevanje napredka učenca. 

- Učne priprave. 

- Bela tabla in flomaster za učitelja. 

- Predloge za škatle glasov. 

- Seti magnetnih črk ali kartice črk. 

- Časovnik. 

- Osebni sklopi besed (orig. word wall): zbrane besede, pri katerih se najpogosteje 
zmotimo pri pisanju oziroma črkovanju. Uporabljajo se pri vodenem pisanju.  

- Dnevnik za beleženje značilnosti in vsebine knjige: vsebuje osnovne podatke o knjigi, 
kratko vsebino in mnenje o knjigi, izpiske diskusije o prebrani vsebini in novih 
strategijah ter seznam novih neznanih besed, ki se pojavijo v besedilu.  

5. Pripomočki za tekoče bralce (Richardson, 2009): 

- Ocenjevalni obrazci. 

- Besedila različnih zvrsti (od P dalje). 

- Učne priprave. 

- Bela tabla in flomaster za učitelja. 

- Dnevniki branja. 

- Kartice bralnega razumevanja: set kartic, s pomočjo katerih učence navajamo na 
različne strategije za izboljšanje bralnega razumevanja. 

- Plastificirane kartice za učenje strategij besedišča. 

- Samolepilni lističi. 

- Časovnik. 
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1.6.3.6 Potek učne ure po pristopu vodenega branja 

Skozi vse stopnje vodenega branja (od vrtca pa do višjih razredov) je struktura učne ure 
stalna. Zajema dejavnosti pred, med in po branju. Vse učne ure vsebujejo naslednje elemente:  

1. predstavitev besedila, 
2. branje besedila, 
3. pogovor o besedilu, 
4. točke poučevanja, 
5. delo s črkami in besedami, 
6. pisanje o prebranem (ta točka je izbirna). 

Vendar pa se učne ure razlikujejo v izbiri besedil, vsebini knjig, komunikaciji med učenci v 
skupini in ciljih, ki jih želimo doseči (Fountas in Pinnell, 2017). Največji poudarek avtorici 
pristopa dajeta kakovostni izbiri besedila (tako težavnostno kot tudi motivacijsko) ter prek 
učenja strategij in veščin voditi posameznika, da postane samostojen bralec (Fountas in 
Pinnell, 2001, v Tripple, 2015). 

Hitro lahko opazimo, da I. C. Fountas in Gay S. Pinnell (2017) ne želita točno opredeliti in 
omejiti vsakega koraka pri pristopu vodenega branja. Njun namen je, da poučevanje ni ozko 
omejeno, ampak daje učitelju dovolj fleksibilnosti, da si sam oblikuje pot med glavnimi 
elementi učne ure. Dobro se zavedata, da so si skupine učencev zelo različne in da je 
predvsem od učitelja odvisno, kako bo opazoval in spremljal učence ter na podlagi tega 
skrbno načrtoval učni potek vodenega branja. V njunih knjigah, člankih in priročnikih pa 
lahko zelo nazorno in natančno najdemo primere izvedenih dejavnosti pri vodenem branju. S 
takšnimi primeri želita svetovati učiteljem, kako postopati na različnih stopnjah izvajanja 
vodenega branja.  

J. Richardson (2009) v svoji knjigi prikaže bolj jasen potek vodenega branja s pomočjo 
skrbno začrtanih učnih priprav. Tega se je lotila predvsem zaradi številnih dvomov, s katerimi 
se srečujejo učiteljice, ki izvajajo vodeno branje, in ker se zaveda zapletenosti procesa branja. 
Učne priprave vsebujejo vse možne dejavnosti in strategije, primerne za določeno stopnjo 
bralca oziroma raven knjige, ki jo obravnavajo. Še vedno ostaja presoja na ramenih učiteljev, 
kaj od tega bo uporabil, saj le on najbolje pozna učence. Na učnih pripravah je dobro razvidno 
tudi časovno trajanje posamezne dejavnosti, kar je učiteljem v veliko pomoč pri načrtovanju 
učne ure, oziroma katerim dejavnosti morajo dati manjši oziroma večji poudarek.  

 Kaj pravijo raziskave o vodenem branju? 1.6.4

Na začetku bodo predstavljene ugotovitve raziskave, ki sta jo naredila Ford in Opitz (2008, v 
Ford, 2016) o samem poteku vodenega branja. Zanimalo ju je, ali učitelji po svetu pravilno 
uporabljajo načelo vodenega branja, ali se zavedajo pravega cilja, kakšne tehnike uporabljajo 
pri sestavljanju skupin in ali jih prilagajajo itd.  

Rezultati so bili precej zaskrbljujoči, glede na to, da so bili intervjuvani večinoma učitelji 
razredne stopnje. Večina učiteljev (2/3) daje glavni poudarek demonstraciji pri učenju veščin, 
strategij itd. Le 18 % pa jih daje poudarek poučevanju ob podpori (angl. scaffolded 

instruction), kar naj bi bil v teoriji glavni namen vodenega branja. Vidik demonstracije pa naj 
bi bil zastopan bolj pri starejših učencih, ki ne potrebujejo več tolikšne podpore.  
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Glede tehnik grupiranja učencev so bili rezultati zopet zelo zanimivi in raznoliki. Od tega, da 
imajo učiteljice pet skupin ali več, do ene ali dve majhni skupini. Ob tem avtor upa, da je 
razred ali zelo malo številčen oziroma, da so si učenci po spretnostih branja dokaj podobni. 
Praksa se tudi zelo razlikuje glede prehajanja med skupinami, saj je eno izmed načel 
vodenega branja nenehno ocenjevanje učenca in razporejanje učenca v drugo skupino, če je v 
tej dosegel cilje. Četrtina anketiranih je poročala, da se zgodi menjava v skupinah tedensko, 
13 % mesečno, večina pa manj kot mesečno, 12 % pa nikoli. Poleg tega nekatere izvajajo 
vodeno branje vsakodnevno, drugo pa enkrat do dvakrat tedensko. Seveda je tu treba 
upoštevati, da je odvisno, koliko skupin poučuje določena učiteljica – manj, ko je skupin, 
manj je prisotnega dinamičnega prehajanje med skupinami. Učitelji bi se morali manj 
ukvarjati s tem, koliko učencev bo v skupini, kako pogosto mora biti izvajanje, koliko časa 
itd., ampak bolj spraševati, kateri učenci potrebujejo podoben pristop pri učenju. Pri 
ocenjevanju spretnosti branja si večina učiteljev pomaga z dnevnim opazovanjem, 
ocenjevalnimi lističi (angl. running records) ali drugimi neformalnimi oblikami ocenjevanja. 
So pa zelo deljena mnenja o tem, kako pogosto jih uporabljajo (mesečno, manj ali več kot 
mesečno). 

Nato ju je zanimalo, katera besedila uporabljajo učitelji in kako pridejo do njih. Učitelji imajo 
po večini velik nabor knjig po različnih stopnjah, odvisno od šole je, ali so te knjige znotraj 
učilnic ali imajo dostop do tega vsi učitelji na ravni šole, ali si izposojajo med seboj učitelji, ki 
poučujejo isti razred itd. Bolj pomemben je podatek, da prevladujejo pripovedne zbirke knjig. 
Kar pa ne sovpada s teorijo, da bi morali biti učenci izpostavljeni različnim zvrstem literature. 
Različna besedila so napisana na drugačen način, z drugačnimi jezikovnimi vzorci, 
besediščem, strukturo. Učenci postanejo boljši bralci znotraj in zunaj šole, če se urijo tudi v 
branju drugih zvrsti kot le ob pripovedkah, pravljicah itd. Avtor pove, da nekateri pisatelji že 
poskušajo izmišljenim zgodbam narediti različico, ki je bolj poučevalne narave, da bi 
zagotovili uravnovešen dostop do različne literature. Učitelje bi bilo treba spodbujati tudi za 
uporabo člankov iz časopisa, revij, dostopnih člankov na internetu itd. Pravi, da je na tem 
področju še veliko prostora za izboljšanje. Horvat in Jazbec (2009) sta prepričana, da branje 
različnih zvrsti literature pripomore k večjemu kognitivnemu napredovanju v znanju tujega 
jezika, saj s tem krepimo še druge bralne sposobnosti.  

Po navadi se učiteljice takoj, ko začnejo s pristopom vodenega branja, začnejo spraševati, kaj 
naj med tem časom počnejo drugi učenci. Veliko je napotkov o vodenem branju, bolj malo 
pozornosti pa je posvečene drugim učencem, ki med tem časom niso pod budnim očesom 
učiteljice. Raziskave (Ferguson in Wilson, 2009; Reeves, 2011, v Ford, 2016) pričajo o tem, 
da učitelji ravno v tem vidiku vidijo omejitve pri vodenem branju, saj učenci težko delajo 
naloge samostojno oziroma neodvisno od učiteljice. O tem pa se je veliko razpisala J. 
Richardson (2009) v svoji knjigi, kjer natančno opiše, kako je treba učence najprej pripraviti 
na tako obliko dela in katere dejavnosti so priporočene. Ford in Opitz (2008, v Ford, 2016) sta 
ugotovila, da večina učiteljev za učence pripravi različne postaje, kjer se dodatno 
opismenjujejo oziroma krepijo svoje bralne in pisalne veščine. Nekatere učiteljice imajo celo 
na voljo postajo za matematiko, branje v paru, likovno ustvarjanje itd. Ford (2016) se 
sprašuje, ali bi lahko učitelji te postaje bolj omejili na potrebe učencev in s tem naredili 
njihovo neodvisno delo pomembno skoraj toliko kot vodeno branje. Dejavnosti pisanja in 
branja bi morale biti zanimive in bi morale učenca spodbujati k razvijanju spretnosti branja in 
pisanja, tako kot pravi Tomlinson (2001), da morajo imeti vse vaje smisel in namen.  

V nadaljevanju so predstavljene raziskave, ki so v proučevanju zajele načelo vodenega branja. 
Pogosto so ga želeli primerjati z drugo obliko pomoči pri branju z učenci in ugotoviti, kateri 
pristop je bolj učinkovit.   
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Denton, Fletcher, Taylor, Barth in Vaught (2014) so ugotovili, da je vodeno branje najbolj 
razširjen pristop zgodnjega branja na razredni stopnji v šolah po Ameriki. Vendar kljub 
razširjenemu izvajanju (Ford in Opitz, 2008, v Denton idr. 2014) ni bilo narejenih veliko 
empiričnih raziskav, ki bi ovrednotile njegovo učinkovitost. Pregledali so štiri, do takrat 
narejene raziskave, v katerih so raziskovalci iz različnih delov sveta med seboj primerjali 
vodeno branje z drugimi pristopi branja in bralnega razumevanja. Ugotovili so, da so 
raziskovalci med seboj prišli do zelo različnih rezultatov. Večina ni odkrila statistično 
pomembne povezave med vodenim branjem in drugimi pristopi. Tega pa ni mogoče 
posplošiti, ker v večini študij ni bil jasno definiran pristop vodenega branja, poleg tega ni bil 
nikoli v celoti izvajan oziroma je zajemal le nekatere metode in tehnike izvajanja (Denton 
idr., 2014). Ford (2016) je prav tako pregledal do tedaj izvedene raziskave na področju 
vodenega branja. Ugotovil je, da sta dve raziskavi, ki so ju izvedli Tobin in Calhoon (2009) 
ter Nayak in Sylva (2013), potrdili močan vpliv vodenega branja na izboljšanje bralnega 
razumevanja. Tobin in Calhoon (2009, v Ford 2016) sta pristop vodenega branja primerjala z 
bolj eksplicitnim poučevanjem učencev v prvem razredu na dveh šolah. Pri skupini učencev 
vodenega branja se je pokazal velik napredek na treh področjih: hitrejše prepoznavanje 
fonemov, tekočnost branja nebesed in tekočnost branja. G. Nayak in K. Sylva (2013) sta 
odkrili, da poučevanje igra pomembno vlogo pri razvijanju bralnih veščin, in se odločili, da se 
bo njuna raziskava osredotočila na oblikovanje in vrednotenje oblik strukturiranega 
poučevanja, ki bi izboljšale bralno razumevanje učencev v Hong Kongu, ki jim je angleščina 
drugi jezik. Testirali so učence, stare devet do deset let, ki imajo za seboj že tri leta učenja 
angleškega jezika. Učenci so bili razdeljeni v tri supine. Raziskovalna skupina je prejemala 
pristop vodenega branja, druga skupina je prejemala alternativni pristop branja prek e-knjižic, 
tretja je bila kontrolna skupina. Rezultati na področju razumevanja prebranega so pokazali, da 
je višje točke glede na pred in po testiranju dobila le raziskovalna skupina, kjer se je izvajalo 
vodeno branje. Na področju pravilnega branja posameznih besed pa se je pokazal velik 
napredek pri obeh skupinah, ki sta prejemali drugačen pristop od navadnega poučevanja. Obe 
skupini sta bili namreč izpostavljeni glasnemu branju (ali učitelja ali računalnika), zato je 
verjetno takšno poslušanje pomagalo učencem, ki jim je angleščina kot drugi jezik, pri 
razvijanju samostojnega branja besed, saj je bila vzpostavljena povezava med napisanimi in 
prebranimi besedami (Nayah in Sylva, 2013). 

Dentor idr. (2014) so pričakovali, da bo pristop vodenega branja pokazal večjo učinkovitost 
kot eksplicitno poučevanje pri tveganih učencih, a se je izkazalo ravno obratno. Na večini 
testiranih področij se je eksplicitno poučevanje izkazalo za bolj učinkovit pristop. Ford (2016) 
poda komentar k tej raziskavi, da je vodeno branje najbolje ocenjevati v razredu, kjer se 
vodeno branje zares uporablja in kjer naj bi učitelji glede na učenčeve potrebe demonstrirali 
pozitiven učinek vodenega branja.  

Vse omenjene raziskave so bile izvedene z mlajšimi učenci na razredni stopnji. Večinoma so 
zajemale učence, pri katerih angleščina ni materni jezik. Le nekaj raziskav pa je bilo narejenih 
na učencih, ki imajo težave na področju branja. Nobena ni bila izvedena konkretno v povezavi 
z disleksijo. 
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2 EMPIRIČNI DEL 

2.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA, CILJI 
RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 Opredelitev raziskovalnega problema 2.1.1

Skela, Sešek in Dagarin Fojkar (2009) opozarjajo, da v Sloveniji še vedno premalo pozornosti 
posvečamo opismenjevanju v tujem jeziku, še posebno, ker se naš materni jezik (slovenščina) 
zelo razlikuje od učnega tujega jezika (angleščina). Brewster idr. (2002, v Skela in Dagarin 
Fojkar, 2009) navajajo kar nekaj znanih pristopov pri poučevanju tujih jezikov. Še posebej 
razširjen je komunikacijski pristop, a ta pristop ni dovolj učinkovit za učence z disleksijo, ki 
imajo pravico do inkluzivne vzgoje in izobraževanja (Kavkler idr., 2008). Denton idr. (2014) 
zagovarjajo, da se bolj strukturirani pristopi poučevanja izkažejo za bolj učinkovite kot 
običajno frontalno poučevanje celega razreda. Še posebno za učence s težavami na področju 
branja se je izkazalo, da potrebujejo bolj dosledno in obširno dopolnilno intervencijo. Učenci 
z disleksijo imajo težave pri fonetičnem branju zapisanih sklopov črk, ki jih morajo združiti in 
drugače izgovoriti. To močno vpliva na besedni zaklad in obvladovanje slovnice (Robertson, 
2000, v Lemperou idr., 2011). 
 
J. Nijakowska idr. (2016) predlagajo nekaj pristopov oziroma rešitev, ki bi bile v pomoč 
učencem z disleksijo pri učenju angleščine zaradi slabšega fonološkega zavedanja (npr. 
eksplicitno poučevanje povezave med grafemi in fonemi, učenje ponovne uporabe že 
poznanih vzorcev za pridobivanje besedišča itd.). Te rešitve so se izkazale za uspešne in to 
zajema tudi pristop vodenega branja, kjer se sistematično pridobiva novo besedišče, usvajajo 
povezave med grafemi in fonemi ter krepi bralno razumevanje besedila v tujem jeziku. 
Avtorji Proctor, Carlo, August in Snow (2005) trdijo, da če ima bralec primerno znanje 
abecede in je zmožen hitrega branja besed v tujem jeziku, potem ima razvite že nekatere 
ustrezne veščine za razumevanje besedila. Biddulph (2002) poudarja tudi socialni vidik, ki je 
prisoten v manjših skupinah, kjer se učenci počutijo bolj varne in so pripravljeni več tvegati. 
 
Vodeno branje v Sloveniji še ni dobro poznano, medtem ko je ponekod v tujini že stalna 
praksa. Zaradi tega smo želeli preveriti učinkovitost pristopa vodenega branja kot enega 
izmed možnih načinov izboljšanja branja in bralnega razumevanja v tujem jeziku pri učencih 
z disleksijo. V ta namen je bil sestavljen in izpeljan dvomesečni trening vodenega branja s 
tremi učenci z disleksijo.  

 Cilji raziskave in raziskovalna vprašanja 2.1.2

V empiričnem delu magistrskega dela smo želeli preveriti učinek treninga vodenega branja v 
angleščini z učenci z disleksijo. Zato so bili naši cilji raziskave:  
 
1. Ugotoviti, kakšno je obvladanje glasov abecede, besedišča, tekočnost branja posameznih 

besed, tekočnost enominutnega glasnega branja besedila in bralno razumevanje pri tihem 
branju pri učencih, ki bodo vključeni v trening (eksperimentalna skupina) in učencih, ki ne 
bodo vključeni v trening (kontrolna skupina) ob začetnem merjenju. 
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2. Načrtovati in izvesti trening vodenega branja pri angleščini z učenci eksperimentalne 
skupine.  

3. Analizirati povezanost treninga vodenega branja s hitrostjo glasnega branja, z usvajanjem 
besedišča in bralnim razumevanjem pri posameznih učencih z disleksijo, vključenih v 
trening pri angleščini.  

4. Preveriti, ali so se poznavanje glasov, besedišča, hitrost branja in bralno razumevanje 
učencev, ki so vključeni v trening vodenega branja, izboljšali po izvedenem treningu in v 
primerjavi s kontrolno skupino učencev, ki niso bili vključeni v trening.  

5. Preveriti, ali so učenci, ki so bili vključeni v trening, po mnenju učiteljic, postali bolj 
motivirani za sodelovanje pri pouku angleščine in, ali na katerem od področji branja 
opazijo bistven napredek.  

 
Na podlagi ciljev raziskave smo oblikovali naslednja raziskovalna vprašanja: 
 
1. Kakšne so spretnosti oziroma zmožnosti branja v angleščini pri učencih z disleksijo iz 

eksperimentalne skupine in učencih z disleksijo iz kontrolne skupine, ugotovljene s 
preizkusi (poznavanje angleških črk in glasov, hitrost in pravilnost branja besed in 
nebesed, hitrost in pravilnost glasnega branja besedila ter bralno razumevanje krajšega 
besedila pri tihem branju) pred in po izvedenem treningu? 

2. Kakšen bo učinek treninga vodenega branja na spretnosti branja, ugotovljenega s preizkusi 
(poznavanje angleških črk in glasov, hitrost in pravilnost branja besed in nebesed, hitrost in 
pravilnost glasnega branja besedila ter bralno razumevanje krajšega besedila pri tihem 
branju) pri posameznem učencu? 

3. Na katerem področju branja bodo učenci, ki bodo vključeni v trening, najbolj napredovali 
glede na začetno stanje pred treningom in v primerjavi z učenci iz kontrolne skupine? 

4. Ali učiteljici angleščine, ki poučujeta učence, vključene v raziskavo, opažata večjo 
motivacijo za sodelovanje pri pouku in večji napredek na področju hitrosti in pravilnosti 
branja ter bralnega razumevanja pri posameznem učencu z disleksijo iz eksperimentalne 
skupine v primerjavi z učenci iz kontrolne skupine?  

2.2 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

V empirični raziskavi smo uporabili deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo 
pedagoškega raziskovanja, ki temeljita na kvalitativnem in akcijskem raziskovalnem pristopu 
oziroma študiji primera.  

 Opis vzorca 2.2.1

Vzorec je namenski, saj smo morali poiskati primerne učence za sodelovanje pri 
raziskovalnem delu po vnaprej določenih merilih. Učenci so morali biti opredeljeni kot učenci 
s specifičnimi motnjami na področju branja in pisanja oziroma učenci z disleksijo in so morali 
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obiskovati pouk tujega jezika angleščine najmanj dve leti (odvisno od šole, četrti oziroma peti 
razred) v programu osnovnošolskega izobraževanja. Za pridobitev dovolj velikega vzorca 
učencev smo kontaktirali vse specialne in rehabilitacijske pedagoginje, ki delajo na bližnjih 
rednih osnovnih šolah (OŠ). Vsi trije izbrani učenci eksperimentalne skupine (ES) (dva 
učenca in ena učenka) so v šolskem letu 2017/2018 obiskovali četrti razred. Kontrolno 
skupino (KS) so prav tako sestavljali trije učenci, in sicer dve učenki in en učenec. Ena 
učenka je obiskovala isto šolo in četrti razred kot učenci eksperimentalne skupine, druga dva 
učenca pa drugo OŠ in peti razred.  

 

Graf 1: Sestava vzorca učencev eksperimentalne in kontrolne skupine glede na razred in lokacijo 
osnovne šole 

Od vseh šestih učencev so bila pridobljena soglasja staršev za sodelovanje učencev v 
raziskavi in za vpogled v strokovno dokumentacijo. Z namenom zagotavljanja anonimnosti 
vseh podatkov in pridobljenih rezultatov so vsa imena izmišljena.  

V raziskavi sta sodelovali tudi učiteljici angleščine, ki sta rešili anketna vprašalnika za 
učence, ki jih poučujeta. Enega sta rešili pred začetkom izvajanja treninga in enega po 
končanem treningu.  

 

2.2.1.1 Globalne ocene učencev  

Globalna ocena funkcioniranja učencev je bila oblikovana na podlagi strokovnega mnenja 
Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, individualiziranega programa in 
pogovora s specialnima in rehabilitacijskima pedagoginjama, ki z izbranimi učenci izvajata 
dodatno strokovno pomoč. Pri globalni oceni so predstavljene predvsem težave na področju 
branja in pisanja ter učinkovite prilagoditve, ki bi bile dobrodošle za izvajanje treninga.   

Učno uspešnost vseh učencev ovirajo izrazitejše specifične težave na področju branja in 
pisanja oziroma imajo potrjeno disleksijo. Nekateri imajo pridružene še druge primanjkljaje. 
Pri vseh učencih se težave, povezane z disleksijo, izražajo na drugačen način, zaradi česar jih 
učenci kompenzirajo na različne načine.  

