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POVZETEK
Pregled rezultatov tujih in domačih raziskav je pokazal povezanost stopnje pismenosti s
stopnjo izobrazbe, možnostjo zaposlitve in posledično socialno-ekonomskim statusom
posameznika in družine. Domače okolje, življenjske navade, povezane s pismenostjo (bralna
kultura), in zlasti stopnja izobrazbe staršev neposredno vplivajo na razvoj pismenosti otrok.
Pomemben element pismenosti je bralna učinkovitost in z njo povezano bralno razumevanje
in branje za učenje, s katerima je povezana metakognicija. Ugotovitve številnih avtorjev
navajajo empirične dokaze o obstoju primanjkljajev in šibkem bralnem razumevanju pri
učencih iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine ter poudarjajo pomen kompenzacije
primanjkljajev in razvijanje bralnega razumevanja.
Osrednji cilj raziskave je bil ugotoviti latentne značilnosti učencev iz manj spodbudnega
okolja zaradi revščine s težavami in brez težav na področju bralnega razumevanja ter
oblikovati in izpeljati z učenci s težavami na področju bralnega razumevanja program, ki je
vključeval Metakognitivni-interstavčni model bralnega razumevanja (Goldfus, 2004). V
vzorec je bilo vključenih 168 učencev, 84 učencev iz manj spodbudnega okolja zaradi
revščine in imajo težave na področju bralnega razumevanja ter 84 učencev iz manj
spodbudnega okolja zaradi revščine brez težav na področju bralnega razumevanja. Iz skupine
učencev s težavami na področju bralnega razumevanja smo oblikovali dva podvzorca:
eksperimentalno skupino z 22 učenci, ki so bili deležni 15-urnega treninga razvijanja bralnega
razumevanja in metakognitivnih strategij, ter kontrolno skupino z 22 učenci, ki ni bila
vključena v program. V raziskavi so bili uporabljeni različni merski instrumenti, s katerimi
smo ugotavljali bralne, jezikovne, perceptivno-motorične in neverbalne intelektualne
sposobnosti ter anketna vprašalnika za starše in učitelje, s katerima smo zbrali informacije o
izobrazbi in zaposlitvenem statusu staršev, o otrokovem odnosu do branja, bralno
pismenostjo v domačem okolju ter šolski uspešnosti učencev in sodelovanju staršev pri
šolskem delu. Narejena je bila kvalitativna in kvantitativna obdelava podatkov. Odgovori
vprašalnika za ugotavljanje metakognitivnih strategij so bili kvalitativno obdelani. Za vse
manifestne spremenljivke je bila narejena deskriptivna analiza. V nadaljevanju so bile
uporabljene različne statistične metode obdelave podatkov, kot so: t-test za neodvisne
vzorce, kontingenčne tabele, χ2, faktorska analiza, diskriminantna analiza, analiza variance in
analiza ponovljenih meritev. Omogočile so nam vpogled v latentno strukturo težav na
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področju bralnega razumevanja in latentno strukturo dobrega bralnega razumevanja ter
izbiro merskih instrumentov, ki so največjega pomena pri razlikovanju skupine učencev, ki
imajo težave na področju bralnega razumevanja od skupine učencev, ki so brez težav na
področju bralnega razumevanja. Analiza variance in analiza ponovljenih meritev sta nam
omogočili preveriti učinke in uspešnost izvedenega programa za izboljšanje bralnega
razumevanja pri učencih iz eksperimentalne skupine ter njihov napredek v primerjavi s
kontrolno skupino.
Rezultati t-testa so pokazali statistično pomembne razlike med skupinama na večini
manifestnih spremenljivk apliciranih testov. Dobljeni rezultati faktorske analize kažejo na
razlike v latentni strukturi težav na področju bralnega razumevanja in latentni strukturi
dobrega bralnega razumevanja, ki terjajo drugačno obravnavo učencev, ki imajo težave na
področju bralnega razumevanja, z večjim poudarkom na razvoju fonološkega zavedanja,
razvoju besednjaka in jezikovnih spretnosti ter avtomatizacije branja kot predpogojev za
doseganje dobrega bralnega razumevanja. S pomočjo diskriminantne analize smo ugotovili,
kateri merski instrumenti nam omogočajo uspešnejše odkrivanje in diagnostično ocenjevanje
težav na področju bralnega razumevanja pri učencih iz manj spodbudnega okolja zaradi
revščine. Učenci eksperimentalne skupine, ki imajo težave na področju bralnega
razumevanja, so v primerjavi s kontrolno skupino pomembneje izboljšali bralno
razumevanje, pravilnost branja, besednjak in veščine jezikovnega izražanja. Rezultati na
manifestnih spremenljivkah apliciranih preizkusov, s katerimi smo ob zaključku programa
preverili njegovo učinkovitost, kažejo, da je program za učence iz manj spodbudnega okolja
zaradi revščine in imajo težave na področju bralnega razumevanja dober in učinkovit. Iz
analize odgovorov iz vprašalnikov za starše in učitelje je razvidno, da starši učencev, ki imajo
težave na področju bralnega razumevanja, ne morejo dovolj učinkovito spodbujati in
podpirati razvoja kognitivnih dejavnikov pomembnih za branje, zaradi česar je še toliko bolj
pomembno, da za primanjkljaje učencev poskrbijo z ustrezno obravnavo v šoli. Na osnovi teh
ugotovitev lahko zaključimo, da bi bilo potrebno v šolah uvesti spremembe v procesu
poučevanja učencev iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine in pričeti s programi pomoči
že v predšolskem obdobju, še zlasti na samem začetku šolanja. Rezultati raziskave kažejo na
potrebo
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temeljitih

spremembah
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preučevane skupine učencev, ki terja učenje učnih strategij za premagovanje in
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kompenzacijo primanjkljajev ter razvijanje bralnega razumevanja za uspešno učenje. Učitelji
in šolski strokovni delavci lahko z ustrezno učno pomočjo prispevajo k pretrganju začaranega
kroga revščine.
Ključne besede: revščina, pismenost, težave na področju branja, bralno razumevanje,
metakognicija, programi pomoči, Metakognitivni-interstavčni model bralnega razumevanja

V

Milena Košak Babuder BRALNO RAZUMEVANJE IN RAZVOJ BRANJA ZA UČENJE PRI OTROCIH IZ MANJ
SPODBUDNEGA OKOLJA ZARADI REVŠČINE

