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POVZETEK 

 

Glede na to, da se angleščina v Sloveniji uvaja že v prvem razredu osnovne šole, kot neobvezni 

izbirni predmet (NIP), in se tako učenci začnejo opismenjevati v tujem jeziku že v drugem 

oziroma tretjem razredu, je smiselno ugotoviti, kakšne so povezave med bolj oziroma manj 

usvojeno bralno-napisovalno zmožnostjo v slovenščini kot maternim jezikom večine učencev 

in bralnim razumevanjem v angleščini po nekaj letih učenja angleščine kot tujega jezika, glede 

na različen besedilni vnos (branje, poslušanje, branje s sočasnim poslušanjem). 

 

Področje povezanosti med bralno-napisovalno zmožnostjo (fonološko zavedanje, dekodiranje, 

tekočnost branja in hitrost ter pravilnost zapisa) v slovenščini in učenjem angleščine je v 

Sloveniji slabo raziskano, medtem ko v tujini v številnih študijah ugotavljajo, da dosežena raven 

sporazumevalne zmožnosti v maternem jeziku igra pomembno vlogo pri uspešnosti oziroma 

neuspešnosti usvajanja tujega jezika. Manj se obstoječe raziskave posvečajo ugotavljanju 

povezav med bralno-napisovalno zmožnostjo v maternem jeziku in načinom vnosa besedila v 

tujem jeziku (branje, poslušanje, branje s sočasnim poslušanjem). 

 

Osrednje vprašanje magistrskega dela je, kakšna je pri šestošolcih povezanost med doseženo 

bralno-napisovalno zmožnostjo v slovenščini in bralnim razumevanjem besedil v angleščini 

glede na način besedilnega vnosa. V raziskavo je bilo zajetih 280 učencev šestih razredov iz 

različnih osnovnih šol v Sloveniji. Pri raziskavi so bile uporabljene štiri različne standardizirane 

naloge bralnega razumevanja v angleščini ter štirje individualizirani preizkusi testa Profil ocene 

posebnih potreb (Special Needs Assessement Profile – SNAP).  

 

Ugotovili smo, da med rezultati testov, ki so merili bralno-napisovalno zmožnost v slovenščini, 

in rezultati angleških testov bralnega razumevanja obstaja statistično pomembna povezava pri 

vseh treh medijih vnosa (branje, poslušanje in branje s sočasnim poslušanjem). Statistično 

pomembna povezava obstaja tako med testi, ki so merili bralno-napisovalne zmožnosti, kot 

angleškimi testi bralnega razumevanja. Najboljše rezultate so imeli anketirani učenci pri mediju 

vnosa »branje«, nato »branje + poslušanje« in na koncu »poslušanje«. To pomeni, da so različni 

mediji vnosa učencem pomagali pridobiti boljše rezultate na testu bralnega razumevanja, 

deklice pa so ob tem na testu ortografske spretnosti dosegle boljši testni rezultat kot dečki. 

 

Z rezultati raziskave želimo prispevati k boljšemu razumevanju povezanosti med bralno-

napisovalno zmožnostjo v maternem in bralno zmožnostjo v tujem jeziku pri učencih ob koncu 

drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja osnovne šole. Hkrati bodo rezultati raziskave 

pomagali učiteljem pri odkrivanju težav pri učenju tujega jezika in tudi učiteljem razrednega 

pouka pri procesu opismenjevanja, še zlasti pri dajanju poudarkov in pomembnosti tekočnosti 

branja v slovenščini kot maternem in učnem jeziku v slovenski osnovni šoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLJUČNE BESEDE: fonološko zavedanje, dekodiranje, ortografija, branje in bralno 

razumevanje, učenje angleščine. 
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ABSTRACT  

 

Considering the fact that in Slovenia English language is already being introduced in the first 

grade of elementary school as an optional elective subject (OES), and that students begin 

developing literacy skills in a foreign language in the second or third grade, it makes sense to 

determine the correlations between better or poorer reading and writing skills in Slovenian as 

the mother tongue of most students and the reading comprehension of English after learning it 

for several years as a foreign language, depending on the different text input method (reading, 

listening, reading while listening). 

 

The correlation between reading and writing skills (phonological awareness, decoding, reading 

fluency and speed, and correctness of writing) in Slovenian (L1) and in learning English (L2) 

is poorly researched in Slovenia, while in foreign countries many studies have determined that 

the level of communication achieved in L1 plays an important role in one's success or unsuccess 

in assimilating a foreign language. The existing studies focus less on identifying the correlations 

between literacy skills in the mother tongue and the different methods of text input in a foreign 

language (reading, listening, reading while listening). 

 

The master's thesis researched whether a correlation exists between the literacy skills in 

Slovenian and the reading comprehension of English texts, depending on the text input method, 

in the 6th grade. The survey included 280 6th grade students from different elementary schools 

in Slovenia. Four different standardized tests for reading comprehension in English and four 

different individualized reading tasks (the Special Needs Assessment Profile – SNAP) were 

used. 

 

The results of the tests that measured literacy skills in Slovenian and the results of the English 

reading comprehension tests show a statistically significant correlation in all three input media 

(reading, listening and reading while listening) and in all tests. Students achieved the best results 

when reading, the second best when reading while listening, and the worst results when just 

listening. This means that the different input media helped students achieve better results on the 

reading comprehension test. Moreover, girls have achieved better test results on the 

orthographic skills test than boys. 

 

The results of the research will hopefully contribute to a better understanding of the correlation 

between the reading and writing ability in one's mother tongue and the reading ability in a 

foreign language among students who are finishing the second stage of elementary school. 

Simultaneously, this research will help teachers identify students' problems when learning 

foreign languages and will help teachers in elementary schools with literacy development, 

especially by giving emphasis on and importance to reading fluency in Slovenian as the mother 

tongue and the language of instruction in Slovenian elementary schools. 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: phonological awareness, decoding, orthography, reading and reading 

comprehension, learning English. 
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I. UVOD  
 

 

Jezik je eden najpomembnejših načinov, ki ga uporabljamo v postopku učenja, da pridobimo 

informacije (Čok, Skela, Kogoj in Razdevšek-Pučko, 1999). Je sistem govorjenja, ročnih ali 

pisnih simbolov, s pomočjo katerih se ljudje kot člani socialne skupine in udeleženci v svoji 

kulturi izražajo. Funkcije jezika so komunikacija, izražanje identitete, domišljije, igranje in 

čustvena sprostitev. Posameznik se z jezikom sreča že kmalu po rojstvu. S »pogovarjanjem« z 

mamo, poslušanjem pesmic, gledanjem risank oziroma spremljanjem dogajanja okoli sebe 

otrok pridobi znanje o tem, kakšen zvok ima njegov jezik in na kakšen način poteka 

sporazumevanje. S tem znanjem se začne tudi otrokov razvoj pismenosti, ki je ključna za 

njegovo nadaljnje uspešno delovanje v družbi. 

 

Bralna pismenost, ki poleg pisanja in računanja predstavlja osnovno zmožnost pismenosti, se 

je v zadnjem času med slovenskimi učenci zelo izboljšala. Iz najnovejših podatkov PISE iz leta 

2015 lahko razberemo, da je povprečen dosežek slovenskih učencev in učenk iz leta 2012 

izboljšan za 24 točk, temeljne bralne kompetence (2. raven) pa dosega 85 % slovenskih 

učencev, kar pomeni izboljšanje rezultata iz leta 2012 za 6 %. Po podatkih raziskav PISA 2009 

in PISA 2012 je bila bralna pismenost v tistem obdobju pri učencih zelo šibka, njihovi dosežki 

pa pod povprečjem (Nacionalni center raziskave PISA, 2016). Glede bralne pismenosti v 

angleščini kot tujem jeziku imamo zaenkrat samo podatke iz mednarodne raziskave ESLC – 

European Survey of Language Competences (2012), kjer so devetošolci v Sloveniji najslabše 

rezultate dosegli ravno pri bralnem razumevanju, v primerjavi s slušnim razumevanjem in 

pisnim sporočanjem v istem jeziku. Novejših raziskav na žalost trenutno ni na voljo.  

 

V sodobnem svetu se učenci zaradi hitrega razvoja tehnologije s pismenostjo v maternem in 

tujem jeziku srečajo že zelo zgodaj, ponavadi v predšolskem obdobju. Kljub zgodnjemu 

srečevanju s pismenostjo je manj informacij o tem, kako se razvija bralna pismenost v tujem 

jeziku in kaj vpliva na dosežke pri branju v tujem jeziku, če ima učenec težave na področju 

bralnih spretnosti v maternem jeziku. Prav tako v Sloveniji ni narejenih kakovostnih in 

reprezentativnih empiričnih študij na področju povezanosti med bralno-napisovalno 

zmožnostjo v slovenščini kot prvem jeziku in dosežki bralnega razumevanja pri tujem jeziku 

angleščina z različnimi bralnimi vnosi. Tudi iz tuje literature je mogoče razbrati, da je na 

področju povezav med maternim in tujim jezikom še veliko odprtih vprašanj, kljub večjemu 

številu izvedenih obsežnih raziskav. Raziskave v tujini namreč kažejo na kompleksno stanje 

povezanosti težav pri učenju maternega jezika in vplivanjem teh na učenje in dosežke v tujem 

jeziku. 

 

Tovrstne raziskave so nujne, saj naj bi na uspešnost učenja tujega jezika vplivala uspešnost 

učenja maternega jezika. Posameznik, ki se sooča s težavami na področju fonološkega 

zavedanja, obdelave jezikovnih informacij, delovnega spomina, metajezikovnih zmožnosti ter 

ortografske spretnosti v maternem jeziku, ima v večini primerov težave na istih področjih tudi 

pri učenju tujega jezika.  

 

Simon (2000) je v svoji raziskavi o vplivu šibke bralne pismenosti v maternem jeziku na učenje 

tujega jezika izpostavil naslednje ugotovitve: 

 

– učinkovitost posameznikove jezikovne zmožnosti v maternem jeziku ima pomembno 

vlogo pri uspešnem ali neuspešnem učenju tujega jezika; 
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– težave s fonologijo/ortografijo in sintakso v maternem jeziku v večini negativno 

vplivajo na govor v tujem jeziku; 

– večina težav pri učenju tujega jezika ne izhaja iz semantične ravni; 

– pomanjkanje motivacije in visoka anksioznost sta prej posledica, ne pa tudi razloga za 

težave, ki se pojavijo v procesu učenja tujega jezika. 

 

Na to, da lahko težave s fonologijo in pravopisnimi sestavinami maternega jezika vplivajo na 

učenje tujega jezika, opozarjata tudi L. Ganschow in E. Schneider (2006). Ugotavljata, da 

fonološke in pravopisne težave v maternem jeziku privedejo do težav pri učenju, izgovarjavi, 

branju in črkovanje besed v tujem jeziku (prav tam). 

 

Lunderberg (2002) je glede povezanosti in vpliva učenja maternega in tujega jezika zapisal štiri 

jezikovne dejavnike, ki naj bi po njegovem mnenju vplivali na učenje tujega jezika. Ti so: (1) 

zmožnost kodiranja fonetičnega vnosa v takšni meri, da se prepozna, identificira in po 

določenem času ponovno uporabi; (2) slovnična občutljivost oziroma zmožnost uporabe 

slovničnih pravil; (3) induktivna jezikovna sposobnost oziroma sposobnost vplivanja na 

jezikovne oblike; (4) sposobnost učenja velikega števila fonetičnih in slovničnih asociacij.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Klavdija Lekan, magistrsko delo 

 

3 

 

III. TEORETIČNI DEL 

1 PISMENOST V MATERNEM IN TUJEM JEZIKU 

 

Eden ključnih ciljev osnovnošolskega izobraževanja je razviti razumevanje različnih besedil, 

naj bodo to informativna, leposlovna, poljudnoznanstvena ali druga, obenem pa usposobiti 

učitelje in druge strokovne delavce o tem, da vedo, kaj pozitivno vpliva na prebrano besedilo 

in s tem posledično na razvoj pismenosti učencev. 

 

V nadaljevanju sta opredeljeni pismenost v maternem in pismenost v tujem jeziku. 

 

 

1.1 Pismenost v maternem jeziku  

 

Pismenost je nekaj, kar si vsak posameznik razlaga na svoj način, vse razlage pa pismenost 

povezujejo z znanjem jezika oziroma s procesom, pri katerem se naučimo brati in pisati. 

 

 

Pismenost je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika opredeljena kot znanje branja in pisanja 

(SAZU, 2015).  

 

Nacionalna strategija za razvoj pismenosti (2006) jo definira kot: »Trajno razvijajočo se 

zmožnost posameznikov, da uporabljajo družbeno dogovorjene sisteme simbolov za 

sprejemanje, razumevanje, tvorjenje in uporabo besedil za življenje v družini, šoli, na delovnem 

mestu in v družbi.« Poleg osnovnih zmožnosti pismenosti – zmožnost branja, pisanja in 

računanja – se vedno bolj poudarja pomen usvajanja novejših pismenosti, kot so medijska, 

digitalna in informacijska pismenost, ki imajo velik pomen in omogočajo uspešnejše delovanje 

v družbi.  

 

Zoltan (2014) navaja, da nam pismenost poleg enakopravnega vključevanja na vseh področjih 

in vseh ravneh zagotavlja tudi dostop do pomembnih civilizacijskih pridobitev ter do celotnega 

človeškega znanja. 

 

S. Pečjak (2010) opredeljuje pojmovanje pismenosti kot: »Kompleksno sposobnost, ki 

vključuje številne spretnosti in sposobnosti branja, pisanja (tudi računanja), pri čemer je 

poudarjen različen razvoj pismenosti glede na starost, spol, izobrazbo in druge dejavnike (npr. 

socialni kontekst).« Dodaja, da so pismenosti dodane kulturna, socialna in zgodovinsko-

geografska vrednost. Kot glavni temelj pismenosti navaja bralno pismenost.  

 

Tudi L. Marjanovič Umek (v Miklavčič in Barle Lakota, 2015) razpravlja o tem, da moramo 

pismenost obravnavati meddisciplinarno, saj tako enakovredno vključimo vse vidike 

pismenosti, ki so pomembni. Ključno po njenem mnenju je razviti zavest in spodbuditi različne 

elemente pismenosti, kot so govorjenje, pisanje in bralna pismenost, ter zagotoviti različne 

kontekste, ki bodo učence spodbujali h govorjenju, branju in pisanju v vseh razvojnih obdobjih 

njihovega življenja. S. Pečjak (2010) dodaja še nekaj dejavnikov, na katere moramo biti 

pozorni, ko govorimo o dobri pismenosti učenca. To so: fonemi, fonološko zavedanje, 

besedišče, bralna tekočnost in bralno razumevanje.  
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Fonemi 

 

Fonem je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika zapisan kot glas, ki je nosilec pomenskega 

razlikovanja (SAZU, 2015). 

 

Fonemi oziroma pomensko razločevalni glasovi so tisti, ki otroku pomagajo pri učenju odnosov 

med črkami pisanega in glasovi govorjenega besedila. Otroci se na primer naučijo, da črka g 

predstavlja zvok /g/ in da je to prva črka pri besedah grad, glava in gozd. Fonemi so najmanjša 

enota, ki naredi razliko v pomenu besede. Če se na primer spremeni prvi fonem v angleški 

besedi »man« (človek), iz /m/ v /p/, iz besede »man« nastane beseda »pan« (ponev) (Konza, 

2011). 

 

Vsak jezik ima tudi različno število fonemov. V slovenskem zbornem jeziku jih poznamo 29. 

Ker imamo manj črk (25) kot fonemov, jih predvsem v jezikoslovju zapisujemo s posebnimi 

črkami oziroma ločevalnimi znamenji (ostrivec, krativec in strešica) nad črkami (Toporišič, 

2004). Fonemi slovenskega jezika se delijo na samoglasnike (vokale) in soglasnike 

(konzonante). 

 

Z učenjem fonemov otroci razvijajo fonemično uzaveščanje, ki je pogoj za učenje abecede. 

Namreč, če otroci ne slišijo ločenih glasov v besedah, kasneje ne znajo povezati glasu s 

pripadajočim simbolom – črko, vse to pa se kaže v težavah pri dekodiranju in analizi neznanih 

besed. Če otroci sami prepoznajo in izvajajo ritmične vzorce, na primer »ring« (zvoniti), »sing« 

(peti), »king« (kralj) in »wing« (krilo), to znanje že dokazuje zgodnje fonemično zavedanje, saj 

odstranijo prvi fonem v zlogu in ga znajo nadomestiti z drugim fonemom (Konza, 2011). 

 

 

Fonološko zavedanje 

 

Fonološko zavedanje je spretnost, ki učencu omogoča, da prepozna in dela z zvoki govorjenega 

jezika. Omogoča posameznikovo ločevanje besed na glasove, ki jih sestavljajo, in kombiniranje 

posameznih glasov v besedo. Vključuje tudi zmožnost dodajanja, odvzemanja ali menjave 

novih glasov v besedi. V razvoju zgodnje pismenosti ima fonološka pismenost posebno mesto. 

 

Fonološko zavedanje praviloma poteka z razvojem otrokovega mišljenja. Za obdobje zgodnjega 

otroštva so značilne nižje stopnje fonološkega zavedanja, kot so prepoznavanje rim, izštevank, 

členjenje izjav na besede, besed na zloge in povezovanje zlogov v besede (Marjanovič Umek, 

2010). Takšno hierarhijo fonoloških spretnosti opisuje tudi D. Konza (2011) in dodaja 

fonemično zavedanje (ločevanje, mešanje, delitev in menjava glasov), znotraj katerega so 

spretnosti vzajemne in se razvijajo hkrati. 

 

Fonološko zavedanje je ključno za uspešno učenje branja in pisanja. Avtorji raziskave 

(Heatcher, Hulme in M. Snowling, 2004) ugotavljajo, da je sposobnost manipuliranja z glasovi 

in odkrivanja glasov uspešen napovednik dobrega začetka učenja branja oziroma razvoja 

zmožnosti dekodiranja ter pisanja, hkrati pa tudi eden najboljših kazalnikov, kakšna bo kasnejša 

bralna uspešnost učenca, s čimer se strinjajo tudi avtorice L. Marjanovič Umek, U. Fekonja 

Peklaj in S. Pečjak (2012). Temeljno izhodišče za uspešen začetek učenja branja predstavljajo 

tudi dobro razvite sposobnosti fonološkega zavedanja (zlasti sposobnost glaskovanja in 

sintetiziranja) (prav tam). 
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Slabo razvite sposobnosti fonološkega zavedanja pogosto vplivajo na težave na področju 

opismenjevanja. Različne raziskave (v Johnson, 2014) so pokazale, da so težave na področju 

fonološkega zavedanja med ključnimi dejavniki, ki vplivajo tudi na težave pri branju. Učenci 

imajo težave tudi na področju razumevanja vprašanj in navodil, na področju učenja in 

pomnjenja novih besed ter se težje izražajo (Johnson, 2014).  

 

Bell in McCallum (2008, v Marjanovič Umek idr., 2012) navajata šest podvrsti fonološkega 

zavedanja: 

 

– izolacija glasu (od učenca zahteva prepoznavanje posameznega glasu v besedi: npr. 

kateri je prvi ali zadnji glas v besedi »kava«); 

 

– prepoznavanje več glasov (od učenca zahteva prepoznavanje skupnega glasu v različnih 

besedah: npr. kateri glas se pojavlja v vseh besedah: darilo, dan, oder, hoditi – glas d); 

 

– razvrščanje glasov (od učenca zahteva med tremi besedami izločitev besede, ki ne spada 

mednje: npr. katera beseda ne spada sem: miza – mama – bazen); 

 

– povezovanje glasov (od učenca zahteva, da slišane glasove poveže v besedo: npr. katera 

beseda je, če rečemo t/r/a/v/a); 

 

– razčlenjevanje besede (od učenca zahteva, da slišano besedo razčleni v posamezne 

glasove, tako da ob tem ploska ali udarja s svinčnikom in tako šteje glasove); 

 

– odstranjevanje glasu (od učenca zahteva, da pove besedo brez glasu, ki ga mora 

odstraniti: npr. bled brez b je … led). 

 

 

Besedišče 

 

Za uspešno komunikacijo ter pisno in ustno izražanje potrebujemo besede. Več besed kot 

poznamo, lažje in bolj uspešno tvorimo smiselne dele, ki predstavljajo celoto – stavke in povedi. 

Na ta način svoje sporočilo učinkovito prenesemo na naslovnika. Velikost besedišča – število 

in raznolikost besed, ki jih otroci poznajo v vrtcu in v začetnih letih šolanja – je tudi pomemben 

napovednik bralnega razumevanja v nadaljnjih letih šolanja (Konza, 2011).  

 

Skoraj vsi otroci imajo na začetku šolanja različne izkušnje z uporabo jezika oziroma besed, 

vendar je za branje potreben kompleksnejše in pogosto bolj abstraktno besedišče, kot se 

uporablja v vsakdanjem sporazumevanju. Začetni bralci morajo uporabiti izgovorjene besede, 

ki jih slišijo, da lahko razumejo besede, ki jih vidijo v tiskani obliki. Otroci, ki slišijo več 

domačih besed, se jih več naučijo in v šolo vstopajo z večjim besediščem. To se povečuje skupaj 

z napredovanjem v šoli. Takšno besedišče otroci najlažje pridobijo s številnimi zgodbami, ki so 

jim prebrane v predšolskem obdobju. D. Konza (2011) razlike v količini in kakovosti besedišča, 

pridobljene v predšolskem obdobju, pripisuje otrokovemu jezikovnemu vnosu v domačem 

okolju, in ne učnim težavam ali primanjkljajem na učnem področju.  