Ana 5.r 
OŠ 2

Brina 4.r 
OŠ 1

Erik 5.r 
OŠ 2

Ela 4.r 
OŠ 1

David 4.r 
OŠ 1

Aljaž 4.r 
OŠ 1

Vzorec

Kontrolna 
skupina

Eksperimentalna 
skupina

OŠ 1 – Osnovna šola 1 
OŠ 2 – Osnovna šola 2 
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- Eksperimentalna skupina:  

Aljaž obiskuje četrti razred osnovne šole. Opredeljen je kot otrok z disleksijo ter izrazito 
motnjo pozornosti in zbranosti (otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja). Pri 
šolskem delu ga ovirajo specifične težave na področju branja in pisanja, organizacije, 
grafomotorike in pozornosti. Na šoli ima tri ure dodatne strokovne pomoči. Od tega eno uro 
izvaja socialna pedagoginja, drugi dve uri pa specialna in rehabilitacijska pedagoginja.  

Učenec bere zelo počasi, s povečanim naporom in zlogovanjem daljših besed. Pri branju 
spušča in zamenjuje črke ter prireja besede. Razume in pomni le krajše, preproste zgodbe. Pri 
daljših besedilih mu pomagata branje in sprotno obnavljanje vsakega odstavka, navodila pa 
mu je pogosto treba prebrati. Grafomotorično je manj spreten in impulziven. Piše okorno in 
oblikovno manj ustrezno. V isti povedi uporablja male in velike tiskane črke, ne drži se linije 
črtovja. Pogoste so specifične napake (spuščanje črk, slabša oblika vidno podobnih črk, 
fonetičen zapis besede). V zapisih pomanjkljivo upošteva pravopisna in slovnična pravila. 
Težko se umiri in začne z delom, samostojnega dela pogosto ne dokonča. Vsaka stvar ga hitro 
zmoti in odvrne od dela, saj ne zmore ločiti pomembnih od nepomembnih dražljajev.  

Prilagoditve: Pri delu potrebuje veliko usmerjanja, pozitivnih spodbud in sprotne potrditve. 
Pri branju sta mu v pomoč povečan tisk pisanja (12–14 pt) in povečan razmik med vrsticami 
(1.5). Pri zapisu se mu tolerirajo specifične napake, ki izvirajo iz motnje.  

 

David obiskuje četrti razred osnovne šole. Opredeljen je kot otrok s specifičnimi motnjami 
branja in pisanja (otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja). Na šoli ima dve uri 
dodatne strokovne pomoči, ki ju izvaja specialna in rehabilitacijska pedagoginja.  

Učenec ima izrazitejše težave pri branju in pisanju. Njegovo branje je upočasnjeno, zatikajoče 
in s številnimi napakami. Pri branju si pomaga s sledenjem prsta ob besedi, saj se pri daljših in 
težjih besedah dalj časa obotavlja in veže glasove/zloge. Največkrat se pojavita zamenjava črk 
b in d, a in e, o in a ter branje vizualno podobnih besed. Občasno v besedo vrine dodatno črko. 
Izgovarjava besed je razumljiva, glasnost manj slišna. Ločil zaradi težav z branjem ne 
upošteva in jih ne nakaže z intonacijo glasu in odmori. Samostojna obnova besedila je 
skromna ter vsebinsko in časovno manj ustrezna. Odgovori na dodatna vprašanja so nepopolni 
zaradi šibkega bralnega razumevanja in slabšega pomnjenja delov zgodbe. Pri pisanju je 
potrpežljiv in vztrajen, vendar ga ovira kar nekaj specifičnih težav. Izpušča pike nad črko i/j, 
črto nad črko t, pogosto pozabi tudi na strešice nad šumniki. Zamenjuje vidno podobne črke 
b/d, o/a, m/n, u/v. Pojavlja se napačen zapis besed, ki se pišejo skupaj oziroma narazen. 
Težave ima pri zapisu pravopisno težjih besed, izpušča črko v besedi. Nedosleden je pri rabi 
velike in male začetnice ter uporabi vmesnih in končnih ločil. Grafomotorika je slabše razvita, 
psihomotorični tempo pisanja je izrazito počasen. Težave ima s priklicem pisanih črk. Pri 
pouku ne zmore slediti narekovani snovi in prepisu s table. Zapisi v njegovem zvezku so 
pomanjkljivi in neurejeni, samostojni zapisi pa skromni in slovnično manj ustrezni.  

Prilagoditve: Pri pouku potrebuje prilagojena učna gradiva (povečan tisk (vsaj 14 pt), večji 
razmik med vrsticami, več prostora za odgovore, vsako nalogo na svojem listu). Po potrebi 
potrebuje dodatno razlago in sprotno preverjanje razumevanja in dela.  

 

Ela obiskuje četrti razred osnovne šole. Opredeljena je kot otrok z disleksijo in motnjo 
pozornosti in zbranosti (otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja). Pri šolskem 
delu jo ovirajo specifične težave na področju branja in pisanja ter pozornosti. Na šoli ima dve 
uri dodatne strokovne pomoči, ki ju izvaja specialna in rehabilitacijska pedagoginja.  
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Učenkino najšibkejše področje je branje. Pri branju izpušča črke, zamenjuje vidno podobne 
črke (o/a, b/d), črkuje oziroma zloguje daljše besede. Težave postanejo še izrazitejše pri 
branju angleških besed, saj tam ni fonetičnega branje besed. Ob daljših in nepoznanih besedah 
zmrzne in ne zmore prebrati besede. Bralno razumevanje je šibko, obnove so skromne in brez 
podrobnosti. Pri pisanju so prisotne specifične napake (spuščanje črk, strešic nad šumniki in 
pike nad črko i/j), manj dosledna je pri uporabi vmesnih in končnih ločil ter zapisu pravopisno 
težjih besed. Samostojni zapisi so vsebinsko manj bogati, govorno izražanje pa je zelo 
slikovito in izrazito. Težave s pozornostjo se kažejo ob nedoslednem upoštevanju navodil in 
manjši zbranosti za dokončanje naloge.  

Prilagoditve: Pri pouku potrebuje več usmerjanja, dodatne razlage in podporo. Pri branju 
potrebuje povečan tisk pisave (vsaj 14 pt) in dodaten razmik med vrsticama (1.5). Po potrebi 
potrebuje glasno branje daljšega besedila in navodil. Pri pisanju se ji tolerirajo specifične 
napake, ki izvirajo iz motnje.   

- Kontrolna skupina:  

Ana obiskuje peti razred osnovne šole. V odločbi je opredeljena kot otrok s primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja, saj ima izrazitejše težave na področju branja in pisanja, 
grafomotorike in fine motorike. Opredeljena je tudi kot dolgotrajno bolna in lažje gibalno 
ovirana zaradi nevroakutnega sindroma in izrazite makrokranije. Na šoli ima dve uri dodatne 
strokovne pomoči, ki ju izvaja specialna in rehabilitacijska pedagoginja, in dve uri učne 
pomoči, ki ju izvajata razredničarka in učiteljica tujega jezika angleščine.  

Anino branje je počasnejše, v neenakomernem tempu s polno prekinitvami. Bere z vezanjem 
zlogov, daljše in težje besede črkuje. Izgovarjava besed je razumljiva, artikulacija in glasnost 
sta ustrezni. Ločil ne upošteva. Intonacija pri branju je ves čas ista. Izpušča glasove, 
zamenjuje vidno in slišno podobne glasove, zamenjuje glasove v besedi in posamezne glasove 
med seboj (b-d, e-a). Pri preverjanju slušnega razločevanja nima težav, zapomnitev besed pa 
ji dela težave. Razumevanje prebranega je slabše. Samostojna obnova besedila je skromna, 
časovno pa ustrezna. Pri branju besedil si občasno pomaga z barvno folijo (zelene barve). 
Lažje bere svoje zapiske v zvezku. Pri pisanju je veliko pravopisnih napak in zamenjav slušno 
podobnih glasov. Zapis črk k, h, in b je zelo podoben oziroma skoraj enak.  

Prilagoditve: Potrebuje prilagojena učna gradiva. V pomoč so ji povečan tisk (vsaj 14 pt), 
pisava Verdana, večji razmik med vrsticami (1.5), več prostora za odgovore, vsaka naloga na 
svojem listu, uporaba barvne folije pri branju in tisk na barvnem listu. Toleranca do 
specifičnih napak pri pisanju.  

 

Brina obiskuje četrti razred osnovne šole. Opredeljena je kot otrok s specifičnimi motnjami 
branja in pisanja (otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja). Na šoli ima dve uri 
dodatne strokovne pomoči, ki ju izvaja specialna in rehabilitacijska pedagoginja.  

Brinino branje je počasnejše, ritem neenakomeren, izraznost branja slabša (zaradi 
osredotočenosti na prepoznavanje črk in povezovanje le-teh v besede, ne nakaže koncev 
povedi, določenih besed ne naglasi pravilno ipd.). Pri branju prav tako naredi specifične 
napake (izpuščanje, dodajanje in zamenjava glasov), določene besede prebere s sklepanjem, 
daljše in nepoznane besede zloguje. Tiho branje je prav tako počasno, zapomnitev slabša kot 
pri glasnem. Odgovori na vprašanja o besedilu so pomanjkljivi. Pri obnovi besedila in zapisu 
potrebuje veliko pomoči. Njen tempo pisanja je zelo počasen. Med pisanjem se ustavlja, 
popravlja in se ukvarja z oblikovanjem črk. Samostojni zapisi in opisi so skromni, težave ima 
pri strukturi povedi. Zaznati je težave pri razumevanju navodil, še posebej sestavljenih. Lažje 
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sledi ustnim navodilom kot pisnim. Pri predmetih, kjer je obseg snovi že dokaj velik, 
potrebuje veliko utrjevanja.  

Prilagoditve: Pri ocenjevanju pisnih izdelkov se upošteva toleranca do specifičnih napak, ki 
izhajajo iz motnje. Učna gradiva ima prilagojena z večjo pisavo in večjim razmikom med 
vrsticami.  

 

Erik obiskuje peti razred osnovne šole. Opredeljen je kot otrok s specifičnimi motnjami 
branja in pisanja (otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja). Na šoli ima dve uri 
dodatne strokovne pomoči, ki ju izvaja specialna in rehabilitacijska pedagoginja. Pri šolskem 
delu ga ovirajo še izrazitejše težave na področju organizacije dela, ima slabšo samopodobo in 
potrebuje več usmerjanja pri sledenju pouka.  

Erikovo branje je počasnejše in monotono. Vsebinsko in časovno ustrezno obnovi daljše 
besedilo. Napak pri branju skoraj ni oziroma se sam popravi, ker mu beseda čudno zveni. 
Občasno še zamenja samoglasnik (vendar le na koncu besede). Pri pisanju je dokaj počasen, 
saj potrebuje več časa za priklic oblike velikih pisanih črk. Prisotno je večje neskladje med 
govornim izražanjem in zapisanimi povedmi. Pri pisanju se pojavlja več slovničnih in 
pravopisnih napak, ko je učenec manj pozoren na upoštevanje pravil.  

Prilagoditve: Potrebuje podaljšan čas pisanja, občasno pomoč specialnega in 
rehabilitacijskega pedagoga pri branju daljših besedil ter več spodbude in podpore, da verjame 
in zaupa v lastno znanje.  

 Opis merskih instrumentov 2.2.2

- Preizkus bralnih zmožnosti v angleščini  

Preizkus bralnih zmožnosti v angleščini (priloga 4) je bil sestavljen za namene raziskave. 
Vključuje pet nalog, s katerimi smo preverili učenčevo poznavanje angleških črk in glasov, 
pravilnost branja posameznih angleških besed, nebesed in krajšega besedila ter bralno 
razumevanje tihega branja daljšega besedila v angleščini.  

Vseh šest učencev je bilo testiranih s pomočjo omenjenega preizkusa pred začetkom treninga 
in po končanem izvajanju treninga (enake naloge). Navodila in naloge so bili oblikovani glede 
na prilagoditve iz individualiziranih programov učencev. Upoštevani so bili povečana pisava 
(14 pt), vsaka naloga na svoji strani, povečan razmik med vrsticami (1.5), slikovna opora pri 
branju besedil. Pri reševanju preizkusa so bili učenci v primeru slabšega razumevanja navodil 
deležni dodatne razlage in prikaza reševanja naloge na primeru. Testiranje je potekalo 
individualno, v čim bolj izenačenih pogojih za vse učence. Pri nekaterih nalogah smo merili 
tudi čas reševanja naloge za kasnejšo primerjavo. Odgovore učencev smo označevali na 
posebej pripravljeni ček listi (priloga 5) na podlagi nalog iz Preizkusa bralnih zmožnosti 
(priloga 4), ki so ga imeli pred seboj učenci.    

Prva naloga preverja obvladanje poimenovanja malih in velikih angleških črk ter pripadajočih 
glasov in je oblikovana po smernicah ocenjevalne lestvice avtorice J. Richardson (2009). Na 
osnovi dobljenih rezultatov izberemo težavnostno stopnjo besedil, na kateri začnemo z 
izvajanjem treninga vodenega branja. Vsako pravilno poimenovanje črke oziroma glasu se 
vrednoti z eno točko, zato je maksimalno število točk 78.  
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Naslednje štiri naloge smo oblikovali v sodelovanju z učiteljico angleščine. Z njimi smo želeli 
preveriti učenčevo pravilnost in hitrost branja pogostega angleškega besedišča, pravilnost 
branja nesmiselnih besed, pravilnost in hitrost branja krajšega angleškega besedila ter bralno 
razumevanje daljšega angleškega besedila:  

- Druga naloga vsebuje 51 pogostih angleških besed, ki so jih učenci že spoznali in 
obravnavali v preteklem šolskem letu. Prebrati so morali besedo za besedo. Ocenjevali in 
beležili smo pravilnost in hitrost branja. Vsaka pravilno izgovorjena beseda se vrednoti z eno 
točko, možnih je 51.  

 
- Tretjo nalogo smo oblikovali in priredili s pomočjo spletnega ocenjevalnega obrazca 

na internetni strani Test of early literacy (2014). Učenci so morali v času ene minute pravilno 
prebrati oziroma izgovoriti nesmiselne besede v angleščini. Seštelo se je število vseh pravilno 
prebranih glasov v besedi.  

 
- Četrta naloga vsebuje dve krajši besedili v angleščini. Poleg vsakega besedila je tudi 

slika, ki služi kot podpora besedilu. Ocenjevali smo pravilnost izgovarjave glasnega branja 
posameznih besed in beležili čas branja. Za lažjo kasnejšo interpretacijo smo opazovali tudi 
tehniko branja (črkovanje – branje odsekano po črkah, vezanje glasov – povezovanje 
posameznih glasov v besedi do celote, vezanje zlogov – prepoznavanje in tekoče povezovanje 
zloga z naslednjim zlogom v besedi do celote ali tekoče branje – besedo prepozna in jo 
prebere kot celoto). Vsaka pravilno izgovorjena beseda se vrednoti z eno točko, možnih je 98.  

 
- Peta naloga preverja bralno razumevanje besedila, ob katerem je bila slikovna opora. 

Učenci so dobili navodilo, da tiho preberejo celo besedilo in naj bodo pozorni na vsebino 
besedila, saj ga bodo morali obnoviti oziroma odgovoriti na nekaj vprašanj. Učenci so lahko 
dobili različno število točk za vsako pravilno informacijo o besedilu ob samostojni obnovi. S 
pomočjo podvprašanj pa so lahko dodatno dosegli še 22 točk.  

 
 
- Program za pregledovanje berljivosti besedil (orig. Automatic Readability Checker) 

Za določanje težavnosti besedila smo uporabili program Automatic Readability Checker 
(2018), ki zajema tudi besedila, primerna za vrtec in je brezplačno dostopen na internetu. 
Program Readable.io, ki smo ga želeli najprej uporabiti, je bolj primeren za težja besedila. 
Program Automatic Readability Checker je namenjen določanju ravni in stopnje težavnosti 
besedila. Na podlagi vnesenega besedila in izbire formule program najprej izračuna oziroma 
sešteje število povedi, besed, zlogov ali znakov. Nato besedilo analizira s pomočjo sedmih 
svetovno priznanih formul, ki določajo berljivost in težavnost besedila.  

Vsi podani rezultati oziroma točke, pridobljene s formulami, določajo razred oziroma starost 
učencev po ameriškem šolskem sistemu, kjer je angleščina njihov materni jezik. Zato smo 
morali biti pozorni pri interpretaciji rezultatov, saj ta razvrstitev ne velja za naše slovenske 
učence, ki začnejo angleški jezik spoznavati kasneje. Še vedno pa program daje dober 
vpogled, kam lahko uvrstimo besedilo glede težavnosti.  
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Preglednica 4: Izobraževalni sistem v Ameriki 

Ustanova  Starost učencev 
Vrtec 5–6 let 
1. razred 6–7 let 
2. razred 7–8 let 
3. razred 8–9 let 
4. razred 9–10 let 
5. razred 10–11 let 
6. razred 11–12 let 
7. razred 12–13 let 
8. razred 13–14 let 
9. razred 14–15 let 
10. razred 15–16 let 
11. razred 16–17 let 
12. razred 17–18 let 
fakulteta 18–22 let 

Za lažje razumevanje tabele pri analizi težavnosti uporabljenih besedil pri treningu sledi 
kratek opis vseh sedmih uporabljenih formul. Točen potek izračuna posamezne formule pa je 
dostopen na internetni strani (Automatic Readability Checker, 2018).  

1. Formula za določanje enostavnosti branja (orig. The Flesch Reading Ease 

Readability Formula) 

Ta formula velja za eno izmed najstarejših in najbolj natančnih formul za določanje 
berljivosti. Razvil jo je pisatelj Rudolph Flesch leta 1948. Najbolje se obnese pri ocenjevanju 
šolskih besedil. Število točk lahko variira od 0 do 100. Višja, ko je vrednost, lažje je besedilo.  

- Točke med 90 in 100 pomenijo, da besedilo zlahka razume učenec v petem razredu. 

- Točke med 60 in 70 pomenijo, da besedilo zlahka razumejo učenci osmega in 
devetega razreda. 

- Točke med 0 in 30 pomenijo, da je besedilo zahtevnejše in ga zlahka razumejo 
predvsem študenti.  

Preglednica 5: Težavnost besedila glede na število točk 

Št. točk Težavnost besedila 
90–100 zelo lahko  
80–89  lahko 
70–79  dokaj lahko  
60–69 normalno  
50–59  dokaj težko 
30–49  težko 
0–29  zelo težko (zbegano) 

2. Formula za določanje razreda (orig. The Flesch-Kincaid Grade Level) 

Avtorja formule sta R. Flesch in John P. Kincaid. Formula je nadgradnja prej predstavljene 
formule. Prvotno je bila ustvarjena za potrebe ameriške mornarice. Od prejšnje se razlikuje po 



66 
 

tem, da nam točke že takoj povedo, za kateri razred je besedilo primerno (npr. 7.4 točke – 
primerno za povprečnega bralca v sedmem razredu) 

3. Meglena lestvica berljivosti (orig. The Fog scale) 

Razvil jo je Robert Gunning leta 1952. Podobna je Flesch lestvici zaradi primerjanja zlogov v 
besedi in dolžine povedi. Povprečno razumljivo besedilo naj bi bilo ocenjeno s sedmimi ali 
osmimi točkami. Drugače pa velja: 5 točk – berljivo (lažje), 10 točk – težje, 15 točk – težko in 
20 točk zelo težko. Lestvica je bila prvotno namenja ocenjevanju člankov v časopisih in 
revijah, saj je avtor zatrjeval, da so le-ti prepolni »megle« in nepotrebne zapletenosti. Od tod 
izvira tudi poimenovanje formule. 

4. SMOG-formula berljivosti (orig. The SMOG Readability Formula, a Simple Measure 

of Gobbledgook)  

Ustvaril jo je G. Harry McLaughlin leta 1969. Podobna je prejšnji FOG-lestvici. Izmed 30 
povedi poišče vse večzložne besede. S pomočjo formule določi razred oziroma leta 
izobraževanja, ki jih mora imeti bralec, da dobro razume besedilo.  

5. Formula berljivosti po Colemanu in Liau (orig. The Coleman-Liau Index) 

Ocenjevalno formulo sta oblikovala jezikoslovca M. Coleman in T. L. Liau. Formula se 
precej razlikuje od prejšnjih, saj moramo tukaj šteti posamezne znake v besedi (črke, številke) 
namesto zlogov. Upošteva pa se prav tako dolžina povedi. Rezultat pove, za kateri razred je 
besedilo primerno (npr. 10.6 pomeni, da je besedilo primerno za srednješolce).  

6. Indeks avtomatske berljivosti (orig. Automated Readbility Index) 

Oblikovan je za potrebe razumljivosti besedila. Enako kot pri drugih formulah nam 
številka/rezultat pove, za kateri razred je besedilo primerno (npr. 3 točke pomenijo tretji 
razred oziroma za učence, stare od osem do devet let). Formula je sestavljena iz težavnosti 
besed in dolžine povedi. Težavnost besed je izračunana na podlagi števila črk v besedah.  

7. Linsear formula za pisanje (orig. Linsear Write Formula)  

To je formula za določanje berljivosti besedila v angleščini. Prvotno je bila oblikovana za 
potrebe ameriških letalskih sil, da bi pomagala pri določanju berljivosti njihovih tehničnih 
priročnikov. Tudi ta formula temelji na dolžini povedi in številu besed, ki imajo tri ali več 
zloge (Automatic Readability Checker, 2018). 

- Anketna vprašalnika za učiteljici angleščine o učenčevi motivaciji za delo pri pouku 

in splošnem vtisu o znanju angleščine učencev pred začetkom treninga in po 

treningu 

Anketna vprašalnika (priloga 1 in 2) sta bila sestavljena za namene te raziskave. Sestavljena 
sta iz vnaprej postavljenih vprašanj in izbirnih odgovorov. Z vprašalnikom smo želeli 
pridobiti mnenje učiteljice o bralnih zmožnostih v angleščini za posameznega učenca pred in 
po treningu vodenega branja. Zanimalo nas je, ali je učiteljica po izvedenem treningu 
vodenega branja zaznala pri učencih ES napredek in ali je pri učencih ES po izvedenem 
treningu opazila napredek na katerem od področij branja v primerjavi z učenci KS.  
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Učiteljici angleščine, ki poučujeta učence iz ES in KS, sta izpolnili prvi anketni vprašalnik 
pred začetkom treninga (priloga 1) in drugega po izvedenem treningu (priloga 2). Prvi 
vprašalnik je razdeljen na tri dele. V prvem delu se vprašanja nanašajo na število let delovne 
dobe učiteljice in koliko ima znanja o specifičnih motnjah branja in pisanja oziroma disleksiji. 
Drugi del vsebuje postavke za oceno učenčeve motivacije za delo pri pouku, tretji del pa 
postavke o bralnih zmožnostih učenca na več področjih. Pri drugem anketnem vprašalniku je 
dodano vprašanje, kjer učiteljica posreduje oceno učenčevega napredka po izvedenem 
treningu. Dobljene odgovore vprašalnikov smo med seboj primerjali ter interpretirali opisno 
in prikazali tabelarično.  