ABSTRACT
A review of foreign and home research results has shown a significant connection between a
level of literacy and a level of education, employment prospects and consequently socioeconomic status of an individual and a family. Home environment, life habits related to
literacy (reading culture) and level of parents' education have a direct impact on a child's
development of literacy. Reading efficiency is an important element of literacy and relates to
reading comprehension and reading for learning which are both related to metacognition.
Many authors have presented empirical evidences about existence of deficits and poor
reading comprehension skills at pupils who come from un-stimulating environment due to
poverty and stress the importance of compensating deficits as well as developing reading
comprehension.
The main aim of the research was to find out latent characteristics of pupils from an
unstimulating environment and have or do not have problems with reading comprehension.
Moreover, the research was aimed at forming and performing a programme for children
with reading comprehension problems which included Metacognitive-inter-sentential model
of reading comprehension (Goldfus, 2004). The sample included 168 pupils from an
unstimulating environment; half of them struggled with reading comprehension problems
while the other half did not. Two subsamples were formed out of the group of 84 pupils with
reading difficulties: experimental group of 22 pupils who participated in a special
programme for developing their reading comprehension skills and metacognitive strategies,
and a control group of 22 pupils who were not included in this training. In the research
several measurement instruments were used to investigate reading, linguistic, perceptualmotor and non-verbal intellectual skills and two questionnaires for parents and teachers to
gather information about parents’ level of education and occupational status, a child’s
attitude to reading, reading literacy in home environment, a child’s school performance and
parents’ support at school work.
Qualitative and quantitative processing of gathered data was carried out. The results of a
questionnaire to investigate metacognitive strategies were analysed by qualitative method.
For all manifest variables descriptive analysis was made. In continuation various statistical
methods of processing data were applied such as: t-test for independent samples,
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contingency tables, χ2, factor analysis, discriminative analysis, analysis of variance and
repeated measures analysis. They enabled us an insight into latent structure of reading
comprehension problems as well as good reading comprehension skills; besides, they
enabled a selection of measuring instruments that are of greatest importance to distinguish
between a group of pupils with reading comprehension difficulties and a group of pupils
without reading comprehension difficulties. The analysis of variance and the analysis of
repeated measures enabled us to check the effects and efficiency of a carried programme to
improve reading comprehension skills at pupils from experimental group and their progress
compared to control group.
The results of t-test showed statistically significant distinctions between the groups on
majority of manifest variables of the test applied. The given results of factor analysis show
the discrepancies in latent structure of reading comprehension difficulties and good reading
comprehension; that is why a different treatment of pupils who cope with reading
comprehension problems is a must, especially in the field of developing phonological
awareness, vocabulary, linguistic skills and automation of reading as pre-conditions to
achieve sufficient reading comprehension. With the help of discriminative analysis we found
out which measuring instruments enable us to be more successful at detection and
diagnostic assessment of reading comprehension difficulties at pupils who come from a
deprived and un-stimulating home environment due to poverty. Compared to pupils in
control group, pupils of experimental group who struggle with reading comprehension
difficulties have made significant progress in reading comprehension skills, reading accuracy,
vocabulary and all language skills. The results of manifest variables in tests which were used
to check their efficiency at the end of the programme show that the programme is beneficial
for those pupils who come from an un-stimulating home environment due to poverty and
have reading comprehension problems. Analysing the responses in questionnaires for
parents and teachers, it is clear that parents of pupils who face reading comprehension
difficulties are not able to fully encourage and support the development of cognitive factors
which are important for reading. That is why it is so important to take care of pupils’ deficits
by appropriate treatment in school.
On the basis of these findings we can conclude that it is vital to introduce changes into
school practice considering the process of teaching pupils who come from a deprived and
VII
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un-stimulating home environment due to poverty. Support programmes should be started in
the pre-school period, especially at the beginning of schooling. The results of this research
show the need for thorough changes in teaching the studied group of pupils which should
include teaching learning strategies how to overcome and compensate for pupils’ deficits as
well as develop reading comprehension skills for successful learning. With appropriate
teaching help, teachers and other school professionals can contribute to break the vicious
cycle of poverty.
Key words: poverty, literacy, reading difficulties, reading comprehension, metacognition,
programmes of support, Metacognitive-inter-sentential model of reading comprehension
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1. TEORETIČNA IZHODIŠČA
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1.0. UVOD

Leta 2002 so Združeni narodi proglasili obdobje od 2003-2012 za Desetletje pismenosti
Združenih narodov (Unesco, 2005). V svoji resoluciji postavljajo pismenost v središče
vseživljenjskega učenja, saj trdijo, da je pismenost za vsakega otroka, mladostnika in
odraslega ključna za doseganje bistvenih življenjskih veščin, ki jim omogočajo soočanje z
izzivi v življenju ter da pismenost predstavlja bistven korak v osnovnem izobraževanju, ki je
nepogrešljivo sredstvo za učinkovito vključevanje posameznika v družbo in ekonomijo 21.
stoletja hkrati pa je tudi ključna za izkoreninjenje revščine (United Nations, 2002b, v Unesco,
2005).
Čeprav razvoj pismenosti poteka skozi celotno življenjsko obdobje posameznika, je
najpomembnejše obdobje v razvoju pismenosti zgodnje in srednje otroštvo. Učenje branja in
pisanja je odločilno za učenčev uspeh v šoli in tudi pozneje v življenju. Spoznanja in
ugotovitve raziskav kažejo, da se učenci, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi
revščine soočajo s težavami na področju bralnega razumevanja zaradi manj znanega
besednjaka ter bolj kompleksnega literarnega in abstraktnega jezika, kot je jezik, ki ga
uporabljajo v vsakodnevnih, verbalnih interakcijah. V času šolanja morajo zato ti učenci
razviti sposobnosti, ki so predpogoj za uspešno branje in bralno razumevanje (dobre
jezikovne veščine, besednjak, slušno razumevanje, bazo znanj s širokim področjem tem,
socialne interakcije v okolju, ki podpirajo branje, imeti izkušnje z branjem in dosegljivost
različnih vrst bralnih gradiv), kar se premalo upošteva v obravnavi teh otrok.
Zato je pomembno, da tudi v našem šolskem prostoru oblikujemo programe pomoči za
učence iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine in ki bi sistematično potekali od samega
začetka šolanja. S pomočjo programov jim lahko zagotovimo, da s pravočasno, kakovostno in
dovolj intenzivno pomočjo čim bolje premagajo primanjkljaje ter razvijejo svoje potenciale in
spretnosti, ki jim bodo pomagali pri uspešnem šolanju in kasneje pri zaposlovanju. Za učence
iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine je izobraževalna uspešnost najustreznejša pot iz
revščine. Učenci pridobijo znanja, se poklicno usposobijo in imajo s tem večje možnosti
boljšega zaslužka in socialnega statusa (Košak Babuder, 2004).
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1.1. RAZNOLIKOST POPULACIJE UČENCEV IN INKLUZIVNO
IZOBRAŽEVANJE