 

Vsak lahko lastno besedišče obogati z branjem raznovrstnih knjig, člankov in revij, 

poslušanjem in pogovarjanjem, opazovanjem in ne nazadnje z raziskovanjem. Številni odrasli 

nove besede odkrivajo med reševanjem križank, učenci pa se z njimi srečujejo vsakodnevno, 

pri šolskih predmetih (Konza, 2011).  
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Bralna tekočnost 

 

Bralno tekočnost največ raziskovalcev opredeljuje z natančnostjo in hitrostjo branja, vendar 

nekateri avtorji, tudi D. Konza (2011), dodajajo, da bralna tekočnost ni le sposobnost 

natančnega in hitrega branja, temveč zajema tudi primerno bralno hitrost, interpretacijo in 

izražanje, ki nam sporoča, da je bralec prebrano dobro razumel.  

 

Tekočnost je pomembna, saj predstavlja povezavo med prepoznavanjem besed in 

razumevanjem. Ko bralci, ki berejo tekoče, berejo tiho, besede prepoznajo avtomatično. Besede 

hitro zberejo in jih povežejo v smiselno celoto. Otroci, ki berejo tekoče, pri glasnem branju 

berejo brez napora in doživeto, njihovo branje pa zveni naravno. Pri boljših bralcih se vsi ti 

procesi dogajajo nezavedno, brez napora, avtomatizirano. Takrat se bralec lahko osredotoči na 

pomen prebranega besedila. Dobri bralci lahko ohranijo svoje znanje branja za daljše časovno 

obdobje ter pri tem že znajo posplošiti prebrano besedilo. Bralci, ki imajo pri branju težave in 

ne berejo tekoče, pri glasnem branju berejo počasi, besedo za besedo, izgovarjava pa je nejasna.  

 

Rasinski (2004) bralno tekočnost primerja z mostom iz treh dimenzij, ki povezujejo natančnost 

branja besed (fonetika, dekodiranje, črkovanje in besedišče) z bralnim razumevanjem, D. 

Konza (2011) pa navaja tri temeljne elemente bralne tekočnosti, in sicer: 

 

– Natančnost (oziroma prva dimenzija po Rasinski, 2004), ki je prva zahteva pri 

pridobivanju tekočnosti. Nenatančno branje besed namreč vodi k razčlenitvi v pomenu 

besedila. Ker imajo dobri bralci bogat besedni zaklad, besede takoj prepoznajo in jih 

znajo uporabiti v različnih kontekstih. Te besede so del bralčevega t. i. »vidnega 

besedišča«, ko prepozna pomen, pa del receptivnega besedišča. Sem spadajo vse besede, 

ki jih bralec takoj prepozna ter tudi tiste, katerih poznavanje pomena je ob prvem stiku 

z besedo le približno; 

 

– Hitrost branja (oziroma druga dimenzija po Rasinski, 2004), ki je skoraj tako 

pomembna kot natančnost branja. Ko je bralec natančen in hiter, procesi identifikacije 

besed postanejo avtomatizirani, s tem pa se sprosti kognitivni prostor, ki ga bralec 

uporabi za višje ravni razumevanja; 

 

– Branje z izrazom (oziroma tretja dimenzija po Rasinski, 2004) je pogosto pozabljen 

element bralne tekočnosti. Branje z izrazom vključuje ustrezno fraziranje, naglaševanje, 

glasnost in ritem. Je bistveno pri glasnem branju, recitiranju, predstavitvah itd. Takšno 

branje vpliva tako na motivacijo bralca kot na zanimanje bralcev.  

 

Če bralec bere natančno in hitro, vendar brez poudarkov, ločil, ustreznih premorov in brez 

smisla fraziranja, je zelo majhna verjetnost, da je prebrano besedilo tudi v celoti razumel in ga 

zna obnoviti (Rasinski, 2004). 

 

 

 

 

 

Bralno razumevanje 

 

Bralno razumevanje je proces, pri katerem bralec skuša interpretirati prebrano. Vse to naredi v 

skladu s svojim predznanjem in besednim zakladom.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Klavdija Lekan, magistrsko delo 

 

7 

 

 

Razumevanje prebranega ne pomeni le iskanja ustreznih odgovorov iz delčkov besedila, ampak 

gre za aktiven proces, s katerim si bralec ustvari svojo različico prebranega besedila (Konza, 

2011).  

 

Bralno razumevanje je tudi glavni cilj branja v šoli. Bralec namreč lahko nove informacije 

oziroma znanje v novih situacijah uporabi šele, ko prebrano razume (Marjanovič Umek idr., 

2012). Razumevanje je močno odvisno od bralčevih jezikovnih sposobnosti, razumevanja 

pomena besed ter razumevanja skladenjskih in semantičnih odnosov med prebranimi besedami 

(Konza, 2011). Bralec prebrano razume šele takrat, ko mu uspe ustvariti mentalno (miselno) 

predstavo o stvareh, o katerih je bral.  

 

A. G. Boardman idr. (2008) pišejo, da med uspešne bralce sodijo tisti, ki berejo tekoče. Bralno 

tekočnost avtorji povezujejo tako s pravilnostjo kot tudi, omenjeno zgoraj, z razumevanjem 

prebranega. Bralci, ki berejo tekoče, so sposobni hitro prepoznati znane besede, čas in trud, ki 

bi ga slabši bralci posvetili dekodiranju, pa namenijo pomenu besedila. Ker razumejo namen 

njihovega branja, lahko temu ustrezno prilagodijo tudi svoj način branja. Če želijo izvedeti, ali 

je določena knjiga primerna zanje, lahko preberejo le kratke odseke, odstavek ali dva ter se na 

podlagi prebranega odločijo. Če potrebujejo osnutek informacij iz različnih virov, ga lahko 

kritično preberejo in izvlečejo ključne informacije, na podlagi svojega predznanja pa razložijo 

pomen. Dobri bralci si prilagodijo tudi bralne strategije. Branje lahko upočasnijo, če so stavki 

dolgi in zapleteni. Ponovno lahko preberejo razdelek, če so začeli izgubljati pomen. Če naletijo 

na besedo, ki je ne poznajo, jo lahko razdelijo na zloge, lahko pa si jo izpišejo in preverijo v 

slovarju (Konza, 2011).  

 

Bralci, ki na splošno več in pogosteje berejo, s tem širijo besedišče in besede, ki jih lahko 

prepoznajo na prvi pogled in jih potrebujejo za tekoče branje. Avtorji dodajajo, da tekoče 

oziroma avtomatizirano branje ne zagotavlja, da bo bralec prebrano besedilo razumel, vendar 

pa je avtomatizacija pomemben člen uspešnega branja. Bralno razumevanje in bralna tekočnost 

pomagata bralcu, da postane boljši pri pridobivanju pomena iz katere koli besedila.  

 

D. Konza (2011) piše, da vsi bralci, ki berejo tekoče, ne vedo vedno, kaj so prebrali, v nekaterih 

primerih celo ne morejo odgovoriti na preprosta vprašanja o besedilu. Navaja tri ravni 

razumevanja besedila, ki so odvisne tako od veščin bralca kot od narave besedila: 

 

– Neodvisna raven, na kateri je uspešnost branja vsaj 95 %, učenci pa kljub temu še vedno 

uporabljajo različne strategije branja za dešifriranje občasno neznanih besed in so to 

sposobni narediti neodvisno in brez izgube ostalega pomena; 

 

– Raven poučevanja, na kateri je uspešnost branja 90 % in besedilo bralcu predstavlja 

izziv, ki je z ustrezno podporo obvladljiv. Podpora bralcu omogoča dostop do bolj 

izpopolnjenega besedišča, struktur stavka in vsebinskega znanja; 

 

– Raven frustracije, na kateri je stopnja uspešnosti branja nižja od 90 %, branje pa bralcu 

predstavlja težavo oziroma frustracijo, saj med branjem prihaja do konstantnih 

prekinitev zaradi nerazumevanja besed. Bralec na tej ravni obstane, če se v času šolanja 

ne nauči ustreznih bralnih veščin. Učenci lahko dostopajo do besedil na višji ravni, 

vendar jim morajo biti prebrana. 
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1.1.1 Razvojne stopnje pismenosti 

 

S. Pečjak (2010) pravi, da je pismenost kompleksen in preobsežen pojem, ki se ga ne da 

pojasniti z enim modelom. Nadaljuje, da se razvoj pismenosti razlikuje pri vsakem 

posamezniku in je odvisen od njegove starosti, spola ter zmožnosti. V svojem delu je ravno 

zaradi teh pomembnih dejavnikov – spola, starosti, zmožnosti – zbrala različne modele razvoja 

pismenosti, ki se razlikujejo glede na obdobje, v katerem je bila pismenost usvojena. V času od 

predbralnega obdobja, ko otroci še niso bralci, pa do obdobja, ko to postanejo oziroma ko 

postanejo zreli bralci, naj bi prevladoval celostni model, drugi, ožji modeli pa zavzemajo le 

določena obdobja, v katerih se razvijejo bralne sposobnosti (Pečjak, 2012).  

 

Celostna modela razvoja zgodnje pismenosti, ki so ju zasnovale U. Frith (1986) in D. Barone, 

M. Mallette in S. Xu (2005), govorita o razvoju obeh ključnih dejavnosti pismenosti – branju 

in pisanju – in sta razdeljena na tri stopnje. Prvi (Barone, Mallette in Xu, 2005) se deli na 

porajajočo, začetno in prehodno pismenost, za katero je značilno prehajanje k razviti pismenosti 

in jo pripisujejo odraslim (Pečjak in Potočnik, 2011). Drugi model (Frith, 1986) pa se deli na 

logografsko ali slikovno stopnjo, alfabetsko ali črkovno stopnjo ter ortografsko ali pravopisno 

stopnjo. Pri obeh modelih se znanje nadgrajuje z vsako naslednjo stopnjo, na vsaki pa se pojavi 

tudi kakšna nova spretnost, ki jo otrok usvoji (Pečjak, 2012).  

 

M. Bešter Turk (2003, str. 61) jih je glede na življenjsko obdobje nosilcev pismenosti ločila na: 

»porajajočo se ali predšolsko pismenost, začetno pismenost, ki se pojavi na začetku šolanja, 

pismenost šolajoče se mladine in pismenost odraslih.« 

 

Nasprotno od celostnih modelov, ki se opirajo na razvoj celotne pismenosti (razvoj pisanja in 

branja ter splošnega prepoznavanja besed) se ožji modeli (na primer Marsh idr., 1981; Ehri, 

1995/1999) sklicujejo le na določena obdobja. Ta se nanašajo na zgodnji razvoj bralnih 

sposobnosti, ki jih otroci usvojijo v predšolskem obdobju in začetnih letih šolanja. Bralna 

zmožnost posameznika v tem obdobju namreč ne predstavlja le napovedi bralne uspešnosti 

posameznika, temveč tudi celotne učne uspešnosti, saj je branje najpogosteje uporabljeno 

sredstvo za učenje (Pečjak, 2012). 

 

V nadaljevanju sta opisani dve stopnji celostnega modela razvoja – pismenosti – porajajoča se 

pismenost in opismenjevanje, kot najpomembnejši za otrokovo uspešnost pri učenju jezika. 

 

 

Porajajoča se pismenost 

 

Otroci se pismenosti naučijo že v zgodnjih letih svojega življenja. Raziskovalci so to 

poimenovali samoiniciativnost otroka za raziskovanje pismenosti v okolju, v katerem se nahaja. 

Res je, da je to odvisno tako od njegovih sposobnosti in prirojenih zmožnosti kot od tega, v 

kakšnem okolju odrašča in kakšna so pričakovanja staršev in drugih oseb iz njegovega okolja 

ter koliko in kako se bo otrok (na)učil. Otroci se jezika učijo spontano, s spremljanjem besed 

in znakov na televiziji, gledanjem reklamnih panojev in plakatov, poslušanjem pogovora 

njihovih staršev, prepoznavanjem knjig in napisov v trgovinah, prepoznavanjem sličic ter med 

tem, ko s starši berejo knjige ali se igrajo otroške družabne igre.  

Predšolska pismenost je v dobršni meri odvisna tudi od tega, ali otrok obiskuje vrtec. »Zlasti 

od tretjega leta starosti dalje je pomemben tudi razvoj predpisalnih in predbralnih sposobnosti.« 

(Kurikulum za vrtce, 1999: 19).  
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M. M. Clay (2001, v Doyle, 2013) navaja pet dejavnikov, ki po njenem mnenju pomembno 

vplivajo na razvoj predpisalnih in predbralnih sposobnosti. To so fonološko zavedanje, branje, 

besedišče, tekočnost in bralno razumevanje. Vsi ti dejavniku se pri otrocih v začetku 

opismenjevanja kažejo kot:  

 

– otrokovo zanimanje za rime in ponavljajoče se besede s podobnim zvokom ter igralne 

aktivnosti (fonološko zavedanje);  

 

– zanimanje za branje in poslušanje knjig ter zanimanje za grafične prikaze z minimalnim 

sporočilom (branje); začetek zanimanja za določanje slik in grafičnih podob 

(besedišče);  

 

– začetek zavedanja rdeče niti zgodbe ter ponavljajočih se vzorcev zgodbe (tekočnost); 

 

– prepoznavanje znakov izgovorjenih besed, ki jih povežejo z grafičnimi zapisi in lastnimi 

izkušnjami (bralna tekočnost).  

 

V času šolanja se te faze še obogatijo in nadgradijo. 

 

Zmotno je mnenje večine, da se proces opismenjevanja začne šele ob vstopu v šolo. To potrjuje 

tudi M. Ozbič (2014), ki trdi, da sposobnosti, ki so jih učenci prinesli iz predšolskega obdobja, 

kjer ne prihaja do neposrednega stika s pisano in brano besedo, pomembno vplivajo na razvoj 

pismenosti. Med te spadajo metajezikovne in metaliterarne sposobnosti, pozornost, sposobnost 

izražanja in jezikovnega razumevanja, pragmatični vidiki uporabe jezika, funkcionalnost 

gledanja ter številne druge.  

 

V predšolsko obdobje, ki je za razvoj govora najpomembnejše, spada tudi jezikovna dejavnost. 

Vključuje večje število dejavnosti, med katerimi so sodelovanje in komunikacija z odraslimi, 

otroki, seznanitev s pisnim jezikom in spoznavanje nacionalne in svetovne književnosti – lastne 

in tuje kulture, ki poteka skozi doživljanje (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 19). Naravni razvoj 

jezika je vpleten v vsa področja dejavnosti in se povezuje z vsemi jezikovnimi ravninami, od 

fonološke, morfološke do skladenjsko-pomenske (in pragmatične) (Kurikulum za vrtce, 1999). 

 

Tako S. Pečjak (2010) kot tudi M. Grginič (2012) ugotavljata, da začetna faza učenja branja in 

pisanja poteka z zaznavnimi procesi, saj mora otrok pri branju najprej zaznati (videti) črko in 

jo pretvoriti v glas, medtem ko je pri pisanju ravno obratno. Otrokovo zavestno spoznavanje in 

razumevanje nalog ter oblik pismenosti in okoliščin, ki so z njo povezane, je najpomembnejši 

temelj za usvajanje pismenosti. Abecedno naravo našega jezika otroci odkrivajo s pomočjo 

izgovorjenih (glasov) in zapisanih del (črk). Vse to otrok najintenzivneje razvija v predšolskem 

obdobju, in sicer s pomočjo: 

 

1) vidnega zaznavanja (prepoznavanja) znanih besed – napisov v okolici, znakov, 

vzorcev, piktogramov …; 

 

2) fonološkega zaznavanja, ki poleg slušnega razločevanja vključuje tudi slušno 

razčlenjevanje (Grginič, 2012). 

Vidno zaznavanje otroci razvijajo s podrobnim opazovanjem prostora, slikami, vajami 

opazovanja posameznih delčkov ali celote ter vajami natančnega opazovanja in zapomnitve. 

Fonološko zaznavanje utrjujejo z rimami in prepoznavanjem glasov. To poteka po korakih, in 
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sicer od večjih delov ali enot k manjšim, od besed (znanih napisov), zlogov in rim preko 

glasovne zavesti do manjših delov ali enot, kot so glasovi (Grginič, 2012). 

 

S pomočjo različnih nalog in vaj ter s ponavljanjem otroci hitro usvojijo pragmatične in 

semantične prvine jezika, kot so glasovi, besede, hitrost govora, očesni stik, mimika … Otroci 

so pri usvajanju materinščine v začetnih letih izjemno ustvarjalni in dejavni. Večina otrok do 

četrtega ali petega leta starosti svojo materinščino že bolj ali manj v celoti usvoji, in sicer v 

smislu slovničnega nadzora in besedišča, potrebnega za vsakdanje pogovore (Skela in Dagarin 

Fojkar, 2009, str. 44). V fazi porajajoče se pismenosti ima večina otrok dobro razvite predbralne 

in predpisalne zmožnosti. Znajo prepoznati različno vrsto slikovnega in besedilnega gradiva ter 

ga znajo opredeliti, ob pripovedovanju ali branju pa sledijo vsebini in jo razumejo.  

 

Čeprav se proces usvajanja maternega in tujega jezika razlikuje, je predvsem za učitelja tujega 

jezika pomembno, da ve, na kateri stopnji znanja materinščine je posameznik in kaj v 

materinščini, saj ima do njega lahko realistične zahteve tudi v tujem jeziku.  

 

 

Opismenjevanje 

 

Opismenjevanje je pojem, za katerega v priročnikih in strokovni literaturi najdemo veliko 

različnih opredelitev. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je pri pojmu opismenjevanje 

razlaga učiti se pisati in brati, medtem ko opismeniti pomeni naučiti brati in pisati, rezultat tega 

pa je pismenost, ki je znanje branja in pisanja (SAZU, 2015). 

 

Zmožnosti dekodiranja oziroma zmožnosti za učenje branja in pisanja, ki poleg vidnega ter 

slušnega zaznavanja zajemajo še miselne procese pozornosti, razumevanja in zapomnitve, 

imajo s psihološkega vidika velik pomen. Poleg razvoja zaznavne zmožnosti in miselnih 

procesov mora otrok pridobiti in razviti tudi določene veščine – govorjenje, poslušanje ter 

predpisanje in predbranje (Grginič, 2005). 

 

Opismenjevanja se v različnih izobraževalnih kontekstih lotevamo različno, pri čemer 

upoštevamo tradicijo opismenjevanja v posameznih jezikih, značilnosti in posebnosti pisave, 

usklajenost didaktik prvega, drugega in tujega jezika, učna gradiva, stopnjo učenja (zgodnje 

učenje, predmetna stopnja ipd.) (Skela, Sešek in Dagarin Fojkar, 2009).  

 

Vsak otrok, ki v določenem okolju preživi od pet do šest let in vstopi v šolo, že ima obsežno 

znanje o govorjenem jeziku, čeprav je nepopolno. Otrokova učinkovitost govora, znanje besed 

in razvito besedišče ter predšolske izkušnje s pismenostjo so dosegljivi šele, ko se začne 

formalno učenje pismenosti. Ob tem se spodbuja tudi ustvarjanje kompleksnega sistema 

usvajanja jezika (Doyle, 2013). Z vstopom v šolo (od šestega leta naprej) se otroci začnejo 

srečevati z jezikovnim in književnim poukom, s tem pa se začne tudi formalno učenje 

pismenosti. V oba dela, tako jezikovni kot književni pouk, so zajete vse štiri sporazumevalne 

dejavnosti. To so dejavnosti poslušanja, govorjenja, branja in pisanja. Velik pomen tu ima t. i. 

začetno opismenjevanje, ki se začne v prvih treh letih šolanja (prvem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju), ko učenci usvajajo tehnike branja in pisanja. Poleg tega razvijajo tudi skladenjsko, 

poimenovalno, pravorečno in pravopisno zmožnost. 

Temelj za učinkovito opismenjevanje, tj. učenje branja in pisanja, pri katerem učenec spoznava 

črke in njim pripadajoče glasove ter jih povezuje v besede, so po mnenju S. Pečjak (1999) dobro 

razvite sposobnosti (meta)jezikovnega zavedanja, med katere spadajo sposobnosti zavedanja 

jezikovnih struktur (besed, glasov), sposobnost slušnega razločevanja in razčlenjevanja ter hiter 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Klavdija Lekan, magistrsko delo 

 

11 

 

napredek branja in pisanja. Hkrati razvijamo tudi sposobnosti razločujočega poslušanja in 

govorjenja, saj učenec narisane predmete poimenuje, o njih pripoveduje, razlaga in utemeljuje 

svoje rešitve.  

 

S. Pečjak (1999) navaja tri dejavnike, ki so po njenem mnenju ključni za uspešno 

opismenjevanje: 

 

– vidni procesi: sposobnost vidnega razločevanja črk in daljših vidnih enot (zlogov in 

besed), ki ga zahtevata branje in pisanje; 

 

– zgradba jezika: zavedanje o pomenski (semantični) in skladenjski (sintaktični) ravni 

jezika; 

 

– glasovni/slušni procesi: glasovno razločevanje (fonemična diskriminacija), glasovno 

razčlenjevanje (fonemična segmentacija) in rimanje (ujemanje samoglasnikov in 

soglasnikov).  