- Anketni vprašalnik za učence o okoljskih dejavnikih, ki vplivajo na usvajanje 

angleščine kot tujega jezika 

Anketni vprašalnik (priloga 3), namenjen učencem ES in KS, je bil sestavljen za namene 
raziskave. Vprašalnik sta pilotsko rešila učenca petega razreda, ki nista bila vključena v 
raziskavo. Želeli smo preveriti, ali so vsa vprašanja dovolj jasno zastavljena in ali je izbor 
odgovorov ustrezen. Anketni vprašalnik vsebuje 15 postavk z vnaprej določenimi izbirnimi 
odgovori. Želeli smo pridobiti informacije o okoljskih dejavnikih, ki vplivajo na usvajanje 
tujega jezika. Zanimalo nas je, kdaj so se učenci začeli učiti tujega jezika, v kolikšni meri so 
doma in v šoli izpostavljeni angleščini prek različnih medijev (televizije, računalnika, knjig, 
revij itd.) ter kako sami vrednotijo pomembnost znanja angleščine in svoje znanje angleščine. 
Odgovori so interpretirani za vsakega učenca posebej. Poudarjene so podobnosti in razlike 
med učenci. Nekateri odgovori so predstavljeni tudi tabelarično.  

 Opis poteka raziskave 2.2.3

Na začetku šolskega leta 2017/2018 se je začelo iskanje primernih kandidatov za izvajanje 
raziskave na okoliških osnovnih šolah. Po dveh mesecih iskanja so bili učenci izbrani. 
Pridobili smo soglasja staršev za vpoglede v osebne mape učencev in druge informacije ter 
dovoljenje za sodelovanje treh učencev pri treningu vodenega branja. Za vsakega učenca so 
bili pregledani globalna ocena, mnenje strokovne komisije za usmerjanje oziroma poročilo 
strokovne ustanove ter predpisane prilagoditve za prilagajanje gradiv. Pridobljeno je bilo tudi 
soglasje osnovne šole, da se je lahko izvajal trening vodenega branja v njihovih šolskih 
prostorih po koncu pouka. 
 
Učenci ES in KS so bili decembra 2017 individualno ocenjeni s Preizkusom bralnih 
zmožnosti v angleškem jeziku, sestavljenim za namene raziskave. Rešili so tudi anketni 
vprašalnik o okoljskih dejavnikih, ki vplivajo na usvajanje angleščine kot tujega jezika, in 
svojem vrednotenju znanja angleščine. Učiteljici angleščine pa sta rešili prvi anketni 
vprašalnik.  
 
Pred treningom se je skupaj s pregledanimi Preizkusi bralnih zmožnosti v angleščini s 
pomočjo spletnega ocenjevalnega obrazca National Right to Read Foundation (2014) in 
učiteljice angleščine določila primerna raven težavnosti angleških besedil. Z določeno začetno 
stopnjo težavnosti in kasnejšim potekom treninga vodenega branja smo na spletni strani 
Learning A–Z (2018) pridobili leposlovne knjige s kratkimi besedili. Knjižice, ki so 
vsebovale povečano velikost pisave in slike, smo barvno natisnili za vsakega učenca posebej. 
Besedila izbranih knjižic smo preverili s spletnim programom Automatic Readability Checker 
(2018), s katerim smo analizirali indekse težavnosti.  
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Na podlagi literature, predznanja učencev in izbranih knjižic smo načrtovali in oblikovali 
posamezna srečanja za izvajanje treninga vodenega branja. Trening vodenega branja smo 
izvajali tri mesece (od sredine januarja do konca marca 2018), dvakrat tedensko po pouku v 
času podaljšanega bivanja. Vsako srečanje je trajalo dobre pol ure. Izvedenih je bilo 18 
srečanj. Na začetku aprila 2018 smo vseh šest učencev ponovno testirali s Preizkusom bralnih 
zmožnosti v angleščini. Učiteljici angleščine pa sta rešili še drugi anketni vprašalnik.  

 Obdelava podatkov 2.2.4

Odgovori na anketna vprašalnika za učiteljici angleščine so opisno primerjani za vsakega 
učenca posebej glede na motivacijo in splošen vtis o znanju angleščine učencev v razredu 
pred in po treningu. Odgovori so opisno primerjani tudi z rezultati analize o učinkovitosti 
izvedenega treninga. 
 
Odgovori na anketni vprašalnik za učence so prav tako opisno interpretirani za vsakega 
učenca posebej. Iz odgovorov so razvidni okoljski dejavniki, ki v domačem in šolskem okolju 
vplivajo na znanje angleščine.  
 
Rezultati iz rešenih Preizkusov bralnih zmožnosti v angleškem jeziku so bili pred in po 
treningu kvantitativno obdelani. Predstavljeni so tabelarično in grafično. V tabelah so 
vstavljene surove točke in iz njih glede na možno število točk izračunani strukturni odstotki. 
Napredek posameznega učenca in povprečen napredek ES v primerjavi s KS je predstavljen 
tudi grafično. Analiza za ugotavljanje uspešnosti treninga je kvalitativno obdelana in 
predstavljena z opisno interpretacijo primerjave Preizkusov bralnih zmožnosti učencev iz ES 
in KS glede na raziskovalna vprašanja.  
 
Pred začetkom izvajanja treninga smo izbrana besedila iz knjig ravni A in B analizirali s 
spletnim pregledovalnikom za določanje berljivosti besedila Automatic Readability Checker 
(2018). Besedila smo ročno izpisali iz knjižic in vstavili v spletni pregledovalnik. Program je 
prek sedmih formul izpisal rezultate oziroma točke. Točke so prikazane tabelarično in opisno 
interpretirane. Med treningom smo na enak način analizirali tudi besedili iz knjig ravni C.  

 Trening vodenega branja 2.2.5

2.2.5.1 Namen treninga 

Želeli smo preizkusiti pristop vodenega branja pri treh učencih z disleksijo. Vsi trije učenci se 
pri učenju angleščine soočajo z različnimi ovirami in imajo nizko motivacijo za učenje 
angleščine. Zato smo želeli preizkusiti bolj dinamičen, interaktiven, njim prilagojen in poučen 
pristop, kjer so se učili novega angleškega besedišča in se urili v branju s pomočjo različnih 
pripomočkov in bralnih strategij v obliki treninga.  

S skrbno načrtovanim in izvedenim treningom vodenega branja s tremi učenci ES smo lahko 
sledili in preverili nekaj ciljev, ki smo si jih zastavili v magistrskem delu.  
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2.2.5.2 Načrtovanje treninga 

Trening vodenega branja je bil oblikovan po smernicah, ki sta jih zapisali ustanoviteljici 
pristopa I. C. Fountas in G. S. Pinnell (2017) v svoji knjigi Guided Reading: Responsive 
Teaching Across the Grades. Za bolj natančno načrtovanje poteka posamezne učne ure so bili 
v pomoč napotki iz knjige The Next Step in Guided Reading avtorice J. Richardson (2009) in 
avtoričini javno dostopni video posnetki izvedenih učnih ur. Za potrebe treninga je bilo 
prirejenega nekaj njenega gradiva. Za kakovostno opazovanje učencev pri branju pa so bila v 
pomoč njena avdio gradiva Next step Guided reading in action (2013) za nižjo starostno 
skupino otrok (od vrtca do drugega razreda).  

Na podlagi rezultatov Preizkusa bralnih zmožnosti v angleščini učenci ES spadajo v prvo 
skupino bralcev, tako imenovano skupino nebralcev in porajajočih se bralcev. Za omenjeni 
skupini bralcev so bili prirejeni obrazci učnih priprav in so bile na spletni strani Learning A-Z 
(2018) izbrane primerne angleške knjižice na ravni A in B. Kasneje, ko so učenci med 
treningom napredovali, smo poiskali primerne knjižice tudi na ravni C. Prepisana besedila iz 
uporabljenih knjižic so zbrana v prilogi 7. Sklop besedil ravni A in B ter dve besedili ravni C 
smo analizirali s spletnim pregledovalnikom Automatic Readability Checker (2018), s katerim 
smo dobili vpogled v težavnost besedil za ameriški izobraževalni sistem. Posamezne 
uporabljene formule in sistem določanja težavnosti besedil (število točk) so podrobneje 
razloženi v poglavju 2.2.2.  

Preglednica 6: Rezultati analize sedmih formul, ki določajo berljivost oz. težavnost besedil za 
ameriški izobraževalni sistem, za sklop besedil ravni A/B in raven C, ki smo jih uporabili na 
treningu 

Uporabljena 
formula za izračun 
težavnosti besedil 

Sklop besedil (raven A/B) Besedili (raven C) 

Rezultat 
formule 
(točke) 

Razred oz. 
težavnost besedila 

Rezultat 
formule 
(točke) 

Razred oz. 
težavnost besedila 

1. 106 zelo, zelo lahko 88,7 zelo lahko 
2. -0,4 vrtec 2,1 2. razred 
3. 2 lahko 2,6 lahko 
4. 2,1 2. razred 2,5 3. razred 
5. 2 2. razred 8 8. razred 
6. -3,6 vrtec                 

(3–5 let) 
1,7 1. in 2. razred    

(6–8 let) 
7. 1,3 1. razred 1,5 2. razred 

Legenda: 

1. formula: Formula za določanje enostavnosti branja (orig. The Flesch Reading Ease Readability Formula) 

2. formula: Formula za določanje razreda (orig. The Flesch-Kincaid Grade Level) 

3. formula: Meglena lestvica berljivosti (orig. The Fog scale) 

4. formula: SMOG-formula berljivosti (orig. The SMOG Readability Formula)  

5. formula: Formula berljivosti po Colemanu in Liau (orig. The Coleman-Liau Index) 

6. formula: Indeks avtomatske berljivosti (orig. Automated Readbility Index) 

7. formula: Linsear formula za pisanje (orig. Linsear Write Formula)  

 

Analiza petih formul v Preglednici 6 uvršča sklop besedil ravni A in B med najlažja besedila, 
saj so po težavnosti primerna za ameriške otroke v vrtcu oziroma učence v prvem razredu. 
Izračun četrte in pete formule je po berljivosti uvrstil besedila kot primerna tudi za učence 
drugega razreda. V raziskavi smo besedila uporabili pri učencih četrtega razreda, ki so prek 
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spoznavanja angleščine kot tujega jezika od prvega razreda dalje pridobili nekaj osnovnega 
besedišča, a imajo zelo malo izkušenj s samim branjem angleških besedil. Glede na korake pri 
pristopu vodenega branja je ugotovljena težavnost besedil ustrezna, saj se na stopnji nebralcev 
oziroma porajajočih se bralcev začne z obravnavo zelo enostavnih besedil. V četrtem stolpcu 
Preglednice 6 je razvidno, da sta besedili ravni C dosegli višje točke pri določanju berljivosti 
oziroma težavnosti besedil kot sklop besedil ravni A in B. Negativnih vrednosti ni več, torej 
besedila niso več zelo enostavna, da bi jih lahko brali in razumeli že vrtčevski otroci. Večina 
formul zajema izračun na podlagi števila zlogov v besedi, težavnosti besed, dolžino povedi 
itd. Analiza besedil ravni C je pokazala, da je težavnost besedil primerna za učence od 
drugega do tretjega razreda oziroma so besedila označena kot lahka. Močno odstopa le 
izračun pete formule, ki uvršča težavnost besedil v osmi razred. Po pregledu formule je lahko 
razlog za višje točke drugačen sistem ovrednotenja besedila, saj formula berljivosti po 
Colemanu in Liau prešteje vse uporabljene znake v besedilu in ker je v teh dveh besedilih kar 
nekaj dolgih besed, so te najverjetneje vplivale na izračun formule. Analiza je pokazala, da sta 
izbrani besedili ravni C malenkost težji kot sklop besedil ravni A in B, zato sta bili primerni 
za nadaljevanje treninga vodenega branja.  

Za izvedbo pristopa vodenega branja potrebujemo poleg knjig tudi precej drugega 
didaktičnega materiala: magnetne črke, belo tablico, pisala za belo tablo, košarico, lesene 
palčke za branje itd. ter doma izdelan, oblikovan in prirejen material po zgledu iz literature 
(kartončki s sličicami, plastificirana abeceda, škatla glasov, beli zvezki itd.).   

S starši in učenci smo se dogovorili za dva prosta termina v tednu. Trening vodenega branja 
se je redno izvajal ob ponedeljkih in četrtkih po pouku. Srečanja so trajala dobre pol ure. V 
času treh mesecev, od sredine januarja do konca marca 2018, je bilo izvedenih 18 srečanj. 
Prek opazovanja in ocenjevanja napredka smo sproti spreminjali težavnost besedil in 
dejavnosti znotraj treninga. 

V nadaljevanju je v Preglednici 7 predstavljen urnik izvedenih srečanj. Prikazano je tudi, 
katera učna priprava je bila uporabljena, katero knjigo smo obravnavali ter katere pripomočke 
in material smo uporabili. Vsak učenec je dobil svojo knjigo, ki so jo po srečanju lahko 
odnesli domov. Prav tako so na prvem srečanju dobili svojo tabelo z abecedo in seznam, na 
katerem smo jim označili angleške črke in glasove, ki jih še ne poznajo dobro. Dogovorili 
smo se, da bodo s pomočjo tabele doma vadili abecedo, saj je za branje knjig predpogoj dobro 
poznavanje črk in glasov.  

Preglednica 7: Časovni pregled izvedenih srečanj 

Št. 
srečanja 

 
Datum 

Učna 
priprava 

Naslov in 
raven knjige 

Uporabljeni material in pripomočki 

1. 15. 1. 
2018 

Pre-A My dog (A) Tabela z abecedo, seznam črk, bela tablica, 
flomaster, kartončki s sličicami, lesene palčke, 
podolgovat kartonček, pisalo, škarje, časovnik 2. 18. 1. 

2018 
Pre-A My dog (A) 

I can (A) 
3. 22. 1. 

2018 
A My little 

brother (A) 
Flomastri piši/briši, brisalo, bele podloge, 
lesene palčke, magnetne črke, tabela z 
abecedo, kartončki s sličicami (glasova m in 
h), bela tablica, časovnik 

4. 25. 1. 
2018 

A My little 
brother (A) 

Flomastri piši/briši, bele podloge, brisalo, 
lesene palčke, magnetne črke, beli zvezki, 
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pisala, časovnik 
5. 29. 1. 

2018 
A Maria goes 

to school (A) 
Flomastri piši/briši, brisalo, bele podloge, 
lesene palčke, magnetne črke,tabela z 
abecedo, kartončki s sličicami (glasova c in s), 
bela tablica, časovnik 

6. 1. 2. 
2018 

A Maria goes 
to school (A) 

Flomastri piši/briši, bele podloge, brisalo, 
lesene palčke, magnetne črke, beli zvezki, 
pisala, časovnik 

7. 12. 1. 
2018 

A What lives 
here? (A) 

Flomastri piši/briši, brisalo, bele podloge, 
lesene palčke, magnetne črke, tabela z 
abecedo, kartončki s sličicami (glasovi w, q, 
y), bela tablica, časovnik 

8. 15. 2. 
2018 

A What lives 
here? (A) 

Flomastri piši/briši, bele podloge, brisalo, 
lesene palčke, magnetne črke, beli zvezki, 
pisala, časovnik 

9. 26. 2. 
2018 

B Where? (B) Flomastri piši/briši, brisalo, bele podloge, 
lesene palčke, magnetne črke, bela tablica, 
časovnik 

10. 1. 3. 
2018 

B Where? (B) Flomastri piši/briši, bele podloge, brisalo, 
lesene palčke, magnetne črke, beli zvezki, 
pisala, časovnik 

11 5. 3. 
2018 

B I read a book 
(B) 

Flomastri piši/briši, brisalo, bele podloge, 
magnetne črke, bela tablica, predloga s 
škatlami glasov, časovnik 

12. 8. 3. 
2018 

B I read a book 
(B) 

Flomastri piši/briši, bele podloge, brisalo, 
magnetne črke, beli zvezki, pisala, časovnik 

13. 12. 3. 
2018 

B You and I 
(B) 

Flomastri piši/briši, brisalo, bele podloge, 
magnetne črke, kartončki s sličicami (glasova 
o in a), bela tablica, časovnik 

14. 15. 3. 
2018 

B Charlos and 
his teacher 
(B) 

Flomastri piši/briši, brisalo, bele podloge, 
magnetne črke, predloga s škatlami glasov, 
bela tablica, časovnik 

15. 19. 3. 
2018 

C Feelings (C) Flomastri piši/briši, brisalo, bele podloge, 
magnetne črke, predloga s škatlami glasov, 
bela tablica, časovnik 

16. 22. 3. 
2018 

C Feelings (C) Flomastri piši/briši, bele podloge, brisalo, 
magnetne črke, beli zvezki, pisala, časovnik 

17. 26. 3. 
2018 

C What season 
is it? (C) 

Flomastri piši/briši, brisalo, bele podloge, 
magnetne črke, bela tablica, časovnik 

18. 29. 3. 
2018 

C What season 
is it? (C) 

Flomastri piši/briši, bele podloge, brisalo, 
magnetne črke, beli zvezki, pisala, časovnik 

2.2.5.3 Pripomočki 

Za izvajanje treninga vodenega branja so potrebni različni didaktični pripomočki. Nekatere 
pripomočke dobijo v uporabo učenci (obarvano z zeleno barvo), druge pripomočke uporablja 
izvajalec vodenega branja. To zahteva skrbno pripravo doma in dobro organizacijo na učni 
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uri. Preglednica 8 prikazuje skupne in različne pripomočke, ki se uporabljajo pri dveh 
začetnih bralnih skupinah. 

Preglednica 8: Pripomočki za nebralce in nastajajoče bralce 

NEBRALCI                                                              PORAJAJOČI SE BRALCI 
Tabela z abecedo, magnetne črke 

Flomastri za belo tablo in brisalo, bela podloga 
Lesene palčke 
Bela tablica 

Ček lista za poimenovanje črk in glasov 
Časovnik 

 Sličice z začetnimi glasovi soglasnikov 
Učna priprava (predšolska stopnja) 

Kartončki za pisanje povedi in škarje 
Knjižice (raven A) 
Predloga z imenom 

 
 
 

Sličice z začetnimi glasovi soglasnikov in 
kratkih vmesnih samoglasnikov 

Obrazci za ocenjevanje učenčevega napredka 
Učne priprave (A, B, C) 

Tabela s pogostimi besedami 
Knjige za določeno raven (A, B, C) 

Predloge za škatle glasov 

V nadaljevanju je prikazanih nekaj pripomočkov, ki so bili uporabljeni pri izvajanju treninga 
vodenega branja. 

 

Slika 5: Osnovni pripomočki za izvajanje treninga 

 

Tabla, brisala, flomastri 

Knjige – 
raven A Lesene palčke 

Sličice  



73 
 

 

Slika 6: Tabela z abecedo (črke in glasovi) 

 

 

Slika 7: Ček lista za poimenovanje črk in glasov 
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Slika 8: Škatle glasov 

2.2.5.4 Predstavitev in opis dveh srečanj 

Sledi opis devetega in desetega srečanja (pripravi sta v prilogi 6).   

Vse učne ure imajo pri izvajanju vodenega branja enako strukturo. Prilagajata se le izbira in 
težavnost posameznih dejavnosti znotraj ure. Dejavnosti so razdeljene na tri dele: pred 
branjem, med branjem in po branju. V pripravi so te dejavnosti ločene s tremi barvami 
(modra: pred branjem, oranžna: med branjem in zelena: po branju). Ista knjiga se na stopnji 
A, B in C obravnava dvakrat, zato je učna priprava razdeljena na dva dela – dan 1 in dan 2 
(dve srečanji).  

Vsaka učna ura traja le 30–35minut, kar zahteva usmerjeno pripravo na potek ure, pripravo 
vseh pripomočkov in dobro organizacijo dela. 

9. srečanje 

Cilji srečanja:  

- Obravnava nove knjižice. 
- Uporaba bralnih strategij med branjem: »pripravi usta in preveri sliko«, »pokaži mi 

besedo ___« in »Kako bi to rekel lik v knjigi?«. 
- Intenzivno učenje besede »where« prek različnih dejavnosti. 

Dejavnosti pred branjem 

Prva dejavnost je namenjena ponovitvi treh besed iz prejšnje učne ure in traja 2 minuti. 
Učenci morajo po nareku na bele plastificirane kartončke s piši briši flomastri napisati 
angleško besedo. Ob tem izvajalec učence opazuje in jim po potrebi pomaga (počasnejši 
izgovor besede, slovenski prevod). V tabeli se označi, kako uspešen je bil učenec ob zapisu.  
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Pri naslednji dejavnosti, ki traja od 3 do 4 minute, se predstavi nova knjižica. Izvajalec 
treninga vodenega branja prebere naslov in na grobo predstavi vsebino knjižice. Sledi listanje 
po knjižici. Ob tem izvajalec daje poudarke novim besedam in pokaže slike, ki so kasneje 
učencem v oporo in pomoč pri prepoznavanju besed. 

Dejavnosti med branjem 

Vsak učenec dobi knjižico in leseno palčko, s katero se mora dotakniti vsake besede, ki jo 
bere. Branje traja 5 do 8 minut. Prvič knjigo preberejo soglasno, med tem jih izvajalec vodi in 
po potrebi popravlja. Potem berejo poltiho zase, dvakrat ali trikrat. Izvajalec učence ob tem 
opazuje in posamezniku pomaga pri branju manj znanih besed oziroma ga popravi ob 
napačnem izgovoru. Glede na zastavljeno pripravo se pri tej uri izvajalec osredotoči na pomoč 
pri branju v obliki strategije »pripravi usta in preveri sliko«, »pokaži besedo where, my« in 
vmes spodbuja ekspresijo »kako bi to rekel lik v knjigi«.  