1.1.1. Opredelitev inkluzije in inkluzivnega izobraževanja
Pozornost in skrb strokovnjakov s področja izobraževanja in tudi vlad sta danes usmerjeni v
učinkovito izobraževanje vse bolj raznolike populacije učencev ter kako najbolj ustrezno
usposobiti in pripraviti učitelje na njihovo poučevanje. Številne države so zato v preteklosti
spremenile svojo zakonodajo in jo prilagodile potrebam tej raznoliki populaciji šolajočih
otrok (Forlin, 2010).
Tudi pri nas v šole še nikoli ni bila vključena tako raznolika populacija učencev, kot je danes. Z
usmeritvijo v izobraževalne dosežke vseh učence so potrebne velike spremembe v šolskem
sistemu. V naprednih državah se zavedajo, da je potrebno prilagoditi cilje etničnim
skupinam, učencem iz družin z nižjim socialno-ekonomskim statusom, otrokom s posebnimi
potrebami (OPP), otrokom, ki so nadarjeni itd. Zato morajo učitelji v večji meri upoštevati
raznolike potrebe učencev, ki prihajajo v šolo z različnimi znanji, veščinami in sposobnostmi,
ker se bodo morali ti učenci v bodočnosti spopadati z zelo raznolikimi izzivi. Proces
sprememb ni lahek in hiter, a je nujno potreben, saj ga terja šolska praksa in tudi različni
mednarodni dokumenti, ki so zavezujoči za države podpisnice, tudi za Slovenijo (Kavkler,
2010).
Inkluzivno izobraževanje je vedno bolj prepoznano kot strategija, s katero bi tako v bogatih
kot revnih državah dosegli pobudo Združenih narodov po osnovnem izobraževanju
"Izobrazba za vse". Osnovna izobrazba je mišljena kot izobrazba, ki je nujna za posameznika,
da lahko sodeluje v družbi (UNESCO, 2007). Osnovno izobraževanje je lahko zaključena
osnovna šola, pogosto pa je še več, saj je cilj osnovnega izobraževanja, da posameznik
doseže minimalni standard bralne in matematične pismenosti. Mnogi posamezniki, ki
zaključijo osnovno šolanje, bodisi v revnih ali v bogatih državah, ostanejo nepismeni v odrasli
dobi. Med temi skupinami so najbolj ranljivi ljudje s posebnimi potrebami in tisti, ki izhajajo
iz socialno-ekonomsko depriviligiranega okolja (Forlin, 2010).

4

Milena Košak Babuder BRALNO RAZUMEVANJE IN RAZVOJ BRANJA ZA UČENJE PRI OTROCIH IZ MANJ
SPODBUDNEGA OKOLJA ZARADI REVŠČINE

V nekaterih državah vidijo inkluzivno izobraževanje kot pristop, s katerim skrbijo za otroke z
različnimi motnjami znotraj splošnega izobraževalnega sistema. V mednarodnem kontekstu,
pa je inkluzivno izobraževanje gledano širše, kot reforma, ki podpira in pozdravlja raznolikost
vseh učencev (UNESCO, 2001, v Ainscow in Sandill, 2010).
Inkluzija in izobraževanje ne moreta biti predmet pogovora brez upoštevanja revščine in
mednarodnih mehanizmov, ki skušajo izkoreniniti revščino v svetu. V zadnjih dvajsetih letih
je postala inkluzija bistveno več, kot pa so jo na samem začetku opredelili na področju
posebnega izobraževanja, ki je začelo gibanje za inkluzijo. Inkluzija je postala popularna ideja
v izobraževanju in na socialnem političnem trgu s širšimi socialnimi in političnimi
razsežnostmi (Armstrong in Spandagou, 2010).
Inkluzivno izobraževanje je bilo v preteklosti sinonim za posebno izobraževanje, toda
situacija v svetu zadnjih desetletij narekuje, da se definicija inkluzivnega izobraževanja
razširi, da ni usmerjena le na tiste učence, ki sodijo znotraj različnih klasifikacij posebnih
izobraževalnih potreb, ampak tudi na tiste, ki so jim odvzete osnovne pravice do
izobraževanja zaradi kakršnega koli razloga. Zato so že leta 1994 v končnem poročilu
Svetovne konference o posebnem izobraževanju – dostop in kakovost (UNESCO, 1994, str.
15, v Armstrong in Spandagou, 2010) oblikovali zelo široko definicijo, ki zaobjema našo
trenutno svetovno situacijo: Koncept posebnih izobraževalnih potreb naj poleg oseb z
motnjami vključuje tudi vse tiste, ki se soočajo s trenutnimi ali trajnimi težavami, večkrat
ponavljajo razrede, so prisiljeni delati, živijo na ulici, živijo daleč od šole, so revni, so žrtve
vojn, trpijo zaradi zlorab oz. se ne šolajo zaradi kakršnega koli razloga. Definicija opozarja, da
če je ljudem odvzeto izobraževanje oz. priložnost, da bi se naučili novih znanj in veščin, ki jih
potrebujejo za življenje znotraj svojih skupnosti, so onesposobljeni zaradi pomanjkanja
priložnosti, saj je njihov potencial omejen, s tem ko podpiramo sisteme, ki so prežeti z
neenakostjo (Armstrong in Spandagou, 2010).
Namen inkluzivnega izobraževanja je odstraniti socialno izključevanje, ki je posledica
odnosov in odzivov na raznolikost v rasi, socialnem statusu, narodnosti, veri, spolu in
sposobnostih (Vitello in Mithaug, 1998, v Ainscow in Sandill, 2010). Inkluzivno izobraževanje
v tem kontekstu izhaja iz prepričanja, da je izobrazba osnovna človekova pravica in temelj za
bolj pravično družbo. S te perspektive se inkluzija nanaša bolj na raznolikost kot koncept kot
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pa na reduciranje raznolikosti na kategorije različnih motenj (Fisher, 2007, v Ainscow in
Sandill, 2010).
Skozi vidik revščine in socialnega izključevanja je inkluzivno izobraževanje osredotočeno na
vzroke in posledice prikrajšanosti in ne na posameznikove sposobnosti in rezultate, kot to
pojmuje tradicionalni pristop posebnega izobraževanja. V tem smislu ni namen inkluzivnega
izobraževanja le izboljšanje izobraževalne učinkovitosti učencev, temveč da prispeva k
razbitju začaranega kroga revščine in socialne neugodnosti, v katerem je ujet posameznik,
skupnost in družba (Armstrong in Spandagou, 2010).
Inkluzija ima danes zelo različne pomene. Različne skupine v različnih kontekstih razmišljajo
o inkluziji različno in zato ni le ene, sporazumne definicije. Na osnovi različnih videnj,
interpretacij in opredelitev inkluzije v svetu avtorji Ainscow, Booth in Dyson (2006, str. 15)
opredeljujejo šest različnih pristopov k inkluzij, ki se najpogosteje pojavljajo v različnih
dokumentih:
1. inkluzija kot skrb za učence z motnjami in ostale, ki so opredeljeni kot učenci s
posebnimi izobraževalnimi potrebami;
2. inkluzija kot odgovor na kazensko izključevanje;
3. inkluzija v povezavi z vsemi skupinami, ki so ranljive za izključevanje;
4. inkluzija kot razvijanje šole za vse;
5. inkluzija kot izobraževanje za vse;
6. inkluzija kot načelen pristop k izobraževanju in družbi.
Ainscow s sodelavci (2006, str. 25) pa zagovarja in verjame v širši pomen inkluzije, v katerem
se inkluzija v šoli nanaša na:


procese, ki povečujejo sodelovanje učencev in zmanjšanje njihovega izključevanja iz
učnega procesa, kultur in skupnosti lokalnih šol;



preoblikovanje kultur, politik in praks v šolah, tako da se odzivajo na raznolikost
učencev v njihovem prostoru;