 

Opismenjevanje je vseživljenjski proces, ki se ne začne z vstopom v šolo, kot menijo številni, 

ampak poteka hkrati z razvojem osnovnih štirih jezikovnih sposobnosti, ki so poslušanje, 

govorjenje, branje in pisanje. 

 

Med usvajanjem maternega jezika učenec preko razvijanja različnih učnih strategij razvija tudi 

temelje za uspešno učenje vseh nadaljnjih jezikov (angleščine, nemščine, francoščine idr.) 

(Učni načrt, 2012). 

 

 

1.1.2 Rezultati raziskav PISA, NPZ in PIRLS 

 

V nadaljevanju predstavljamo, kako uspešni so slovenski učenci pri učenju maternega jezika. 

Pri tem se sklicujemo na rezultate treh raziskav, in sicer PISA, NPZ ter PIRLS. 

 

– Raziskava PISA – Programme for International Student Assessment 

 

Rezultati bralne pismenosti PISA 9 in PISA 12 so slovenske 15-letnike uvrščali pod povprečje 

rezultatov OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development (Organizacija 

za gospodarsko sodelovanje in razvoj). PISA 15 je pokazala izboljšanje in celo nadpovprečen 

rezultat (po OECD) dosežkov bralne pismenosti med slovenskimi 15-letniki. Učenci so 

povprečen dosežek z letom 2012 izboljšali za 24 točk. Rezultati so pokazali, da je temeljne 

bralne kompetence (drugo raven) doseglo 85 % slovenskih učencev, kar je 6 % več kot v letu 

2012, najvišje bralne kompetence (peto oziroma šesto raven) pa je dosegalo 9 % učencev, kar 

je za 4 % več. Zaskrbljujoče je, da so se, sicer ob povečanem deležu učencev, ki so dosegli 

temeljne in najvišje bralne kompetence, rezultati učencev z nizkimi dosežki na področju bralnih 

kompetenc v letu 2012 v letu 2015 še znižali.  

 

V bralni pismenosti so že nekaj časa (PISA 2009, PISA 2012, PISA 2015) uspešnejše slovenske 

učenke, ki so v letu 2015 v povprečju dosegle 528 točk, v primerjavi z učenci, ki so dosegli 484 

točk. Razlika med spoloma, ki znaša 44 točk, je v državah OECD med največjimi razlikami. 

Dvig povprečnih dosežkov se kaže kot posledica znižanja deleža učencev (in učenk) z nizkimi 

dosežki (za 10 odstotnih točk) in zvišanja deleža učencev (in učenk) z najvišjimi dosežki (pri 

učencih za 3,5 in pri učenkah za 4,3 odstotne točke) (PISA, 2015). 
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– Raziskava NPZ – Nacionalno preverjanje znanja  

 

Pregled rezultatov NPZ iz slovenščine za šesti razred od leta 2013/2014 do leta 2016/2017 kaže 

nihanje v dosežkih učencev, saj rezultati iz leta 2014 kažejo, da so bili skupni dosežki učencev 

in učenk pri slovenščini zelo visoki, 62,10 %, medtem ko so bili leto pozneje (2015) za približno 

13 % nižji. Rezultate raziskovalci pripisujejo razmeroma težkemu preizkusu za učence in 

učenke, ki je temeljil na znotrajbesedilni in medbesedilni primerjavi ter določeni meri sklepanja 

in samostojnega sestavljanja odgovorov. Za večino učencev so bile tovrstne naloge zelo težke, 

čeprav gre za znanja, povezana s splošno pismenostjo, ki so izrazito uporabna. 

 

V letu 2016 se je delež učencev z boljšim rezultatom povečal za 5 % (54,46 točke), kar je 

mogoče pripisati zmanjšanemu indeksu težavnosti. Čeprav se je rezultat občutno izboljšal, je 

še vedno opazno, da se največ učencev srečuje s težavami na področju samostojnega tvorjenja 

jezikovno pravilno zaokroženih besedil, kar je razvidno tudi iz rezultatov v letu 2017, ko je 

uspeh učencev zopet padel za 3 % (51,61 točke). Težave so se pojavile pri samostojnem 

tvorjenju besedil, čeprav raziskovalci morebitne razloge za slabši rezultat pripisujejo tudi 

povečanemu številu (sedem) postavk. Rezultati vseh zadnjih treh let kažejo tudi, da so učenke 

v primerjavi z učenci dosegle višje testne rezultate, kar lahko pripišemo na splošno večji 

motiviranosti učenk za branje, s tem pa večji izkušenosti z branjem različnih besedil (Letna 

poročila, 2013–2017).  

 

 

– Raziskava PIRLS – Progress in International Reading Literacy Study  

 

Slovenija v Mednarodni raziskavi bralne pismenosti PIRLS sodeluje vsakih pet let, od leta 

2001. Izvaja se med četrtošolkami in četrtošolci. Po ugotovitvah raziskave PIRLS 2016 so 

slovenski učenci in učenke v bralni pismenosti od leta 2001, ko so v povprečju dosegli 502 

točki, napredovali za 41 točk. Prav tako rezultati kažejo enakomeren napredek učenk in 

učencev, ob tem pa je pomembno dejstvo, da je v bralnih dosežkih razlika med spoloma 

statistično značilna, vendar dokaj konstantna in se ne povečuje. V dosežkih bralne pismenosti 

v letu 2016 so bile učenke za 19 točk uspešnejše kot učenci (učenke 552 točk in učenci 533). 

Torej bodo učenci z istim tempom zviševanja ravni bralne pismenosti v povprečju na isti bralni 

ravni kot učenke leta 2016 šele leta 2026 (PIRLS, 2016). Iz vseh zgoraj navedenih raziskav 

lahko razberemo, da se je v povprečju od leta 2014 (po podatkih PIRLS pa od leta 2001) bralna 

pismenost med slovenskimi učenci in učenkami močno izboljšala, saj dosegajo iz leta v leto 

višje rezultate, tudi nadpovprečne. Učenke v primerjavi z učenci dosegajo višje testne rezultate. 

 

Takšnih rezultatov pa slovenski učenci ne dosegajo pri angleščini. Evropska raziskava o 

jezikovnih kompetencah (European Survery on Language Competences – ESLC) je podala 

podatek, da pri angleščini kar 41 % devetošolcev ne dosega ravni (A2) bralnega razumevanja, 

tj. znanja, predvidenega po učnem načrtu, kar 12 % pa jih ne dosega niti prve ravni (A1). Glavni 

razlog raziskovalci pripisujejo virom branja, saj naj bi učenci za branje besedil uporabljali le 

učbenik. Nepričakovano so devetošolci dosegli nadpovprečne rezultate v slušnem razumevanju 

in pisnem sporočanju, vendar naj bi bili med vzroki za dober dosežek tudi, glede na priporočila 

Evropske komisije, prenizko zastavljeni pričakovani dosežki ob koncu devetega razreda. 

Največje razlike med dosežki naj bi pojasnila stališča učencev do jezika (Rutar Leban idr., 

2013). 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Klavdija Lekan, magistrsko delo 

 

13 

 

1.2 Pismenost v tujem jeziku 

 

Usvajanje maternega in usvajanje tujega jezika sta z vidika učenja dva različna procesa. Če se 

osredotočimo na proces pridobivanja jezika, pa sta si procesa zelo podobna.  

 

Avtorja Gass in Selinker (1994) sta zapisala osnovna načela pridobivanja znanja tujega jezika, 

ki pravijo, da so vsi jeziki enako preprosti za učenje, da se vsi zdravi otroci jezika učijo na 

podoben način in v enakem časovnem obdobju, da bi morale vse inherentne razlike, ki bi lahko 

vplivale na učenje tujega jezika, vplivati tudi na učenje maternega jezika. 

 

Z njima se ne strinja Lunderberg (2012), ki poudarja še nekaj osnovnih načel učenja tujega 

jezika:  

 

– učenje se lahko razlikuje glede na zahtevano fleksibilnost in tekočnost jezika;  

– učenje tujega jezika vključuje sposobnost prilagajanja spreminjajočemu se jezikovnemu 

okolju,  

– na učenje vplivajo notranji viri in motivacija; 

– veliko vlogo pri učenju ima anksioznost oziroma tesnoba, kar v svojih raziskavah 

potrjuje tudi Simon (2000). 

 

Eni temeljnih značilnosti, po kateri se ločita procesa usvajanja materinščine in učenja tujega 

jezika, sta količina in vrsta izpostavljenosti (ciljnemu) jeziku. Čas, ki ga je v treh tednih učenja 

materinščine deležen otrok, naj bi se enačil z letnim učenjem tujega jezika, ki običajno zajema 

približno 200 ur. Izpostavitev, ki ji je otrok pri usvajanju materinščine deležen v prvih petih 

letih, naj bi se pri enaki količini učenja tujega jezika enačila z 90 leti (Skela, Dagarin Fojkar, 

2009, str. 47). Učenci se z angleščino bolj kot s katerim koli drugim tujim jezikom srečujejo 

tudi zunaj razreda. To ima lahko zanje različne posledice, saj se zaradi različnih oblik in metod 

dela učiteljev v razredu, zunaj njega učenci srečujejo z različnimi družbenimi stiki in različno 

uporabo jezika, ki nanje lahko deluje motivacijsko ali zaviralno.  

 

Učenje tujega jezika je sistematičen proces in poteka po določenih zakonitostih, tudi če niso 

vedno najbolj prepoznavne. Številne raziskave potrjujejo, da pri opismenjevanju v maternem 

in tujem jeziku obstajajo podobnosti, obstajajo pa tudi razlike, ki jih moramo upoštevati. 

Ključnega pomena za učinkovito usvajanje tujega jezika je intenzivna in pogosta 

izpostavljenost temu, saj je učenje tujega jezika v primerjavi z maternim jezikom časovno 

omejeno in veliko bolj zgoščeno. Usvajanje maternega jezika oziroma opismenjevanje se 

najprej začne z učenjem razvoja poslušanja in govora. Učenec že pozna glasove jezika in se uči 

preslikave teh v simbole oziroma črke. Sledi še učenje branja in pisanja. Opismenjevanje tako 

poteka od govora k pisanju, proces pa traja nekaj let. Pri učenju tujega jezika pa učenci hkrati 

spoznavajo črke in glasove, v precej krajšem časovnem obdobju, posledica česar so težave pri 

izražanju, tako ustnem kot pisnem, v tujem jeziku. Kljub razlikam med učenjem tujega jezika 

in usvajanjem prvega (maternega) jezika pri obeh isto stvarnost izražamo različno (Učni načrt, 

2013).  

 

Skela in M. Dagarin Fojkar (2009) menita, da na vprašanje o tem, ali je proces učenja maternega 

in tujega jezika enak, ni mogoče preprosto odgovoriti, saj so za proces usvajanja jezika 

odgovorni številni dejavnik. O tem govorijo različne teorije, vsaka med njimi pa ima svoje 

poudarke in poglede: 

 

– behavioristična: procesa sta si zaradi vadbe in posnemanja skupna in zelo podobna; 
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– nativistična: oba procesa sta dejavnosti, ki od otrok zahtevata uporabo preteklih izkušenj 

za strukturiranje novih – učenec sprejeme jezik in ga s predznanjem selektivno uporabi; 

– kognitivistična: pomembne razlike obstajajo med obema procesoma, ker je učenec 

prvega jezika kognitivno zrelejši od učenca drugega jezika; 

– socialno interakcionistična: zagovarja, da je družbeni kontekst, ki zavzema 

razpoložljive tipe in količine vnosa, prikazane/izvedene tipe in količine iznosa ter 

razloge za uporabo jezika, za vsakogar zelo različen. 

 

M. Grginič (2012) je zapisala, da naj bi večjo pozornost pri začetnem opismenjevanju v tujem 

jeziku posvečali: 

 

– slušni zaznavi, glasovnemu razčlenjevanju ter izgovarjavi glasov, ki so v primerjavi z 

materinščino različni; 

– vidni zaznavi črk ali skupin črk, ki ponazarjajo posamezen glas (glasovne podobe), 

predvsem pisnim ustreznicam glasov, ki so različni glede na materinščino, in glasovnim 

podobam, ki so različni glede na materinščino (Skela idr., 2009). 

 

S tem se strinjajo tudi Skela idr. (2009), ki opozarjajo, da moramo pri opismenjevanju v tujem 

jeziku upoštevati ujemanje glasov in njihovih pisnih ustreznic – črk – znotraj ciljnega jezika. V 

primeru angleščine je to ujemanje zelo slabo, ker se ob pomoči 26 črk abecede 44 glasov 

oziroma fonemov zapisuje na 2501 način, medtem ko je ujemanje glasov s pisnimi ustreznicami 

v slovenskem jeziku skoraj idealno. »Skoraj vsaka grafična oblika namreč predstavlja le en glas 

in ima vsak glas v glavnem samo eno grafično obliko.« (Skela idr., 2009). Ujemanje glasov in 

simbolov pa ni edina stvar, ki vpliva na uspešno opismenjevanje v tujem jeziku. Upoštevati je 

treba tudi slušni vidik. Tuji jezik ponavadi vsebuje določene glasove, ki jih učenci že poznajo 

iz maternega jezika, posebna pozornost pa je namenjena poslušanju, razločevanju glasov ter 

njihovi izgovarjavi, saj so v primerjavi s slovenščino kot prvim jezikom v angleščini različni 

(Skela idr., 2009, str. 223). 

  

Tudi učenje branja in pisanja v tujem jeziku se dopolnjuje z učenjem branja in pisanja v 

maternem jeziku. Določene spretnosti, zmožnosti, znanja in izkušnje le povzemamo iz 

materinščine (npr. slušno razločevanje, zaznavne spretnosti, zavedanje položaja in smeri v 

prostoru).  

 

Dokazano je, da lahko sposobnost fonološkega procesiranja besed v maternem jeziku vpliva na 

učinkovitejše učenje v tujem jeziku (Harrison in Karol, 2007). Kot opisujeta Lesaux in Siegel 

(2003, v Harrison in Karol, 2007), ki sta proučevala kanadske učence ob vstopu v angleški 

šolski sistem z različnim prvim jezikom, je fonološko procesiranje v angleščini povezano s 

prepoznavanjem besed in sposobnostjo črkovanja v angleščini v višjih razredih ter neodvisno 

od govorne zmožnosti v angleščini. Medtem ko so bili učenci, katerih materni jezik ni bil 

angleščina, bolj izpostavljeni težavam pri branju glede na njihovo sposobnost fonološkega 

procesiranja, ki je bila izmerjena v vrtcu, so učenci, katerih prvi jezik ni bil angleščina, 

povezavo simbol – glas usvojili do takšne ravni kot njihovi vrstniki ali celo bolje.  

 

 

1.2.1 Učenje tujega jezika na zgodnji stopnji 

 

Prve raziskave, ki so ugotavljale kritično starost pri učenju maternega jezika, so se pojavile v 

šestdesetih letih z Lennebergovo hipotezo kritičnega obdobja (1967), ki trdi, da so otroci rojeni 

z vgrajenimi »mehanizmi« jezikovnega učenja. Ti se starostno prilagajajo, zato je pomembno, 
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da se jim posvečamo pred kritično dobo, ko »mehanizmi« izginejo, otroci pa se po določeni 

starosti oziroma kritičnem obdobju ne morejo več naučiti jezika (González Davies in Taronna, 

2012).  

 

Kasnejše raziskave (Birdsong, 2005; Singleton in Ryan, 2004) so pripeljale do ugotovitev, da 

kritična obdobja obstajajo tako pri učenju maternega kot tudi tujega jezika, povezana pa so s 

pridobivanjem različnih jezikovnih zmožnosti. Odrasli naj bi se po njihovem mnenju tujega 

jezika učili hitreje in kratkoročno dosegli višjo raven, zlasti pri morfosintaksi. Raven znanja pri 

otrocih, ki so se z jezikom srečali že zelo zgodaj, je dolgoročno višja. Tisti, ki so bili na primer 

tujemu jeziku izpostavljeni pred 15. letom starosti, so dosegli višje ravni znanja kot tisti, ki so 

bili jeziku izpostavljeni v kasnejšem življenjskem obdobju (González Davies in Taronna, 

2012). 

 

Podlaga za uvedbo tujih jezikov v osnovne šole je bilo prepričanje, da so mlajši otroci najbolj 

dovzetni za učenje. Glede na to, da se maternega jezika naučimo brez truda že kot majhni otroci, 

lahko sklepamo, da se bo, če otroke učimo dovolj zgodaj, to zgodilo tudi s tujim jezikom. 

 

F. Meyes (2017) meni, da sta za uvedbo tujih jezikov v osnovnošolskih učilnicah pomembna 

dva razloga. Prvi je prepričanje, da »mlajši je, boljši je« ali, kot sta to poimenovala González 

Davies in Taronna (2012), »sponge-like« (kot goba vpojna) sposobnost. To je ideja, da so mlajši 

učenci bistveno boljši pri učenju jezikov in bodo zato hitreje izpopolnili svoje znanje. Drugi 

razlog pa je v vse bolj globaliziranem svetu, kjer je velik pomen medkulturne kompetence, 

prebujanja zavesti otrok za zanimanje drugih ljudi in kultur, s poudarkom, da je to narejeno v 

času, ko so otroci še odprti in sprejemljivi do drugačnosti. 

 

Nasprotno C. Muñoz (2008, v González Davies in Taronna, 2012) razpravlja, da moramo pri 

merjenju kritičnega obdobja upoštevati razliko med stopnjo učenja in končnim dosežkom. 

Razpravlja o tem, da rezultati o končnih dosežkih otrok v šolskih kontekstih niso primerljivi z 

rezultati, ki so jih otroci prinesli iz naravnega okolja. Torej obstaja razlika med dosežki otrok, 

ki so tujemu jeziku izpostavljeni nekaj ur na teden v razredu in otrok, ki se s tujim jezikom 

srečajo v naravnem okolju, na primer kot priseljenci v novi državi. Mlajši učenci, ki se tujega 

jezika učijo v šoli, hitreje dosežejo raven naravnega govorca tujega jezika kot mladostniki, 

hkrati pa jeod časa in priložnosti odvisno, kako bodo mlajši učenci, ki so se tujega jezika 

(na)učili v naravnem okolju, izkoristili pridobljeno jezikovno znanje. 

 

Da so mlajši otroci pri učenju tujega jezika manj uspešni kot mladostniki, je C. Muñoz (2006, 

v González Davies in Taronna, 2012) dokazala tudi v raziskavi BAF (Barcelona Age Factor). 

Primerjala je skupino učencev, ki so se tuji jezik začeli učiti pri osmih letih, in skupino učencev, 

ki so se tuji jezik začeli učiti pri 11. letih. Obe skupini je primerjala po 200, 416 in 726 urah 

učenja. Skupina, ki se je s tujim jezikom prvič srečala pri 11. letih, je dosegla pomembno boljše 

rezultate pri vseh štirih sporazumevalnih zmožnostih – branju, pisanju, govoru in poslušanju – 

kot skupina, ki se je s tujim jezikom srečala pri osmih letih. Zdi se, da se mlajši otroci učijo le 

z izvajanjem nalog, implicitno, in ne z zavestnim učenjem, kot to delajo starejši otroci oziroma 

mladostniki.  

Pri mlajših učencih lahko učitelj učenje tujega jezika prilagodi različnim značilnostim skupine, 

ki jo poučuje. Poleg njihovega znanja maternega jezika, navdušenja za učenje, sposobnosti 

učenja, kognitivnega razvoja, prostora poučevanja, opreme ter načina poučevanja raziskovalci 

kot glavni dejavnik uspešnega učenja na zgodnji stopnji navajajo otrokovo motivacijo za učenje 

tujega jezika (González Davies in Taronna, 2012). 
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Poleg vpliva motivacije so študije, ki proučujejo prenosljivost jezika, ugotovile, da sta znanje 

prvega/maternega jezika in tujega jezika pri učenju tesno povezana. To pomeni, da je lahko 

zgodnje opismenjevanje, vključno z dobrim fonološkim zavedanjem, preneseno v vse jezike. 

Učenci so pri zgodnjem učenju materinščine zelo motivirani, saj je jezik močno 

kontekstualiziran, pri zgodnjem mučenju tujega jezika pa je jezik lahko postavljen v umeten 

kontekst – je dekontekstualiziran, kar predstavlja tudi manjšo motivacijo učencev (Skela idr., 

2009).  

 

Starejše raziskave (Dufva in Voeten, 1999; Service, 1992; Service in Kohonen, 1995, v Ferrari 

in Palladino, 2007) pojasnjujejo, da materni jezik, fonološke in ortografske spretnosti ter 

sposobnost primerjanja skladenjske in semantične strukture maternega jezika pomembno 

vplivajo na zgodnje učenje tujega jezika. Fonološko zavedanje in skladenjska zmožnost v 

maternem jeziku, ne pa tudi semantične veščine, so po mnenju M. Ferrari in P. Palladino (2007) 

tesno povezane z učenjem tujega jezika. Ravno težave pri fonološko-ortografskih in 

sintaktičnih sposobnostih imajo negativen vpliv na učenje tujega jezika. Učenci, ki imajo pri 

učenju tujega jezika težave, so se s težavami gotovo že spopadli pri prvem/maternem jeziku, in 

sicer na področju fonologije ter ortografije (glas, glas – simbol) in sintakse (slovnica). Pri 

raziskovanju afektivnih in kognitivnih spremenljivk ter njihovih vplivov na tuji jezik pa je bilo 

v nasprotju z zgoraj opisano raziskavo BAF ugotovljeno, da afektivni dejavniki, kot sta 

anksioznost in motivacija, na učenje tujega jezika ne vplivajo pomembno ter da verbalne 

veščine prevladujejo pred neverbalnimi (Ferrari in Palladino, 2007). 