 

Slika 9: Branje ena na ena z lesenimi palčkami 

Ko vsak učenec nekajkrat prebere knjižico, jo zapre. Sledi kratka dejavnost (1–2 minuti), pri 
kateri se učenci učijo samostojne uporabe strategij pri branju. Učenci morajo v svoji knjižici 
najti besede, ki jih izgovori izvajalec (npr. »my«, »house«). S tem jih spodbuja k povezavi 
med izgovorjeno in zapisano besedo. Nato izvajalec pokaže na eno besedo (npr. what) in jim 
naroči, da naj »pripravijo usta na prvi glas«. Z usti morajo oblikovati glas /w/ in ga nekajkrat 
izgovoriti, šele nato preberejo celo besedo. Na enak način obravnavajo še nekaj drugih 
angleških besed. Sledi zelo kratka diskusija o prebrani knjigi za spodbujanje bralnega 
razumevanja. Izvajalec postavlja podvprašanja in skrbi, da se vključujejo vsi trije učenci.    

Dejavnosti po branju 

Sledita dve dejavnosti po branju v časovnem obsegu do 7 minut. Prva dejavnost je namenjena 
intenzivnemu ponavljanju določene izbrane pogoste besede iz knjižice, tako da besedo 
večkratno poslušajo, opazujejo, sestavljajo in na koncu še napišejo. Izvajalec na belo tablico 
napiše angleško besedo »where«. Besedo počasi in pozorno črkuje, izgovori glasove in 
vezano prebere. Ob pomoči izvajalca postopek ponovi še vsak izmed učencev. Nato izvajalec 
poljubno pobriše črko, dve ali tri v tej besedi. Poklicani učenec mora ugotoviti, katera črka 
oziroma glas manjka. Pri naslednji vaji morajo učenci iz seta magnetnih črk (črke 
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obravnavane besede in dve dodatni črki za zmedo) trikrat pravilno sestaviti besedo. Ko vsem 
učencem to uspe, besedo zapišejo še na bele kartončke.  

 

Slika 10: Primer učenja besede »lives« 

Pri zadnji dejavnosti učenci spoznavajo kratke angleške besede. Vsak dobi svoj set skrbno 
izbranih magnetnih črk. Po navodilih izvajalca sestavljajo različne kratke, njim znane 
angleške besede, tako da odvzemajo prvo ali zadnjo črko besede in jo zamenjajo z drugo. 

10. srečanje 

Cilj srečanja:  

- Samostojno poltiho branje znanega besedila iz prejšnjega srečanja z uporabo bralne 
strategije »pripravi usta in preveri sliko«.  

- Branje premega govora z ekspresijo (oponašanje lika v zgodbi).  
- Ob opori slik vsi učenci uspejo obnoviti dele zgodbe.  
- Vsak učenec na svoj kartonček pravilno zapiše obravnavano besedo »where«.  

Dejavnosti pred branjem 

Dejavnost pred branjem je namenjena ponovitvi treh besed, ki se najpogosteje ponovijo v 
obravnavani knjižici s prejšnjega srečanja. Izvajalec v svoji tabeli označi, kdo izmed učencev 
je besede zapisal pravilno in kdo ne.   

Dejavnosti med branjem  

Učenci so z vsebino knjižice že dobro seznanjeni, zato je ta del ure posvečen samostojnemu 
poltihemu branju knjižice. Izvajalec učence opozori na uporabo lesene palčke in opomni, da si 
lahko pri prepoznavanju besed pomagajo s slikami oziroma uporabijo strategijo »pripravi usta 
na branje prvega glasu v besedi«. Med branjem izvajalec opazuje vsakega učenca in mu po 
potrebi pomaga. Ko poltiho branje besedila dobro osvojijo, sledi glasno branje. Vsak učenec 
dobi priložnost, da glasno prebere del vsebine knjižice, drugi učenci pozorno sledijo. Pri tej 
učni uri da izvajalec poudarek prememu govoru in spodbudi učence k spremembi glasu. Poleg 
preverjanja bralnega razumevanja izvajalec pokrije stran v knjižici in določi učenca, naj 
prebere poved brez slikovne opore.  
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Dejavnosti po branju  

Po branju sledi enaka dejavnost kot pri prejšnjem srečanju. Izvajalec z učenci ponovi zgradbo 
besede »where«, učenci nato besedo sestavijo iz magnetnih črk in jo zapišejo na bele 
kartončke. Zadnja dejavnost je vodeno pisanje. Predvideva se, da učenci po drugem srečanju 
oziroma drugem obravnavanju iste knjižice vsebino in v njej zapisane angleške besede že 
dobro poznajo. V belih zvezkih jih čaka šest črt, ki ponazarjajo poved. Izvajalec počasi in 
postopoma narekuje poved »Where is my father and mother?«. V primeru, da učenec naredi 
napako pri zapisu, mu izvajalec zraven zapiše pravilen zapis, učenec pa to ponovi. Po želji 
lahko učenci sami na naslednji strani zapišejo podobno poved.  

 

Slika 11: Vodeno pisanje povedi v bele zvezke 
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2.3 REZULTATI IN INTERPRETACIJA  

 Motivacija učencev za delo pri pouku in splošnem vtisu o znanju angleščine 2.3.1
učencev pred treningom  

V nadaljevanju sledita analiza in interpretacija odgovorov obeh učiteljic iz Anketnega 
vprašalnika o učenčevi motivaciji za delo pri pouku ter predstavitev njunega splošnega vtisa o 
znanju angleščine učencev ES in KS pred izvajanjem treninga. 
 
Učiteljica 1 je učiteljica angleščine v četrtem razredu in je izpolnila anketni vprašalnik 
decembra 2017 za štiri učence. Trije učenci (Aljaž, David in Ela) predstavljajo 
eksperimentalno skupino (ES) in učenka Brina kontrolno skupino (KS). Obiskujejo četrti 
razred v različnih oddelkih na isti šoli. Učiteljica ima od šest do deset let delovne dobe. Za 
poučevanje učencev z disleksijo se počuti deloma usposobljeno. V vseh letih zaposlitve ni 
pridobila nobenega dodatnega znanja na področju poučevanja angleščine učencev z disleksijo.  
 
Učiteljica 2 je učiteljica angleščine, ki je rešila anketni vprašalnik decembra 2017 in poučuje 
dva učenca – Ano in Erika, iz KS. Obiskujeta peti razred in sta sošolca. Učiteljica ima do pet 
let delovne dobe. Za poučevanje učencev z disleksijo se počuti precej slabo usposobljeno, 
dodatna znanja s področja disleksije poskuša pridobiti s pomočjo samostojnega študija 
literature.  
 

Preglednica 9: Predstavitev nekaterih odgovorov učiteljice 1 

bralne zmožnosti v angleščini 

  sodelovanje pri 
pouku  

branje 

besedišče 
razumevanje 
prebranega Učenci hitrost pravilnost 

Aljaž (ES) občasno aktivno  drugo drugo drugo drugo 

David (ES) občasno aktivno drugo drugo drugo drugo 

Ela (ES) občasno aktivno drugo drugo drugo drugo 

ES – eksperimentalna skupina 
 
Učiteljica 1 ocenjuje, da vsi trije učenci iz ES pri pouku le občasno aktivno sodelujejo. Še 
nekoliko manj sodelovanja opazi pri Aljažu in Davidu. O bralnih zmožnosti učencev v 
angleščini učiteljica 1 na anketi ni označila konkretnih odgovorov, ampak je izbrala odgovor 
drugo. Povedala je, da učencev še ne pozna dovolj dobro in jih ne sili k aktivnemu 
sodelovanju ter ne ugotavlja predznanja učencev. Poudarila je »tiho fazo« pri učencih, kjer naj 
bi učenci le vsrkavali znanje in na ven nič pokazali, kasneje pa naj bi se izkazali kot zelo 
uspešni pri učenju tujega jezika. Pri ocenjevanju branja zato ni mogla oceniti hitrosti in 
pravilnosti branja, saj učencev v četrtem razredu še ne sili h glasnemu branju, če se za to 
dejavnost ne javijo sami. Pri ocenjevanju poznavanja in rabe besedišča prav tako ni podala 
odgovora z razlogom, da učence še premalo pozna, ker jih v tretjem razredu ni učila in še niso 
imeli nobenega preverjanja znanja. Tudi pri razumevanju prebranega je izbrala odgovor 
drugo, kjer je razložila, da se nobeden izmed teh učencev ne javi za pojasnjevanje besedil, 
zato sklepa, da besedil niso dovolj dobro razumeli in se niso želeli izpostavljati.  
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Preglednica 10: Predstavitev nekaterih odgovorov učiteljice 2 in učiteljice 1 

bralne zmožnosti v angleščini 

Učenci 
sodelovanje pri 

pouku  

glasno branje 

besedišče 
razumevanje 
prebranega hitrost pravilnost 

Erik (KS) občasno dejavno zatikajoče lažje besede 
težje, manj 

pogoste dobro 

Ana (KS) redko dejavno 
zelo 

zatikajoče 
dobesedno 

branje osnovne besede delno 

Brina (KS) občasno dejavno drugo drugo drugo drugo 

KS – kontrolna skupina  
 
Učiteljica 2 ocenjuje Erika kot učenca, ki občasno dejavno sodeluje pri pouku. Njegovo 
branje je zatikajoče, dela premore oziroma večkratno prebere besedo. Lažje besede prebere 
pravilno, pri manj poznanih besedah pa je prisotnih več napak pri branju. Pri razumevanju in 
poznavanju besed je dokaj uspešen. Uporablja in pozna tudi nekatere težje in manj pogoste 
besede, ki jih obravnavajo pri pouku. Pri učenki Ani pa učiteljica 2 opaža, da le redko 
sodeluje pri pouku. Njeno branje ocenjuje kot zelo zatikajoče in manj pravilno, saj si pomaga 
s črkovanjem in besede v večini prebere dobesedno. Pri poznavanju in rabi besedišča Ana 
uporablja le osnovno besedišče, zato je tudi bralno razumevanje besedil le delno uspešno. Pri 
teh dveh učencih je opazna velika razlika. Erik je pri pouku bolj motiviran za sodelovanje in 
tudi njegovo znanje angleščine je boljše, saj kljub težavam, ki jih ima pri branju, pozna 
osnovno in tudi težje besedišče. Ana je po mnenju učiteljice 2 zelo nizko motivirana pri 
pouku in ima pri učenju angleščine več težav predvsem zaradi zatikajočega in nepravilnega 
branja. Učiteljica 1 opaža, da Brina pri pouku le občasno aktivno sodeluje. O njenih bralnih 
zmožnostih ni mogla dati konkretnejših odgovorov, saj učenke še ne pozna dovolj dobro in je 
ne sili k sodelovanju ter glasnemu branju. Lahko le sklepa, da se Brina ne želi izpostavljati, 
ker je negotova glede svojega znanja oziroma dopušča možnost, da ima lahko le »tiho fazo«, 
kjer v ozadju vsrkava znanje in bo kasneje pokazala, kaj zna.  
 
Pri učiteljici 1 se iz odgovorov opazi, da svojih učencev še ne pozna dobro, ker jih je začela 
poučevati šele letošnje šolsko leto in v slabih treh mesecih ni usmerila pozornosti na učenčeva 
predznanja tujega jezika. Opazila pa je, da so vsi štirje učenci manj motivirani za sodelovanje 
pri pouku in se izogibajo glasnemu branju. Nekoliko bolj je pri odgovorih izpostavila Aljaža 
in Davida kot Elo in Brino, saj pri njima opaža več izogibanja delu pri pouku. Učiteljica 2 
učenca Ano in Erika dobro pozna, saj ju je učila že lansko leto in je lahko ocenila vsa 
področja bralnih zmožnosti v angleščini. K aktivnemu sodelovanju pri pouku angleščine obe 
učiteljici svoje učence spodbujata s pohvalo, pozitivno povratno informacijo, z nudenjem 
pomoči in vodenjem, iskanjem primernih strategij za učenje in nudenjem priložnosti za 
sodelovanje. Ne uporabljata pa nagrad in ne spremenita dejavnosti med učno uro.  

Učiteljici imata različen pogled na usposobljenost za poučevanje učencev z disleksijo. 
Učiteljica 1 se čuti bolj usposobljeno kot učiteljica 2, čeprav se ni nikoli posebej izobraževala 
o tej temi. Učiteljica 2 pa se je na lastno pobudo izobraževala s študiranjem literature, ampak 
se počuti slabo usposobljeno. Glede na razliko v delovni dobi lahko sklepamo, da se učiteljica 
2 počuti bolj usposobljeno zaradi izkušenj s poučevanjem učencev z disleksijo.  
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 Motivacija učencev za delo pri pouku in splošnem vtisu o znanju angleščine 2.3.2
učencev po treningu 

V nadaljevanju sledita analiza in interpretacija odgovorov obeh učiteljic iz Anketnega 
vprašalnika o učenčevi motivaciji za delo pri pouku ter predstavitev njunega splošnega vtisa o 
znanju angleščine učencev ES in KS po izvajanju treninga. 
 
Anketni vprašalnik sta učiteljici rešili po izvedenem treningu, in sicer aprila 2018. V tem času 
sta učence še bolje spoznali in tudi bolj spremljali njihov napredek.  
 
Učiteljica 1 poučuje angleščino tri učence iz ES (Aljaža, Davida in Elo) ter učenko Brino iz 
KS. Njena odgovora glede usposobljenosti za delo z učenci z disleksijo in pridobivanja znanja 
s tega področja sta ostala enaka. Za poučevanje učencev z disleksijo se počuti deloma 
usposobljeno, med službovanjem ni pridobila dodatnih znanj o tej specifični motnji. Enako je 
odgovorila tudi na vprašanje, s katerimi tehnikami spodbuja učence k sodelovanju, in sicer s 
pohvalo, pozitivno povratno informacijo, z nudenjem pomoči in vodenjem, iskanjem 
primernih strategij za učenje in nudenjem priložnosti za sodelovanje.  

Učiteljica 2 poučuje dva učenca (Erika in Ano) iz KS. Tudi njena odgovora glede 
usposobljenosti za poučevanje učencev z disleksijo in pridobivanja znanja o tej specifični 
motnji se nista spremenila. Še vedno se počuti slabo usposobljena, pri poučevanju pa si 
pomaga s samostojnim študijem literature.   

Preglednica 11: Predstavitev nekaterih odgovorov učiteljice 1 po treningu 

   
bralne zmožnosti v angleščini 

 
učenci 

sodelovanje pri 
pouku 

glasno branje 
besedišče 

razumevanje 
prebranega hitrost pravilnost 

Aljaž (ES) 
občasno 
aktivno ne bere ne bere obvlada delno 

David (ES) ne sodeluje  ne bere ne bere osnovno drugo 

Ela (ES) aktivno tekoče lažje besede obvlada delno 

ES – eksperimentalna skupina 
 
Učiteljica 1 opaža zelo različno sodelovanje učencev pri pouku. Najbolj sodelujeta Ela in 
Aljaž, najmanj pa David.  
 
Pri Aljažu opaža, da nikoli ne bere daljših besedil oziroma nekaj prebere le, ko pozna odgovor 
in takrat ni opaznih težav. Zelo dobro pozna pomen besed, ki jih obravnavajo v razredu in jih 
tudi zna uporabljati. Pri bralnem razumevanju opaža, da je njegovo razumevanje delno.  
 
Pri Davidu opaža nesodelovanje pri pouku in ga ocenjuje kot zelo šibkega učenca, saj pozna 
le osnovno besedišče. Učenec se branju izogiba, zato ne more oceniti njegovega bralnega 
razumevanja.  
 
Pri Eli opaža aktivno sodelovanje, njeno branje ocenjuje kot tekoče pri lažjih besedah in 
zatikajoče pri težjih besedah. Dobro ocenjuje poznavanje besedišča, bralno razumevanje pa je 
le delno. 
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Preglednica 12: Predstavitev nekaterih odgovorov učiteljice 2 in učiteljice 1 po treningu 

   
bralne zmožnosti v angleščini 

učenci 
sodelovanje pri 

pouku 

branje 
besedišče 

razumevanje 
prebranega hitrost pravilnost 

Erik (KS) občasno aktivno tekoče dobra obvlada dobro 

Ana (KS) redko aktivno zatikajoče lažje besede osnovne besede delno 
Brina 
(KS) redko aktivno zatikajoče lažje besede osnovno  

posamezne 
besede 

KS – kontrolna skupina  
 
Učiteljica 2 pri Eriku opaža, da pri pouku občasno aktivno sodeluje. Nasploh dobro ocenjuje 
njegove bralne sposobnosti, saj je mnenja, da je njegovo branje tekoče in pri branju ne dela 
veliko napak. Pozna obravnavano besedišče in ga uporablja. Tudi bralno razumevanje je 
dobro. Pri Ani opaža več težav. Že njeno sodelovanje je bolj redko. Branje je zatikajoče, 
pravilno uspe prebrati lažje in poznane besede. Pozna osnovo besedišče, ki ga obravnavajo pri 
pouku, njeno bralno razumevanje angleških besedil je le delno.  
 
Učiteljica 2 pri Brini opaža, da pri pouku le redko sodeluje. Ocenjuje, da ima težave pri branju 
in pozna le osnovno besedišče. Pri bralnem razumevanju se naslanja le na posamezne besede 
in ne zmore prevajati besedila kot celoto. 

Učiteljica 1 je učence iz ES v nekaj mesecih bolje spoznala in spremljala, zato je na koncu 
vprašalnika odgovorila na dodatno vprašanje o svojem mnenju o napredku učencev, ki so bili 
deležni treninga vodenega branja na različnih bralnih področjih. Največji napredek opaža pri 
učenki Eli, in sicer na skoraj vseh področjih branja (hitrost in pravilnost branja, poznavanje in 
uporaba besed ter aktivno povečanje sodelovanja pri pouku). Na področju bralnega 
razumevanja pa pri njej ne vidi bistvenega napredka. Pri Aljažu opaža napredek na področju 
pravilnosti branja besed oziroma besednih zvez, pridobil je besedišče in povečal svojo 
aktivnost pri pouku. Pri Davidu je imela težave z ocenjevanjem njegovih bralnih spretnosti, 
saj ne sodeluje pri pouku, zato je tudi obkrožila odgovor, da ne opazi nobenega napredka po 
izvedenem treningu.  

 Okoljski dejavniki, ki vplivajo na usvajanje angleščine kot tujega jezika 2.3.3

Sledita analiza in interpretacija odgovorov učencev, ki so jih podali v anketnem vprašalniku o 
okoljskih dejavnikih, ki vplivajo na njihovo usvajanje angleščine kot tujega jezika pred 
treningom. 

Vsi učenci so samostojno ali ob pomoči branja rešili anketni vprašalnik s petnajstimi 
postavkami. Izbrali so enega izmed že napisanih možnih odgovorov. Večina pridobljenih 
odgovorov je predstavljena v preglednici 13. Poudarjeni so le tisti odgovori, ki so jih učenci 
na anketnem vprašalniku označili (X). Drugi možni odgovori so na vpogled v Prilogi 3. Pod 
preglednico je opisna interpretacija učenčevih odgovorov.  
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Preglednica 13: Zbrani odgovori iz anketnega vprašalnika za učence 

  
   

eksperimentalna skupina kontrolna skupina 

Aljaž David Ela Ana Brina Erik 

Kateri jezik govorite doma? 

slovenščina X X X X X X 

Ali rad/a bereš v slovenščini? 
občasno rad/a X X X   X   

ne maram branja       X   X 

Kdaj si se v šoli začel/a učiti angleščino? 
1. razred X X X X   

2. razred       X   X 

Zaključna ocena v 3./4. razredu pri angleščini:  
5   X X 

4 X X X X   

Kako pomembno, se ti zdi, da znaš angleščino?  
zelo pomembno X X X X X 

srednje pomembno   X   

Kako se počutiš pri pouku angleščine?  
zelo dobro    X 
srednje dobro X X X X X   

Kako dobro prebereš angleške besede? 
dobro         X X 
slabo X X X       

zelo slabo       X     

Kako dobro razumeš to, kar prebereš v angleščini?  
zelo dobro            X 
srednje dobro   X X   X   

slabo X     X     

Koliko časa na teden gledaš risanke, filme, serije v angleščini?  
1 uro X     X X X 
2–3 ure   X X       

4–5 ur             

Koliko časa na teden igraš računalniške igrice ali igrice na telefonu v angleščini? 
1 uro   X X   X   
2–3 ure       X     
4–5 ur X           

ne maram tega           X 

Koliko knjig imate doma v angleškem jeziku?  
več kot 10   X         
1 do 10     X X X X 

nič X           

Kako pogosto vam učiteljica pri pouku tujega jezika angleščine prebere kakšno 
angleško zgodbico? 
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enkrat na teden         X   
enkrat na mesec   X X       

nikoli X     X   X 

 

Za vse v raziskavo vključene učence je slovenščina materni jezik. Večina jih občasno rada 
bere v slovenščini, Ana in Erik iz KS pa ne marata branja. Pred vstopom v šolo se dodatno ni 
nihče učil angleščine. Štirje učenci so začeli s poukom angleščine že v prvem razredu. Druga 
dva učenca, Ana in Erik (KS), ki obiskujeta drugo šolo, pa sta začela spoznavati angleščino v 
drugem razredu. Aljaž, David, Ela (vsi ES) in Ana (KS) so imeli v lanskem šolskem letu ob 
koncu tretjega oziroma četrtega razreda angleščino zaključeno z oceno prav dobro 4. Brina in 
Erik (oba KS) pa sta imela ob koncu tretjega oziroma četrtega razreda angleščino zaključeno z 
oceno odlično 5. Vsi učenci so mnenja, da je znanje angleščine zelo pomembno, le Ana (KS) 
misli, da je srednje pomembno. Pri pouku angleščine se večina učencev počuti srednje dobro, 
Erik (KS) pa se počuti zelo dobro.  

Aljaž (ES) meni, da slabo prebere angleške besede in da bolj malo razume, kar prebere v 
angleščini. Le včasih rad gleda angleške risanke. Na televiziji spremlja angleške vsebine 
približno eno uro na teden. Štiri do pet ur na teden pa igra igrice, ki so v angleščini. Pravi, da 
doma nimajo knjig v angleščini in da tudi starša ne bereta vsebin v angleščini. Tudi on 
angleško bere le besedila, ki jih imajo v učbeniku za angleščino in si na lastno pobudo ne 
izposoja angleških knjig v knjižnici, ne išče takih besedil na spletu in tudi ni udeležen pri 
angleški bralni znački. Iz odgovorov je razvidno, da okolje pri Aljažu ni najbolj spodbudno za 
utrjevanje in dodatno usvajanje znanja angleščine.  