prisotnost, sodelovanje in dosežke vseh učencev, ki so ranljivi na izključevalne
pritiske, ne le tistih, ki imajo primanjkljaje ali ki so opredeljeni kot učenci s posebnimi
izobraževalnimi potrebami.
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Najpomembnejše pa se jim zdijo naslednje značilnosti opredelitve inkluzije (Ainscow idr.,
2006): z inkluzijo se zavzemamo za vse otroke in mlade v šolah; se osredotočamo na
sedanjost, sodelovanje in dosežke; inkluzija in izključevanje sta povezana tako, da inkluzija
vključuje aktivni boj proti izključevanju; inkluzija je nikoli končan proces. Torej je inkluzivna
šola tista šola, ki se neprestano spreminja in je aktivna in ne tista, ki je dosegla končno
stanje.
Šole, ki so sprejele inkluzivno naravnanost, so pripravljene konstruktivno reagirati na
raznolike ovire, s katerimi se tekom šolanja srečujejo njihovi učenci z raznolikimi potrebami.
Ključna v inkluzivnem izobraževanju pa je pripravljenost vseh vključenih v pedagoški proces
na vsakokratni razmislek, ali izbrani odzivi na raznolikost učencev ne vodijo do morebitnih
izključevalnih učinkov oz. ali o(ne)mogočajo učno in socialno napredovanje posameznega
učenca (Lesar, 2009).
S tem ko se šole vedno bolj prilagajajo raznoliki populaciji, je postala potreba po
razumevanju in sprejemanju razlik toliko bolj pomembna. Soočamo se z izzivom, da otrokom
zagotovimo učinkovito multikulturno izobraževanje, ki bo spodbujalo zavedanje, spoštovanje
in sprejemanje (Bassey, 1996).

1.1.2. Socialna inkluzija in socialna izključenost
Inkluzija in izključevanje sta pojava, ki se pojavljata sočasno. Namen inkluzije je zmanjšati
izključevanje in diskriminatorne odnose, vključno s tistimi, ki so povezani s starostjo,
socialnim statusom, narodnostjo, vero, spolom in znanjem. Inkluzija se ne osredotoča le na
posameznike, temveč tudi na vrednotenje raznolikosti s strani okolja, politike, kulture in
strukture (Ainscow, Booth in Dyson, 2006).
Koncept izobraževalne inkluzije je že na samem začetku bil postavljen v mnogo širši kontekst
socialne inkluzije, saj se tiče vseh ljudi, vseh starosti, ki so marginalizirani, neproduktivni in
neudeleženi v družbi (Topping in Maloney, 2005). Socialna inkluzija je zaželena v vseh
družbenih kontekstih – v družini, prijateljstvu, skupnosti, izobraževanju, na delovnem mestu,
pri prostočasnih aktivnostih. Socialno izključevanje pa je povezano s kombinacijo težav, kot
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so nezadostno razvite veščine, nezaposlenost, nizek osebni dohodek, slabi stanovanjski
pogoji, okolja s povišano stopnjo kriminala, slabo zdravje in družinski zlomi.
Socialna inkluzija je kompleksen fenomen, ki pa ga politiki, raziskovalci in šolsko osebje
interpretirajo na različne načine. V širšem smislu je lahko inkluzija definirana kot promocija
enakih možnosti za vse otroke znotraj družbe, ne glede na družbeno okolje oz. osebne
okoliščine.
V preteklosti je dobila socialna izključenost mnogo različnih opredelitev in definicij. Ena
izmed njih je tudi Piersonova definicija, v kateri avtor navaja (2002, v Martinjak 2003, v
Košak Babuder, 2004), da je socialna izključenost "proces, ki posameznika in družine, skupine
in soseske prikrajšuje za sredstva, potrebna za sodelovanje pri družbenih, ekonomskih in
političnih dejavnostih družbe kot celote." Ta proces je predvsem posledica revščine in nizkih
dohodkov, toda krepijo ga še drugi dejavniki, kot so diskriminacija, nizka izobrazba in slabe
življenjske razmere. V tem procesu so ljudje za dolgo obdobje odrezani od ustanov in
storitev, družbenih mrež in priložnosti za razvoj, ki jih uživa velika večina družbe.
Socialno izključevanje so v osnovi multi-dimenzionalni socialno-ekonomski procesi, ki
določeno skupino posameznikov v določenem prostoru na določen način izključujejo iz
osrednje družbe (Muijs idr., 2010). Levitas (1998, 2003, v Dyson in Raffo, 2007) izpostavlja tri
vidike socialnega izključevanja – prvi poudarja kompleksne učinke revščine, drugi učinke na
brezposelnost in tretji učinke na moralno in kulturno oslabelost. Brezposelnost in
izobraževanje sta zato v središču raziskav o socialni izključenosti. Odrasli so brezposelni, ker
nimajo veščin, s katerimi bi bili lahko zaposljivi, brezposelnost razjeda njihovo željo, da bi
uspeli in povzroča zmanjšanje pričakovanj, to pa se nato prenese na otroke, ki od sebe zelo
malo pričakujejo in v svojem domačem okolju nimajo modela, kako biti učinkovit učenec
(Dyson in Raffo, 2007).
V raziskavi Muijsa in sodelavcev (2010), v katero so vključili angleške osnovne in srednje šole,
ki so bile zavezane k socialni inkluziji, so identificirali tri glavne vidike socialne inkluzije:
osredotočenost na dosežke, osredotočenost na ovire, ki ovirajo dosežke, ter osredotočenost
na socializacijo in zmožnosti otrok, ki prihajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine. V
vseh šolah so bili prisotni vsi trije vidiki, vendar v različnih intenzitetah (Muijs idr., 2010). Da
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je šola lahko inkluzivna, mora biti močno zavezana socialni inkluziji, ki mora biti osrednji del
vizije šole in podprta s strani vodstva šole.
Dyson (2001) ob pojmu socialna inkluzija razmišlja tudi o t. i. "dilemi raznolikosti", ki se
pojavlja tako na nivoju vlad kot na socialnem nivoju. Z "dilemo raznolikosti" želi opozoriti
tudi na druge vidike raznolikosti in ne le na tiste, ki so opredeljeni z inkluzijo. Osredotoča se
na obrobnost (marginalizacijo), odtujitev (alienacijo) in izključenost iz zaposlovanja in ne le
na motnjo oz. posebne potrebe. Z "dilemo raznolikosti" predstavlja tudi drugačen pogled na
vključenost. Pogosto se pojavlja težnja, da se raznolikost in socialno vključevanje razume kot
usvajanje temeljnih veščin, preživetje na tekmovalnem trgu dela in aktivno zaposlitev v
nepristranski demokraciji, spregledan in zmanjšan pa je pomen in razumevanje raznolikosti,
ki omogoča, da je posameznik enakovredno vključen v javne ustanove. V takšni inkluziji in
pojmovanju raznolikosti ni individualnega načrtovanja in kulturnih sprememb znotraj
inštitucij, temveč sta le intenzivni trening in podpora, ki sta pogosto usmerjena na področja
in skupine (in ne na posameznike) s ciljem, da se vsakemu posamezniku zagotovi vsaj
minimalni nivo veščin in virov, ki jim omogočajo, da preživijo v tekmovalnem okolju. In ta
različica inkluzije, ki jo s pritiski na izobraževalni sistem uveljavljajo vlade v okviru danih
pristojnosti, je tista, ki bo najverjetneje prevladovala v prihodnosti (Dyson, 2001). Dyson
(2001) pa je prepričan, da mora biti inkluzija, kot je opredeljena na področju posebnih
potreb in s katero se usmerjamo na posameznika, vključena v širši kontekst ali pa bo izginila.