 

M. Ferrari in P. Palladino (2007) sta v nasprotju s starejšimi raziskavami (Dufva in Voeten, 

1999; Service, 1992; Service in Kohonen, 1995) pri proučevanju italijanskih učencev pri učenju 

tujega jezika ugotovili, da sta obe skupini učencev (učenci z nizkimi dosežki in učenci z 

visokimi dosežki v maternem jeziku) pri bralnem razumevanju v tujem jeziku dosegli 

povprečno število točk, razlike med skupinama pri natančnem branju in hitrosti branja pa so 

bile rahlo oziroma celo statistično nepomembne. Skupina učencev z nižjimi dosežki je v 

primerjavi s skupino učencev z višjimi dosežki dosegla slabše rezultate pri branju v maternem 

jeziku, vendar še vedno v povprečnem obsegu. Ker italijanščina sodi med ortografsko plitke 

jezike, je na ugotovitve vplivalo tudi dejstvo, da je ujemanje med glasom in simbolom zelo 

dobro in večjih težav pri učencih tako ni bilo pričakovati.  

 

Študija (Bourgoin, 2014), ki je proučevala vpliv znanja francoskega jezika na znanje tujega 

jezika ter ugotavljala, ali lahko že v zgodnjem obdobju odkrijemo napovednike dobrega 

oziroma slabega učenja/znanja tujega jezika, podpira ugotovitve avtoric M. Ferrari in P. 

Palladino (2007) ter pravi, da je najboljši napovednik uspešnega učenja tujega jezika fonološko 

zavedanje v maternem jeziku. Učenci so namreč zaradi slabše razvitih fonološko-ortografskih 

sposobnosti v tujem jeziku pri branju v tujem jeziku dosegli slabše rezultate kot pri branju v 

maternem jeziku – francoščini. Prav tako ni zanemarljiv podatek, da francoščina spada med 

ortografsko globoke oziroma netransparentne jezike, kjer je ujemanje med glasom in simbolom 

slabše.  

 

1.2.2 Težave pri učenju tujega jezika  

 

Veliko otrok, katerih materni jezik ni angleščina, se sooča s težavami na področju pismenosti v 

tujem jeziku. Tako se povečuje možnost neuspeha pri izobraževanju, v pismenosti. Usvajanje 

maternega jezika je nekaj povsem drugega kot poznejše učenje tujega jezika v šolskem okolju. 

Učenje maternega jezika poteka hitreje, brez napora, samo od sebe in vodi k zanesljivejšemu 

in v vseh pogledih pravilnemu avtomatiziranemu obvladovanju (Kač, 2012). Napake se 
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pojavljajo tako pri učenju maternega kot tudi pri učenju tujega jezika in jih lahko klasificiramo, 

največkrat po jezikovnih merilih, na področja, kot so: fonetika, morfologija, leksika, sintaksa, 

semantika in pragmatika. 

  

Enako ugotavlja tudi R. Schwarz (1997), ki pravi, da težave pri učenju tujega jezika nastajajo 

zaradi pomanjkljivega znanja na eni ali več jezikovnih komponentah (sintaksa, fonologija, 

semantika …) v maternem jeziku. Težave pri učenju tujega jezika v številnih primerih izvirajo 

iz maternega jezika, kažejo pa se od blagih do resnih težav na področju govora oziroma pisne 

zmožnosti. Pri usvajanju tujega jezika številne učence ovira šibko fonološko zavedanje v 

maternem jeziku. Težave nastajajo zaradi nezmožnosti uspešnega manipuliranja in 

neprepoznavanja osnovnih glasovnih enot in fonemov. Posledično lahko pride do težav s 

percepcijo in produkcijo jezika, govorjenjem in črkovanjem ter z jezikovnim razumevanjem. V 

svojih raziskavah sta tudi L. Ganschow in E. Schneider (2006) prišli do ugotovitev, da lahko 

izzivi pri učenju tujega jezika temeljijo na težavah oziroma neznanju jezikovnih zmožnosti v 

maternem jeziku. Težave s fonologijo in pravopisnimi sestavinami maternega jezika lahko npr. 

privedejo do težav pri učenju, izgovarjavi, branju in črkovanju besed v tujem jeziku. S takšnimi 

izzivi se še posebej srečujejo učenci, ki imajo v maternem jeziku težave z enim ali več 

jezikovnimi sistemi – branjem, pisanjem (zlasti črkovanjem in slovnico), poslušanjem in 

govorjenjem. Stopnja težavnosti, ki jo učenec doživlja, je v veliki meri odvisna od narave in 

resnosti njegovih jezikovnih težav pri branju, pisanju, poslušanju in govorjenju v maternem 

jeziku (Ganschow in Schneider, 2006).  

 

Težave učencev pri učenju maternega jezika, ki vplivajo na uspešno učenje tujega jezika, sta 

opisala tudi Spiropoulou (2005) in Lunderberg (2002). Prvi jih predstavlja kot interferenčne 

napake, drugi pa kot dimenzije jezikovnega znanja.  

  

Interferenčne napake so (Spiropoulou, 2005): 

 

1. interference kot rezultat uporabe komunikacijskih strategij: učenec, ki želi nekaj 

povedati, zaradi pomanjkljivega znanja jezika poseže po maternem ali katerem 

drugem tujem jeziku (npr. prevede besedo iz materinščine ali uporabi besede 

katerega drugega jezika); 

2. besedišče: enako zveneče besede, nadalje besede, ki so po obliki enake, vendar 

imajo različen pomen (t. i. lažni prijatelji); 

3. ortografija (zapisovanje): napake povzročajo npr. zapis samostalnikov z veliko 

začetnico, dvojni soglasniki, izpuščanje fonemov itd.; 

4. slovnica: med največje težave spadajo vrstni red besed v stavku, struktura z 

nedoločnikom, modalni glagol in nedoločnik, predlogi.  

 

Dimenzije jezikovnega znanja (Lundberg, 2002): 

 

Lundberg pravi, da lahko razmišljamo o dveh osnovnih vidikih jezikovne zmožnosti, in sicer o 

precej površinski fonološki ravni in o tisti, ki je povezana z globljim semantičnim slojem jezika. 
Fonološka razsežnost se nanaša na spretnost govorjenja v tujem jeziku s pravilno izgovarjavo 

in brez naglasa. Učenci naj bi se teh stvari naučili že zelo zgodaj in v precej kratkem času, če 

so podvrženi ustreznemu jezikovnemu okolju. Cummins (2014) je to raven poimenoval 

Osnovna medosebna komunikacijska spretnost (Basic Interpersonal Communication Skills – 

BICS). Po njegovem mnenju predstavlja osnovne komunikacijske spretnosti, ki zajemajo 

»površinske« veščine znanja jezika in govora, ki jih učenci, zlasti tisti, ki imajo jezikovno 

ozadje podobno tujemu jeziku in veliko časa preživijo v stiku z naravnim govorcem tujega 
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jezika, hitro pridobijo (Cummins, 2014). Veliko več časa in težav zahteva visoka 

usposobljenost za obravnavanje globlje plasti jezika, kjer je naloga razviti razumevanje za 

pomen besed, nianse besednega pomena, metafore, idiomatske izraze in pragmatično ustreznost 

(Lundberg, 2002). Ta kompleksnejša vrsta znanja tujega jezika, ki jo je Cummins (2014) 

poimenoval Kognitivno znanje akademskega jezika (Cognitive Academic Language 

Proficiency – CALP), se nanaša na formalno akademsko učenje tujega jezika in vključuje 

poslušanje, govor, branje in pisanje. Ta raven učenja jezikov je bistvena za učenčev učni uspeh. 

Ker učenec pri tem potrebuje čas in podporo, lahko traja tudi od pet do sedem let, da pride na 

raven naravnega govorca tujega jezika.  

 

Toffalini idr. (2018) potrjujejo Lundbergovo razmišljanje in se strinjajo z zgoraj napisanim 

dejstvom, da znanje maternega jezika pomembno vpliva na učenje tujega jezika. Pri primerjanju 

učencev in njihovega znanja maternega jezika – italijanščine z znanjem tujega jezika – 

latinščine so prišli do ugotovitev, da so imeli učenci, ki so imeli težave pri branju v maternem 

jeziku, težave tudi z branjem besed in nebesed v tujem jeziku. Čeprav latinščina velja za mrtev 

jezik in se ga učenci večinoma učijo iz pisnih, in ne ustnih virov, obseg njihovih težav ni bil 

večji kot pri branju v maternem jeziku.  

 

Chung in Ho (2009) sta primerjala kitajske učence pri branju besed, hitrem poimenovanju besed 

ter fonološkem in morfološkem zavedanju v njihovem maternem jeziku, kitajščini, in tujem 

jeziku, angleščini. Učenci s šibkejšim znanjem kitajščine so imeli težave tudi pri angleščini, 

poleg tega pa so njihove kognitivne veščine, povezane z branjem, v kitajščini znatno vplivale 

na zmožnost branja v angleščini, kar kaže na velik jezikovni prenos med maternim in tujim 

jezikom. Dokazi temeljijo na rezultatih raziskav od fonoloških delov zavedanja do karakteristik 

različnih jezikov, ki se jih učijo.  

 

 

1.2.3 Rezultati raziskav NPZ pri angleščini za šesti in deveti razred 

 

Glede na statistične podatke, ki jih je zbrala komisija za nacionalno preverjanje znanja (2017), 

v šolskih letih od 2013/2014 do 2016/2017, lahko ugotovimo, da se povprečno število 

doseženih točk pri slovenskih šestošolcih, ki opravljajo test angleščine, povečuje. Povprečno 

število točk (51,04) je bilo leta 2015 (šolsko leto 2014/2015) za 2,74 višje od povprečja leto 

poprej. Učenci so v šolskem letu 2015/2016 v povprečju dosegli nekoliko manj točk (45,55), 

leta 2017 (šolsko leto 2016/2017) pa 57,35 točke, kar je kar 11,80 točke več od povprečja leta 

2016. Večjih razlik med spoloma v šestem razredih že nekaj let ni zaznati, kar je zelo dobro 

glede na ostale anglosaksonske države, kjer so razlike med spoloma velike (prav tam).  

 

V primerjavi z učenci šestih razredov učenci devetih razredov v povprečju dosegajo višje 

število točk, saj je večje število možnih točk. V šolskem letu 2014/2015 je bil povprečen 

rezultat, dosežen na testu NPZ, za 6,41 višji (67,82) od rezultata v šolskem letu 2013/2014, leto 

pozneje pa za 6,24 nižji (61,58). V letu 2017 so učenci v povprečju dosegli 61,67 točke in se s 

tem približali rezultatu iz prejšnjega leta.  

 

Vsako leto so med učenci vedno večje razlike oziroma so njihovi rezultati vedno bolj razpršeni. 

Do statistično pomembnih razlik, tako pri rezultatih učencev šestih razredov kot tudi pri učencih 

devetih razredov, med spoloma ne prihaja. V vseh letih testiranja imajo preizkusi visok indeks 

zanesljivosti (0,95) in s tem omogočajo zanesljive ter natančne podatke pri preverjanju 

tujejezikovne zmožnosti.  
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2 ORTOGRAFSKE ZNAČILNOSTI JEZIKOV 

 

Jeziki se med seboj močno razlikujejo. Predvsem jih razlikuje njihova stopnja preglednosti 

oziroma transparentnosti. Ta je v literaturi pogosto opredeljena kot povezava ena na ena med 

enotami pomena in enotami oblike. To pomeni, da je ujemanje med črko/simbolom in 

glasom/fonemom skoraj popolno (Hengeveld in Leufkens, 2018). Jeziki, ki izhajajo iz 

jezikovnega stika, so relativno transparentni, poznamo jih tudi kot ortografsko globoke jezike, 

medtem ko so starejši jeziki manj transparentni oziroma ortografsko plitki. Obstaja torej vzorec: 

jeziki so na začetku transparentni in netransparentnost pridobijo kasneje. Vzorec se še posebno 

zrcali pri pridobivanju jezikov, saj otroci pridobivajo slovnico s transparentnimi strukturami, 

netransparentne strukture pa običajno usvojijo v kasnejšem postopku pridobivanja jezika 

(Hengeveld in Leufkens, 2018).  

 

Pomanjkanje transparentnosti v jezikih je še toliko bolj presenetljivo, če upoštevamo, da so 

transparentne značilnosti jezika prve, ki jih otrok pridobi v maternem jeziku. Nasprotno se 

otroci pogosto borijo z netransparentnimi značilnostmi jezika, kar traja dalj časa, v njihovem 

razvoju pa pridejo do določene faze, v kateri sami sistematično prilagajajo značilnosti jezika in 

ga tako prisilijo, da postane transparenten (Hengeveld in Leufkens, 2018). 

 

Razlike med jeziki na področju transparentnosti opisujejo Skela idr. (2009). Razpravljajo o 

razlikah na področju glasovnega sistema ter zapisovanja oziroma ortografije. Zahodni jeziki 

imajo večinoma pisave, v katerih simboli predstavljajo glasove ali zloge, kitajščina pa je primer 

jezika, v katerem simboli predstavljajo celotne besede, torej pomen. 

 

Med transparentne oziroma plitke jezike poleg slovenščine spadajo še hrvaščina, finščina in 

italijanščina. Pri teh je ujemanje glasov s črkami skoraj popolno. Če se do določene stopnje 

dovoljujejo dvoumnost, diskontinuiteta in fuzija, jezik postane manj transparenten (Hengeveld 

in Leufkens, 2018). Med globoke jezike tako poleg angleščine spadajo tudi francoščina, 

hebrejščina, arabščina, kjer je ujemanje najmanj skladno. 

 

Pomembno vlogo ortografske preglednosti jezika pri izvedbi branja so potrdili tudi K. Shum 

idr. (2016), ki se strinjajo, da je kognitivni prenos znanja med maternim in tujim jezikom 

odvisen od podobnosti in razlik med obema ortografijama. Te razlike v pravopisnih pravilnostih 

lahko privedejo do različnih vzorcev bralnega razvoja in branja v vseh jezikih.  

 

Predstavljeni so slovenščina, kot primer transparentnega jezika, in angleščina, kot primer 

netransparentnega jezika, ter nekaj raziskav o vplivu značilnosti jezika na opismenjevanje.  

 

 

 

2.1 Slovenščina kot materni jezik 

 

Slovenščina, kot je omenjeno zgoraj, spada med bolj transparentne jezike oziroma tiste, pri 

katerih je ujemanje med črko/simbolom in glasom/ fonemom skoraj popolno. Otroci imajo zato 

veliko manj težav s fonološkim zavedanjem, kot ga imajo pri učenju jezikov, kjer je ujemanje 

med črko in pripadajočim glasom manj skladno ali celo neskladno, npr. pri angleščini. Tudi v 

madžarskem, hrvaškem in italijanskem jeziku, pri katerih se črke in glasovi zelo dobro ujemajo, 

je pomen predelave slušnih informacij pomembnejši od zavedanja glasov (Kavkler idr., 2010). 
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V slovenskem jeziku uporabljamo 25 črk abecede, ki so temelj pisave, ki temelji na močni 

povezavi med črkami in fonemi. Tako črka /k/ ustreza glasu /k/, črka /a/ ustreza kratkemu ali 

dolgemu /a/ itd. Vsak zapisani samoglasnik prav tako ustreza določenemu fonemu, /ei/ ustreza 

glasovoma /e/ + /i/, kot v besedi »preiti«. Pri angleščini pa je povezav med črkami in glasovi 

oziroma med glasovi in črkami zelo veliko, veliko je nemih črk (npr. v »sign«), črke in glasovi 

se pojavljajo tudi v paru (npr. diftongi in digrafi). Pretvorba v govor črko za črko, in obratno, 

je v pisavi angleškega jezika nemogoča, prav tako kot pretvorba govora v pisavo glas za glasom, 

kar pri slovenskih učencih igra veliko vlogo pri učenju oziroma opismenjevanju v angleščini 

(Skela idr., 2009, str. 225). 

 

 

2.2 Angleščina kot tuji jezik 

 

Slabo ujemanje med črkami in glasovi, ki je značilno za angleški jezik, ima za posledico težave 

pri zavedanju glasov (Kavkler idr., 2010). Tudi Ziegler (2003) pravi, da je splošno znan razlog 

za težave pri učenju angleščine nepravilnost oziroma neskladje jezikovnega sistema. 

Angleščina ima v primerjavi z drugimi evropskimi jeziki (italijanščino, španščino, grščino itn.) 

neskladno preslikavo med govorjeno in zapisano črko/besedo. Isti vzorci črkovanja se lahko 

izgovarjajo na več načinov (npr. – ough pri cough, bough, tough), kar pri neangleško govorečih 

otrocih, še posebno pri tistih z disleksijo in tistih, katerih materni jezik je pravilen/transparenten, 

povzroča nemalo težav (Ziegler idr., 2003). 

 

 

2.3 Pregled raziskav o opismenjevanju glede na ortografske značilnosti jezika 

 

Branje v tujem jeziku je lahko za učenca, ki že zna brati v maternem jeziku, precej zahtevna 

naloga. Poleg tega, da ima v svojem govorjenem jeziku uskladiščene pomene, ga zna govoriti 

in ga razume, obvlada grafično podobo, pozna povezave med pisavo in govorom jezika in zna 

oblikovati grafične podobe maternega jezika, se mora naučiti brati v drugem pisnem sistemu 

(Skela idr., 2009). Učenec se mora v takem primeru soočiti z veliko nedoslednostjo 

samoglasniškega sistema, saj isti simbol predstavlja različne glasove, ali obratno, veliko 

samoglasniških simbolov predstavlja isti glas. Če posameznik tega ne prepozna, se lahko zanaša 

na svoje jezikovno znanje maternega jezika in ga napačno uporabi pri tujem jeziku.  

 

Fonološko zavedanje je odločilnega pomena za pridobivanje pismenosti v tujem jeziku, vendar 

pa je sorazmerno malo znanega o zgodnjem razvoju tega, še posebno pri dvojezičnih učencih, 

pri katerih imata oba jezika različne fonološke strukture (Shum idr., 2016). Številne raziskave 

kažejo na pomembnost fonološke obdelave podatkov posameznika za pridobitev bralnih 

spretnosti pri vseh tistih, pri katerih ima materni jezik drugačno ortografijo jezika, kot jo ima 

angleščina. Eden takih jezikov je kitajščina. 

Kitajska ortografija je nepisna in se do angleščine razlikuje po ortografski obliki, postavitvi, 

fonološki kartografiji in morfološki strukturi. Osnovne enote v kitajskem pisanju so znaki, od 

katerih vsak predstavlja morfem (pomensko enoto) in preslikavo na zlog. Druge prevladujoče 

morfološke strukture v angleščini, kot so predpona, pripona in slovnični pregibi, v kitajskem 

jeziku ne obstajajo (Shum idr., 2016). Kljub razlikam med ortografijo kitajskega in angleškega 

jezika je dokazano, da je zgodnje učenje bralne spretnosti v kitajskem jeziku odvisno od 

posameznikovega fonološkega procesiranja. Fonološka obdelava je povezana s posameznikovo 

zmožnostjo obdelave v kitajskem jeziku (Harrison in Karol, 2007). Fonološke informacije so v 

kitajščini ortografsko kodirane na ravni zlogov, in ne na ravni fonemov kot v angleščini. K. 

Koda (1994) nadaljuje, da je za branje poleg fonološke zavesti ključna njena povezava s hitrim 
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dekodiranjem besed. Pomanjkanje takšnih sposobnosti povzroči, da se bralci pri tujem jeziku 

preveč zanašajo na kontekst kot kompenzacijsko strategijo. Izkušnje v maternem jeziku vnašajo 

miselne vzorce in določene mehanizme za obdelavo tudi v tuji jezik, posledica tega pa je, da se 

učenje/znanje tujega jezika ne pojavlja kot neposredna posledica izkušenj v tujem jeziku. 

Jezikovno znanje in jezikovna obdelava sta dve ločeni kompetenci, ljudje, ki so sposobni branja 

v maternem jeziku, pa niso nujno dobri pri branju v tujem jeziku (Koda, 1994; v Wade-Woolley, 

1999). 

 

Osnovne sposobnosti dekodiranja se lahko manj uspešno razvijejo v angleščini kot v nekaterih 

drugih evropskih jezikih. Rezultati, ki jih je dobil Seymour (2010), potrjujejo, da so učenci iz 

večine evropskih držav pred koncem prvega šolskega leta postali natančni in tekoči bralci na 

osnovni ravni. Nekaj izjem je bilo v francoskem, portugalskem, danskem in angleškem jeziku. 