David (ES) meni, da slabo prebere angleške besede, bralno razumevanje pa ocenjuje za 
srednje dobro. Včasih rad pogleda kakšno risanko v angleščini, v povprečju pa na teden po 
televiziji gleda angleške vsebine dve do tri ure. Računalniških igric v angleščini ne igra 
veliko, v povprečju eno uro na teden. Ocenil je, da imajo doma več kot deset knjig v 
angleščini. Za starša pravi, da enkrat na mesec prebereta kakšno besedilo v angleščini. David 
v šoli uporablja učbenik za angleščino, doma pa občasno prebere kakšno knjigo, ki jo imajo 
doma in knjige za bralno značko. Na lastno pobudo pa ne obiskuje knjižnice in ne išče 
angleških besedil na spletu. Iz odgovorov je razvidno, da ima David spodbudno domače 
okolje za učenje angleščine, saj imajo nekaj angleške literature, ki jo dodatno bere in je čez 
teden izpostavljen televiziji z angleško vsebino. Premalo pa na lastno pobudo išče dodatne 
vire literature v knjižnici in na spletu.  

Tudi Ela (ES) meni, da je njeno branje angleških besed slabo, bralno razumevanje pa srednje 
dobro. Dve do tri ure na teden je izpostavljena različnim angleškim vsebinam po televiziji, 
včasih rada pogleda risanko v angleščini. Angleške igrice igra bolj malo, v povprečju eno uro 
na teden. Doma naj bi imeli do deset knjig v angleščini, starša pa naj bi vsak dan brala 
besedila v angleščini. Ela pri pouku angleščine bere besedila v učbeniku, doma pa rada na 
spletu poišče kaj v angleščini, še posebej pesmice. Drugače pa na lastno pobudo ne hodi v 
knjižnico po knjige in ne sodeluje pri angleški bralni znački. Glede na odgovore bi lahko 
rekli, da ima Ela izmed učencev iz ES najbolj spodbudno domače okolje za učenje angleščine. 
Na voljo ima vire za dodatno učenje in utrjevanje angleščine. Tudi sama poišče in bere 
pesniška besedila.  

Ana (KS) meni, da zelo slabo bere v angleščini in da je tudi njeno bralno razumevanje vsebin 
v angleščini slabo. Doma imajo nekaj knjig v angleščini, starša naj bi približno enkrat na 
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teden prebrala nekaj v angleščini. Včasih rada pogleda kakšno angleško risanko, drugače pa je 
angleškim vsebinam na televiziji bolj malo izpostavljena, povprečno eno uro na teden. Več 
časa na teden (dve do tri ure) preživi z igranjem angleških igric. Ana poleg obravnavanih 
besedil pri pouku poišče tudi dodatno angleško literaturo v knjižnici po priporočilu učiteljice 
oziroma tudi na lastno pobudo. Ne bere pa knjig, ki jih imajo doma, ne uporablja spleta in ne 
sodeluje pri angleški bralni znački. Domače okolje je po Aninih odgovorih sodeč zelo 
spodbudno, a sama teh virov ne izkorišča dovolj.   

Brina (KS) ocenjuje svoje branje v angleščini kot dobro, svoje bralno razumevanje pa srednje 
dobro. Včasih rada pogleda angleško risanko, drugače pa je različnim angleškim vsebinam po 
televiziji in angleškim igricam izpostavljena zelo malo, povprečno eno uro na teden. Doma 
imajo nekaj knjig v angleščini, starša naj bi povprečno enkrat na teden prebrala nekaj v 
angleščini. Doma in v šoli po priporočilu učiteljice in na lastno pobudo pridobiva različne vire 
literature v angleščini. Le-to bere tako v šoli kot tudi doma. Sodeluje pri angleški bralni 
znački. Pri Brini je opazno, da prihaja iz zelo spodbudnega okolja in ima dobre predpogoje za 
utrjevanje in usvajanje znanja iz angleščine. Tudi sama je visoko motivirana za učenje.  

Erik (KS) je ocenil svoje znanje angleščine najboljše med vsemi. Ocenjuje, da dobro bere 
angleške besede in zelo dobro razume angleška besedila. Včasih rad gleda oziroma posluša 
angleške risanke. Risanke, filme in druge programe v angleščini gleda le eno uro na teden. Je 
edini med v raziskavo vključenimi učenci, ki ne igra računalniških igric. Ocenjuje, da imajo 
doma do deset knjig v angleščini. Starša naj bi vsak dan prebrala nekaj v angleščini. Doma in 
v šoli bere besedila iz učbenika. Sodeluje pri angleški bralni znački, zato v knjižnici vzame 
knjige po učiteljičinem izboru. Sam pa ne posega po drugih knjigah v angleščini. Erik je 
deležen spodbudnega učnega okolja za učenje angleščine tako doma kot tudi v šoli.  

Zaradi teoretičnega ozadja in vsebine treninga nas je zanimalo tudi, koliko so vključeni učenci 
pri samem pouku deležni branja zgodbic v angleščini, saj naj bi le-to bilo zelo spodbudno za 
širjenje besednega zaklada in boljše bralno razumevanje. Učenca Ana in Erik iz KS, ki ju 
poučuje ista učiteljica, sta odgovorila, da pri pouku nikoli ne berejo zgodbic. Ostali štirje 
učenci pa so podali zelo različne odgovore, čeprav jih poučuje ista učiteljica. Aljaž meni, da 
učiteljica pri pouku nikoli ne prebere nobene zgodbice, medtem ko David in Ela menita, da se 
to zgodi enkrat na mesec. Brina pa je odgovorila, da učiteljica bere zgodbice v angleščini 
enkrat tedensko. Iz odgovorov se ne da določiti, koliko v resnici učiteljica bere zgodbice v 
angleščini. Njihove različne odgovore lahko interpretiramo z različnim razumevanjem 
postavljenega vprašanja oziroma da so nekateri med njimi za branje zgodbic v angleščini 
označili branje besedil iz učbenika. Vsekakor pa lahko razberemo, da branja zgodbic pri 
pouku niso deležni prav pogosto oziroma skoraj nič, čeprav v strokovni literaturi zasledimo, 
da je branje različnih književnih zvrsti zelo dobrodošlo. Ne le za popestritev pouka in dvig 
motivacije, ampak tudi za pridobivanje besedišča, splošnega znanja in izboljšanja 
kognitivnega razvoja (Horvat in Jazbec, 2009).  

Odgovori učencev so bili večinoma pričakovani, saj imajo učenci z disleksijo težave s 
fonološkim zavedanjem in morajo vložiti veliko energije v samo branje, ki je kljub vloženemu 
trudu pogosto zatikajoče (Crombie, 2000; Kormos in Kontra, 2008). Nihče izmed učencev ni 
označil odgovora, da rad bere v materinščini, kar se kaže tudi pri nižji motivaciji za branje in 
pridobivanju besedišča v angleščini. Angleščini so izven pouka izpostavljeni bolj malo, 
čeprav imajo doma spodbudno okolje in se zavedajo, da je znanje angleščine pomembno. 
Vendar so učenci zaradi svojih primanjkljajev na področju branja in razumevanja večinoma 
nizko motivirani za pridobivanje znanja iz angleščine in imajo slabo samopodobo o svojem 
znanju angleščine, saj ocenjujejo svoje branje in bralno razumevanje kot slabo oziroma 
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srednje dobro. Nekoliko boljše zmožnosti kaže le učenec Erik (KS), ki kljub temu da ne mara 
branja, edini ocenjuje svoje znanje angleščine precej dobro. Tudi učiteljica je bralne 
zmožnosti v angleščini v anketnem vprašalniku najbolje ocenila ravno pri Eriku.  

 Zmožnosti in spretnosti branja v angleščini pred in po izvedenem treningu 2.3.4

Preizkus bralnih zmožnosti v angleščini je bil sestavljen za namene magistrske raziskave. Z 
njim smo najprej želeli pridobiti vpogled v različna področja bralnih zmožnosti v angleščini 
pri učencih z disleksijo, ki so bili zajeti v raziskavo. Na podlagi tega smo zasnovali trening 
vodenega branja. Po izvedenem treningu so učenci ES in KS ponovno rešili enak preizkus, saj 
smo tako želeli primerjati rezultate, pridobljene pred treningom in po njem ter ugotoviti 
učinkovitost treninga vodenega branja za različna področja bralnih zmožnosti v angleščini pri 
učencih iz ES.  

V nadaljevanju sledi analiza pridobljenih rezultatov po posameznih nalogah iz Preizkusa 
bralnih zmožnosti v angleščini, ki smo jih dobili pred izvedenim treningom vodenega branja 
in po njem. Posamezne naloge so podrobneje opisane pod naslovom Opis merskih 
instrumentov. Analizirana je vsaka naloga posebej, rezultati so prikazani tabelarično. 
Napredek vsakega učenca posebej in povprečje napredka ES in KS s primerjavo rezultata 
rešene naloge pred izvedenim treningom in po njem je prikazan tudi grafično. Izstopajoči 
rezultati so pod preglednicami in grafi še opisno interpretirani. 

Rezultati prve naloge so prikazani v dveh preglednicah. V preglednici 14 so prikazani 
rezultati prve naloge iz Preizkusa bralnih zmožnosti ob prvem (pred izvajanjem treninga) in 
drugem merjenju (po izvedenem treningu), v preglednici 15 pa je prikazan napredek, ki so ga 
učenci ES in KS dosegli pri tej nalogi. Za vse druge naloge so rezultati in napredki prikazani 
v isti preglednici. Najprej so prikazane surove točke in nato strukturni odstotki (%), 
izračunani na podlagi možnih točk pri nalogi. Pri nekaterih nalogah je zabeležen tudi čas 
učenčevega reševanja naloge. V zadnjem stolpcu je prikazan doseženi napredek za 
posameznega učenca oziroma povprečje napredka celotne ES oziroma KS. Pri prvi nalogi je 
dosežen napredek prikazan v dodatni preglednici.  

Preglednica 14: Prikaz rezultatov 1. in 2. merjenja pri 1. nalogi iz Preizkusa bralnih zmožnosti 
v angleščini (pravilno poimenovanje črk in glasov v angleščini) 

Sku
p

in
a 

    U
čen

ec 

Velike tiskane črke  Male tiskane črke  Glasovi črk               Črke in glasovi skupaj                      

Meritev 1 Meritev 2 Meritev 1 Meritev 2 Meritev 1 Meritev 2 Meritev 1 Meritev 2 

točke %  točke % točke % točke % točke % točke % točke % točke % 

Eksp
er. sku

p
in

a 

ALJAŽ 14,0 53,9 22,0 84,6 14,0 53,9 20,0 76,9 19,0 73,1 26,0 100,0 47,0 60,3 68,0 87,2 

DAVID 9,0 34,6 19,0 73,1 6,0 23,1 18,0 69,2 20,0 76,9 18,0 69,2 35,0 44,9 55,0 71,5 

ELA 15,0 57,7 21,0 80,7 10,0 38,5 21,0 80,7 19,0 73,1 24,0 92,3 44,0 56,4 66,0 84,6 

x ̄ 12,7 48,7 20,7 79,5 10,0 38,5 19,7 75,6 19,3 74,4 22,7 87,1 42,0 54,9 63,0 80,7 

K
o

n
tr. sku

p
in

a 

ANA 18,0 69,2 17,0 65,4 16,0 61,5 16,0 61,5 19,0 73,1 20,0 77,0 53,0 68,0 53,0 68,0 

BRINA 9,0 34,6 7,0 26,9 8,0 30,7 7,0 26,9 20,0 77,0 18,0 69,2 37,0 47,4 32,0 41,0 

ERIK 25,0 96,2 21,0 80,7 24,0 92,3 23,0 88,5 19,0 73,1 22,0 84,6 68,0 87,2 66,0 84,6 

x ̄ 17,3 66,7 15,0 57,7 16,0 61,5 15,3 59,0 19,3 74,4 20,0 77,0 52,7 67,5 50,3 64,5 
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Učenci so lahko pri vsakem sklopu (velike tiskane črke, male tiskane črke in glasovi črk) 
dosegli do 26 točk (toliko črk ima angleška abeceda) (preglednica 14). Skupno so lahko 
dosegli 78 točk (črke in glasovi skupaj). Točke so dobili za vsako pravilno poimenovanje črke 
in izgovarjavo glasu.  

Iz preglednice 14 je pod sklopom velike tiskane črke razvidno, da je pri prvem merjenju 
največ točk dosegel učenec Erik (KS) (25 točk oz. 96,2 %). Najmanj točk sta dosegla David 
(ES) in Brina (KS) (oba sta dosegla 9 točk oz. 34,6 %). Pri drugem merjenju (po treningu) je 
največ točk dosegel Aljaž iz ES (22 točk oz. 84,6 %), najmanj točk pa je ponovno dosegla 
Brina iz KS (7 točk oz. 26,9 %). Povprečno se je pri prvem merjenju bolje odrezala KS (17,3 
točke oz. 66,7 %; ES je dosegla 12,7 točke oz. 48,7 %). Pri drugem merjenju pa je povprečno 
več točk dosegla ES (20,7 točke oz. 79,5 %; KS je dosegla 15 točk oz. 57,7 %). Učenci iz ES 
so v povprečju napredovali za 21,8 % bolje kot učenci iz KS.  

Iz preglednice 14 pod sklopom male tiskane črke je razvidno, da je pri prvem in drugem 
merjenju največ točk dosegel Erik iz KS (24 točk oz. 92,3 % pri prvem in 23 točk oz. 88,5 % 
pri drugem). Najmanj točk pri prvi meritvi je dosegel David iz ES (6 točk oz. 23,1 %), pri 
drugi pa Brina iz KS (8 točk oz. 30,7 %). Povprečno se je pri prvem merjenju bolje odrezala 
KS (16 točk oz. 61,5 %; ES je dosegla 10 točk oz. 38,5 %), pri drugem merjenju pa ES (19,7 
točke oz. 75,6 %; KS je dosegla 15,3 točke oz. 59 %). Učenci iz ES so v povprečju 
napredovali za 16,6 % bolje kot učenci iz KS.  

Iz preglednice 14 pod sklopom glasovi črk je razvidno, da so pri prvem merjenju tako učenci 
iz ES kot tudi učenci iz KS dosegli v povprečju enako število točk (19,3 točke oz. 74,4 %). Pri 
drugem merjenju pa je v povprečju več točk dosegla ES (22,7 točke oz. 87,1 %; KS je dosegla 
20 točk oz. 77 %). Učenci iz ES so v povprečju napredovali za 10,1 % bolje kot učenci iz KS. 
Največ točk je dosegel Aljaž iz ES, ki je dosegel vse točke (26 točk oz. 100 %).  

Če združimo vse tri sklope skupaj, je iz preglednice 14 v zadnjem stolpcu pod naslovom črke 

in glasovi skupaj razvidno, da je pri prvem merjenju največ točk dosegel Erik iz KS (68 točk 
oz. 87,2 %), sledi mu Ana (53 točk oz. 68 %) prav tako iz KS. Najmanjše število točk sta 
dosegla David iz ES (35 točk oz. 44,9 %) in Brina iz KS (37 točk oz. 47,4 %). V povprečju je 
tako pri prvem merjenju KS dosegla 10,7 točke oz. 12,6 % več kot ES. Pri drugem merjenju 
pa je največ točk dosegel Aljaž iz ES (68 točk oz. 87,2 %), ki mu sledita Ela iz ES in Erik iz 
KS z enakimi točkami (66 točk oz. 84,6 %). V povprečju je pri drugem merjenju ES dosegla 
12,7 točke oz. 16,2 % več kot KS.  

V preglednici 15 (na naslednji strani) so združeni rezultati iz preglednice 14 ter prikazujejo 
napredek posameznika in povprečen napredek skupine med prvim in drugim merjenjem prve 
naloge iz Preizkusa bralnih zmožnosti v angleščini.   
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Preglednica 15: Doseženi napredek učencev ES in KS ter povprečen napredek med skupinama 
pri poimenovanju velikih in malih tiskanih črk ter glasov črk v angleščini 

 

 

Iz preglednice 15 je razvidno, da so pri sklopu velike tiskane črke bistveno napredovali učenci 
iz ES, v povprečju za 30,8 %. KS pa je nazadovala za 9 %, saj so učenci pri drugem merjenju 
prejeli manj točk. Podobni rezultati so tudi pri naslednjem sklopu male tiskane črke, kjer je 
ES v povprečju napredovala za 37,2 %, KS pa nazadovala za 2,6 %. Pri sklopu glasovi črk je 
ES v povprečju napredovala za 10,2 % več v primerjavi s KS.  

Glede na vse tri sklope skupaj je iz preglednice 15 razvidno, da so napredovali le učenci ES. 
Vsi trije so napredovali med 25,6 % in 28,2 %. Učenci iz KS pa so v povprečju celo 
nazadovali za 3 %, med njimi pa je najnižje rezultate dosegla Brina.  

 

Graf 2: Stolpčni prikaz napredka učenca za posamezno nalogo pri 1. nalogi iz Preizkusa bralnih 
zmožnosti, za vse tri naloge skupaj in povprečen napredek skupine 
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Eksp
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ALJAŽ +30,8 +23,1 +27,0 +27,0 

DAVID +38,5 +46,2 -7,7 +25,6 

ELA +23,1 +42,3 +19,2 +28,2 

x ̄ +30,8 +37,2 +12,8 +27,0 

K
o

n
tr. sku

p
in

a 

ANA -3,9 0,0 +3,9 0,0 

BRINA -7,7 -3,9 -7,7 -6,4 

ERIK -15,4 -3,9 +11,5 -2,6 

x ̄ -9,0 -2,6 +2,6 -3,0 
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Graf 2 še bolj nazorno pokaže primerjavo doseženih napredkov med ES in KS pri prvi nalogi. 
ES je dosegla vidno večji napredek pri vseh sklopih nalog. David je le nekoliko nazadoval pri 
poimenovanju glasov črk. Največja nihanja je pokazal Erik iz KS, Ana je ostala na dokaj 
nevtralnem mestu, Brina pa je na drugem merjenju pokazala bistveno nižje rezultate pri vseh 
sklopih prve naloge.  

Analiza rezultatov prve naloge iz Preizkusa bralnih zmožnosti v angleščini je pokazala, da je 
kljub temu, da je v povprečju ES pri prvem merjenju kazala slabše rezultate kot KS, pri 
drugem merjenju, torej po izvedenem treningu, bistveno bolj napredovala pri vseh sklopih 
naloge. Velik napredek so pokazali prav vsi udeleženci treninga. Najbolj je napredovala Ela, 
sledi ji Aljaž in nato David (razen pri sklopu glasovi črk, kjer je nazadoval). Slabše rezultate 
učencev iz KS lahko pripisujemo več dejavnikom. Učenci so lahko bili manj motivirani za 
reševanje preizkusa, ker niso sodelovali pri treningu oziroma se jim ni zdelo zanimivo 
ponovno reševati že znan preizkus. Lahko pa to pripisujemo nihajočemu, neutrjenemu in 
neavtomatiziranemu znanju ter težavam priklica zaradi disleksije.  

Razloge, zakaj so učenci iz ES bistveno bolj napredovali v primerjavi z učenci iz KS, ki so 
celo nazadovali, pripisujemo eksplicitnemu učenju črk, glasov in povezav med njimi. J. 
Richardson (2009) predlaga za prvo skupino bralcev, t. i. skupino nebralcev in porajajočih se 
bralcev, predvsem učenje bralnih strategij in spretnosti, kjer je posebna pozornost namenjena 
prepoznavanju črk in izgovarjavi glasov prek različnih zanimivih dejavnosti. Skela idr. (2009) 
poudarjajo pomen alfabetskega načela, da je poleg poznavanja črk, ki se ga bolj spodbuja, 
pomembno poznati tudi glasove. Če ima učenec znanje samo o poimenovanju črk, ima lahko 
to celo zaviralen učinek na samo branje, saj med branjem uporablja napačne bralne vzorce. 
Razlog, zakaj učenci iz ES kljub eksplicitnemu učenju niso dosegli še boljših rezultatov, pa 
lahko tiči ravno v tem, da imajo kot učenci z disleksijo lahko večje težave z ujemanjem črke 
in glasu oziroma potrebujejo še več utrjevanja (Skela idr., 2009).  

Preglednica 16: Prikaz rezultatov 1. in 2. merjenja ter doseženi napredek pri 2. nalogi iz 
Preizkusa bralnih zmožnosti v angleščini (izgovarjava angleških besed) 

Sku
p

in
a Učenec 

Meritev 1 Meritev 2 Dosežen 

napredek v % 

Razlika v 
času [s] točke %  čas [s] točke % čas [s] 

Eksp
er. sku

p
in

a 

ALJAŽ 25,0 49,0 260,0 41,0 80,4 224,0 +31,4 -36,0 

DAVID 12,0 23,5 309,0 34,0 66,7 370,0 +43,1 +61,0 

ELA 16,0 31,4 633,0 43,0 84,3 383,0 +53,0 -250,0 

x ̄ 17,7 34,7 400,7 39,3 77,1 325,7 +42,3 -75,0 

K
o

n
tr. sku

p
in

a 

ANA 23,0 45,1 149,0 28,0 54,9 243,0 +9,8 +94,0 

BRINA 26,0 51,0 224,0 34,0 66,7 115,0 +15,7 -109,0 

ERIK 45,0 88,2 126,0 48,0 94,1 102,0 +5,9 -24,0 

x ̄ 31,3 61,3 166,3 36,7 71,9 153,3 +10,7 -13,0 

 

Učenci so pri drugi nalogi iz Preizkusa bralnih zmožnosti v angleščini lahko dosegli 
maksimalno 51 točk. Za vsako pravilno izgovarjavo angleške besede so dobili eno točko.  

Iz preglednice 16 je razvidno, da je Erik iz KS tako pri prvem kot pri drugem merjenju 
dosegel največ točk, saj je prvič pravilno izgovoril 45 angleških besed (88,2 %), drugič pa 48 
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besed (94,1 %). Okoli polovico doseženih točk so pri prvem merjenju dosegli Aljaž iz ES ter 
Ana in Brina iz KS (med 23 in 26 točk oz. 45,1 % in 51 %). David in Ela iz ES sta prvič 
pravilno izgovorila le okoli četrtino vseh besed (dosegla sta manj kot 32 %). Pri drugem 
merjenju so napredovali vsi učenci. Pravilno so izgovorili vsaj 34 besed, kar pomeni 66,7 % 
in več.  