1.1.3. Opredelitev inkluzije in inkluzivno izobraževanje v okviru mednarodnih
standardov in dokumentov
Evropska agencija za razvoj izobraževanja na področju posebnih potreb (2009), katere
članica je tudi Slovenija, že od leta 2003 objavlja poročila, v katerih načrtovalci politik s
področja izobraževanja objavljajo ugotovitve in priporočila v podporo vključevanja učencev z
različnimi vrstami posebnih izobraževalnih potreb v redno izobraževanje. Priporočila
poudarjajo načela spodbujanja inkluzije v izobraževanju in šolo za vse. Vse države v Evropi
priznavajo, da nudi inkluzivno izobraževanje – ali "Šola za vse", kot to imenuje Luksemburška
listina (1996) – pomembno osnovo za zagotavljanje enakih možnosti za učence z različnimi
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vrstami posebnih potreb v vseh vidikih njihovega življenja (izobraževanju, poklicnem
usposabljanju, zaposlitvi in družbenem življenju) (Watkins, 2009).
Ključna načela za spodbujanje kakovosti inkluzivnega izobraževanja, ki jih je pripravila
Evropska agencija za razvoj izobraževanja na področju posebnih potreb, so rezultat vedno
večjega razumevanja inkluzivnega izobraževanja kot tistega izobraževanja, ki se ukvarja z
veliko širšim razponom učencev, ranljivih za izključitev, kot pa zgolj s tistimi, pri katerih so
bile ugotovljene posebne izobraževalne potrebe, kar je povezano s spoznanjem, da pomeni
kakovostno izobraževanje učencev s posebnimi izobraževalnimi potrebami v rednih osnovnih
šolah kakovostno izobraževanje vseh učencev (Watkins, 2009). Takšno razumevanje
inkluzivnega izobraževanja je jasno začrtano v številnih mednarodnih dokumentih, poročilih,
konvencijah, deklaracijah, resolucijah in izjavah. Vse to pa je povezano z razvojem in
praktičnimi metodami za spodbujanje vključevanja in sodelovanja učencev pri njihovem
šolanju (Beresford, 2003, v Topping in Maloney, 2005).
Unesco je ključna agencija Združenih narodov, ki spodbuja globalno zavedanje in aktivno
podpira nacionalni razvoj na področju posebnih potreb ter inkluzivnega izobraževanja.
Zavzema se za širšo skupino otrok, katerim so kratene pravice do izobraževanja in med
katerimi so tudi otroci, ki izhajajo iz socialno-ekonomsko prikrajšanih okolij. V zadnjih
desetletjih je agencija oblikovala in objavila več ključnih dokumentov, ki imajo vpliv na
inkluzivno izobraževanje. Zadnji pravni okvir za inkluzivno izobraževanje je začrtan v
Unescovih Smernicah politik o inkluziji v izobraževanju (Unesco, 2009). Vendar pa Unesco
pravico do izobraževanja zagovarja že v svojih zgodnejših dokumentih, kot so Splošna
deklaracija o človekovih pravicah (1948) ter v konvencijah, ki so sledile, kot je Konvencija
proti diskriminaciji v izobraževanju (1960), Konvencija o otrokovih pravicah (1989) ter
najnovejša Konvencija o pravicah invalidov (2006).
Vse evropske države so ratificirale Unescovo Izjavo iz Salamanke in Akcijski okvir na področju
izobraževanja za posebne potrebe (1994). Salamanška izjava je najpomembnejši mednarodni
dokument na področju posebnih potreb, saj poudarja, da so redne šole, ki so usmerjene k
inkluziji, najbolj učinkovite sredine za boj proti diskriminatornim odnosom, za gradnjo
inkluzivne družbe in za doseganje izobraževanja za vse. Prav tako spodbuja, da so inkluzivne
šole tiste, ki lahko zagotavljajo učinkovito izobraževanje za večino otrok in izboljšajo
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zmogljivost in nenazadnje ekonomsko učinkovitost celotnega izobraževalnega sistema
(Ainscow in Sandill, 2010). V Akcijskem okvirju so izpostavili nov način razmišljanja o
izobraževanju na področju posebnih potreb z vodilnim načelom, da bi se morale šole
prilagoditi vsem učencem, ne glede na njihovo psihično, intelektualno, socialno,
emocionalno, jezikovno ali kakšno drugo stanje. Vključeni so tako otroci z motnjami in
primanjkljaji kot nadarjeni otroci, otroci z ulice in tisti, ki delajo, otroci od daleč ali iz
nomadskih populacij, otroci jezikovnih, etničnih ali kulturnih manjšin ter tudi otroci iz
materialno neugodnih razmer in drugih depriviligiranih skupin. V vsebini tega dokumenta se
pojem posebne vzgojno-izobraževalne potrebe nanaša na vse tiste otroke in mlade, katerih
posebne potrebe izvirajo iz motenj oz. nezmožnosti ali težav z učenjem (The Salamanca
statement an Framework for Action on Special Need Education, 1994, v Lesar, 2009), oz. tudi
na vse tiste, ki se od večine razlikujejo po nekem, za njihovo šolanje odločilnem dejavniku
(npr. revščina, jezik, način življenja družine, idr.) (Lesar, 2009).
Pod okriljem Unesca poteka tudi gibanje "Izobrazba za vse", katerega cilj je spoprijeti se z
vzgojno izobraževalnimi potrebami vseh otrok, mladostnikov in odraslih do leta 2015.
"Izobrazba za vse" zagovarja poleg univerzalnega dostopa do izobraževanja tudi enakost v
izobraževanju. V mnogih državah, ki imajo dobro razvit obvezni šolski sistem, so skupine
otrok, ki so izključene iz šole oz. če so vključeni vsi otroci, nekateri med njimi nimajo
pozitivnih izkušenj z izobraževanjem oz. dobijo v njem premalo (Florian, 2010). Gibanje
"Izobrazba za vse" se je začelo že leta 1990 s 'Svetovno konferenco o Izobrazbi za vse', ki je
potekala na Tajskem in na kateri so sprejeli 'Svetovno deklaracijo o Izobrazbi za vse'. V njej je
bilo poudarjeno, da je potrebno posplošiti osnovno izobraževanje in močno zreducirati
nepismenost do leta 2000. Mednarodna skupnost je leta 2000 na Svetovnem forumu o
izobraževanju, ki se je odvijalo v Dakarju, Senegal, zaradi nedoseženih ciljev v mnogih
državah postavila nove merljive izobraževalne cilje, ki naj bi jih države uresničile do leta
2015. Eden izmed postavljenih ciljev je tudi povečati pismenost, saj je pismenost ključ za
izboljšanje življenja ljudi, ki živijo v revščini. S kakovostnim osnovnim izobraževanjem so
učencem zagotovljene veščine pismenosti za življenje in nadaljnje izobraževanje, pismeni
starši spodbujajo šolanje svojih otrok, pismena družba pa se lažje prilagaja pritiskom
razvojnih izzivov (Unesco, 2005).
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"Konvencija o pravicah invalidov iz leta 2006, ki je bila v Sloveniji ratificirana leta 2008, kot
dokument z največjo težo na področju posebnih potreb priznava v 24. členu osebam s
posebnimi potrebami pravico do izobraževanja in zavezuje države pogodbenice, da
zagotovijo tak izobraževalni sistem, ki je usmerjen v optimalni razvoj posameznikovih
zmožnosti in uspešno vključevanje v družbeno okolje. Države pogodbenice so se zavezale, da
bodo sprejele pravne podlage in prilagoditve v skladu s potrebami posameznika in zagotovile
ustrezno pomoč osebam s posebnimi potrebami ter učinkovito in prilagojeno okolje"
(Kavkler, 2010, str. 118). Osebe s posebnimi potrebami so največja manjšina na svetu, ki
pogosto živi v revščini in je najbolj prikrajšana med vsemi manjšinami.
Evropski parlament in Svet Evropske Unije sta sprejela dokument Učinkovitost in pravičnost v
evropskih sistemih izobraževanja in usposabljanja, ki je odgovor na naraščanje socialnih
razlik med šolajočo se mladino ter neuresničene zahteve po enakih možnostih dostopa do
izobraževanja leta 2006. Dokument služi državam članicam kot temeljni dokument pri
oblikovanju ukrepov proti odpravljanju nepravičnosti v izobraževanju, med katere sodi tudi
boj proti revščini in socialni izključenosti (Arh in Flander, 2011). Dokument ponovno pripisuje
ključno vlogo evropskim sistemom izobraževanja in usposabljanja pri razvoju dolgoročnega
potenciala EU za konkurenčnost in socialno vključenost. Tako ostaja osrednji element
izpolnjevanja ciljev EU v lizbonskem partnerstvu za rast in delovna mesta ter v okviru
'postlizbonske' Evrope 2020 zagotavljanje učinkovitosti in pravičnosti sistemov vzgoje in
izobraževanja. (Arh in Flander, 2011).