Avtor posledic ne pripisuje razliki v starosti začetka učenja ali jezikovnega znanja. Razlike naj 

bi temeljile na slogovni kompleksnosti in ortografiji jezika. Slogovna kompleksnost selektivno 

vpliva na dekodiranje, medtem ko ortografija jezika vpliva tako na branje besed kot na branje 

nebesed. Stopnja razvoja angleškega jezika je tako dvakrat počasnejša kot pri jezikih s plitko 

ortografijo. Domneva se, da jeziki z globoko ortografijo povzročajo izvedbo dvojne 

(logografske in abecedne) podlage, za katero posameznik potrebuje dvakrat več časa, da se 

vzpostavi kot edina podlaga, potrebna za učenje pravopisa.  

 

K. Koda (1994, v Wade-Woolley, 1999) trdi, da obstajajo trije pogoji, ki razlikujejo branje v 

maternem in tujem jeziku, in sicer vpliv predhodne pismenosti, omejeno jezikovno znanje in 

navzkrižni jezikovni učinek. Medsebojna odvisnost oziroma navzkrižni jezikovni učinek je 

viden ob učenčevi intenzivni izpostavljenosti tujemu jeziku. Pozitiven prenos kognitivnih 

veščin med maternim in tujim jezikom se lahko pojavi pod pogojem, da se pri obeh jezikih 

doseže določena mejna kompetenca. Spretnosti in metajezikovno znanje, pridobljeno v 

maternem jeziku, omogoča pridobivanje enakega znanja v tujem jeziku. 

 

Osrednjega pomena za razumevanje branja v tujem jeziku je tudi po mnenju K. Koda (1994, v 

Wade-Woolley, 1999) raziskovanje ortografskega procesiranja. Učenci, ki se učijo branja v 

tujem jeziku, pogosto berejo v ortografiji, ki se razlikuje od tiste, ki jo uporabljajo pri maternem 

jeziku. Znanje in strategije, ki so jih pridobili pri obdelavi maternega jezika, niso vedno 

primerni in uspešni pri obdelavi tujega jezika. Takšno neznanje lahko povzroči napačno branje 

in s tem nerazumevanje besed oziroma besedila. Bralne težave v maternem jeziku lahko služijo 

kot prvi in glavni kazalci težav pri branju v tujem jeziku. Ker naj bi bilo hitro in pravilno 

prepoznavanje besed nujno za uspešno bralno razumevanje, bi lahko predpostavili, da 

ortografija maternega jezika vpliva na učenje tujega jezika.  

 

Branje v tujem jeziku je psiholingvistično ugibanje, v katerem bralci skušajo napovedati 

pomen, ki temelji na globalnih besedilnih funkcijah, na način, ki ga poznajo iz maternega jezika. 

Tudi na ta proces branja vplivajo posameznikove navade v maternem jeziku. Na nižjih ravneh 

neučinkovito branje pomeni veliko breme za kratkotrajni spomin, kar oteži razumevanje in 

povzroči velike individualne razlike. Učenci tako potrebujejo več časa, da se seznanijo z novimi 

sistemi pisanja, strukturami in podobno. Raziskovalci so poudarke pri učenju jezika začeli 

dajati tudi učencem z motnjami branja. Ti so se najslabše odrezali pri nalogah zaznavanja 

govora, identifikaciji in obdelavi zadnjih soglasnikov. Učenci s težavami imajo tudi višje 

stopnje nekategoričnega zaznavanja. Slabe fonološke predstave, ki nastanejo med zaznavanjem 

govora, tvorijo neustrezno podlago, na kateri se izvajajo fonemske operacije ozaveščanja in 

pretvorbe fonem – grafem. Če so posamezniki z bralnimi motnjami manj uspešni pri ustvarjanju 
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izrecno fonemskih predstav, so verjetno tudi manj uspešni pri dodeljevanju fonoloških predstav 

novim besedam ali rekonstrukciji prvotnega fonološkega vnosa (Wade-Woolley, 1999). 
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3 VPLIV MEDIJA VNOSA NA BRALNO RAZUMEVANJE 

 

Zaradi preverjanja in ocenjevanja znanja tujega jezika v šoli, nacionalnih preizkusov znanja in 

številnih raziskav, kot je ta, je pomembno zavedanje, da ima vsak učenec drugačno raven znanja 

in zmožnosti. Osredotočiti se moramo predvsem na učence z različnimi posebnimi potrebami, 

ki imajo zaradi tega težave pri učenju in izkazovanju znanja tujega jezika. Med njimi so učenci 

s specifičnimi učnimi težavami (oziroma s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, kadar 

so specifične učne težave izražene v težji obliki), slepi in slabovidni, dolgotrajno bolni, otroci 

z govorno-jezikovnimi motnjami, gluhi in naglušni itn. V slovenskih šolah se pri učenju tujega 

jezika učencem s posebnimi potrebami največkrat ponudijo možnost podaljšanega časa pisanja, 

tipografsko in vsebinsko prilagojeno oblikovani testi ter dodatna strokovna pomoč (DSP).  

 

Raziskovalcem in tudi učiteljem se pri sestavljanju in izvajanju pisnih preizkusov znanja 

postavlja vprašanje, kako preizkus sestaviti, da bo »pravičen« do vseh, še posebej do učencev 

s posebnimi potrebami, in hkrati veljaven za vse, torej da bo prikazal realne rezultate. Težave 

se največkrat pojavijo, ko pisni preizkus preverja znanje, ki ga učenci zaradi svojih 

primanjkljajev ne morejo pokazati, ga nimajo oziroma ga imajo v pomanjkanju. Treba pa je 

tudi upoštevati, da je pomoč, ki jo prejme učenec s posebnimi potrebami, lahko prilagoditev, 

lahko pa le dodatna sprememba testa, ki vpliva na končni rezultat (Kormos, 2018).  

 

V nadaljevanju se osredotočamo predvsem na učence z disleksijo in njihovo razumevanje 

besedila s pomočjo vnosa različnih medijev. Institut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC 

SAZU in Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2015) opredeljujeta medij vnosa kot 

sredstvo oziroma pripomoček.  

 

Na področju poučevanja in ocenjevanja tujega jezika obstaja veliko študij, ki se osredotočajo 

na izboljšanje slušnega razumevanja z različnimi sredstvi podpore, kot so vizualni pripomočki, 

napisi, slike itd. Manj je študij, ki pri učenju tujega jezika raziskujejo uporabo avditivnih 

medijev, kot je na primer radio. 

 

Za uporabo avditivnih pripomočkov pri razvijanju pismenosti in tekočega branja učencev v 

maternem jeziku se uporabljata dva podobna izraza, ki imata različen učinek na bralca, in sicer 

poslušanje med branjem ter branje med poslušanjem. Oba izraza oziroma metodi poučevanja 

vključujeta hkratno branje in poslušanje, vendar so lahko poudarek, uporabljeni materiali in 

hitrost poslušanja/predvajanja besedila nekoliko drugačni. Pri poslušanju med branjem je cilj 

branje, poslušanje posnetka zapisanega besedila pa je hitrejše kot pri branju med poslušanjem, 

saj je hitrost branja običajno hitrejša od govora. Pri branju med poslušanjem je v središču 

poslušanje in se govorjena besedila, na primer pogovori, zgodbe, predavanja in filmi, 

uporabljajo kot pomoč pri slušnem razumevanju. To pomaga predvsem učencem pri učenju 

tujega jezika, pri ujemanju med govorjeno in zapisano obliko in pri razvijanju sposobnosti 

slušne diskriminacije in prepoznavanja besed. Učenci se navadijo na hitrost govora in naraven 

ritem jezika ter razumejo, kako razčleniti besedilo (Chang, 2011).  

 

A. Chang (2011) nadaljuje, da je slušno preverjanje pri branju med poslušanjem še posebno 

koristno za učence z nižjo stopnjo znanja ter da je hkratno branje in poslušanje koristno pri 

izboljšanju hitrosti branja, saj učencem omogoča branje po besedah ter pri spodbujanju 

koncentracije in ustvarjanju zanimivejših zvočnih vnosov z različnimi zvočnimi učinki.  

 

Slušni vnos besedila ima po mnenju A. Changa (2009) ključno vlogo pri učenju in pridobivanju 

tujega jezika, razlika med bolj ali manj uspešnimi učenci pa je v njihovi zmožnosti uporabe 
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(razumevanja) poslušanega besedila. Glede na to, da so učenci pri pridobivanju tujega jezika 

ponavadi prikrajšani za takšne prilagoditve, saj v komunikaciji prevladuje njihov materni jezik, 

imajo zato v tujem jeziku veliko težav na področju hitrega govora, neznanega besedišča, 

prikrajšani pa so tudi za uspešno fonološko zavedanje (prav tam). Ko učenci besedilo, ki ga 

berejo, hkrati tudi poslušajo, jim to omogoča obdelovanje besedila tako v vizualnem kot v 

slušnem delovnem spominu, besedilo slišijo z ustrezno intonacijo, vse to pa jim omogoča boljše 

razumevanje besedila oziroma doseganje višje ravni razumevanja ter jim nudi motivacijo za 

nadaljnje poslušanje.  

 

Kormos idr. (2018) primerjajo učence s posebnimi potrebami – disleksijo in tiste, ki za 

disleksijo niso bili prepoznani, ter ugotavljajo, ali poslušanje besedila ob sočasnem branju pri 

učencih z disleksijo vpliva na boljše razumevanje besedila. Namreč, učenci z disleksijo imajo 

primanjkljaje predvsem pri branju besedila in pri dekodiranju. Dobro dekodiranje na nižji ravni 

je zelo pomembno za razumevanje besedila na višji ravni (Perfetti, 2007, v Kormos idr., 2018). 

Učenci brez ugotovljenih primanjkljajev so na testu dosegli podobne rezultate pri vseh treh 

medijih (branju besedila, poslušanju besedila, poslušanju ob branju besedila) vnosa, medtem 

ko so učenci z disleksijo najboljše rezultate dosegli pri poslušanju in sočasnem branju besedila. 

S tem so učenci povečali svoje razumevanje besedila in dosegli rezultate, primerljive z rezultati 

učencev kontrolne skupine. A. Chang (2009), ki je primerjala dva načina besedilnega vnosa – 

samo poslušanje in poslušanje ob branju – pri špansko govorečih učencih je prav tako prišla do 

ugotovitev, da so učenci pri mediju vnosa »poslušanje ob branju« prejeli 10 % boljše rezultate 

kot ostali. Takšen način vnosa besedila se je učencem zdel lažji in zanimivejši, lažje in dalj časa 

pa so tudi ohranili pozornost. Zaradi slušnega vnosa so si učenci besedilo lažje razdelili na 

odstavke oziroma je to zanje naredil bralec besedila na posnetku, učencem pa je ostalo več 

delovnega spomina, ki so ga lahko uporabili za vsebino (Brown idr., 2008, v Chang, 2009).  

 

Ker v empiričnem delu raziskujemo tudi, kakšen vpliv na razumevanje angleškega besedila ima 

različen medij vnosa, je treba vedeti, da raziskave in nekateri strokovnjaki opozarjajo na 

dejstvo, da grafične in slušno-jezikovne zmožnosti učencu ne pomagajo pri boljšem 

razumevanju besedila, ampak med njimi v večini primerov prihaja do interference. Mnenje, da 

slušno-jezikovne in grafične zmožnosti krepijo druga drugo, je zmotno in temelji na dejstvu, da 

se ljudje na splošno učinkoviteje učimo, če je v učni proces vključenih čim več čutil. Učenje je 

uspešno, če so informacije iz vseh virov – čutil enake. Če informacije obeh virov niso enake, 

se mora učenec odločiti za enega izmed virov in tako zatreti drugega. Ker je angleščina eden 

izmed kompleksnejših jezikov in je ujemanje med glasom in pripadajočim simbolom – črko 

slabo, imajo učenci pri pravilnem razumevanju prebranega/slišanega lahko veliko težav. Kot 

opisujejo Skela idr. (2009), se ta pojav imenuje odvisnost od pisave oziroma zavezanost pisavi 

(ang. spelling-boundness). Raziskave kažejo, da imajo učenci, ki se (pre)zgodaj srečajo s pisno 

obliko v tujem jeziku, ki se ga učijo, težave pri izgovarjavi. Učenec je namreč soočen z 

naslednjimi pravopisnimi dejstvi: 

 

– 24 soglasniških fonemov se zapisuje z vsaj 176 različnimi grafemi; 

– 14 samoglasnikov in dvoglasnikov se zapisuje z vsaj 265 različnimi grafemi. 

 

Zato ni presenetljivo, da imajo tudi rojeni govorci angleščine težave, ko poskušajo dekodirati, 

kako se izgovorijo besede, kot so npr. caste, frigate, archives (prav tam).  

 

Lightbown, Halter, While in Horst (2002, v Chang, 2011) ter Lightbown in Halter (1989, v 

Chang, 2011) so proučevali učinek branja med poslušanjem in primerjali učinkovitost pristopa 

razumevanja (eksperimentalna skupina) z avdio-jezikovnim pristopom (kontrolna skupina) pri 
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francosko govorečih učencih in njihovemu učenju angleščine. Prva skupina je sodelovala pri 

branju in poslušanju in imela na voljo veliko število tiskanih knjig in zvočnih posnetkov brez 

formalnega učenja, medtem ko so navodila kontrolne skupine temeljila na učnem načrtu in 

različnih dejavnostih poslušanja in govora (ustno ponavljanje, kratki dialogi, petje pesmi). 

Rezultati so pokazali, da so učenci eksperimentalne skupine pri razumevanju poslušanja in 

branja, prepoznavanju besedišča in drugih ustnih nalog dosegli tako dobre rezultate kot 

kontrolna skupina, poleg tega pa so pokazali še zelo pozitiven odnos do učenja. 

 

Tudi Blum idr. (1995, v Chang, 2011) so pri primerjanju učencev z omejenim jezikovnim 

znanjem pri branju knjig in sočasnemu poslušanju avdio posnetkov v domačem okolju dobili 

pozitivne rezultate, saj so bili po testni dobi učenci sposobni tekoče prebrati vsa zahtevnejša 

besedila.  

 

Prav tako so pozitivne učinke branja z različnimi načini vnosa pri raziskovanju dobili Brown, 

Waring in Donkaewbua (2008, v Chang, 2011), ki so primerjali učenje besedišča s tremi 

različnimi načini vnosa – branjem, branjem s sočasnim poslušanjem in samo poslušanjem – pri 

japonskih učencih. Ugotovili so, da so se učenci največ besed naučili pri vnosu branje s 

sočasnim poslušanjem. Pri tem načinu vnosa jim je bilo besedilo najbolj zanimivo in preprosto, 

prepoznali pa so tudi večino besed in zgodbo razumeli. Sledil je vnos branje in na koncu samo 

poslušanje. O podobnih ugotovitvah so poročali tudi v manjših študijah avtorice R. Brown 

(2007, v Chang, 2011), v katerih je imelo kar 58 % učencev raje branje s sočasnim poslušanjem, 

40 % samo branje in le 2 % samo poslušanje.  

 

Študija, ki jo je A. Chang (2009) izvedla med tajvanskimi učenci, razkriva, da dodaten medij 

vnosa vpliva tudi na razumevanje besedila. Učenci, ki so imeli vnos branje s sočasnim 

poslušanjem, so na testih dosegli 10 % boljše rezultate kot učenci, ki so besedilo samo poslušali. 

 

Dokazano je, da lahko različni mediji oziroma akomodacija (prilagoditev) vpliva na doseganje 

boljših rezultatov ne le na slušnem področju, ampak tudi na področju razumevanja besedila, 

jezikovnih pridobitev, pridobivanja besedišča in ostalih kompetenc jezika. Medij naj bi 

posameznike spodbujal pri učenju tujega jezika in pri pozitivnem odnosu do nalog.  
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4 VPLIV SPOLA NA UČENJE JEZIKOV 

 

Na učenje jezika poleg motivacije, spodbudnega domačega in učnega okolja, učnih strategij, 

starosti in osebnosti učenca vpliva tudi spol. O vplivu spola na učenje tujega jezika in uporabo 

strategij pri učenju tujega jezika je L. Tercanlioglu (2004) zapisala, da se med spoloma kažejo 

precejšnje razlike, E. Bernat in R. Lloyd (2007) pa dodajata, da na njihovo akademsko učenje, 

razmišljanje, sklepanje in reševanje problemov pomembno vplivajo tudi metakognitivno znanje 

in njihova lastna prepričanja. Naši sistemi prepričanja, družbena spoznanja in metakognitivno 

znanje naj bi bili tako gonilna sila intelektualne uspešnosti kot tudi pomoč pri pridobivanju 

novih jezikov (Schoenfeld, 1983, v Bernat in Lloyd, 2007). 

 

Cohen (1998, v Tercanlioglu, 2004) strategije učenja opisuje kot procese, ki jih učenci zavestno 

izberejo in uporabljajo kot pomoč pri učenju tujega jezika. O´Malley in Chamot (1990, v 

Tercanlioglu, 2004) pa jih obravnavata kot orodje za aktivno, samoiniciativno izbiro, potrebno 

za razvoj komunikacijske sposobnosti v tujem jeziku, ter dodajata, da jih uspešni učenci izbirajo 

glede na zahteve jezikovne naloge, npr. za bralno razumevanje uporabijo strategijo glasnega 

branja, ugibanja in povzemanja. Metajezikovne in kognitivne strategije se med seboj prepletajo.  

 

Številne raziskave, izvedene v preteklosti (O´Malley idr., 1985; Ehrman in Oxford, 1995; Green 

in Oxford, 1995; Vann in Abraham, 1990; Oxford, 1995, idr., v Tercanlioglu, 2004), so skušale 

proučiti razmerje med strategijami, ki jih uporabljajo dekleta in fantje, ter razmerje med 

rezultati med obema spoloma. Po mnenju raziskovalcev naj bi spol pomembno vplival na učenje 

jezika. Ugotovili so, da fantje pogosteje uporabijo metakognitivne strategije in da uspešnejši 

fantje pogosteje uporabljajo različne vrste strategij kot manj uspešni, vendar pa ne izberejo 

vedno ustrezne strategije, ki bi bila primerna za določeno vrsto naloge. Dekleta pri učenju 

pogosteje uporabljajo strategije in tudi uporabljajo več različnih strategij učenja tujega jezika 

in so pri tem tudi uspešnejše.  

 

Raziskave (Tercanlioglu, 2004) se z zgoraj napisanim ne strinjajo in fante opisujejo kot večje 

uporabnike različnih strategij. Razlog za to je lahko, da dekleta zaradi nižje samozavesti manj 

poročajo o uporabah strategij. Hkrati raziskave potrjujejo, da so razlike med spoloma pri 

uporabi strategij precej izrazite tako znotraj kultur kot med njimi (prav tam).  

 

Sibert (2003, v Bernat in Lloyd, 2007), ki je testiral fante in dekleta iz 22 različnih narodnosti, 

je ugotovil vrsto pomembnih razlik v prepričanju med obema spoloma v povezavi z učenjem 

tujega jezika. Fantje naj bi svoje sposobnosti ocenili kar dvakrat višje kot dekleta, menili pa so 

tudi, da so zelo sposobni za učenje tujega jezika. Prav tako so fantje in dekleta različno ocenili 

tudi čas, potreben za pridobitev zadovoljivega znanja tujega jezika. Če bi se tujega jezika učili 

vsak dan eno uro, bi po mnenju deklet potrebovali pet do deset let, po mnenju fantov pa eno do 

dve ali tri do pet let. Fantje in dekleta se razlikujejo tudi po lastni oceni svojih sposobnosti. 

Fantje so bili veliko bolj optimistični glede lastnih sposobnosti in časa, potrebnega za usvojitev 

novega jezika, dvakrat bolj kot dekleta pa so bili prepričani tudi v svojo odlično izgovarjavo. 

23 % deklet in kar 47 % fantov se je strinjalo, da je pomemben del učenja tujega jezika učenje 

slovnice, poleg tega pa se je 7 % deklet in 24 % fantov strinjalo, da je pri učenju pomembna 

avdio-vizualna pomoč. Več deklet kot fantov se strinja z dejstvom, da so ljudje, ki govorijo več 

jezikov, inteligentnejši, v nasprotju s fanti, pa se dekleta tudi manj rada učijo novih jezikov. 

 

Ali so razlike pri učenju tujega jezika med spoloma res statistično pomembne, smo raziskovali 

v empiričnem delu raziskave. 
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5 VPLIV MATERNEGA JEZIKA NA USPEŠNOST V TUJEM JEZIKU 

 

V zadnjih letih so bile izvedene različne raziskave o odnosu med učenjem maternega in tujega 

jezika. Večina študij je dokazala, da učenci, ki imajo v maternem jeziku višje ustne in pisne 

sposobnosti, boljše dosežke dosegajo tudi v tujem jeziku. Pismenost v maternem jeziku in 

verbalne spretnosti, dosežene v osnovni šoli, so povezane s sposobnostjo, učinkovitostjo in 

dosežki v tujem jeziku, doseženimi kasneje, v srednji šoli in na fakulteti (Sparks idr., 2012). 

Dolgoletne študije, ki so sledile ameriškim učencem od prvega do desetega razreda, so 

pokazale, da pismenost v maternem jeziku v osnovni šoli predstavlja 40 % ustne in pisne 

zmožnosti v tujem jeziku v srednji šoli. Najboljša napovedovalca spretnosti dekodiranja in 

črkovanja v tujem jeziku v desetem razredu sta bila dekodiranje in spretnost v maternem jeziku 

v osnovni šoli. Ugotovili so tudi, da spretnosti v maternem jeziku, vključno z dekodiranjem 

besed, ločijo šibke in močne bralce v tujem jeziku. 