 

Graf 3: Stolpčni prikaz doseženega napredka posameznega učenca pri 2. nalogi in prikaz povprečja 
napredka med ES in KS 

Iz preglednice 16 in grafa 3 je razvidno, da so učenci iz ES bolj napredovali od KS. V 
povprečju je ES napredovala za 42,3 %, KS pa le za 10,7 %. Najbolj je napredovala Ela iz ES, 
ki je več kot podvojila število pravilno izgovorjenih besed s 16 na 43 besed. Dosegla je 53-
odstotni napredek. Rezultati kažejo, da je najmanj napredoval Erik iz KS (le 5,9 %), a je že pri 
prvem merjenju dosegel 88,2-odstotni rezultat. Glede na število doseženih točk je najmanj 
napredovala Ana iz KS (le za 9,8 %) in je pri drugem merjenju dosegla najslabši rezultat (28 
točk oz. 54,9 %).   

V porabljenem času za reševanje naloge so si bili učenci precej različni. Lahko pa iz 
preglednice 16 razberemo, da je ES v povprečju pri prvem in drugem merjenju potrebovala 
več časa v primerjavi s KS. Vendar so učenci iz ES bolj napredovali, saj so skupno izboljšali 
čas reševanja naloge za 75 sekund, učenci iz KS pa skupno le za 13 sekund. Da so si učenci iz 
ES tudi pri drugem merjenju vzeli bistveno več časa, lahko pripisujemo temu, da so se med 
treningom naučili uporabljati strategije pri branju besed in uvideli, da je pomembneje besedo 
pravilno prebrati kot hiteti z branjem čez besede oziroma besedilo.  

Analiza rezultatov druge naloge iz Preizkusa bralnih zmožnosti v angleščini je pokazala, da je 
podobno kot pri prvi nalogi v povprečju ES pri prvem merjenju dosegla slabši rezultat (17,7 
točke oz. 34,7 %) v primerjavi s KS (31,3 točke oz. 61,3 %), pri drugem merjenju pa ravno 
obratno v povprečju dosegla boljši rezultat (39,3 točke oz. 77,1 %) v primerjavi s KS (36,7 
točke oz. 71,9 %).  

Razlog za bistveno večje napredovanje ES pri branju angleških besed lahko pripisujemo 
uporabi strategij pri vodenem branju, ki zajemajo oba pristopa opismenjevanja v angleščini. 
Učenci so bili deležni tako celostnega kot tudi foničnega pristopa opismenjevanja s pomočjo 
branja zanimivih krajših knjižic, ki so bile slikovno podprte. Pred, med in po branju so bili 
deležni različnih dejavnosti, ki so zajemale eksplicitno poučevanje povezave med angleškimi 
črkami in glasovi ter uvidom celih besed (Richardson, 2009). Oba pristopa močno zagovarjajo 
Skela idr. (2009). Avtorji (prav tam) so prepričani, da morajo učenci nekatere angleške 
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besede, ki jih je težje razčleniti, prebrati »na prvi pogled«. Da bi se jim take besede vtisnile v 
vizualni spomin, morajo biti tem besedam pogosto izpostavljeni. Pri besedah, ki se jih da 
razčleniti, pa je učencem v pomoč fonični pristop, kjer se učijo pravil pri branju in 
zapisovanju besed.  

Preglednica 17: Prikaz rezultatov 1. in 2. merjenja ter doseženi napredek pri 3. nalogi iz 
Preizkusa bralnih zmožnosti v angleščini (branje nesmiselnih angleških besed) 

Sku
p

in
a Učenec 

Meritev 1 Meritev 2 Dosežen 

napredek v % 1 min Pravilno % 1 min Pravilno % 

Eksp
er. sku

p
in

a 

ALJAŽ 70,0 58,0 82,9 53,0 52,0 98,1 +15,3 

DAVID 49,0 40,0 81,6 35,0 29,0 82,9 +1,2 

ELA 32,0 23,0 71,8 41,0 33,0 80,5 +8,6 

x ̄ 50,3 40,3 78,8 43,0 38,0 87,2 +8,4 

K
o

n
tr. sku

p
in

a 

ANA 70,0 52,0 74,3 59,0 42,0 71,2 -3,1 

BRINA 47,0 39,0 83,0 93,0 79,0 85,0 +2,0 

ERIK 90,0 77,0 85,6 101,0 89,0 88,1 +2,6 

x ̄ 69,0 56,0 81,0 84,3 70,0 81,4 +0,5 

 

V preglednici 17 so prikazani rezultati učencev pri enominutnem branju nesmiselnih besed po 
angleško. V prvem stolpcu (1 min) so zbrane točke, ki prikazujejo, koliko glasov so prebrali 
učenci v 1 minuti. V drugem stolpcu (Pravilno) pa točke prikazujejo pravilno izgovorjene 
glasove v prebranih besedah. Učenci so dobili po eno točko za vsak prebrani glas znotraj 
besede.  

Iz preglednice 17 je razvidno, da so se učenci pri številu prebranih glasov v nesmiselnih 
besedah v eni minuti precej razlikovali. Erik iz KS je pri prvem in drugem merjenju prebral 
največ pravilnih glasov (prvič 90, drugič 101). Veliko manj pravilnih besed oziroma glasov 
sta prebrala Ela (prvič 32, drugič 41) in David (prvič 49, drugič 35), oba iz ES. David iz ES in 
Ana iz KS sta pri drugem merjenju pravilno prebrala manj besed oziroma glasov kot pri 
prvem.   

Glede na uspešnost prebranih glasov v besedah sta obe skupini (ES in KS) dosegali relativno 
visoko uspešnost. Večina učencev je dosegla med 81,6-odstotno in 85,6-odstotno uspešnost 
pri prvem merjenju, pri drugem merjenju pa med 80,5-odstotno in 88,1-odstotno uspešnost. 
Povprečno sta ES in KS pri prvem merjenju dosegli podobno uspešnost (78,8 % in 81 %), pri 
drugem pa je bila ES boljša za 5,8 %.  

Podatki v zadnjem stolpcu v preglednici 17 in graf 4 (na naslednji strani) kažejo večji 
napredek ES v primerjavi s KS. Najbolj sta napredovala Aljaž (za 15,3 %) in Ela (za 8,6 %) iz 
ES, nekoliko manj David (za 1,2 %) iz ES. V povprečju so učenci ES napredovali za 8,4 %, 
učenci iz KS pa le za 0,5 %. Ana iz KS je celo nazadovala za 3,1 %. Njen slabši rezultat bi 
lahko pripisali nemotiviranosti za sodelovanje pri tej nalogi ali pa je bila učenka tisti dan bolj 
utrujena in je posledično pri branju naredila več napak, kar lahko pripišemo disleksiji.   
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Graf 4: Stolpčni prikaz doseženega napredka posameznega učenca pri 3. nalogi in prikaz povprečja 
napredka med ES in KS 

Analiza rezultatov tretje naloge iz Preizkusa bralnih zmožnosti v angleščini je pokazala 
podoben rezultat kot pri prejšnjih dveh nalogah. Učenci iz ES so v povprečju po treningu pri 
drugem merjenju bistveno bolj napredovali od učencev v KS.  

Razlog za boljše napredovanje ES pripisujemo podobnim razlogom kot pri prvi nalogi. Pri 
treningu vodenega branja se je eksplicitno poučevanje poimenovanja angleških črk in glasov 
oziroma odnosov med črkami in glasovi pokazalo za učinkovito tudi pri prebiranju 
nesmiselnih besed, čeprav napredek še vseeno ni tako zelo visok kot pri drugih nalogah. Pri 
prvem merjenju (pred treningom) je večina učencev dosegala podobno uspešnost med 
branjem nesmiselnih besed, po treningu pa so učenci ES povečali napredek ravno zaradi 
pravilnejšega branja glasov v besedi (npr. besedo ic so prebrali /ik/). Vendar pa napredek pri 
tej nalogi ni tako velik kot pri drugih nalogah. To lahko povežemo s težavami, ki jih imajo 
učenci z disleksijo pri prepoznavanju fonemov in grafemov v besedah. J. Nijakowska (2010) 
razlog za težave učencev z disleksijo pri branju nesmiselnih besed najde v specifičnih 
težavah, ki jih imajo pri razlikovanju med črkami in njihovimi pripadajočimi glasovi. 
Nekatere črke je treba drugače prebrati, kot jih vidijo vizualno. Slabše se prilagajajo 
spremembam v izgovarjavi besede, ki jih prinaša glas črke (npr. črko u v besedi največkrat 
preberemo s polglasnikom e).  
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Preglednica 18: Prikaz rezultatov 1. in 2. merjenja ter doseženi napredek pri 4. nalogi iz 
Preizkusa bralnih zmožnosti v angleščini (glasno branje angleškega besedila) 

 Sku
p

in
a  

U
čen

e
c 

 

Meritev 1 Meritev 2 Dosežen 

napredek 

v % 

Razlika v 
času [s] točke %   čas [s] kakovost branja točke % čas [s] kakovost branja 

Eksp
er. sku

p
in

a 

ALJAŽ 47,0 48,0 226,0   vezanje glasov 70,0 71,4 308,0 
vezanje glasov, 
zlogov, tekoče 

+23,5 +82,0 

DAVID 40,0 40,8 255,0   vezanje glasov 54,0 55,1 301,0 
vezanje glasov, 
zlogov, tekoče 

+14,3 +46,0 

ELA 50,0 51,0 351,0 
   vezanje zlogov, 

tekoče 
64,0 65,3 344,0 

vezanje zlogov, 
tekoče 

+14,3 -7,0 

x ̄ 45,7 46,6 277,3 
 

62,7 64,0 318,0 
 

+17,4 +40,3 

K
o

n
tr. sku

p
in

a 

ANA 51,0 52,0 135,0 tekoče 55,0 56,1 150,0 tekoče +4,1 +15,0 

BRINA 57,0 58,2 194,0 
Vezanje         

glasov, zlogov, 
tekoče 

61,0 62,2 182,0 tekoče +4,1 -12,0 

ERIK 82,0 83,7 160,0  
   vezanje zlogov, 

tekoče 
89,0 90,8 118,0 tekoče +7,1 -42,0 

x ̄ 63,3 64,6 163,0 68,3 69,7 150 +5,1 -13,0 

 

Preglednica 18 najprej prikazuje število točk in nato strukturirane odstotke, ki so jih dosegli 
učenci pri branju dveh angleških besedil, ki sta bili podprti s sliko. Točko so dobili za vsako 
pravilno izgovorjeno angleško besedo. Vseh besed in s tem možnih točk je bilo 98. Beležili 
smo tudi čas branja besedil in ocenjevali kakovost branja na podlagi uporabljene učenčeve 
tehnike branja (od črkovanja in vezanja posameznih glasov do vezanja zlogov in tekočega 
branja). Nazadnje sta prikazana tudi doseženi napredek ter sprememba v času branja med 
prvim in drugim merjenjem.  

Pri prvem in drugem merjenju branja so vsi trije učenci iz KS dosegali več točk kot učenci iz 
ES. V povprečju je pri prvem merjenju KS dosegla 63,3 točke oziroma 64,6-odstotno 
uspešnost, ES pa 45,7 točke oziroma 46,6-odstotno uspešnost. Pri drugem merjenju pa je KS 
dosegla v povprečju 68,3 točke oziroma 69,7-odstotno uspešnost, ES pa 62,7 točke oziroma 
64-odstotno uspešnost. Vendar rezultati v preglednici 18 in stolpci na grafu 5 kažejo, da so vsi 
trije učenci iz ES bistveno bolj napredovali pri pravilnejši izgovarjavi besed in tehniki branja. 
Najbolj je napredoval Aljaž, ki je dosegel za 23,5 % boljši rezultat. David in Ela sta oba 
napredovala za 14,3 %. KS pa je v povprečju napredovala le za 5,1 %. ES si je pri branju 
vzela bistveno več časa kot pri prvem merjenju in bistveno več časa kot učenci iz KS. V 
povprečju je ES za glasno branje dveh besedil potrebovala 318 sekund, kar je enkrat več časa 
kot KS, ki je potrebovala 150 sekund. Počasnejše branje ES lahko pripisujemo treningu, ki jih 
je učil strategij za bolj pozorno branje besed. To pa je vodilo tudi v bolj pravilno in tekoče 
branje besed.  
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Graf 5: Stolpčni prikaz doseženega napredka posameznega učenca pri 4. nalogi in prikaz povprečja 
napredka med ES in KS 

Graf 5 nazorno prikazuje, da so vsi učenci ES bistveno bolj napredovali pri branju besedila od 
učencev v KS. Največji napredek je pokazal Aljaž. Ana in Brina, ki nista bili deležni treninga, 
sta napredovali najmanj.  

Analiza četrte naloge iz Preizkusa bralnih zmožnosti v angleščini je pokazala, da so pri branju 
na splošno spretnejši učenci iz KS, saj so pravilneje in bolj tekoče prebrali več besed. Vendar 
so učenci iz ES, ki so bili deležni treninga, pokazali bistveno večji napredek. Potrebovali pa 
so več časa za branje besedil, saj so postali bolj pozorni na pravilno branje besed in hkrati 
močno izboljšali svojo tehniko branja (od vezanja glasov k vezanju zlogov in občasnemu 
tekočemu branju). Večje napredovanje pri branju angleškega besedila pri ES lahko 
pripisujemo uporabi pristopa vodenega branja, kjer so učenci prebirali krajše knjižice in s 
ponavljanjem brali krajše angleške besede. S tem so pridobivali izkušnje pri branju in 
pridobivali angleško besedišče. Parker in Parker (1994, v Skela idr., 2009) trdita, da učenci pri 
branju v tujem jeziku veliko pridobijo, če prebirajo svoji starostni stopnji primerne otroške 
knjige, kjer so upoštevane tematika knjige, težavnost in dolžina besed ter povedi. Pomembno 
je tudi, da učenci prebirajo knjige tako v šoli kot tudi doma. J. Richardson (2009) pa k temu 
dodaja še izbiro primerne literature, ki je obvezno podprta s slikovnim gradivom, smiselnostjo 
vsebin ter uporabo različnih dejavnosti in strategij med in po branju za dekodiranje besed v 
besedilu.  
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Preglednica 19: Prikaz rezultatov 1. in 2. merjenja ter doseženi napredek pri 5. nalogi iz 
Preizkusa bralnih zmožnosti v angleščini (bralno razumevanje angleškega besedila) 

Sku
p

in
a Učenec 

Meritev 1 Meritev 2 
Dosežen 

napredek v % S P % S P % 

Eksp
er. sku

p
in

a 

ALJAŽ 2,0 3,0 22,7 5,0 5,0 45,5 +22,7 

DAVID 0,0 2,0 9,1 7,0 4,0 50,0 +41,0 

ELA 4,0 1,5 25,0 7,0 3,0 45,5 +20,5 

x ̄ 2,0 2,2 19,0 6,3 4,0 47,0 +28,1 

K
o

n
tr. sku

p
in

a 

ANA 2,0 0,0 9,1 5,0 2,5 34,1 +25,0 

BRINA 3,0 3,5 29,6 4,0 2,5 29,6 0,0 

ERIK 5,0 5,0 45,5 11,0 4,5 70,5 +25,0 

x ̄ 3,3 2,8 28,0 6,7 3,2 44,7 +16,7 

S – točke iz samostojne obnove  
P – točke s pomočjo podvprašanj  

 

Preglednica 19 prikazuje podatke iz zadnje pete naloge iz Preizkusa bralnih zmožnosti v 
angleščini, kjer smo preverjali bralno razumevanje daljšega angleškega besedila. Učenci so po 
tihem branju morali obnoviti vsebino po svojih besedah v slovenščini in naknadno odgovoriti 
na podvprašanja, v primeru, da česa niso obnovili. Učenci so dobili točko za vsako pravilno 
informacijo o besedilu, z dodatnimi podvprašanji pa so si lahko zagotovili še 22 točk.  

Iz preglednice 19 je razvidno, da je bila za učence naloga zelo zahtevna, saj so vsi učenci 
dosegli malo točk. Pri prvem merjenju so vsi besedilo obnovili z manj kot 50-odstotno 
uspešnostjo. ES je v povprečju pravilno obnovila le 19 % podatkov, KS pa 28 %. Po drugem 
merjenju pa je ES v povprečju dosegla več točk pri obnovi besedila, predvsem pri dodatnih 
podvprašanjih. Besedilo so v povprečju obnovili s 47-odstotno uspešnostjo, učenci iz KS pa s 
44,7-odstotno.  

Iz preglednice 19 in grafa 6 je razvidno, da je ES pokazala v povprečju večji napredek od KS. 
Najbolj je napredoval David iz ES, ki je napredoval za 41 %. Aljaž in Ela iz ES sta 
napredovala za 22,7 % in 20,5 %, a vseeno manj kot Ana in Erik iz KS, ki sta napredovala za 
25 %. Pri Brini iz KS ni bilo zaznanega napredka.  
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Graf 6: Stolpčni prikaz doseženega napredka posameznega učenca pri 5. nalogi in prikaz povprečja 
napredka med ES in KS 

Analiza pete naloge iz Preizkusa bralnih zmožnosti v angleščini je pokazala, da so v 
povprečju vsi učenci dosegli nizke rezultate pri bralnem razumevanju angleškega besedila. 
Večina učencev je tudi pri drugem merjenju dosegla manj kot polovico točk pri obnovi 
besedila. Sklepamo lahko, da je to področje pri teh učencih najšibkejše. Visok rezultat pri 
drugem merjenju je dosegel le Erik iz KS, ki je že pri prvem merjenju pokazal največ 
bralnega razumevanja.  

Že pri Mednarodni zvezi za disleksijo (International Dyslexia Association, 2002) 
opredeljujejo, da bralno razumevanje učencem z disleksijo predstavlja veliko težavo 
predvsem zaradi slabšega fonološkega zavedanja jezika in težave ostajajo kljub dobrim 
kognitivnim sposobnostim in ustreznim poučevanjem učitelja. Bralno razumevanje je slabše, 
ker se učenci z disleksijo predvsem ukvarjajo s samim branjem in so tako še manj 
osredotočeni na globlje razumevanje besedila (Kormos in Kontra, 2008). Eden izmed 
razlogov, da učenci iz ES niso bolj napredovali, je tudi v samem izvajanju treninga vodenega 
branja. Izbrani učenci so se na podlagi testiranja uvrstili v prvo, t. i. začetno stopnjo bralcev, 
za katero I. C. Fountas in G. S. Pinnell (2017) ter J. Richardson (2009) priporočajo učenje 
bralnih veščin in strategij, ki se nanašajo na angleške črke, glasove in besede. S temi 
dejavnostmi nastajajoči se bralci krepijo fonološko zavedanje, vizualni spomin, oralni jezik in 
se učijo pridobivati informacije iz tiskanih besed. Kasneje se spretnejše bralce postopoma 
navaja na globlje razumevanje besedil.  

Graf na naslednji strani (graf 7) prikazuje zbrane podatke iz analize vseh nalog iz Preizkusa 
bralnih zmožnosti v angleščini. Vidni so napredki oziroma nazadovanje posameznega učenca 
pri končnem merjenju bralnih zmožnosti oziroma spretnosti v angleščini pri vsaki izmed 
nalog. Siva stolpca pa prikazujeta, koliko je v povprečju napredovala ES oziroma KS pri 
celotnem Preizkusu bralnih zmožnosti v angleščini.  
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Graf 7: Pregled doseženih napredkov učencev pri posamezni nalogi za primerjavo med učenci ES in 
KS po izvedenem treningu in izračunani povprečni napredek znotraj skupine na podlagi celotnega 
testiranja 

 Odgovori na raziskovalna vprašanja 2.3.5

Analiza napredka posameznih učencev in primerjava med ES in KS sta opisani s pomočjo 
odgovorov na raziskovalna vprašanja. V magistrskem delu smo si na podlagi raziskovalnih 
ciljev, ki so nam bili v pomoč pri sestavi treninga vodenega branja in oblikovanju Preizkusa 
bralnih zmožnosti v angleščini, zastavili štiri raziskovalna vprašanja. Na prva tri raziskovalna 
vprašanja odgovarjamo na podlagi dobljenih rezultatov iz Preizkusa bralnih zmožnosti v 
angleščini, mnenj iz globalnih ocen učencev, odgovorov učencev na anketni vprašalnik in 
opažanj izvajalke med izvajanjem treninga. Na četrto raziskovalno vprašanje pa odgovarjamo 
na podlagi primerjave odgovorov obeh učiteljic angleščine iz anketnega vprašalnika o 
motivaciji učencev pri pouku in njihovih bralnih spretnosti.  

1. Kakšne so spretnosti oziroma zmožnosti branja v angleščini pri učencih z disleksijo iz 

ES in učencih z disleksijo iz KS, ugotovljene s preizkusi (poznavanje angleških črk in 

glasov, hitrost in pravilnost branja besed in nebesed, hitrost in pravilnost glasnega 

branja besedila ter bralno razumevanje krajšega besedila pri tihem branju) pred in po 

izvedenem treningu? 

Spretnosti oziroma zmožnosti branja v angleščini pri učencih z disleksijo, ki so vključeni v 
raziskavo, se precej razlikujejo. Čeprav za učence z disleksijo na splošno velja, da imajo 
težave pri branju predvsem zaradi slabšega fonološkega zavedanja, moramo vedeti, da se 
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njihove specifične učne težave razprostirajo od lažjih do izrazitejših (Magajna idr., 2008). Že 
po pregledu globalnih ocen učencev je razvidno, da ima večina učencev izrazitejše težave pri 
branju, a se njihove težave precej razlikujejo. Nekateri berejo počasneje zaradi zatikajočega 
branja daljših besed, nekateri berejo še z zlogovanjem, nekateri si pomagajo s sledenjem prsta 
itd. Učenci pri branju menjujejo različne črke, napačno prebirajo besede, imajo težave z 
razumevanjem in obnavljanjem besedila itd. Eden izmed učencev (Erik iz KS) pa ima v 
globalni oceni napisano, da ima manjše težave pri branju, vendar večje težave pri pisanju in 
upoštevanju pravopisnih pravil. Dva učenca (Aljaž in Ela iz ES) imata poleg disleksije tudi 
motnjo pozornosti in zbranosti.  

Učenci iz ES so po pregledu globalnih ocen in analize prvega merjenja Preizkusa bralnih 
zmožnosti v angleščini v povprečju pokazali slabše rezultate od učencev, ki so zajemali KS. 
Tudi anketni vprašalnik, ki so ga rešili učenci o svojem zaznavanju znanja angleščine in 
okoljskih dejavnikih, ki vplivajo na utrjevanje angleščine, je pokazal, da imajo v povprečju 
učenci iz ES slabše mnenje o svojem znanju angleščine in imajo manj podpore v domačem 
okolju oziroma so tudi sami manj iniciativni za utrjevanje oziroma pridobivanje novega 
znanja v angleškem jeziku v primerjavi z učenci iz KS.  