1.1.4. Inkluzivno izobraževanje in pismenost
Eden izmed šestih ciljev Dakarskega akcijskega načrta Izobraževanje za vse (Dakar
Framework for Action, Education for All: Meeting our Collective Commitments) (Unesco,
2000) je zagotoviti, da so upoštevane vse učne potrebe mladih in odraslih s pravičnim
dostopom do ustreznih učnih programov in programov življenjskih veščin. Vsi mladi in odrasli
morajo imeti možnost, da pridobijo in povečajo znanje, razvijejo vrednote, stališča in
veščine, ki jim bodo omogočile razviti njihove sposobnosti za delo, da so polno udeleženi v
družbi, da obvladujejo svoje življenje in se nadalje izobražujejo. Nobena država se ne more
razviti v moderno in ekonomsko odprto državo, če nima določenega deleža delovno
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sposobnih ljudi z zaključenim srednjim izobraževanjem. Vsi mladi ljudje bi morali imeti
priložnost nadaljnjega šolanja, ki jim bo omogočilo pridobiti potrebno pismenost, osnovne
matematične in življenjske veščine.
Leta 2002 so Združeni narodi proglasili obdobje od 2003-2012 za Desetletje pismenosti
Združenih narodov (Unesco, 2005). V svoji resoluciji postavljajo pismenost v središče
vseživljenjskega učenja, saj trdijo, da je pismenost za vsakega otroka, mladostnika in
odraslega ključna za doseganje bistvenih življenjskih veščin, ki jim omogočajo soočanje z
izzivi v življenju ter da pismenost predstavlja bistven korak v osnovnem izobraževanju, ki je
nepogrešljivo sredstvo za učinkovito vključevanje posameznika v družbo in ekonomijo 21.
stoletja (United Nations, 2002b, v Unesco, 2005). Resolucija vključuje tudi socialno
razsežnost pismenosti, s tem ko prepoznava, da so ustvarjena pismena okolja in družbe
ključnega pomena za doseganje ciljev za izkoreninjenje revščine.
Pomena pismenosti se zavedajo v mnogih državah in poudarjajo, da je pismenost ena
temeljnih zmožnosti ljudi, ki omogoča na eni strani učinkovit ekonomski razvoj družbe, na
drugi strani pa ima pomembno socialno integracijsko funkcijo, saj olajšuje socialno
vključenost posameznikov v družbo (Pečjak, 2010, str. 16). Blake in Blake (2002, v Pečjak,
2010) pravita, da so najpomembnejši razlogi za razvoj pismenosti, da je pismenost dobra za
posameznika nasploh, da je dobra za ugodno ekonomsko stanje posameznika, za družbo in
za politično stabilnost države ter za skupnost in za ekonomski razvoj držav. Pismena družba
je več kot le družba z visokim odstotkom pismenosti. Pismene družbe naj bi omogočile
posameznikom in skupinam, da bi dosegli, razvili, ohranjali in uporabljali ustrezne veščine
pismenosti skozi kakovostno osnovno izobraževanje, skozi programe in v okoljih, v katerih je
pismenost cenjena (Unesco, 2005).
Čeprav razvoj pismenosti poteka skozi celotno življenjsko obdobje posameznika, je njen
razvoj v zgodnjem in srednjem otroštvu – od rojstva do 8. oz. 9. leta starosti –
najpomembnejše obdobje v razvoju pismenosti (Pečjak, Magajna in Podlesek, 2011). Učenje
branja in pisanja je odločilno za učenčev uspeh v šoli in tudi pozneje v življenju. V
mednarodni raziskavi o bralni pismenosti (Elley, Gradišar in Lapajne, 1995) so se zaradi slabo
usvojene veščine branja in razumevanja poljudnostrokovnih besedil slovenski devetletniki
med 32 državami uvrstili komaj na 20. mesto, slovenski štirinajstletniki pa na 11. mesto.
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Rezultati Evalvacijskega programa življenja in dela osnovne šole (Kozinc, 1990, v Pečjak,
1999) so pokazali, da učenci tretjega razreda osemletke slabše razumejo prebrano. Tudi iz
Letnih poročil o nacionalnem preverjanju znanja (2002; 2003; 2004) je razvidno, da so imeli
otroci ob koncu 1. triletja največ težav pri reševanju nalog, ki so zahtevale natančno branje in
razumevanje navodil. Zaradi teh zaskrbljujočih rezultatov spada dvig ravni pismenosti v
zadnjih dveh desetletjih med ključne izzive slovenskega šolstva.
Rezultati Mednarodne raziskave o pismenosti odraslih (International Adult Literacy Survey –
IALS, v OECD, 2000) so pokazali, da je izobrazba pomemben dejavnik pri zaposlovanju in s
tem posledično socialno-ekonomskem statusu. Podatki iz raziskave o pismenosti odraslih
(OECD, 2000) so bili za Slovenijo dokaj neugodni, saj so nas uvrščali med države, v katerih tri
četrtine prebivalstva ne dosegajo ravni pismenosti, ki je po strokovnih ocenah potrebna v
današnjem času glede na stopnjo informacijsko-komunikacijske tehnologije (Knaflič, Mirčeva
in Možina, 2001).
V raziskavi o odraslih, ki je bila del sekundarnih analiz podatkov iz Mednarodne raziskave o
pismenosti odraslih, so skupino odraslih, ki so imeli v času šolanja učne težave, primerjali z
odraslimi iz osnovne populacijo glede izobrazbenega ozadja, zaposlitvenega statusa, bralnih
in pisalnih dejavnosti doma in v službi. Rezultati za Slovenijo so pokazali, da je imela skupina
odraslih z učnimi težavami pomembno nižjo izobrazbo, nižji zaposlitveni status in so bili
predvsem fizični delavci, ki živijo pogosteje na podeželju. Sami so tudi poročali, da jih njihove
skromnejše veščine pismenosti ovirajo pri napredovanju na delovnem mestu (Magajna,
Kavkler in Ortar-Križaj, 2003, v Košak Babuder, 2004). Rezultati petih angleško govorečih
držav (Vogel, 2001, v Magajna idr., 2003) so pokazali, da imajo odrasli z učnimi težavami
zaključenih 10,7 let šolanja, kar je 2,7 let več kot odrasli z učnimi težavami v Sloveniji. Glavne
ugotovitve raziskave IALS (OECD, 2000; Magajna idr., 2003) za Slovenijo so pokazale, da so
dosežki pismenosti odraslih v Sloveniji najmočneje povezani z doseženo formalno izobrazbo,
še vedno pa se kaže tudi vpliv socialnega okolja (izobrazba staršev).
Danes pomeni sistem formalnega izobraževanja glavno sredstvo socialnega vključevanja, kar
je pripeljalo tudi do neusmiljenega tekmovanja za doseganje višjih stopenj izobrazbe.
Izobraževalni dosežki pomembno vplivajo na zaposlitvene možnosti. V Sloveniji imamo kar
nekaj oblik izobraževanja po zaključenem t. i. mladinskem izobraževanju, kot so različna
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nadaljevalna izobraževanja, izobraževanje kot druga priložnost ter izobraževanje odraslih.
Preučevanja teh izobraževanj so pokazala, da odrasli, ki ponovno vstopajo v te oblike
izobraževanja težko nadomestijo izobrazbene primanjkljaje iz mladinskega izobraževanja ter
da so odrasli, ki si niso pridobili pozitivnih izobraževalnih izkušenj v mladosti, le redko
motivirani za izobraževanje v odraslosti (Ivančič, 2010). V neformalne oblike izobraževanja in
učenja se pogosteje vključujejo odrasli, ki imajo popolno srednješolsko izobrazbo (Mohorčič
Špolar idr., 2009, v Ivančič, 2010).