 

Sparks idr. (2012) v svojem delu opredeljujejo različne teorije, ki preverjajo razlike v učnih 

rezultatih pismenosti v maternem in tujem jeziku. Razpravljajo o hipotezi kognitivne 

učinkovitosti oziroma o ideji, da so razlike v besedišču in jezikovnemu znanju posledica 

sprememb v učinkovitosti kognitivnih mehanizmov. Rezultati podpirajo hipotezo priložnosti 

okolja, ki kaže, da tudi po nadzorovanju kognitivnih sposobnosti (IQ) izpostavljenost pisni 

obliki v maternem jeziku v veliki meri vpliva na spreminjanje besedišča, delovnega spomina, 

splošnega znanja, pravopisnega znanja in splošnega jezikovnega znanja v tujem jeziku. Sparks 

idr. (2012) nadaljujejo, da so individualne razlike v kognitivnih rezultatih maternega jezika 

povezane z različno učinkovitostjo kognitivnih mehanizmov, povezanih z jezikovnimi 

spretnostmi. Študija dijakov in študentov je pokazala, da tisti z višjo stopnjo pismenosti in 

boljšimi verbalnimi spretnostmi v maternem jeziku dosegajo višjo stopnjo sposobnosti, 

učinkovitosti in boljše dosežke v tujem jeziku. 

 

Skehan in Ducroquet (1988, v Sparks, 2012) sta pri angleških učencih, ki so sodelovali v 

projektu Bristol Language, ugotovila, da (a) sta bila razumevanje in besedišče v maternem 

jeziku v nižjih razredih zelo povezana z dosežki v tujem jeziku v višjih razredih, (b) je bil razvoj 

maternega jezika (besedišče, razumevanje) pred vstopom v šolo bistveno povezan z doseženimi 

zmožnostmi v tujem jeziku v srednji šoli in (c) je zmožnost v tujem jeziku v veliki meri 

povezana s pisnim in ustnim dosežkom v tujem jeziku. Uspeh v šoli je po njunem mnenju 

najbolj povezan z učenčevo pripravo na pismenost, besedišče, sintaksa in razumevanje pa tudi 

nekaj let kasneje vplivajo na učenje tujega jezika.  

 

A. Netten idr. (2010), ki so skušali konstruirati večfaktorski model napovedovanja bralne 

pismenosti v višjih razredih osnovne šole in so raziskovali, v kolikšni meri se razlike v razvoju 

bralne pismenosti v maternem in tujem jeziku lahko pojasnijo z dešifriranjem besed, 

jezikovnimi, matematičnimi in neverbalnimi spretnostmi, motivacijo za branje in samozavestjo, 

so ugotovili, da se učenci pri maternem in tujem jeziku razlikujejo v rabi bralne pismenosti, 

matematičnih veščinah in spretnosti razmišljanja. Osupljiva razlika je bilo dejstvo, da so 

domači viri za branje vplivali na bralno pismenost učencev v maternem, ne pa tudi v tujem 

jeziku. 

 

Modeli pisne učinkovitosti opisujejo tudi pridobivanje pisne učinkovitosti in vključujejo vpliv 

psiholoških, socialnih in izobraževalnih značilnosti učenca in učnega konteksta (Cumming in 

Riazi, 2000, v Schoonen idr., 2011). V kontekst pisanja v tujem jeziku učenci namreč vnašajo 

tudi svoje prvo znanje v maternem jeziku: pisno učinkovitost in pisno izkušnjo, ki pisanje v 

tujem jeziku ponavadi oteži. Poleg tega imajo učenci v tujem jeziku na splošno manj razvite 
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jezikovne vire kot v maternem jeziku in so lahko na različni stopnji znanja tujega jezika, 

medtem ko so že pridobili osnovno znanje in spretnosti v maternem jeziku.  

 

Posameznikova učinkovitost v pisni obliki zahteva poznavanje jezika, ki je zadostno za 

formuliranje predlaganega sporočila v ustreznih jezikovnih oblikah in za izvedbo pravilnega 

zapisa oziroma govora. Kompleksnost sestave sporočila zahteva tudi metajezikovno in 

strateško znanje procesa pisanja za učinkovito usmerjanje pisnih virov. Pisec mora imeti 

določeno stopnjo znanja o tem, kako besedila delujejo v pisni obliki, ter za učinkovito pisanje 

izkoristiti jezikovne in metajezikovne veščine.  
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III.  EMPIRIČNI DEL 
 

2 PROBLEM IN CILJ MAGISTRSKEGA DELA 

 

2.1 PROBLEM RAZISKAVE 

 

Kakovostnih in reprezentativnih empiričnih študij na področju povezanosti med bralno-

napisovalno zmožnostjo v slovenščini kot prvem jeziku in dosežki bralnega razumevanja v 

angleščini kot tujem jeziku z različnimi bralnimi vnosi v Sloveniji ni mogoče zaznati. Tudi v 

tuji literaturi je na področju povezav med prvim jezikom in drugimi/tujimi jeziki mogoče 

zaznati še veliko odprtih vprašanj, čeprav je na voljo neprimerno večje število obsežnih 

raziskav. Raziskave v tujini (Yeong in Rickard Liow, 2012) namreč kažejo na kompleksno 

stanje povezanosti težav pri učenju prvega/maternega jezika (J1) in vpliv na učenje in dosežke 

pri tujem jeziku (J2).  

 

Tudi v Sloveniji še vedno ni dovolj dobro raziskano, kakšna je povezava med bralno-

napisovalno zmožnostjo v prvem/maternem jeziku (J1) in dosežki v tujem jeziku (J2), ali in 

kako npr. na razumevanje besedil v tujem jeziku (angleščini) vpliva neustrezno razvito 

fonološko zavedanje v slovenščini. 

 

Glede na obstoječe mednarodne in slovenske raziskave smo želeli raziskati povezanost med 

bralno-napisovalno zmožnostjo v slovenščini (J1), ki smo jo merili s testom fonološkega 

zavedanja, testom branja nebesed in testom pravilno prebranih besed v določenem času, in 

dosežki na testu bralnega razumevanja v angleščini (J2), ki smo jih pridobili s standardiziranimi 

nalogami bralnega razumevanja v angleščini pri različnih medijih vnosa. Uporabili smo 

naslednje tri medije vnosa oziroma spremenljivke: branje, poslušanje in branje s sočasnim 

poslušanjem. 

 

 

2.2 CILJI RAZISKAVE 

 

Cilj magistrskega dela je ugotoviti povezanost med rezultati testov v slovenščini (J1), ki merijo 

bralno-napisovalno zmožnost, in bralnim razumevanjem v angleščini (J2) glede na medij vnosa. 

Rezultate bomo analizirali na podlagi treh različnih medijev vnosa angleškega besedila, in sicer: 

 

• 1 – branja (učenci besedilo samo berejo); 

 

• 2 – poslušanja (učenci besedilo samo poslušajo);  

 

• 3 – branja s sočasnim poslušanjem (učenci besedilo berejo in hkrati poslušajo).  
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2.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

V skladu s postavljenimi cilji smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

 

• RV 1: Kakšna je povezanost med rezultati testa fonološkega zavedanja v slovenščini 

in rezultati testov bralnega razumevanja v angleščini glede na medij vnosa? 

 

• RV 2: Kakšna je povezanost med rezultati testa dekodiranja v slovenščini in rezultati 

testov bralnega razumevanja v angleščini glede na medij vnosa? 

 

• RV 3: Kakšna je povezanost med rezultati testa dekodiranja nebesed in rezultati 

testov bralnega razumevanja v angleščini glede na medij vnosa? 

 

• RV 4: Kakšna je povezanost med rezultati testa preverjanja ortografske spretnosti v 

slovenščini in rezultati testov bralnega razumevanja v angleščini glede na medij 

vnosa? 

 

• RV 5: Ali obstaja statistično pomembna razlika med rezultati testov v slovenščini in 

rezultati testov bralnega razumevanja v angleščini glede na spol? 
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3 METODE DELA 

 

Raziskovalni pristop magistrskega dela je kvantitativen. V raziskavi smo uporabili deskriptivno 

in kavzalno neeksperimentalno raziskovalno metodo. 

 

 

3.1 OPIS VZORCA 

 

V raziskavi je sodelovalo 280 učencev šestih razredov iz različnih osnovnih šol po Sloveniji. 

Njihova starost je bila med 11,10 leta in 12,80 leta (M = 11,85 leta; SD = 0,42 leta). 

 

Način vzorčenja je bil neslučajnostni in namenski. Pred testiranjem otrok v raziskavi smo 

pridobili soglasja staršev. Testiranje je bilo anonimno.  

 

 

 
Graf 1: Lokacije anketiranih osnovnih šol 

 

Iz grafa 1 je razvidno, da od vseh 280 (100 %) anketiranih največji delež predstavljajo učenci 

iz OŠ 4 (23,2 %, N = 65). Nekaj manj (18,2 %, N = 51) je anketiranih iz OŠ 6. 13,2 % (N = 37) 

predstavljajo anketirani iz OŠ 1, odstotek manj (12,1 %, N = 34) pa iz OŠ 2. Na OŠ 5 je bilo 

anketiranih 11,4 % (N = 32) vseh učencev. 8,6 % (N = 24) anketiranih predstavljajo učenci OŠ 

3, odstotek manj (8,2 %, N = 23) učenci OŠ 7. Najmanjši delež (5,0 %, N = 14) predstavljajo 

učenci iz drugih osnovnih šol. 

 

 
Graf 2: Struktura vzorca glede na spol 

 

Graf 2 prikazuje, da je bilo med učenci 165 (58,9 %) dečkov in 115 (41,1 %) deklic. 
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3.2 MERSKI INSTRUMENTI 

 

Angleški testi bralnega razumevanja 

Uporabili smo štiri angleške teste bralnega razumevanja (A – Sandy Camping, B – Pirates, C – 

Maximum Tasting, D – Floating School) in pripadajoče posnetke, ki so bili že uporabljeni za 

nacionalno preverjanje znanja v šestem razredu osnovne šole v letih 2006, 2009, 2011 in 2015 

(prosto dostopni na spletni strani Državnega izpitnega centra). Testi so standardizirani, z njimi 

pa smo preverjali bralno razumevanje angleških besedil. Dokazano je bilo, da imajo vsi štirje 

testi sprejemljiv indeks zanesljivosti (Preglednica 1); 

 

Za vse štiri teste bralnega razumevanja smo izračunali težavnostno stopnjo s Flesch Kincaid 

Grade Level Formulo, ki predstavlja težavnostno stopnjo branja različnih besedil oziroma knjig. 

Nižja kot je vrednost Flesh Kincaid, lažje berljivo je besedilo.  

 

 

Preglednica 1: Karakteristike testov (Kincaid, Fishburne, Rogers in Chissom, 1975) 

 
Test Naslov Vrednost 

Flesh 

Kincaid 

Zanesljivost Število besed v 

besedilu 

Hitrost govorjenja 

posnetka 

(število besed na 

minuto) 

A Sandy 

Camping 

4,7 0,95 309 96,5 

B Pirates 3,3 0,94 280 111,5 

C Max-imum 

Tasty 

4,7 0,92 306 120,4 

D Floating 

School 

3,3 0,87 165 118,7 

 

Podatki v preglednici 1 kažejo, da je bila težavnostna stopnja pri dveh izbranih besedilih 

(Pirates in Floating School) opredeljena z vrednostjo Flesh Kincaid 3,3 in pri dveh besedilih 

(Sandy Camping in Max-imum Tasty) z vrednostjo 4,7.  
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Test SNAP (Special Needs Assessement Profile) – profil ocene posebnih potreb 

 

Test SNAP (Special Needs Assessement Profile) oziroma profil ocene posebnih potreb 

omogoča izčrpen in sistematičen pregled otrokovih specifičnih učnih težav (Weedon idr., 

2009). V raziskavi smo uporabili štiri diagnostične individualne preizkuse testa SNAP, ki so 

potekali v slovenskem jeziku, z njim pa smo preverjali fonološko zavedanje ter zmožnost branja 

in pisanja:  

 

• Test 1 – Časovno omejeno branje – s testom merimo tekočnost branja oziroma število 

pravilno prebranih besed v 30 sekundah. 

 

• Test 2 – Fonološko zavedanje – s testom merimo učenčevo sposobnost ponovitve 

nebesed z izločitvijo določenega glasu (učenec izpušča prvi, zadnji ali vmesni glas v 

nebesedah in pove novo nastalo nebesedo). 

 

• Test 3 – Branje ne-besed – s testom merimo število pravilno prebranih nebesed v 60 

sekundah. 

 

• Test 4 – Časovno omejeno pisanje po nareku (ortografski preizkus) – s testom merimo 

število pravilno zapisanih besed po nareku v dveh minutah. 

 

 

3.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

 

S prošnjo za sodelovanje v raziskavi smo se obrnili na ravnatelje različnih osnovnih šol po 

Sloveniji. Pridobiti smo želeli podatke o bralnem razumevanju v angleščini pri učencih v šestih 

razredih osnovne šole. 

 

Učenci so reševali angleške teste bralnega razumevanja ob različnem mediju vnosa. Testi so se 

glede na določeno šolo in medij vnosa izmenjavali, učenci pa so jih reševali skupinsko, pod 

istimi pogoji.  

 

Sledilo je še reševanje štirih diagnostičnih individualnih preizkusov testa SNAP v slovenskem 

jeziku. 

 

Skupina učencev, ki je sodelovala v raziskavi, je na vsaki šoli reševala teste pod čim bolj 

izenačenimi pogoji. Za sodelovanje otrok v raziskavi smo pred testiranjem pridobili soglasja 

staršev. Testiranje je bilo anonimno. 
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3.4 SPREMENLJIVKE 

 

3.4.1 Neodvisne spremenljivke 

 

Opis neodvisnih spremenljivk:  

 

– spol (moški in ženski); 

– načini reševanja testov bralnega razumevanja v angleščini (samo branje, sočasno branje 

in poslušanje ter samo poslušanje); 

– hitrost dekodiranja v slovenščini (število prebranih besed v omejenem času – 30 sekund 

– SNAP Test 2);  

– fonološko zavedanje v slovenščini (število doseženih točk – SNAP Test 1); 

– hitrost dekodiranja nebesed (število prebranih nebesed v omejenem času – 60 sekund – 

SNAP Test 3); 

– ortografska spretnost v slovenščini (število pravilno zapisanih besed v omejenem času 

– 2 minuti – SNAP Test 4). 

 

 

3.4.2 Odvisne spremenljivke 

 

Opis odvisnih spremenljivk: 

 

– bralno razumevanje v angleščini na testu A (število doseženih točk); 

– bralno razumevanje v angleščini na testu B (število doseženih točk); 

– bralno razumevanje v angleščini na testu C (število doseženih točk); 

– bralno razumevanje v angleščini na testu D (število doseženih točk). 

 

 

 

3.5 STATISTIČNA ANALIZA 

 

Podatke v empiričnem delu magistrskega dela smo analizirali z računalniškim programom za 

statistično analizo SPSS. Pri tem smo uporabili naslednje statistične metode: 

 

– opisna statistika: frekvence (f), odstotki (%), aritmetična sredina (M), standardni odklon 

(SD); 

– Pearsonov koeficient korelacije (r); 

– t-test za neodvisne vzorce (t). 

 

Stopnja tveganja pri statističnem sklepanju je bila 0,05. Rezultate smo predstavili v 

preglednicah in grafih. 
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

4.1 OCENA POVEZANOSTI BRALNO-NAPISOVALNIH ZMOŽNOSTI V 

SLOVENŠČINI IN BRALNEGA RAZUMEVANJA V ANGLEŠČINI GLEDE NA 

MEDIJ VNOSA 

 

4.1.1 Povezanost med fonološkim zavedanjem v slovenščini in bralnim razumevanjem 

v angleščini glede na medij vnosa 

 

Preglednica 2: Povezave med rezultati testa fonološkega zavedanja v slovenščini in rezultati 

testa bralnega razumevanja »A« v angleščini glede na medij vnosa 

 

  

rezultati testa fonološkega 

zavedanja 

branje test A 

skupaj 

r 0,365 

2P 0,000 

branje + poslušanje test A 

skupaj 

r –0,139 

2P 0,417 

poslušanje test A 

skupaj 

r 0,200 

2P 0,081 

 

Rezultati v preglednici 2 kažejo, da je statistično pomembna povezanost (2P < 0,05) med 

skupnim rezultatom vseh učencev na testu bralnega razumevanja »A« in rezultatom testa 

fonološkega zavedanja prisotna le pri mediju vnosa »branje«. Povezava je pozitivna in nizka, a 

že na meji srednje močne povezanosti. 

 

Povezavi fonološkega zavedanja z medijem vnosa »branje + poslušanje« ter fonološkega 

zavedanja z medijem »poslušanje« nista statistično pomembni. 

 

Preglednica 3: Povezave med rezultati testa fonološkega zavedanja v slovenščini in rezultati 

testa bralnega razumevanja »B« v angleščini glede na medij vnosa 

 

način reševanja testa B 

rezultati testa fonološkega 

zavedanja 

branje test B 

skupaj 

r 0,175 

2P 0,025 

branje + poslušanje test B 

skupaj 

r 0,149 

2P 0,195 

poslušanje test B 

skupaj 

r –0,026 

2P 0,878 

 

Iz preglednice 3 je razvidno, da obstaja statistično pomembna povezava (2P < 0,05) med 

rezultati testa fonološkega zavedanja in skupnim rezultatom vseh učencev na testu »B« ob 

mediju vnosa »branje«. Povezava je pozitivna, po moči pa nizka.  

 

Povezave pri medijih vnosa »branje + poslušanje« ter »poslušanje« niso statistično pomembne. 
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Preglednica 4: Povezave med rezultati testa fonološkega zavedanja v slovenščini in rezultati 

testa bralnega razumevanja »C« v angleščini glede na medij vnosa 

način reševanja testa C 

rezultati testa fonološkega 

zavedanja 

branje test C 

skupaj 

r 0,146 

2P 0,119 

branje + poslušanje test C 

skupaj 

r 0,308 

2P 0,003 

poslušanje test C 

skupaj 

r 0,287 

2P 0,011 

 

Iz preglednice 4 je razvidno, da statistično pomembna povezava (2P < 0,05) obstaja med 

rezultati testa fonološkega zavedanja in skupnim rezultatom vseh učencev na testu bralnega 

razumevanja »C« pri medijih vnosa »branje + poslušanje« ter »poslušanje«. Povezavi sta 

pozitivni in nizki.  

 

Povezava rezultata testa fonološkega zavedanja z medijem vnosa »branje« na testu bralnega 

razumevanja »C« ni statistično pomembna.  

 

 

Preglednica 5: Povezave med rezultati testa fonološkega zavedanja v slovenščini in rezultati 

testa bralnega razumevanja »D« v angleščini glede na medij vnosa 

 

način reševanja testa D 

rezultati testa fonološkega 

zavedanja 

branje test D 

skupaj 

r 0,152 

2P 0,107 

branje + poslušanje test D 

skupaj 

r 0,194 

2P 0,087 

poslušanje test D 

skupaj 

r 0,244 

2P 0,022 

 

Iz rezultatov preglednice 5 je razvidno, da statistično pomembna povezava (2P < 0,05) obstaja 

med rezultati testov fonološkega zavedanja in skupnim rezultatom vseh učencev na testu 

bralnega razumevanja »D« pri mediju vnosa »poslušanje«. Povezanost je pozitivna in nizka. 

 

Povezavi fonološkega zavedanja z medijem vnosa »branje + poslušanje« ter fonološkega 

zavedanja z medijem »branje« nista statistično pomembni. 

 

Na podlagi rezultatov, ki smo jih dobili na testih merjenja povezanosti med fonološkim 

zavedanjem v slovenščini in bralnim razumevanjem v angleščini, lahko zaključimo, da je 

povezanost pozitivna in statistično pomembna vsaj pri enem načinu besedilnega vnosa pri vseh 

štirih testnih nalogah. Med fonološkim zavedanjem in testi bralnega razumevanja »A«, »B« in 

»C« obstaja povezanost pri načinu vnosa »branje« – ta je nizka, vendar meji na srednje močno; 

pri testu bralnega razumevanja »C« še pri načinu vnosa »branje + poslušanje«; pri testu bralnega 

razumevanja »D« pa pri načinu vnosa »poslušanje«. Glavni razlog za takšen rezultat je verjetno 

težavnost angleškega besedila (glej tabelo 1). Besedili B in C sta bili namreč opredeljeni z 

vrednostjo Flesh Kincaid 3,3, kar pomeni, da so besede preprostejše in jih učenci tudi lažje 
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dekodirajo. Namreč, jezikovna razdalja, ki jo ima učenec med J1 in J2, pomembno vpliva na 

fonološko zavedanje v J2, kar je v J2 oziroma v vsakem tujem jeziku prepoznano kot pomembna 

komponenta branja. Fonološko zavedanje v J2 je dvodimenzionalni konstrukt, ki zajema 

metalingvistično in jezikovno komponento (Saiegh-Haddad, 2017). 