Po izvedenem treningu vodenega branja, ki je intenzivno potekal dvakrat tedensko dva 
meseca, so učenci, vključeni v raziskavo, ponovno rešili isti Preizkus bralnih zmožnosti v 
angleščini. Na podlagi primerjave povprečnih rezultatov doseženega napredka (iz preglednic 
15, 16, 17, 18 in 19) ES in KS med prvim in drugim merjenjem iz Preizkusa bralnih 
zmožnosti v angleščini ter podatkov iz grafa 7, lahko sklenemo, da je ES pokazala večji 
napredek na vseh testiranih področjih bralnih spretnosti oziroma zmožnosti v angleščini v 
primerjavi s KS. Iz grafa 7 je razvidno, da je v povprečju na končnem testiranju ES 
napredovala za 25 %, KS pa le za 6 %. 

Na področju poznavanja angleških črk in glasov je skupina učencev iz ES v povprečju 
napredovala za 27 %, učenci iz KS pa so celo nazadovali za 3 %. Slabše rezultate učencev iz 
KS pri prepoznavanju angleških črk in glasov lahko pripisujemo nižji motivaciji in manjšemu 
zanimanju za sodelovanje. Lahko pa so se slabše odrezali zaradi težav s priklicem že 
osvojenega znanja, ki se tudi zaradi disleksije izkaže za nihajoče, neutrjeno in 
neavtomatizirano. Na področju branja angleških besed so učenci iz ES v povprečju 
napredovali za 42,3 %, učenci iz KS pa za 10,7 %. Na področju branja nesmiselnih besed so 
učenci iz ES napredovali za 8,4 %, učenci iz KS pa za 0,5 %. Na področju pravilnosti 
glasnega branja angleškega besedila so učenci iz ES v povprečju napredovali za 17,4 %, 
učenci iz KS pa za 5,1 %. Večji napredek so pokazali tudi v sami tehniki branja, saj so iz 
vezanja glasov oziroma zlogov pri lažjih besedah prešli tudi na tekoče branje. Zaradi 
pozornosti na pravilnejše branje besedila pa so v povprečju potrebovali še več časa kot pred 
treningom, in sicer za 40,3 sekunde, KS pa je v povprečju skrajšala čas branja za 13 sekund. 
Pri preverjanju bralnega razumevanja so učenci iz ES v povprečju napredovali za 28,1 %, 
učenci iz KS pa za 16,7 %.  

Na podlagi analize lahko zaključimo, da se je trening vodenega branja izkazal za učinkovit 
pristop na vseh testiranih področjih bralnih spretnosti oziroma zmožnosti v angleščini. Z 
eksplicitnim učenjem bralnih strategij in veščin po smernicah za vodeno branje, ki so jih 
oblikovale I. C. Fountas in G. S. Pinnell (2017) ter J. Richardson (2009), je ES kljub slabšim 
bralnim spretnostim pri prvem merjenju pokazala bistveno večji napredek v primerjavi s KS. 
Učenci so bili znotraj treninga izpostavljeni predvsem dejavnostim s črkami in glasovi ter 
dejavnostim branja knjig. Z njim so pridobivali na področju zgodnjega opismenjevanja v 
angleščini, ki zajema vizualni spomin, fonološko zavedanje, oralni jezik in koncept tiskanih 



98 
 

besed (Clay, 1991, v Richardson, 2009). Za učence z učnimi težavami so med drugimi 
dejavniki pomembni pristopi, ki zajemajo individualizacijo in diferenciacijo (Special needs 
education in Europe 2003, v Kavkler, 2009), zato je omenjeni pristop učinkovit tudi za učence 
z disleksijo, čeprav ni namenjen izključno njim, ampak vsem, ki bi radi izboljšali bralne 
spretnosti v angleščini. I. C. Fountas in G. S. Pinnell (1996, v Ford 2016) zagotavljata 
uspešnost tega pristopa tudi zaradi večje motiviranosti učitelja, ki vlaga trud in energijo v 
skupino učencev. S. Pečjak in A. Gradišar (2012) zagovarjata, da se bralne spretnosti razvijejo 
bolj kakovostno, če jih učenci pridobivajo prek skrbno načrtovanih dejavnosti, ki potekajo 
znotraj manjših skupin, kjer se lažje zagotovita individualizacija in diferenciacija. Za učence z 
disleksijo je pomemben tudi odnos učitelja do disleksije in s kakšne motivacijske strategije, 
metode poučevanja in izbiro pripomočkov bo uporabljal za učenja tujega jezika (Csizér idr., 
2010).   

2. Kakšen je učinek treninga vodenega branja na spretnosti branja, ugotovljene s 

preizkusi (poznavanje angleških črk in glasov, hitrost in pravilnost branja besed in 

nebesed, hitrost in pravilnost glasnega branja besedila ter bralno razumevanje krajšega 

besedila pri tihem branju) pri posameznem učencu? 

Na podlagi primerjave rezultatov začetnega in končnega testiranja ter analize napredka 
učencev pri posameznih nalogah iz Preizkusa bralnih zmožnosti v angleščini lahko sklenemo, 
da se je trening vodenega branja izkazal za zelo učinkovitega. Vsi učenci iz ES so v povprečju 
vseh nalog skupaj pokazali okoli 25-odstotni napredek, medtem ko so učenci iz KS 
napredovali le med 3 % in 8 %.  
 
Aljaž iz ES je pokazal nespremenljiv napredek pri vseh nalogah in precej izboljšal svoje 
bralne spretnosti v angleščini, v povprečju za 24 %. Največji napredek (31 %) je pokazal pri 
glasnem branju posameznih angleških besed, saj je manj uporabljal dobesedno branje kot pri 
prvem testiranju. Pravilno je glaskoval vse glasove angleške abecede in pravilno poimenoval 
skoraj vse male in velike tiskane črke. Dober napredek (23 %) je pokazal tudi na področju 
pravilnosti glasnega branja angleškega besedila in bralnega razumevanja pri tihem branju.  
 
David iz ES je pri prvem testiranju v primerjavi z drugima učencema iz ES pokazal najslabše 
bralne spretnosti v angleščini. Tudi znotraj treninga se je opazilo, da je potreboval več 
podpore, a je pokazal enako velik napredek (v povprečju za 25 %) na vseh področjih bralnih 
spretnosti oziroma zmožnosti v angleščini kot druga dva učenca. Najbolj (za 43 %) je 
napredoval pri branju angleških besed, kjer je prvič pravilno prebral le nekaj besed. Zelo je 
napredoval tudi pri zadnji nalogi (41 %), kjer je pokazal veliko več bralnega razumevanja pri 
tihem branju angleškega besedila. Prvič sam ni znal ničesar obnoviti. S podvprašanji je 
pravilno odgovoril le na tista vprašanja, pri katerih si je lahko pomagal s slikovno podporo.  
 
Tudi Ela iz ES je pokazala dober napredek pri vseh nalogah in precej izboljšala bralne 
spretnosti oziroma zmožnosti v angleščini, v povprečju za 25 %. Med prvim testiranjem je 
bila učenka pri branju angleških besed zelo nesamozavestna. Nekaj besed sploh ni zmogla 
prebrati, ker ni vedela, kako naj se loti branja. Pri drugem testiranju je poskusila prebrati vse 
besede in pri branju posameznih angleških besed napredovala za 53 %. Velik napredek je 



99 
 

pokazala tudi pri poznavanju angleških črk in glasov ter bralnem razumevanju pri tihem 
branju daljšega angleškega besedila.  
 
Najmanjši napredek so vsi trije učenci pokazali pri branju nesmiselnih besed, saj so zaradi 
pazljivosti pri branju količinsko prebrali manj besed. Vendar moramo ob tem opozoriti, da so 
bili pri branju bolj natančni in so brali pravilneje kot učenci iz KS. Slabše rezultate pri tej 
nalogi lahko pripisujemo tudi težavam s fonološkim zavedanjem, ki je ena izmed glavnih 
težav učencev z disleksijo.  
 
Na podlagi analize napredovanja učencev iz ES bi poleg pridobitve boljših bralnih zmožnosti 
v angleščini s pomočjo izvajanja dejavnosti med treningom vodenega branja poudarili tudi 
večjo motiviranost, samozavest in pripravljenost za reševanje posameznih nalog iz Preizkusa 
bralnih zmožnosti v angleščini. Učencem smo prek izvajanja treninga spremenili tudi zunanje 
dejavnike, ki vplivajo na učenčevo motivacijo. Drugačen in bolj ekspliciten model 
poučevanja, uporaba različnih pripomočkov in pozitivno socialno okolje učencem z disleksijo 
kljub specifičnim oviram omogočajo boljši razvoj učnih spretnosti (Csizér idr., 2010). 
Dejavnosti skupnega in ponavljajočega se branja pripomorejo k širjenju besedišča, 
prepoznavanju črk in dobivanju boljšega vpogleda v značilnosti pisnega jezika (Whitehurst 
idr., 1994; Biemiller, 2006, v Literature Review, 2010). Howes in Smith (1995, v Literature 
Review, 2010) poročata, da učenci bolje uspevajo tako na družbenem področju kot tudi na 
kognitivnem, če so v čustveno varnem okolju, ki ga zagotavlja odrasla oseba. Hkrati pa mora 
biti okolje bogato z ustvarjalnimi in igrivimi dejavnostmi. Tudi vpeljava otroške leposlovne 
literature v učenje tujega jezika pripomore k višji motivaciji za učenje (Horvat in Jazbec, 
2009).  
 
3. Na katerem področju branja so učenci, ki so bili vključeni v trening, najbolj 

napredovali glede na začetno stanje pred treningom in v primerjavi z učenci iz KS? 

 

Učenci iz ES so v primerjavi z učenci iz KS bistveno bolj napredovali na skoraj vseh 
področjih branja v angleščini. Nekoliko manjši napredek so učenci iz ES pokazali le pri 
bralnem razumevanju angleškega besedila. Čeprav je bil napredek še vedno bolj 
nespremenljiv kot pri KS, kjer ena izmed učenk (Brina) ni pokazala nobenega napredka.  

Učenci iz ES so največ napredka pokazali pri pravilni izgovarjavi posameznih angleških 
besed in posledično dosegli precej boljše rezultate pri glasnem branju angleškega besedila, 
kjer so se morali prav tako osredotočiti na branje posameznih besed. Pri branju besed so 
učenci iz ES napredovali nekje med 31 % in 53 %, učenci iz KS pa med 6 % in 16 %. Na 
področju glasnega branja besedila je eden izmed učencev ES dosegel 23-odstotni napredek, 
druga dva učenca pa 14-odstotnega. Pri KS je učenec napredoval za 7 %, drugi dve učenki pa 
obe za 4 %.  

Rezultati so večinoma pričakovani, saj so bili učenci iz ES pri treningu vodenega branja 
najbolj usmerjeni v spoznavanje in utrjevanje angleškega besedišča, pravilno branje angleških 
besed ter pridobivanje izkušenj z branjem celih povedi v krajših zgodbicah s podporo 
slikovnega gradiva. J. Nijakowska (2010) pravi, da učenci z disleksijo potrebujejo skrbno 
načrtovano eksplicitno razlago fonološke, abecedne, morfemične in sintaktične strukture 
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jezika. Učenci morajo biti seznanjeni s posameznimi fonemi v besedah in to povezati v pisno 
obliko besede ter se naučiti, v kakšnem zaporedju si sledijo črke v besedi. Implicitne in 
naključne oblike poučevanja jim bo učenje tujega jezika bistveno otežilo. Ker so bili zajeti 
učenci razvrščeni v prvo skupino bralcev (kot nebralci in porajajoči se bralci) po kategoriji 
bralcev J. Richardson (2009), so se posvečali učenju osnovnih bralnih strategij in veščin s 
skrbno načrtovanimi dejavnostmi za pravilno branje posameznih besed. Manj pa so bili 
deležni razvijanja strategij pri bralnem razumevanju besedil, saj se te strategije začnejo 
razvijati kasneje, ko bralci postanejo uspešnejši in se lahko prebijajo čez obsežnejša besedila 
(Fountas in Pinnell, 2017).      

4. Ali učiteljici angleščine, ki poučujeta učence, vključene v raziskavo, opažata večjo 

motivacijo za sodelovanje pri pouku in večji napredek na področju hitrosti in 

pravilnosti branja ter bralnega razumevanja pri posameznem učencu z disleksijo iz ES 

v primerjavi z učenci iz KS?  

Začetnih in končnih odgovorov na anketni vprašalnik učiteljice 1, ki je poučevala vse učence 
v ES, nismo mogli povsem analizirati. Učiteljica 1 je pri prvem reševanju vprašalnika menila, 
da učencev še ni poznala dovolj dobro, da bi se opredelila do natančnejših odgovorov na 
področjih branja. Opažala pa je, da so bili učenci pri pouku le občasno motivirani za 
sodelovanje in da so se izogibali glasnemu branju. Učencev namreč ni silila k aktivnemu 
sodelovanju, saj je mnenja, da imajo lahko učenci »tiho fazo«, kjer le vsrkavajo znanje, 
kasneje pa se lahko izkaže, da so zelo uspešni pri uporabi tujega jezika.  

Pri drugem izpolnjevanju vprašalnika je podala natančnejše odgovore za dva učenca (Aljaža 
in Elo).  

Pri Aljažu opaža enako stopnjo motivacije pri pouku kot prej (občasna aktivnost), se ji pa zdi, 
da je pokazal nekaj več napredka med časom izvajanja treninga. Na področju hitrosti in 
pravilnosti branja pri njem opaža napredek pri branju lažjih besedil. Občutila je, kako se Aljaž 
tam počuti bolj zanesljivega. Na področju bralnega razumevanja ne opaža napredka. Pri Eli 
opaža večjo motivacijo do sodelovanja pri pouku ter velik napredek na področju hitrosti in 
pravilnosti branja besed oziroma besedila. Na področju bralnega razumevanja pa tudi pri njej 
na opaža napredka. Pri Davidu je imela učiteljica 1 težave z uvidom v učenčevo branje, saj 
David pri pouku ne govori, ne sodeluje in ni motiviran. Zato pri njem ne opaža napredka na 
področju branja.  

Učenci iz KS se po mnenju učiteljic pri motivaciji za sodelovanje pri pouku niso spremenili 
na boljše. Brina je celo pokazala še manjšo aktivnost, Ana pa je ostala pri redki aktivnosti pri 
pouku. Na področju hitrosti in pravilnosti branja se je izboljšal Erik. Ana in Brina pa še vedno 
bereta zatikajoče in pravilno izgovarjata le znane, pogoste angleške besede. Na področju 
bralnega razumevanja ni opaznega napredka, Brina prepoznava le posamezne besede v 
besedilu.  

Po mnenju učiteljice 1 sta dva učenca v obdobju obiskovanja treninga napredovala, en učenec 
pa po njenem mnenju ni pokazal nobenega napredka (David). Analiza Preizkusa bralnih 
zmožnosti v angleščini pa je na drugi strani pokazala, da je David napredoval na vseh 
testiranih področjih branja. Med samim treningom je učenec kazal željo po sodelovanju, je pa 
potreboval več podpore kot druga dva učenca. Sklepamo lahko, da mu je lažje sodelovati v 
manjši skupini, kjer se manj boji izpostavljanja pri branju v angleščini. S socialnega vidika je 
v manjših skupinah prisotno bolj sproščeno ozračje in se učenci počutijo bolj varni ter so 
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pripravljeni več tvegati (Biddulph, 2002), zato naj bi potekalo vodeno branje v manjših 
skupinah z učenci, ki so si po bralnih spretnostih podobni. Na področju bralnega razumevanja 
se skladajo mnenja učiteljice 1 in analiza zadnje naloge pri Preizkusu bralnih zmožnosti v 
angleščini, saj učenci iz ES niso pokazali bistvenega napredka. Ti rezultati so pričakovani, saj 
so se na treningu ukvarjali predvsem s prepoznavanjem črk in glasov, pravilnim branjem 
besed, strategijami za prepoznavanje pomena besed itd., manj pa je bilo poudarka na bralnem 
razumevanju, ker so obravnavali le kratke zgodbice, kjer še ni potrebnega globljega 
razumevanja.  

2.4 ZAKLJUČEK IN SKLEPNE MISLI  

V empiričnem delu magistrskega dela smo želeli preveriti učinkovitost pristopa vodenega 
branja kot enega izmed možnih načinov izboljšanja branja in bralnega razumevanja v tujem 
jeziku pri učencih z disleksijo.  

Teoretična izhodišča opozarjajo, da učenci z disleksijo potrebujejo bolj strukturirane pristope 
poučevanja, še posebej pri učenju tujega jezika (Denton idr., 2014). Če naštejemo le nekaj 
težav, imajo učenci z disleksijo težave pri fonetičnem zavedanju (branje črk ali sklopov črk), 
določanju zaporedja, zvočnem zaznavanju, kratkoročnem in dolgoročnem spominu itd. že v 
maternem jeziku (Robertson, 2000, v Lemperou idr., 2011). Dodatne težave pa prihajajo pri 
učenju angleščine kot tujega jezika, saj ta jezik velja za zelo netransparentnega, kar pomeni, 
da je velika razlika med zapisano in izgovorjeno besedo (Russak in Kahn-Horwitz, 2015). 
Učitelji tujega jezika so žal še vedno premalo usposobljeni za poučevanje učencev z 
disleksijo, saj med izobraževanjem o tem niso poučeni. Učitelji so premalo ozaveščani o teh 
težavah, zato pouka ne prilagajajo dovolj učinkovito oziroma ne uporabljajo drugačnih metod, 
pristopov in tehnik poučevanja, ki bi omogočili učencem z disleksijo uspešno učno okolje 
(Clark in Uhry, 2004; Levine, 1994, v Lemperou idr., 2011; Schneider in Crombie, 2003; 
Spear-Swerling in Brucker, 2003, v Košak Babuder idr., 2016). Enako sta potrdili učiteljici, ki 
poučujeta učence, vključene v raziskavo. Nobena od njiju se ne počuti dobro usposobljeno za 
poučevanje učencev z disleksijo, a se tekom službovanja nista udeležili nobenega dodatnega 
izobraževanja na to temo.   

Z analizo učinkovitosti dvomesečnega treninga vodenega branja smo dokazali, da so učenci v 
bralnih zmožnostih v angleščini bistveno bolj napredovali kot učenci iz KS, ki treninga niso 
bili deležni. Največji napredek so pokazali pri hitrosti in pravilnosti branja angleških besed ter 
poznavanju angleških črk in njim pripadajočih glasov. Napredovali so tudi pri bralnem 
razumevanju angleškega besedila. Ugotovitve iz analize napredka pri bralnih zmožnostih v 
angleščini pri posameznem učencu iz ES se prepletajo z ugotovitvami iz literature o vodenem 
branju. Zagovorniki tega pristopa pravijo, da je uspeh pri razvijanju bralnih veščin 
zagotovljen, ker učitelj vlaga svojo energijo, čas in trud v skupino učencev ter ob tem 
uporablja različne strategije, pristope in navodila glede na posameznikove potrebe 
(Richardson, 2009, v Ford, 2016; Fountas in Pinnell, 1996, v Ford, 2016).  

Pri izvajanju treninga v manjši skupini se je močno opazilo, kako so učenci postali pri branju 
bolj sproščeni in samozavestni, kar sovpada s teorijo, ki pravi, da se učenci v manjših 
skupinicah počutijo bolj varne, sprejete in so pripravljeni več tvegati (Biddulph, 2002). Vsi 
trije učenci so vedno pokazali voljo do sodelovanja in so bili motivirani pri vseh izvajanih 
dejavnostih med treningom, hkrati pa so na zanimiv način krepili bralne spretnosti v 
angleščini. Starši teh učencev so se takoj z veseljem odzvali povabilu za sodelovanje svojih 
otrok v raziskavi, saj so veseli vsakršne dodatne pomoči, še posebej pri angleščini, kjer imajo 
ti učenci največ težav. Po treningu so starši povedali, da so otroci zelo radi prihajali na 
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srečanja in da so občasno doma ponovno prebrali obravnavane knjižice. V nasprotju s 
frontalnim poukom v učilnici pa učiteljica ni opazila bistvenega napredka pri sodelovanju in 
motivaciji, saj se omenjeni učenci v razredu večinoma izogibajo branju.  

Ker se zavedamo, da tak pristop v slovenskem okolju med poukom še ni izvedljiv, niti ni 
poznan, predlagamo nekaj drugih možnosti, kjer bi se lahko pristop vodenega branja 
uporabljal. V odločbah učencev, ki so usmerjeni kot učenci s primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja, je pogosto predlagana skupinska oblika pomoči, ki pa največkrat zaradi 
organizacijskih težav ni izkoriščena, saj ure dodatne strokovne pomoči večinoma potekajo 
individualno. Pristop vodenega branja zahteva delo v skupini in se lahko prilagodi potrebam 
učencev z disleksijo, zato bi se lahko uporabljal na prvih treh korakih petstopenjskega modela 
pomoči in tudi na petem koraku v okviru dodatne strokovne pomoči, kjer bi ga lahko 
uporabljali specialni in rehabilitacijski pedagogi v skupini enako starih učencev z disleksijo. S 
tem bi se na tedenskem urniku sprostila kakšna dodatna ura za izvajanje individualne pomoči 
učencem, ki zaradi morebitnega pomanjkanja specialnih in rehabilitacijskih pedagogov ne 
pridejo do pomoči. Prav tako pa bi pristop vodenega branja lahko uporabljali učitelji 
angleščine, ki izvajajo individualno in skupinsko pomoč tistim učencem, pri katerih se kažejo 
izrazitejše težave pri branju in bralnem razumevanju v angleščini. Pristop je primeren tudi 
zato, ker so metode dela privlačnejše in zahtevajo aktivno udeležbo vsakega učenca. Učenci 
postanejo bolj motivirani za učenje, pridobivajo samopodobo in lažje premagujejo težave, s 
katerimi se soočajo. Čeprav se je trening vodenega branja izkazal za zelo učinkovitega pri 
izboljšanju bralnih zmožnosti v angleščini pri treh učencih z disleksijo, tega ne moremo 
posplošiti za vse učence z disleksijo, saj je bil vzorec premajhen. Smiselno bi bilo pristop 
vodenega branja še podrobneje raziskati in opraviti raziskave z različnimi profili bralcev, saj 
se strategije in načini poučevanja spreminjajo glede na značilnosti skupin bralcev.  
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Priloga 1 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Sem Maja Kovič  in želim v okviru magistrske raziskave z učenci izvesti trening vodenega branja.  Na 

Vas se obračam s prošnjo, da izpolnite anketni vprašalnik za učenca/učenko z disleksijo oziroma s 

specifičnimi primanjkljaji na področju branja in pisanja, ki bo zajet/a v raziskovalno nalogo.  