1.1.5. Vpliv manj spodbudnega okolja zaradi revščine na vzgojno-izobraževalne
rezultate slovenskih otrok – v mednarodnih in domačih raziskavah
"Z razvojem modernih industrijskih družb so se pojavile potrebe po ustrezno pridobljeni
delovni sili, po drugi strani pa se je uveljavila paradigma, ki z izobraževalnim sistemom
omogoča vsem, ki so sposobni in so se pripravljeni potruditi, priložnost za socialno
napredovanje, saj doseganje socialnega položaja ni več odvisno od socialnega izvora, marveč
od lastnih dosežkov posameznikov" (Ivančič, 2010, str. 7). V obdobju po drugi svetovni vojni je
osnovnošolsko izobraževanje postalo praktično univerzalno, zato so se skoraj vsepovsod po
svetu vlade zavezale ukrepom, ki bodo povečali vključevanje posameznikov v univerzitetno
izobraževanje, to pa naj bi poleg zagotavljanja potrebnih kvalifikacij za gospodarstvo
prispevalo tudi k večji enakosti priložnosti za izobraževanje (Boudon, 1974, v Ivančič, 2010).
Številne mednarodne primerjalne študije opozarjajo, da se kljub tem ukrepom v družbah
oblikujejo vedno novi mehanizmi, ki pripadnikom nekaterih družbenih skupin preprečujejo
dostop do najvišjih izobrazbenih ravni. Mladim iz nižjih socialnih slojev je omogočena
pridobitev srednješolske izobrazbe, vendar pa se ohranjata neenakost in elitizem v obliki
diferenciacije na poklicno in splošno akademsko izobraževanje (Ivančič, 2010). "V poklicno
izobraževanje, ki je namenjeno zgodnji zaposlitvi, se po pravilu vključujejo mladi iz socialno
depriviligiranih slojev" (Unesco, 2003, v Ivančič, 2010, str. 7). Vpliv izobrazbe staršev na
vključenost mladostnikov v najzahtevnejše srednješolske programe potrjujejo ugotovitve
mnogih tovrstnih raziskav pri nas in po svetu, da je izobraževanje v gimnazijskih programih
tesno povezano z narodnostjo in s povprečno izobrazbo staršev (Ivančič, 2010).
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Vpliv socialno-ekonomskega statusa na možnost izobraževanja v slovenskem izobraževalnem
sistemu je bil opazen že v prejšnji državi, ko je bila Slovenija še del Socialistične federativne
republike Jugoslavije. "Izobraževalna reforma, izvedena v začetku osemdesetih let prejšnjega
stoletja, je odpravila gimnazije in z usmerjenim izobraževanjem poklicno obarvala vse
srednješolsko izobraževanje. Poleg učencev s posebnimi potrebami, ki jih je sistem usmerjal
v segregirano izobraževanje, so bili najbolj prikrajšana skupina otroci iz kmečkega okolja. Bili
so najmanj uspešni v osnovnošolskem izobraževanju, najredkeje so nadaljevali šolanje po
končani osnovni šoli ter so se vpisovali v manj zahtevne izobraževalne programe" (Ivančič,
2008, v Ivančič, 2010, str. 8).
S prehodom na tržno gospodarstvo je v Sloveniji na področju izobraževanja prišlo do
pomembnih premikov, saj danes že 60 odstotkov generacije nadaljuje šolanje na eni od oblik
terciarnega izobraževanja (Ivančič, 2008, v Ivančič, 2010).
V izobraževalnih reformah, ki so bile izpeljane v devetdesetih letih prejšnjega stoletja,
posvečajo veliko pozornosti vprašanju zagotavljanja enakih možnosti za izobraževanje.
Načelo enakih možnosti je tesno povezano tako s kakovostjo izobraževanja kot pravičnostjo
v izobraževanju. Promocija pravičnosti v izobraževanju, ki je v Evropski Uniji priznana kot
pomemben cilj, pravični izobraževalni sistemi pa razumljeni kot področje posebnega pomena
za doseganje socialne pravičnosti, je konceptualno-strateško določena tudi v Beli knjigi o
vzgoji in izobraževanju v Sloveniji (Krek in Metljak, 2011). S konceptualno-strateško
oblikovanimi formalnimi okviri, ki jih določa Bela knjiga, Slovenija teži k vpeljavi celovitega in
visokokakovostnega izobraževanja, ki je dostopno največjemu možnemu številu ljudi
(Ivančič, 2010). Na vseh ravneh izobraževanja so zato predvideni mehanizmi za izboljšanje
prehodnosti med različnimi ravnmi izobraževanja ter organizacijo dodatnih dejavnosti v
podporo otrokom iz kulturno in socialno prikrajšanih okolij.
Tako kot povsod po svetu se tudi pri nas posveča veliko pozornosti predšolski vzgoji, ki naj bi
pomembno prispevala k preseganju primanjkljajev, s katerimi se srečujejo otroci iz socialno
prikrajšanih okolij, ter osnovnošolskemu izobraževanju, ki naj bi s svojimi mehanizmi
odpravljalo, pri doseganju boljših učnih dosežkov, ovire, ki izhajajo iz socialnega in
kulturnega okolja.
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Kljub temu pa rezultati različnih mednarodnih raziskav, v katere je vključena tudi Slovenija,
kažejo, da socialno-ekonomski status družine še vedno statistično pomembno vpliva na učno
uspešnost in izobrazbene možnosti učencev in dijakov iz manj spodbudnega okolja zaradi
revščine.
V raziskavi PISA (The Programme for International Student Assessment) je bilo ugotovljeno,