 

Kot pravi tudi L. Siegel (2011), so za uspešno bralno razumevanje potrebni bralna tekočnost, 

fonološko zavedanje, skladenjsko zavedanje (prepoznavanje skladenjskih pravil), delovni 

spomin in zmožnost prepoznavanja morfoloških vzorcev in pravil. Bralci, ki so dosegli višje 

rezultate pri tekočnosti branja, bodo verjetno brali večkrat in obsežnejše vsebine kot bralci s 

slabšo bralno tekočnostjo. Eden od temeljev tekočnosti je namreč fonološko zavedanje, ki naj 

bi temeljilo na treh predpogojih, in sicer na prepoznavanju črk/grafemov, fonemskem 

zavedanju in znanju o tem, da grafemi ponavadi predstavljajo foneme v besedah. Za dosego 

tekočnosti je treba obvladati fonološko obdelavo. Pri raziskovanju je L. Siegel (prav tam) prišla 

do ugotovitev, da so učenci s slabšim bralnim razumevanjem dosegli nižje število točk na 

merjenju bralne tekočnosti, stopnji razumevanja prebranega, skladenjskega in morfološkega 

zavedanja ter fonološke obdelave, čeprav so imeli dobro razvite veščine prepoznavanja besed. 

Poleg tega se je pokazalo, da je fonološko zavedanje napovedovalec bralnega razumevanja pri 

enojezičnih govorcih in tako igra pomembno vlogo pri lažjem razumevanju besedila. 

  

 

4.1.2 Povezanost zmožnosti dekodiranja v slovenščini in bralnega razumevanja v 

angleščini glede na medij vnosa 

 

 

Preglednica 6: Povezave med rezultati testa dekodiranja v slovenščini in rezultati testa 

bralnega razumevanja »A« v angleščini glede na medij vnosa 

 

način reševanja testa A 

rezultati testa 

dekodiranja 

branje test A 

skupaj 

r 0,438 

2 0,000 

branje + poslušanje test A 

skupaj 

r 0,227 

2P 0,182 

poslušanje test A 

skupaj 

r 0,099 

2P 0,393 

 

Rezultati v preglednici 6 kažejo, da statistično pomembna povezava (2P < 0,05) obstaja med 

rezultati testa dekodiranja in skupnim rezultatom vseh učencev na testu bralnega razumevanja 

»A« pri mediju vnosa »branje«. Povezava je pozitivna in srednje močna. 

 

Povezavi testa dekodiranja z medijem vnosa »branje + poslušanje« ter testa dekodiranja z 

medijem »poslušanje« nista statistično pomembni. 
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Preglednica 7: Povezave med rezultati testa dekodiranja v slovenščini in rezultati testa 

bralnega razumevanja »B« v angleščini glede na medij vnosa 

 

način reševanja testa B 

rezultati testa 

dekodiranja 

branje test B 

skupaj 

r 0,324 

2P 0,000 

branje + poslušanje test B 

skupaj 

r 0,162 

2P 0,159 

poslušanje test B 

skupaj 

r 0,161 

2P 0,335 

 

Med testom dekodiranja in skupnimi rezultati vseh učencev na testu bralnega razumevanja »B« 

obstaja statistično pomembna povezava (2P < 0,05) pri mediju vnosa »branje«. Povezava je 

pozitivna in nizka. 

 

Povezavi testa dekodiranja z medijem vnosa »branje + poslušanje« ter testa dekodiranja z 

medijem »poslušanje« nista statistično pomembni. 

 

 

Preglednica 8: Povezave med rezultati testa dekodiranja v slovenščini in rezultati testa 

bralnega razumevanja »C« v angleščini glede na medij vnosa 

 

način reševanja testa C 

rezultati testa 

dekodiranja 

branje test C 

skupaj 

r 0,157 

2 0,094 

branje + poslušanje test C 

skupaj 

r 0,306 

2P 0,004 

poslušanje test C 

skupaj 

r 0,391 

2P 0,000 

 

Med rezultati testa dekodiranja in skupnimi rezultati angleškega testa bralnega razumevanja 

»C« obstajata statistično pomembni (2P < 0,05) povezavi pri medijih vnosa »poslušanje« ter 

»branje + poslušanje«. Povezavi sta pozitivni. Prva povezava že meji na srednje močno, 

medtem ko je druga nizka. 

 

Pri mediju vnosa »branje« med testom dekodiranja in skupnimi rezultati testa bralnega 

razumevanja »C« ni statistično pomembne povezave. 
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Preglednica 9: Povezave med rezultati testa dekodiranja v slovenščini in rezultati testa 

bralnega razumevanja »D« v angleščini glede na medij vnosa 

 

način reševanja testa D 

rezultati testa 

dekodiranja 

branje test D 

skupaj 

r 0,160 

2 0,091 

branje + poslušanje test D 

skupaj 

r 0,352 

2P 0,001 

poslušanje test D 

skupaj 

r 0,180 

2P 0,094 

 

Statistično pomembna povezava (2P < 0,05) je med rezultati testa dekodiranja in skupnimi 

rezultati vseh učencev na testu bralnega razumevanja »D« pri mediju vnosa »branje + 

poslušanje«. Povezava je pozitivna, nizka. 

 

Povezavi testa dekodiranja z medijem vnosa »branje« ter testa dekodiranja z medijem 

»poslušanje« nista statistično pomembni. 

 

Povzamemo lahko, da med rezultati testa dekodiranja in rezultati testov bralnega razumevanja 

obstaja statistično pomembna povezava pri vseh testih bralnega razumevanja pri vsaj enem 

načinu besedilnega vnosa. Statistično pomembna povezava med rezultati dekodiranja in 

bralnim razumevanjem pri testih bralnega razumevanja »A« in »B« obstaja pri načinu vnosa 

»branje«, pri testu bralnega razumevanja »C« pri načinih vnosa »branje + poslušanje« in 

»poslušanje«, pri testu bralnega razumevanja »D« pa pri načinu vnosa »branje + poslušanje«. 

Test bralnega razumevanja »C« je bil opredeljen z vrednostjo Flesh Kincaid 4,7. Besedilo je 

bilo najtežje in drugo najdaljše, kar vpliva na dekodiranje in posledično na razumevanje 

besedila.  

 

Dekodiranje je pomembno za bralno razumevanje. To trdi tudi Woore (2010), ki ugotavlja, da 

je dekodiranje pri poučevanju in učenju J2 zanemarjena spretnost in bi ji morali posvetiti 

bistveno več pozornosti. Nanaša se na procese pretvarjanja simbolov (grafemov) v zvok 

(foneme), pri tem pa si učenec pomaga z znanjem jezikovnih korespondenc, ki so med grafemi 

in fonemi.  

 

A. Bhide (2015) razlaga, da za dekodiranje obstajata dve poti, in sicer uporaba znanja 

fonološkega zavedanja ter uporaba morfološko-ortografske informacije. Vsakdo naj bi do neke 

mere uporabljal oba vira, odvisno od zahtev. Prvi jezik, ki smo se ga naučili brati, in način 

učenja, ki smo ga pri tem uporabili, imata globoke in dolgotrajne posledice, ne le na branje v 

maternem jeziku, temveč tudi na branje v vseh drugih jezikih. Učenci, ki se najprej naučijo brati 

v jeziku z globoko oziroma netransparentno ortografijo, se bolj zanašajo na 

morfološke/ortografske informacije, stopnjo, s katero to storijo, pa je mogoče uravnavati z 

metodo poučevanja, ki so jo pri tem uporabili. Takšni učenci uporabljajo tudi manj fonološkega 

znanja, ko berejo v tujem jeziku. Ta učinek se lahko poveča, če niso izpostavljeni ortografiji 

(jeziku), ki kodira s fonološkimi enotami med zgodnjim pridobivanjem jezika. Zgodnje 

izkušnje s pismenostjo pri bralnem postopku so vztrajno prisotne kljub povečanju bralne 

sposobnosti. Li idr. (2012) dodajajo, da sta dekodiranje in bralno razumevanje v drugem jeziku 

edinstveno povezana s črkovanjem in bralnim razumevanjem v maternem jeziku in podpirata 

prenašanje tudi vseh drugih spretnosti.  
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4.1.3 Povezanost časovno omejenega branja v slovenščini in bralnega razumevanja v 

angleščini glede na medij vnosa 

 

 

Preglednica 10: Povezave med rezultati testa časovno omejenega branja v slovenščini in 

rezultati testa bralnega razumevanja »A« v angleščini glede na medij vnosa 
 

način reševanja testa A 

rezultati testa časovno 

omejenega branja 

branje test A 

skupaj 

r 0,382 

2 0,000 

branje + poslušanje test A 

skupaj 

r 0,289 

2P 0,087 

poslušanje test A 

skupaj 

r 0,380 

2P 0,001 

 

Povezanost med rezultatom testa časovno omejenega branja in skupnimi rezultati vseh učencev 

na testu bralnega razumevanja »A« je pri medijih vnosa »branje« ter »poslušanje« statistično 

pomembna (2P < 0,05). Povezanost je pozitivna in srednje močna. 

 

Povezava rezultata testa časovno omejenega branja z medijem vnosa »branje + poslušanje« na 

testu bralnega razumevanja »A« ni statistično pomembna.  

 

 

Preglednica 11: Povezave med rezultati na testu časovno omejenega branja v slovenščini in 

rezultati testa bralnega razumevanja »B« v angleščini glede na medij vnosa 
 

način reševanja testa B 

rezultati testa časovno 

omejenega branja 

branje test B 

skupaj 

r 0,346 

2P 0,000 

branje + poslušanje test B 

skupaj 

r 0,396 

2P 0,000 

poslušanje test B 

skupaj 

r 0,282 

2P 0,086 

 

Povezava med rezultatom testa časovno omejenega branja in skupnimi rezultati vseh učencev 

na testu bralnega razumevanja »B« v angleščini je statistično pomembna (2P < 0,05) pri mediju 

vnosa »branje + poslušanje«. Povezava je pozitivna in srednje močna. Tudi pri mediju vnosa 

»branje« je povezanost statistično pomembna. Je pozitivna, po višini pa nizka.  

 

Povezava rezultata testa časovno omejenega branja za medij vnosa »poslušanje« na testu 

bralnega razumevanja »B« ni statistično pomembna. 
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Preglednica 12: Povezave med rezultati testa časovno omejenega branja v slovenščini in 

rezultati testa bralnega razumevanja »C« v angleščini glede na medij vnosa 

način reševanja testa C 

rezultati testa časovno 

omejenega branja 

branje test C 

skupaj 

r 0,431 

2P 0,000 

branje + poslušanje test C 

skupaj 

r 0,396 

2P 0,000 

poslušanje test C 

skupaj 

r 0,350 

2P 0,002 

 

Statistično pomembna povezava (2P < 0,05) obstaja med testom časovno omejenega branja in 

skupnimi rezultati vseh učencev na testu bralnega razumevanja »C« pri vseh treh medijih vnosa: 

»branje«, »branje + poslušanje« ter »poslušanje«. Povezave so pozitivne in srednje močne. 

Statistično pomembnejša povezava je pri mediju vnosa »branje« (r = 0,431), sledita »branje + 

poslušanje« (r = 0,396) ter »poslušanje« (r = 0,350). 

 

 

Preglednica 13: Povezave med rezultati testa časovno omejenega branja v slovenščini in 

rezultati testa bralnega razumevanja »D« v angleščini glede na medij vnosa 

 

način reševanja testa D 

rezultati testa časovno 

omejenega branja 

branje test D 

skupaj 

r 0,370 

2P 0,000 

branje + poslušanje test D 

skupaj 

r 0,239 

2P 0,034 

poslušanje test D 

skupaj 

r 0,307 

2P 0,004 

 

Povezanost med rezultati testa časovno omejenega branja in skupnimi rezultati vseh učencev 

na testu bralnega razumevanja »D« je pri medijih vnosa »branje«, »poslušanje« in »branje + 

poslušanje« statistično pomembna (2P < 0,05). Statistično pomembnejša je povezanost pri 

mediju vnosa »branje« (r = 0,370). Povezanost je pozitivna in srednje močna. Sledita ji 

povezavi pri medijih vnosa »poslušanje« (r =0 ,307) in »branje + poslušanje«. Obe povezanosti 

sta pozitivni in nizki. 

 

S pomočjo dobljenih rezultatov lahko zaključimo, da je povezanost med rezultati testov 

časovno omejenega branja v slovenščini in rezultati testov bralnega razumevanja v angleščini 

statistično pomembna pri vseh treh medijih vnosa; pri testu bralnega razumevanja »A« pri 

medijih vnosa »branje« in »poslušanje«, pri testu bralnega razumevanja »B« pri medijih vnosa 

»branje« in »branje + poslušanje«, pri testih bralnega razumevanja »C« in »D« pa pri vseh treh 

medijih vnosa.  

 

Izpostavimo lahko, da so bili na testu časovno omejenega branja v J1 bolj uspešni učenci, ki so 

v omejenem času prebrali več besed, torej so hitrejši bralci. Raziskave potrjujejo, da so uspešni 

bralci tudi hitri bralci. Rasinski (2014, v Armagan in Genc, 2017) pravi, da hitrejši kot so bralci, 

boljše je njihovo razumevanje prebranega besedila ter da bralec nikoli ne more postati dober 
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bralec, če ne bere tekoče. K. S. Armagan in Z. S. Genc (2017) opredeljujeta tekoče branje kot 

avtomatizirano dekodiranje ter sposobnost sočasnega dekodiranja in razumevanja besedila. 

Počasno branje naj bi bilo posledica slabe bralne tekočnosti in lahko vodi do slabšega 

razumevanja besedila. Hitrost branja in razumevanje prebranega sta dva glavna elementa 

tekočega branja. Razumevanje prebranega se tako pozitivno linearno povezuje s hitrostjo 

prebranega (Rasinski, 2014, v Armagan in Genc, 2017). 

 

K. S. Armagan in Z. S. Genc (2017) sta pri raziskovanju učinkovitosti časovno omejenega 

branja za izboljšanje bralne tekočnosti ugotovili, da je bralno tekočnost kot večdimenzionalni 

proces treba pridobiti tako v J1 kot v J2, da bi postali usposobljeni bralci. Ljudje naj bi veliko 

število različnih dejanj izvedli avtomatično oziroma samodejno, brez zavestne pozornosti. 

Številne napake pri branju, tudi bralno razumevanje, je mogoče razložiti prav zaradi 

avtomatičnosti pri vnosu besedila. Bralci lahko besedilo preberejo tekoče in se ne spomnijo, o 

čem govori besedilo, kar pomeni, da so dekodirali avtomatično, ne da bi pozornost usmerjali 

na pomen (Samuels, 1976, v Armagan in Genc, 2017). Tudi blage težave pri prepoznavanju 

besede odvrnejo bralčevo pozornost od pomena besedila, zmanjšujejo njegovo hitrost branja in 

ustvarjajo potrebo po ponovnem branju, da bi razumel pomen (Armagan in Genc, 2017). Čeprav 

je v procesu dekodiranja potrebna avtomatizacija, mora biti bralec pozoren tudi na proces 

bralnega razumevanja.  

 

Tekočnost, skupaj z razumevanjem, je bistvena za doseganje uspeha pri branju, časovna 

omejitev pa bralcu pomaga, da se bolj osredotoči na branje in razumevanje besedila ter ga vodi 

k temu, da postane boljši bralec. Izboljšanje bralne tekočnosti v J2 bi moralo postati eden 

glavnih ciljev branja v J2 (Armagan in Genc, 2017).  

 

 

4.1.4 Povezanost ortografskih spretnosti v slovenščini in bralnega razumevanja v 

angleščini glede na medij vnosa 

 

 

Preglednica 14: Povezave med rezultati testa preverjanja ortografske spretnosti v slovenščini 

in rezultati testa bralnega razumevanja »A« v angleščini glede na medij vnosa 

način reševanja testa A 

rezultati testa ortografske 

spretnosti 

branje test A 

skupaj 

r 0,227 

2P 0,003 

branje + poslušanje test A 

skupaj 

r 0,218 

2P 0,201 

poslušanje test A 

skupaj 

r 0,333 

2P 0,003 

 

 

Povezanost med rezultatom testa, ki je preverjal ortografsko spretnost, in skupnimi rezultati 

vseh učencev na testu bralnega razumevanja »A« v angleščini je statistično pomembna (2P < 

0,050) pri medijih vnosa »poslušanje« ter »branje«. Povezavi sta pozitivni in nizki. Povezava 

pri mediju vnosa »poslušanje« je statistično pomembnejša (r = 0,333). 

 

Povezava med testom ortografske spretnosti z medijem vnosa »branje + poslušanje« na testu 

bralnega razumevanja »A« ni statistično pomembna. 
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Preglednica 15: Povezave med rezultati testa preverjanja ortografske spretnosti v slovenščini 

in rezultati testa bralnega razumevanja »B« v angleščini glede na medij vnosa 
 

način reševanja testa B 

rezultati testa ortografske 

spretnosti 

branje test B 

skupaj 

r 0,365 

2P 0,000 

branje + poslušanje test B 

skupaj 

r 0,382 

2P 0,001 

poslušanje test B 

skupaj 

r 0,292 

2P 0,076 

 

Statistično pomembni povezavi (2P < 0,050) med rezultati na testu preverjanja ortografske 

spretnosti in skupnimi rezultati vseh učencev na testu bralnega razumevanja »B« sta pri medijih 

vnosa »branje + poslušanje« ter »branje«. Povezavi sta pozitivni in obe mejita na srednje močno 

povezanost. Povezava z medijem vnosa »branje + poslušanje« je statistično pomembnejša (r = 

0,382) kot povezava z medijem vnosa »branje« (r = 0,365). 

 

Povezava med testom ortografske spretnosti z medijem vnosa »poslušanje« na testu bralnega 

razumevanja »B« ni statistično pomembna. 

 

 

Preglednica 16: Povezave med rezultati testa preverjanja ortografske spretnosti v slovenščini 

in rezultati testa bralnega razumevanja »C« v angleščini glede na medij vnosa 

 

način reševanja testa C 

rezultati testa ortografske 

spretnosti 

branje test C 

skupaj 

r 0,459 

2P 0,000 

branje + poslušanje test C 

skupaj 

r 0,454 

2P 0,000 

poslušanje test C 

skupaj 

r 0,278 

2P 0,014 

 

Statistično pomembne povezave (2P < 0,05) med rezultati testa ortografske spretnosti in 

skupnimi rezultati vseh učencev na testu bralnega razumevanja »C« so pri vseh treh medijih 

vnosa. Povezanost je pozitivna. Pri medijih vnosa »branje« ter »branje + poslušanje« sta 

povezanosti srednje močni, pri mediju vnosa »poslušanje« pa je povezanost nizka. Povezava z 

medijem vnosa »branje« je statistično najpomembnejša (r = 0,459), sledi pa ji povezava z 

medijema vnosa »branje + poslušanje« (r = 0,454) in »poslušanje« (r = 0,278). 
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Preglednica 17: Povezave med rezultati testa preverjanja ortografske spretnosti v slovenščini 

in rezultati testa bralnega razumevanja »D« v angleščini glede na medij vnosa 

način reševanja testa D 

rezultati testa ortografske 

spretnosti 

branje test D 

skupaj 

r 0,310 

2P 0,001 

branje + poslušanje test D 

skupaj 

r 0,365 

2P 0,001 

poslušanje test D 

skupaj 

r 0,400 

2P 0,000 

 

Statistično pomembne povezave (2P < 0,05) med rezultati testa ortografske spretnosti in 

skupnimi rezultati vseh učencev testa bralnega razumevanja »D« so pri vseh treh medijih vnosa. 

Povezanost je pozitivna. Pri medijih vnosa »branje + poslušanje« ter »poslušanje« sta 

povezanosti srednje močni oziroma mejita na srednje močno, pri mediju vnosa »branje« pa je 

povezanost nizka. Statistično najpomembnejša in tudi najvišja je povezanost z medijem vnosa 

»poslušanje« (r = 0,400), sledita ji »branje + poslušanje« (r = 0,365) in »branje« (r = 0,310). 

 

Glede na rezultate lahko sklepamo, da ortografska spretnost v J1 pomembno vpliva na učenje 

J2. Razvidno je, da med vsemi testi, ki so merili bralno razumevanje, in testi, ki so preverjali 

ortografske spretnosti, obstaja statistično pomembna povezava pri vsaj dveh medijih vnosa. Pri 

testu »A« bralnega razumevanja obstaja povezanost pri načinih vnosa »branje« in »poslušanje«, 

pri testu »B« pri načinih vnosa »branje« in »branje + poslušanje«. Pri testih »C« in »D« obstaja 

povezanost pri vseh treh medijih vnosa. Spira (2013) je prišel do podobnih rezultatov 

ortografske občutljivosti učencev v J2, in sicer da so učenci, ne glede na njihovo ozadje v J1, 

močno nagnjeni k uporabi različnih senzoričnih pripomočkov – še posebno vizualnih, pri 

ortografski obdelavi v J2.  