Že vnaprej se Vam zahvaljujem za sodelovanje! 

Spol:    � Ž          � M 

Število let delovne dobe (obkrožite):  

0 – 5                  6 – 10                11 – 15               15 – 20          21 ali več 

Ime učenca/učenke: ____________________ 

1. V kolikšni meri se čutite usposobljeni za poučevanje učencev z disleksijo oziroma specifičnimi 

motnjami branja in pisanja? 

a) Popolnoma usposobljen. 

b) Precej dobro usposobljen. 

c) Deloma usposobljen. 

d) Precej slabo usposobljen. 

e) Ne čutim se usposobljenega. 

 

2. Kako ste, če ste, pridobili znanja za poučevanje angleščine učencev z disleksijo oziroma 

specifičnimi motnjami na področju branja in pisanja? 

a) Samostojni študij literature. 

b) Z obiskovanjem krajšega seminarja. 

c) Z vključenostjo v daljše izobraževanje. 

d) Spletno oziroma e-učenje. 

e) Nisem pridobil znanj s področja poučevanja angleščine učencev z disleksijo oziroma 

specifičnimi motnjami na področju branja in pisanja. 

 

3. Kako ocenjujete stopnjo sodelovanja učenca/učenke pri pouku angleščine? 

a) Učenec/učenka večinoma aktivno sodeluje.  

b) Učenec/učenka občasno aktivno sodeluje. 

c) Učenec/učenka le redko aktivno sodeluje. 

d) Učenec/učenka ne sodeluje pri pouku angleščine.  

 

4. Kako spodbujate učenca/učenko k aktivnemu sodelovanju pri pouku angleščine? (možnih je 

več odgovorov) 

a) S pohvalo. 

b) Z nagrado. 

c) S pozitivno povratno informacijo. 

d) Z nudenjem pomoči in vodenjem. 
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e) S spremembo dejavnosti. 

f) Z iskanjem njemu primernih strategij za učenje.  

g) Z nudenjem priložnosti za sodelovanje. 

h) Z ničimer. 

i) Drugo: ________________________________________________ 

 

5. Kako ocenjujete bralne zmožnosti učenca/učenke pri angleščini? 

hitrost branja 

a) tekoče, z ustreznimi poudarki 

b) zatikajoče (premori, večkratno branje besede, itd.) 

c) zelo zatikajoče (daljše besede prebere s pomočjo črkovanja) 

d) ne zna prebrati besedila 

e) drugo:  

pravilnost branja 

a) izgovarjava je pravilna in razločna 

b) lažje besede prebere pravilno, daljše/manj poznane manj pravilno 

c) besede prebere po sistemu, ki velja za slovenščino  

d) ne zna prebrati besed 

e) drugo: 

poznavanje besedišča glede na obravnavano snov pri pouku 

a) Pozna pomen besed/besednih zvez, ki se jih obravnava pri pouku. 

b) Poleg osnovnih besed/besednih zvez pozna pomen tudi nekaterih težjih, manj pogostih besed 

v angleščini.  

c) Pozna pomen osnovnih besed/besednih zvez v angleščini. 

d) Pozna pomen samo nekaj osnovnih besed/besednih zvez v angleščini. 

e) Ne pozna pomena niti osnovnih besed/besednih zvez. 

f) Drugo:  

raba besedišča glede na obravnavano snov pri pouku 

a) Zna uporabljati besede/besedne zveze, ki se jih obravnava pri pouku.  

b) Poleg osnovnih besed/besednih zvez zna uporabljati tudi nekatere težje, manj pogoste 

besede/besedne zveze v angleščini.  

c) Zna uporabljati osnovne besede/besedne zveze v angleščini. 

d) Zna uporabljati samo nekaj osnovnih besed/besednih zvez v angleščini. 

e) Ne pozna uporabljati niti osnovnih besed/besednih zvez. 

f) Drugo:  

razumevanje prebranega 

a) Dobro razume prebrano besedilo. 

b) Delno razume prebrano besedilo. 

c) Razume posamezne besede, ne pa pomena besedila v celoti oziroma posameznih delov.  

d) Sploh ne razume besedila.  

e) Drugo:  
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Priloga 2 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Sem Maja Kovič  in sem v okviru magistrske raziskave izvedla trening vodenega branja v angleščini s 

tremi učenci z disleksijo oziroma s specifičnimi primanjkljaji na področju branja in pisanja. Na Vas se 

zopet obračam s prošnjo, da izpolnite anketni vprašalnik za učenca/učenko, ki je bil/a zajet/a v moji 

raziskovalni nalogi. Zadnje 6. vprašanje se nanaša le na učence, ki so bili deležni treninga.  

Ime učenca/učenke: ____________________ 

1. V kolikšni meri se čutite usposobljeni za poučevanje učencev z disleksijo oziroma 

specifičnimi motnjami branja in pisanja? 

a) Popolnoma usposobljen. 

b) Precej dobro usposobljen. 

c) Deloma usposobljen. 

d) Precej slabo usposobljen. 

e) Ne čutim se usposobljenega. 

 

2. Kako ste, če ste, pridobili znanja za poučevanje angleščine učencev z disleksijo oziroma 

specifičnimi motnjami na področju branja in pisanja? 

a) Samostojni študij literature. 

b) Z obiskovanjem krajšega seminarja. 

c) Z vključenostjo v daljše izobraževanje. 

d) Spletno oziroma e-učenje. 

e) Nisem pridobil znanj s področja poučevanja angleščine učencev z disleksijo oziroma 

specifičnimi motnjami na področju branja in pisanja. 

 

3. Kako ocenjujete stopnjo sodelovanja učenca/učenke pri pouku angleščine? 

a) Učenec/učenka večinoma aktivno sodeluje.  

b) Učenec/učenka občasno aktivno sodeluje. 

c) Učenec/učenka le redko aktivno sodeluje. 

d) Učenec/učenka ne sodeluje pri pouku angleščine.  

 

4. Kako spodbujate učenca/učenko k aktivnemu sodelovanju pri pouku angleščine? (možnih 

je več odgovorov) 

a) S pohvalo. 

b) Z nagrado. 

c) S pozitivno povratno informacijo. 

d) Z nudenjem pomoči in vodenjem. 

e) S spremembo dejavnosti. 

f) Z iskanjem njemu primernih strategij za učenje.  

g) Z nudenjem priložnosti za sodelovanje. 

h) Z ničimer. 

i) Drugo:  
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5. Kako ocenjujete bralne zmožnosti učenca/učenke pri angleščini? 

hitrost branja 

a) tekoče, z ustreznimi poudarki 

b) zatikajoče (premori, večkratno branje besede, itd.) 

c) zelo zatikajoče (daljše besede prebere s pomočjo črkovanja) 

d) ne zna prebrati besedila 

e) drugo:  

pravilnost branja 

a) izgovarjava je pravilna in razločna 

b) lažje besede prebere pravilno, daljše/manj poznane manj pravilno 

c) besede prebere po sistemu, ki velja za slovenščino  

d) ne zna prebrati besed 

e) drugo:  

poznavanje besedišča glede na obravnavano snov pri pouku 

a) Pozna pomen besed/besednih zvez, ki se jih obravnava pri pouku. 

b) Poleg osnovnih besed/besednih zvez pozna pomen tudi nekaterih težjih, manj pogostih besed 

v angleščini.  

c) Pozna pomen osnovnih besed/besednih zvez v angleščini. 

d) Pozna pomen samo nekaj osnovnih besed/besednih zvez v angleščini. 

e) Ne pozna pomena niti osnovnih besed/besednih zvez. 

raba besedišča glede na obravnavano snov pri pouku 

a) Zna uporabljati besede/besedne zveze, ki se jih obravnava pri pouku.  

b) Poleg osnovnih besed/besednih zvez zna uporabljati tudi nekatere težje, manj pogoste 

besede/besedne zveze v angleščini.  

c) Zna uporabljati osnovne besede/besedne zveze v angleščini. 

d) Zna uporabljati samo nekaj osnovnih besed/besednih zvez v angleščini. 

e) Ne pozna uporabljati niti osnovnih besed/besednih zvez. 

razumevanje prebranega 

a) Dobro razume prebrano besedilo. 

b) Delno razume prebrano besedilo. 

c) Razume posamezne besede, ne pa pomena besedila v celoti oziroma posameznih delov.  

d) Sploh ne razume besedila.  

e) Drugo:  

 

6. Na katerih področjih mislite, da je učenec/učenka napredoval/a zaradi treninga vodenega 

branja?  (možnih je več odgovorov)  

a) Napredoval/a je pri hitrosti branja. 

b) Napredoval/a je pri pravilnosti branja (izgovarjava besed/besednih zvez; upoštevanje ločil itn.).  

c) Napredoval/a je pri poznavanju besed/besednih zvez. 

d) Napredoval/a je pri (upo)rabi besed/besednih zvez. 

e) Napredoval/a je pri bralnem razumevanju.  

f) Njegovo/Njeno aktivno sodelovanje pri pouku angleščine se je povečalo.  

g) Ne vidim posebnega napredka.  

Hvala za sodelovanje! 
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Priloga 3 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Dragi učenec/učenka! 

Prosim te, da mi odgovoriš na spodnja kratka vprašanja. Svoj odgovor označi tako, da pred 

odgovorom v kvadratek narišeš znak X.  

Ime: _______________                                                                         Razred: ____________ 

Zaključna ocena v 3./4. razredu pri angleščini: _______________ 

 

1. Ali si se pred 1. razredom učil/a angleščine? (Kvadratek označi z x)  

□ da  □ ne   

Če DA, koliko let? 

□ 1 leto      □ 2 leti      □ 3 leta     □ več 

 

2. Kdaj si se v šoli začel/a učiti angleščine? 

□ 1. razred  □ 2. razred  □ 3. razred 

3. Kateri jezik govorite doma?  

□ slovenščino                       □ drugo (zapiši): __________________________ 

 

4. Kako dobro prebereš angleške besede? 

□odlično      □dobro      □slabo      □zelo slabo      □ne znam 

 

5. Ali rad/a bereš v slovenščini?  

   □ vedno          □  včasih             □  ne maram branja 

 

6. Ali rad/a gledaš/poslušaš risanke v angleščini?  

□ vedno      □ včasih        □ ne poslušam in ne gledam angleških risank 

 

7. Koliko knjig imate doma v angleškem jeziku?  

      □ 0   □ 1-10   □ več 10.  

 

8. Kako pogosto tvoji straši berejo besedila v angleščini? 

□ vsak dan    □ enkrat na teden    □ enkrat na mesec      □ nikoli 
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9. Kako pogosto vam učiteljica pri pouku tujega jezika angleščine prebere kakšno angleško 

zgodbico? 

□ vsako uro □  enkrat na teden □ enkrat na mesec   □ nikoli 

 

10. Kje bereš naslednja besedila v angleščini?  (Označi s križcem.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Koliko časa na teden gledaš risanke, filme, serije v angleščini?  

□ 1 uro        □ 2-3 ure     □ 4-5 ur     □  več kot 5 ur  

□ ne gledam angleških programov na televiziji       

 

12. Koliko časa na teden igraš računalniške igrice ali igrice na telefonu v angleščini? 

□ 1 uro        □ 2-3 ure     □ 4-5 ur     □  več kot 5 ur  

□ ne igram računalniških igric v angleščini 

 

13. Kako pomembno, se ti zdi, da znaš angleščino?  

□ zelo pomembno       □srednje pomembno          □ne zdi se mi pomembno 

 

14. Kako dobro razumeš, to kar prebereš v angleščini?  

□zelo dobro      □ srednje dobro       □zelo malo        □nič ne razumem 

 

15. Kako se počutiš pri pouku angleščine?  

□zelo dobro       □srednje dobro        □ slabo         □zelo slabo 

Zahvaljujem se ti za odgovore in ti želim veliko uspeha pri učenju angleščine! 

  

 v šoli doma ne berem 

besedila v učbeniku za angleščino    

besedila, ki jih najdem na internetu    

knjige iz knjižnice, ki jih izbere učitelj     

knjige iz knjižnice, ki jih izberem sam/a     

knjige, ki jih imamo doma    

knjige za angleško bralno značko    

revije    

drugo:    
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Priloga 4 

PREIZKUS BRALNIH ZMOŽNOSTI V ANGLEŠČINI 

 

1. POIMENUJ ČRKE ANGLEŠKE ABECEDE (VELIKE IN MALE TISKANE ČRKE). 

NATO ČRKAM IZ PRVE TABELE DOLOČI ŠE GLAS.  
 

 

A E I M Q U Y 
B F J N R V Z 
C G K O S W D 
H L P T X   

 

 

 

a e i m q u y 
b f j n r v z 
c g k o s w d 
h l p t x   
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2. PREBERI  BESEDE: 

 

red  

summer 

mouth  

white 

I 

head  

and  

sing 

see 

happy  

scarf 

they 

angry 

can 

juice 

walk  

run 

 

 

go 

you  

pencil 

sad 

book 

cat 

ice cream  

dog  

carrot 

elephant 

what  

he  

green 

frog 

monkey 

brother 

dolphin 

 

 

 

the  

leg  

my 

big 

shirt 

mother 

bike 

she  

car  

like 

when  

little 

hot 

swim 

cold  

rainy 

winter 
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zoj 

vom 

mup 

koz 

jev 

nop 

woj 

mun 

zug 

nic 

ik 

bal 

zum 

soz 

bim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sev 

ic 

mov 

rov 

nan 

fus 

lan 

doz 

yug  

wam 

muc 

dep 

tof 

bij 

haj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vik 

fep 

wiv 

yic 

sut 

ef  

muv 

ot 

ov 

fef 

bap 

tav 

oc 

et 

jij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

soc 

wut  

pij 

hav 

sig 

lac 

buv 

boj 

bas 

wev 

maf 

tem 

dij 

fot 

jib

3. PREBERI NASLEDNJE NESMISELNE BESEDE: 

PRIMER: lat - lat 
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Dear friend!  

Here´s a picture of me and my mum at the pizza 

restaurant. Do you like pizzas? I like pizzas, and I 

like cakes and ice cream, and I like oranges and 

chocolate. I like everything!  Oh no – I don´t like 

olives! 

Write soon.  From, Greg. 

 

 

 

 

 

 

4. GLASNO PREBERI BESEDILI 

Tomorrow is the first day of school. Barbara looks at her 

backpack. It has holes. She needs a new one. Her mom takes 

her shopping. There are so many backpacks. One backpack 

has yellow stars. Another one has rainbow pictures. Another 

one has dogs. Barbara likes this one. She buys it. 
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Hi! 

My name is Monica. I have got two  brothers and four sisters. My father and 

mother are farmers, so I have to help in the fields. We have many animals at 

home: ten cows, a dog, three pigs and seven cats.  

I have got long brown hair and blue eyes but my sisters have got short blonde 

hair and brown eyes. Here in the picture, I am wearing a white shirt, a hat,  

blue trousers with braces and green boots. When I go to school I usually wear 

jeans and T-shirt.  

I have many hobbies. I love dancing, cooking and riding a bike. I don´t like 

cleaning my room or looking after my two younger sisters.  

My best friend is Anna who is always happy. She likes eating good food. She 

likes pancakes for breakfast and spaghetti for lunch. I don´t like pancakes and 

spaghetti but I like eating butter and honey for breakfast and pizza for lunch. 

Today it is cold, windy and cloudy. My favorite season is spring because it is 

warm and sunny. I also like summer because I can swim in the sea and play 

badminton with my brothers in front of our house. 

5. TIHO PREBERI BESEDILO.                                                                                                  
Razmišljaj o čem bereš, da boš potem lahko besedilo obnovil/a.  
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Priloga 5 

ČEK LISTA ZA PREIZKUS BRALNIH ZMOŽNOSTI                                                 Ime učenca/ke: __________ 

 

1. ČRKE IN GLASOVI ABECEDE (označim tiste, ki jih učenec/učenka pozna).  

 

Črke - poimenovanje:  
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 
 
 
Glasovi:   
 a  b c     d     e     f   g h i      j      k       l     m     n      o     p     q       r     s       t      u     v      w     x      y      z  

 

Število pravilno poimenovanih velikih tiskanih črk: ____________ 

Število pravilno poimenovanih malih tiskanih črk:  ____________ 

Število pravilno poimenovanih glasov črk: ___________ 

 

Čas: ________
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2. IZGOVARJAVA BESED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čas: __________    

 

Število pravilno izgovorjenih besed:  __________

besede izgovarjava besede izgovarjava 

red   elephant   

summer   what   

mouth   he   

white   green   

I   frog   

head   monkey   

and   brother   

sing   dolphin   

see   the   

happy   leg   

scarf   my   

they   big   

angry   shirt   

can   mother   

juice   bike   

walk   she   

run   car   

go   like   

you   when   

pencil   little   

sad   hot   

book   swim   

cat   cold   

ice cream   rainy   

dog   winter   

carrot      
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zoj 

vom 

mup 

koz 

jev 

nop 

woj 

mun 

zug 

nic 

ik 

bal 

zum 

soz 

bim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sev 

ic 

mov 

rov 

nan 

fus 

lan 

doz 

yug  

wam 

muc 

dep 

tof 

bij 

haj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vik 

fep 

wiv 

yic 

sut 

ef  

muv 

ot 

ov 

fef 

bap 

tav 

oc 

et 

jij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

soc            __/12(12) 

wut           __/11(23) 

pij              __/12(35) 

hav             __/12(47) 

sig              __/12(59) 

lac              __/11(70) 

buv            __/12(82) 

boj             __/11(93) 

bas           __/11(104) 

wev            __/ 12(116) 

maf          __/11(127) 

tem          __/12(139) 

dij             __/11(150) 

fot            __/11(161) 

jib             __/12(173)

*Učenec/učenka bere nesmiselne besede 1 minuto. Najprej narediva primer, kako mora brati.  

*Podčrtujem pravilno prebrane besede. Če se zadrži pri besedi dlje kot 3 sekunde, to štejem kot 
napako.  

*Preštejem pravilno prebrane glasove v vrstici. 

Število pravilno prebranih glasov v 1 minuti: _________ 

3. NESMISELNE BESEDE 



124 
 

 

 

 

Število pravilno prebranih besed: _________ 

Čas:  

Kvaliteta branja:     črkovanje    -  vezanje glasov   -    vezanje zlogov     -   tekoče  

 

Napake: 

 

 

 

  

Dear friend! 

Here´s a picture of me and my mum at the pizza restaurant. Do you like 

pizzas? I like pizzas, and I like cakes and ice cream, and I like oranges and 

chocolate. I like everything!  Oh no – I don´t like olives! 

Write soon. From, Greg.  

 

Tomorrow is the first day of school. Barbara looks at her backpack. It has 

holes. She needs a new one. Her mom takes her shopping. There are so 

many backpacks. One backpack has yellow stars. Another one has rainbow 

pictures. Another one has dogs. Barbara likes this one. She buys it. 

2 

17 

33 

43 

47 

 

63 

78 

91 

98 

4. GLASNO BRANJE 
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O čem je govorilo besedilo? Kaj vse si izvedel/a? 

 

 

 

 

  

PODVPRAŠANJA:  ODGOVORI 

Koliko ima bratov in sester?  
 
Koliko ima starejših sester? 
 

 

Opiši njen videz. 
 

 

Kje živi? 
 

 

Kaj ima oblečeno za v šolo? 
 

 

Katere hobije ima? 
 
Ali česa ne mara početi? 
 

 

Ima domače živali?  
Katere? Koliko? 
 

 

Kakšna je njena prijateljica? 
Kaj ima rada? 
 

 

Kakšno je trenutno vreme? 
 

 

Kateri je njen najljubši letni čas?  
Zakaj? 

 

5. BESEDILO – tiho branje in bralno razumevanje 
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Priloga 6 
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Priloga 7 

BESEDILA A - B 

My dog A 
My dog can jump. 
My dog can run. 
My dog can swim. 
My dog can dig. 
My dog can climb. 
My dog can sit. 
My dog can roll over. 
My dog can hug. 
 
I can A 
I can run. 
I can jump. 
I can swing. 
I can hop. 
I can ride. 
I can climb. 
I can crawl. 
I can play. 
 
My Little Brother  A 
I meet my brother.  
I hold my brother.  
I hear my brother.  
I feed my brother.  
I rock my brother.  
I help my brother.  
I kiss my brother.  
I love my brother.  
 
Maria goes to school A 
I get my backpack. 
I get my pencils. 
I get my ruler. 
I get my eraser. 
I get my coloured pencils. 
I get my sweater. 
I get my brother. 
I get my lunch. 
I get my hug. I get my ride. 

What lives here? A 
Animal lives here. 
A bear lives here. 
A deer lives here. 
A fish lives here. 
A frog lives here. 
A worm lives here. 
A bee lives here. 
A child lives here. 
 
Where? B 
»Where?« asked the little brown bear. 
»Where is my mother?« 
»Where is my father?« 
»Where is my house?« 
»Where is my bed?« 
»Where is my pot of honey?« 
»Where am I?« 
»I am lost. Can you help me?« 
 
I read a book B 
I read with my mom. 
I read with my dad. 
I read with my grandma. 
I read with my grandpa. 
I read with my aunt. 
I read with my sister. 
I read with my brother. 
I read to my dog. 
 
You and I B 
You and I swing. 
You and I slide. 
You and I ride. 
You and I hike. 
You and I bike. 
You and I run. 
You and I dance. 
You and I have lots of fun. 
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Carlos and His Teacher B 
Carlos and his teacher talk.  
Carlos and his teacher write.  
Carlos and his teacher read.  
Carlos and his teacher add.  
Carlos and his teacher share.  
Carlos and his teacher paint.  
Carlos and his teacher clean.  
Carlos and his teacher play.  
 
BESEDILA C 
 
Feelings C 
I have many feelings. My feelings change time to time. 
Sometimes I feel kind of happy. 
Sometimes I feel very happy. 
Sometimes I feel kind of sad. 
Sometimes I fell very sad. 
Sometimes I feel kind of angry. 
Sometimes I feel very angry. 
Sometimes I feel kind of scared. 
Sometimes I feel very scared. 
I have many different feelings. Do you have many different feelings, too? 
 
What season is it? C 
The leaves change color. When do leaves change color? 
Leaves change color in autumn. 
The snow falls. When does snow fall? 
Snow falls in winter. 
The flowers grow. When do flowers grow? 
Flowers grow in spring. 
The days become hot. When do days become hot? 
Days become hot in summer. 
 

 

 