 

 

4.1.5 Vpliv spola na bralno-napisovalne zmožnosti v slovenščini in bralno razumevanje 

v angleščini  

 

 

Preglednica 18: Opisna statistika za rezultate testov časovno omejeno branje, fonološko 

zavedanje, branje nebesed in časovno omejeno pisanje po nareku glede na spol 

 
spremenljivke spol N M SD 

rezultati testa časovno 

omejenega branja 

fantje 165 65,44 13,96 

dekleta 115 68,56 14,18 

rezultati testa fonološkega 

zavedanja 

fantje 165 8,73 1,45 

dekleta 115 8,94 1,32 

rezultati testa dekodiranja fantje 165 31,18 6,15 

dekleta 115 31,46 5,74 

rezultati testa ortografske 

spretnosti 

fantje 165 14,35 3,20 

dekleta 115 15,49 3,07 
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Iz preglednice 18 je razvidno, da so bila dekleta v povprečju (M = 68,56) uspešnejša pri 

reševanju testa časovno omejenega branja kot fantje (M = 65,44). Dekleta so bila boljša tudi pri 

testu dekodiranja (M = 31,46), pri katerem so fantje dosegli le nekoliko nižji povprečni rezultat 

(M = 31,18), ter pri testu ortografske spretnosti (M = 15,49), pri katerem so fantje prav tako 

dosegli le nekoliko nižji povprečni rezultat (M = 14,35). 

 

 
Preglednica 19: Analiza razlik med rezultati testov časovno omejeno branje, fonološko 

zavedanje, branje nebesed in časovno omejeno pisanje po nareku glede na spol 

 

spremenljivke t df 2p 

rezultati testa časovno 

omejenega branja 
–1,828 278 0,069 

rezultati testa fonološkega 

zavedanja 
–1,248 278 0,213 

rezultati testa dekodiranja –0,392 278 0,695 

rezultati testa ortografske 

spretnosti 
–2,967 278 0,003 

 

Rezultati v preglednici 19 kažejo, da je razlika med spoloma statistično pomembna (2P < 0,05) 

pri rezultatih testa ortografske spretnosti. Dekleta, ki imajo boljši testni rezultat kot fantje, 

hitreje in pravilneje pišejo od fantov – imajo bolj usvojeno pravopisno pisanje.  

 

Pri rezultatih drugih testov razlike niso statistično pomembne. 

 

 

Preglednica 20: Opisna statistika za skupni rezultat testa bralnega razumevanja »A«, ločeno 

za vsak medij vnosa glede na spol 

 
način reševanja testa A spol N M SD 

branje test A 

skupaj 

fantje 92 3,88 2,14 

dekleta 75 3,79 2,08 

branje + poslušanje test A 

skupaj 

fantje 21 4,29 1,71 

dekleta 15 3,67 2,47 

poslušanje test A 

skupaj 

fantje 52 3,29 2,21 

dekleta 25 2,76 1,92 

 

Rezultati v preglednici 20 kažejo, da so fantje na testu bralnega razumevanja »A« v povprečju 

dosegli boljše rezultate pri vseh treh medijih vnosa. Največje povprečno število točk (M = 4,29) 

so dosegli pri načinu vnosa »branje + poslušanje«. Pri mediju vnosa »branje« so približno enako 

povprečno število točk dosegli tako fantje (M = 3,88) kot dekleta (M = 3,79). Najmanjše 

povprečno število doseženih točk so fantje in dekleta dosegli pri mediju vnosa »poslušanje«.  
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Preglednica 21: Analiza razlik med rezultati testov časovno omejeno branje, fonološko 

zavedanje, branje nebesed in časovno omejeno pisanje po nareku ter rezultati bralnega 

razumevanja testa »A« glede na spol 

 
način reševanja testa A t df 2P 

branje test A 

skupaj 
0,286 165 0,775 

branje + poslušanje test A 

skupaj 
0,838 23,294 0,410 

poslušanje test A 

skupaj 
1,024 75 0,309 

 

Iz rezultatov v preglednici 21 je razvidno, da glede na spol med rezultati testov časovno 

omejenega branja, fonološkega zavedanja, branja nebesed in časovno omejenega pisanja po 

nareku ter rezultati na testu bralnega razumevanja »A« ni statistično pomembnih (2P > 0,05) 

razlik. 

 

 

Preglednica 22: Opisna statistika za skupni rezultat testa bralnega razumevanja »B«, ločeno 

za vsak medij vnosa glede na spol 

 
način reševanja testa B Spol N M SD 

branje test B 

skupaj 

fantje 91 4,08 1,80 

dekleta 74 4,23 1,94 

branje + poslušanje test B 

skupaj 

fantje 52 4,44 1,59 

dekleta 25 4,24 1,90 

poslušanje test B 

skupaj 

fantje 22 3,41 1,89 

dekleta 16 3,75 2,24 

 

Rezultati v preglednici 22 kažejo, da so fantje pri mediju vnosa »branje + poslušanje« dosegli 

povprečno višje število točk (M = 4,44) kot dekleta (M = 4,24), pri mediju vnosa »branje« pa 

so dekleta dosegla nekoliko višje povprečno število točk (M = 4,23) kot fantje (M = 4,08). 

Najnižje povprečje točk so fantje in dekleta dosegli pri mediju vnosa »poslušanje«, dekleta višje 

(M = 3,75) v primerjavi s fanti (M = 3,41).  

 

 

Preglednica 23: Analiza razlik med skupnimi rezultati testa bralnega razumevanja »B«, 

ločeno za vsak medij vnosa glede na spol 

način reševanja testa B t df 2P 

branje test B 

skupaj 
–0,523 163 0,602 

branje + poslušanje test B 

skupaj 
0,491 75 0,625 

poslušanje test B 

skupaj 
–0,508 36 0,615 
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Iz preglednice 23 je razvidno, da med skupnimi rezultati testa bralnega razumevanja »B« glede 

na spol in medij vnosa ni statistično pomembnih (2P > 0,05) razlik.  

 

 

Preglednica 24: Opisna statistika za skupni rezultat testa bralnega razumevanja »C«, ločeno 

za vsak medij vnosa glede na spol 

način reševanja testa C spol N M SD 

branje test C 

skupaj 

fantje 74 4,19 1,62 

dekleta 41 4,02 2,03 

branje + poslušanje test C 

skupaj 

fantje 50 4,06 1,75 

dekleta 38 4,29 1,35 

poslušanje test C 

skupaj 

fantje 41 3,95 1,80 

dekleta 36 3,89 1,74 

 

Pri testu bralnega razumevanja »C« ni bilo večjih razlik med spoloma glede na način vnosa 

besedila. Največje povprečno število točk so tako fantje kot dekleta dosegli pri mediju vnosa 

»branje + poslušanje«. Dekleta so bila nekoliko boljša (M = 4,29) od fantov (M = 4,06). Sledijo 

rezultati za medij vnosa »branje«, kjer so fantje dosegli povprečno višje število točk (M = 4,19) 

kot dekleta (M = 4,02). Najnižje povprečno število točk so fantje in dekleta dosegli pri mediju 

vnosa »poslušanje« (fantje nekoliko višje (M = 3,95) kot dekleta (M = 3,89)).  

 

 

Preglednica 25: Analiza razlik za skupni rezultat testa bralnega razumevanja »C«, ločeno za 

vsak medij vnosa glede na spol 
 

način reševanja testa C t df 2P 

branje test C 

skupaj 
0,477 113 0,635 

branje + poslušanje test C 

skupaj 
–0,669 86 0,505 

poslušanje test C 

skupaj 
0,154 75 0,878 

 

Iz preglednice 25 je razvidno, da med skupnimi rezultati testa bralnega razumevanja »C« glede 

na spol in medij vnosa ni statistično pomembnih (2P > 0,050) razlik. 

 

 

Preglednica 26: Opisna statistika za skupni rezultat testa bralnega razumevanja »D«, ločeno 

za vsak medij vnosa glede na spol 

 
način reševanja testa D spol N M SD 

branje test D 

skupaj 

fantje 73 4,95 1,45 

dekleta 40 4,83 1,75 

branje + poslušanje test D 

skupaj 

fantje 42 5,45 1,04 

dekleta 37 5,14 1,13 

poslušanje test D 

skupaj 

fantje 50 4,76 1,44 

dekleta 38 4,84 1,37 
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Iz preglednice 26 je razvidno, da so učenci na testu bralnega razumevanja »D« skupno dosegli 

višje povprečno število točk kot na drugih testih. Najboljše rezultate so dosegli pri mediju vnosa 

»branje + poslušanje«. Fantje so pri tem mediju vnosa statistično dosegli višje povprečno 

število točk (M = 5,45) kot dekleta (M = 5,14). Pri mediju vnosa »branje« so fantje dosegli 

povprečno višji rezultat (M = 4,95) kot dekleta (M = 4,83). Dekleta pa so dosegla povprečno 

višje število točk (M = 4,84) pri mediju vnosa »poslušanje« v primerjavi s fanti (M = 4,76). 

 

 

Preglednica 27: Analiza razlik za skupni rezultat testa bralnega razumevanja »D«, ločeno za 

vsak medij vnosa glede na spol 

 
 

način reševanja testa D t df 2P 

branje test D 

skupaj 
0,391 111 0,697 

branje + poslušanje test D 

skupaj 
1,296 77 0,199 

poslušanje test D 

skupaj 
–0,271 86 0,787 

 

Rezultati kažejo, da med skupnimi rezultati testa bralnega razumevanja »D« glede na spol ter 

posameznim medijem vnosa ni statistično pomembnih (2P > 0,05) razlik. 

 

 

Iz zgoraj pridobljenih rezultatov lahko razberemo, da med rezultati testov v slovenščini in 

rezultati testov bralnega razumevanja v angleščini glede na spol obstaja statistično pomembna 

razlika le pri testih, ki so preverjali ortografsko spretnost učencev. Tu so dekleta v povprečju 

dosegla boljši testni rezultat kot fantje.  

 

Različne lastnosti iz družine in družbe, pa tudi tema besedila, odnos do branja in motivacija, 

vplivajo na rezultate oziroma na razlike med spoloma, pa tudi na branje in bralne dosežke. Iz 

rezultatov, ki jih je pri raziskovanju dobil Fauzan (2016), je razvidno, da so dekleta pri bralnih 

dosežkih boljša od fantov, imajo boljše bralne sposobnosti in so bolj motivirane za branje. 

Dekleta in fantje se razlikujejo tudi po izbiri bralnih strategij, ki vplivajo na razumevanje 

prebranega besedila. Fantje se po branju besedila nagibajo k razpravam o besedilu, medtem ko 

dekleta po branju svoje razumevanje raje zapišejo. Dekleta so boljša v spretnosti določanja 

pomena neznanih besed ter se raje odločijo za branje literarnih del, fantje pa so boljši v iskanju 

določenih informacij iz besedila in bolj uživajo pri branju revij (prav tam). 

 

E. Bernat in R. Lloyd (2007) sta pri ugotavljanju razlik med spoloma ugotovili, da imajo dekleta 

in fantje na splošno podobne poglede na učenje jezikov, vendar se razlikujejo po tem, da so 

dekleta menila, da inteligenca igra veliko vlogo pri govorjenju enega ali več jezikov. Fantje so 

se v nasprotju z dekleti večinsko odločili, da je učenje tujega jezika skupaj z naravnim 

govorcem tujega jezika bolj zabavno, kar je protislovno s prejšnjimi ugotovitvami, ki kažejo, 

da dekleta v primerjavi s fanti uživajo v več različnih strategijah socialnega učenja. Rifkin 

(2000, v Bernat in Lloyd, 2007) meni, da dejavniki, kot so znanje jezika, motivacija, 

anksioznost, odnos in samoučinkovitost, vplivajo na prepričanje posameznika. Učenci, ki so se 

tujega jezika učili dalj časa in so bili pri tem uspešni, so imeli pozitivno in realno mnenje o 

učenju jezikov, izkušnje pa naj bi imele velik vpliv na njihovo prepričanje. 
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Tercanliogl (2004) omenja različne teorije. Nekatere pravijo, da fantje pogosteje uporabijo 

metakognitivne strategije, vendar za razliko od deklet ne izberejo vedno ustrezne, ki bi bila 

primerna za določeno nalogo. Dekleta strategije uporabljajo pogosteje, uporabljajo več 

različnih strategij in so pri tem tudi uspešnejše. Druge teorije poročajo, da fantje uporabljajo 

več strategij, saj dekleta zaradi nižje samozavesti o tem ne poročajo.  
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5 ZAKLJUČEK 

 

V raziskavi smo proučevali, ali obstaja povezanost med bralno-napisovalno zmožnostjo v 

maternem jeziku, slovenščini, in dosežki bralnega razumevanja besedil v angleščini kot tujem 

jeziku z različnimi bralnimi vnosi. Usmerili smo se na raziskovanje tega, kako sposobnost 

fonološkega zavedanja, ortografske spretnosti, spretnosti dekodiranja ter hitrost branja v 

maternem jeziku vplivajo na rezultate pri bralnem razumevanju v angleščini ob različnih 

medijih vnosa besedila. Za vnos angleškega besedila so bili uporabljeni trije različni mediji, 

branje, poslušanje ob branju in poslušanje. Zastavili smo si pet raziskovalnih vprašanj, v 

nadaljevanju pa so predstavljeni rezultati in ugotovitve.  

 

Na podlagi rezultatov raziskave smo ugotovili, da statistično pomembna povezava med rezultati 

testov, ki so merili bralno-napisovalno zmožnost v slovenščini, in rezultati angleških testov 

bralnega razumevanja obstaja pri vseh treh medijih vnosa in med vsemi testi. To pomeni, da so 

različni mediji vnosa učencem pomagali pridobiti boljše rezultate na testu bralnega 

razumevanja. V nadaljevanju so zapisane najpomembnejše povezave med vsemi testi in mediji 

vnosa. 

 

Podatki kažejo, da je med vsemi rezultati testov, ki so merili fonološko zavedanje, in rezultati 

testa bralnega razumevanja »A« v angleščini statistično pomembna povezava pri mediju vnosa 

»branje«. Iz tega lahko sklepamo, da imajo učenci dobro fonološko zavedanje, saj to vpliva na 

uspešno branje in pisanje. Višji rezultati testa fonološkega zavedanja tako predstavljajo višje 

rezultate na testu bralnega razumevanja ob mediju vnosa »branje«. 

 

Ravno tako obstaja statistično pomembna povezava pri mediju vnosa »branje« med rezultati 

testa dekodiranja in rezultati testa bralnega razumevanja »B«. Učencem je najbolj ustrezalo, da 

so besedilo sami prebrali, saj so imeli tako na voljo zapis s simboli (črkami), sami pa so glede 

na znanje poiskali njim ustrezne glasove ter to uspešno pretvorili v pravilno prebrano in 

zapisano besedo (odgovore).  

 

Med rezultati testa, ki je preverjal časovno omejeno branje, ter rezultati testa bralnega 

razumevanja »C« obstaja statistično pomembna povezava pri mediju vnosa »branje«. Ponovno 

lahko sklepamo, da so si učenci najbolj pomagali tako, da so sami prebrali zapisano besedilo. 

 

Med rezultati testa bralnega razumevanja »D« in rezultati testa, s katerim smo preverjali 

ortografske sposobnosti, obstaja statistično pomembna povezava pri mediju vnosa 

»poslušanje«. Učenci, ki so imeli višje rezultate na testu ortografskega preizkusa, so imeli 

posledično višje rezultate pri poslušanju angleškega besedila. Čeprav slovenščina spada med 

bolj transparentne jezike, angleščina pa med netransparentne, kjer je ujemanje med glasom in 

črko slabše, so imeli tu boljše rezultate kot pri medijih vnosa »branje« in »branje + poslušanje«. 

  

Raziskavo povezanosti med kognitivnimi, jezikovnimi in motivacijskimi dejavniki šibkih in 

uspešnih bralcev v J1 in J2, ki je potekala v treh različnih starostnih skupinah, so v zadnjem 

času najuspešneje raziskali tudi Alderson in sodelavci (2016) in na podlagi ugotovitev preverili 

dve hipotezi – hipotezo praga oziroma hipotezo meje in hipotezo jezikovnih razlik (ang. 

Threshold Hypothesis in ang. Linguistic Coding Differences Hypothesis). Prva, ki naj bi 

razložila bralne zmožnosti med generacijo učencev, ki nimajo specifičnih učnih težav (SUT) v 

J1, in tistimi, ki jih imajo, govori o tem, da je vpliv dejavnikov bralne zmožnosti v J2 poleg 

zgoraj naštetih kognitivnih, jezikovnih in motivacijskih dejavnikov odvisen še od starosti 

učenca, njegove stopnje znanja, metode raziskovanja, izpostavljenosti jezika itd. V najnižji 
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starostni skupini sta bila na primer glavna kazalnika bralne uspešnosti v J2 tekočnost in 

fonološko znanje v J1, medtem ko so imeli v starejših skupinah večjo vlogo delovni spomin in 

fonološko znanje J2. Druga hipoteza naj bi veljala za učence, ki se pri J1 soočajo s specifičnimi 

učnimi težavami, ki se nato izražajo pri branju v J2. Sprotno preverjanje učenčeve bralne 

zmožnosti v J1 je tako še posebej pomembno. 

 

Na podlagi rezultatov, pridobljenih v empiričnem delu magistrskega dela, in navedene literature 

lahko sklepamo, da pomembne razlike med bralno-napisovalno zmožnostjo v J1 in bralnim 

razumevanjem v J2 izhajajo iz pomanjkljivosti oziroma neznanja jezikovnih zmožnosti v J1. 

Dekodiranje in bralno razumevanje v J2 sta edinstveno povezana s črkovanjem in bralnim 

razumevanjem v J2, podpirata pa tudi prenašanje vseh drugih spretnosti (Li idr., 2012). Slabše 

razvite fonološko-ortografske sposobnosti, težave pri dekodiranju besed in nebesed v J1 ter tudi 

kognitivne veščine, povezane z branjem v J1, znatno vplivajo na zmožnost branja v J2 in 

posledično na slabše bralno razumevanje v J2. Na razumevanje prebranega besedila naj bi 

vplivalo tudi tekoče branje, ki je povezano s primerno bralno hitrostjo, interpretacijo in 

izražanjem. Kot pišejo A. G. Boardman idr. (2008), so tisti, ki berejo tekoče, pravilno in z 

razumevanjem prebranega, uspešni bralci. V magistrskem delu smo se poleg vpliva bralno-

napisovalnih zmožnosti v J1 na bralno razumevanje v J2 osredotočili še na medij vnosa 

besedila, ki bi bralcem pomagal pri razumevanju. Statistično pomembna povezava med rezultati 

testov, ki so merili bralno-napisovalno zmožnost v slovenščini, in rezultati angleških testov 

bralnega razumevanja obstaja pri vseh treh medijih vnosa (»branje«, »branje + poslušanje« in 

»poslušanje«) in med vsemi (»A«, »B«, »C« in »D«) testi bralnega razumevanja. Najboljše 

rezultate so imeli anketirani učenci pri mediju vnosa »branje«, nato pri mediju »branje + 

poslušanje« in na koncu pri mediju »poslušanje«, na podlagi česar lahko zaključimo, da so 

različni mediji vnosa učencem pomagali pridobiti boljše rezultate na testu bralnega 

razumevanja, ob tem pa so deklice na testu ortografske spretnosti dosegle boljši testni rezultat 

kot dečki. 

 

Z magistrskim delom smo želeli prispevati k že preverjenim tujim raziskavam na področju 

ugotavljanja vpliva J1 v povezavi z učenjem in dosežki pri J2. To področje je v Sloveniji zelo 

slabo raziskano in kompleksno, zato ga je pomembno raziskovati ter sprotno preverjati, saj naj 

bi težave, ki se pojavljajo pri učenju J1, pomembno vplivale na učenje J2, kar je razvidno tudi 

iz pridobljenih rezultatov. Učenci, ki so imeli težave pri katerem koli testu v slovenščini, so 

imeli težave tudi z bralnim razumevanjem besedila v angleščini. Vsekakor jim je bila v veliko 

pomoč akomodacija oziroma različen vnos angleškega besedila.  

 

Predvidevamo, da bi v raziskavi dobili nekoliko drugačne rezultate, če bi imeli drugačne 

spremenljivke, npr. enak delež dečkov in deklic v vzorcu anketiranih, ki v tokratnem 

raziskovanju ni bil enakomerno porazdeljen. Angleške teste bralnega razumevanja, ki bi imeli 

približno enako stopnjo težavnosti, bi moralo reševati enako število dečkov in deklic. V 

prihodnje bi bilo smiselno raziskati še nekaj področij: ali in kako se izboljša učenje tujega jezika 

ob daljši izpostavljenosti učencev različnim medijem vnosa, kakšen medij, akomodacija najbolj 

pomaga pri učenju tujega jezika, tako pri tistih, ki imajo težave, kot pri drugih.  

 

Menimo, da bodo ugotovitve raziskave v pomoč učiteljem pri učinkovitejšem odkrivanju težav, 

s katerimi se učenci srečujejo pri učenju angleščine, prav tako pa tudi učiteljem na razredni 

stopnji pri procesu opismenjevanja v maternem jeziku. Učitelji, tako slovenskega kot tujega 

jezika, bi morali stopiti iz zastavljenih okvirjev poučevanja in poskušati poseči po različnih 

oblikah učenja ter pri pouku uporabljati različne senzorne pripomočke in prilagoditve, kot je 

poslušanje besedila ob branju. Takšna metoda ne bi pomagala le tistim, ki imajo težave, temveč 
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bi tudi utrdila znanje učencev, ki akomodacij ne potrebujejo oziroma imajo manj težav na 

področju jezika. 
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