da domače družinsko okolje močno vpliva na bralno pismenost otrok in mladostnikov oz.
njihove bralne dosežke (OECD, 2004, v Eurodyce, 2011; OECD, 2010c, v Eurodyce, 2011).
Program mednarodne primerjave dosežkov učencev PISA, ki je bil prvič izveden leta 2000,
pokriva tri področja: bralno pismenost, matematično pismenost in naravoslovno pismenost
pri 15-letnih mladostnikih in poteka v triletnih ciklih. Slovenija je prvič sodelovala pri
projektu Program mednarodne primerjave dosežkov učencev PISA v raziskavi PISA 2006.
V programu je uporabljen mednarodni socio-ekonomski indeks zaposlitvenega statusa, ki
grupira učence glede na zaposlitev staršev. Že prvi rezultati PISE 2000 so pokazali, da so
razlike v socio-ekonomskem indeksu zaposlitvenega statusa povezane z občutnimi razlikami
v uspešnosti učencev znotraj posameznih držav (učenci iz zgornje četrtine indeksa so imeli
višje rezultate na lestvicah bralne pismenosti ter matematične in naravoslovne kot tisti, ki so
bili v spodnji četrtini) (West in Pemmell, 2005).
Tudi rezultati kasnejših raziskav PISA (2006 in 2009) kažejo, da ima večina učencev in dijakov
s slabo razvitimi bralnimi veščinami manj izobražene starše ter da prihajajo iz socialno in
ekonomsko prikrajšanih družin, kjer primanjkuje izobraževalnih virov, tudi knjig. Vendar se
vpliv domačega in družinskega okolja po državah razlikuje, kar nakazuje, da znajo v nekaterih
izobraževalnih sistemih močno povezavo med okoljem in dosežki zmanjšati (OECD, 2010c, v
Eurodyce, 2011). Rezultati PISA (2006, v Ivančič, 2010) so pokazali, da v Sloveniji sedanje
rešitve za preseganje negativnih učinkov nižjih socialnih okolij na učni uspeh ne dajejo
pričakovanih rezultatov, saj kar 46 odstotkov variance v dosežkih naravoslovne pismenosti
pri slovenskih petnajstletnikih pojasnjujejo ekonomski, socialni in kulturni dejavniki.
Tudi raziskava PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) kaže, da na učenčeve
bralne dosežke zelo vplivata izobrazbena in poklicna raven staršev (Mullis idr., 2007, v
Eurodyce, 2011). PIRLS je Mednarodna raziskava bralne pismenosti, ki poteka v okviru IEA
(International Association for the Evaluation of Educational Achievement) in v kateri se
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podatke zbira ciklično vsakih 5 let, meri bralne dosežke učencev 4. razreda. Rezultati za
Slovenijo kažejo, da je bila razlika v dosežkih bralne pismenosti otrok, starih od 9 do 10 let,
kot so jo ocenjevali v raziskavi PIRLS (PIRLS, 2006, v Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in
Pečjak, 2011) med otroki staršev z visoko in nizko izobrazbo več kot 40 točk, kot tudi v večini
v njej sodelujočih držav. Poleg izobrazbe staršev je bil skoraj enako pomemben napovednik
bralne pismenosti otrok tudi število knjig doma.
TIMSS, mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja, se je v letu 2007
osredotočila na nekatere pomembne vire izobraževanja, med njimi tudi na stopnjo izobrazbe
staršev. Rezultati matematike in naravoslovja so pokazali, da so tudi v Sloveniji otroci bolj
izobraženih staršev dosegli višje dosežke kot otroci manj izobraženih staršev ter da je
dosežek na slovenskih šolah, ki imajo vpisanih več otrok iz ekonomsko šibkejših razmer, nižji
od dosežka na šolah, kjer je takih otrok manj (Japelj Pavešič, Svetlik, Rožman in Kozina, 2008;
Svetlik, Japelj Pavešić, Kozina, Rožman in Šteblaj, 2008).
Vpliv nizkega socialno-ekonomskega statusa na šolski uspeh in zadovoljstvo s šolo slovenskih
mladostnikov se je pokazal tudi v raziskavi Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju –
HBSC (Health Behaviour in School-Aged Children: a WHO Cross-National Study) 2006 (Pucelj,
2011). V raziskavi HBSC 2010 se je pri šolskem uspehu slovenskih mladostnikov kot ključna
pokazala subjektivna ocena blagostanja družine, pri zadovoljstvu pa poleg nje tudi
zaposlitveni status staršev (Pucelj, 2011).
Da je domače okolje in s tem povezan socialno-ekonomski status družine pomemben
dejavnik izobraževalne uspešnosti učencev in dijakov, potrjujejo številne druge domače
raziskave (Toličič in Zorman, 1977; Razdevšek-Pučko, Čuk in Peček, 2003; Magajna, Pečjak
idr., 2008; Flere, Klanjšek, Musil, Tavčar Krajnc in Kirbiš, 2009; Kavkler idr., 2010; Lavrič,
Flere, Tavčar Krajnc, Klanjšek, Musil, Naterer idr., 2010). Šolarji in dijaki iz družin z nižjim
socialno-ekonomskim položajem so rizična populacija v srednjih poklicnih in strokovnih
šolah, kjer je večji delež dijakov, ki prihajajo iz manj spodbudnega okolja, kot v drugih
srednjih šolah. Ti dijaki dosegajo nižje rezultate že v osnovni šoli (Razdevšek-Pučko idr., 2003;
Kavkler, Magajna, Lipec Stopar, Čačinovič Vogrinčič, Bregar Golobič in Janželj, 2010) in imajo
tudi nižje aspiracije kot otroci staršev iz bolj spodbudnih okolij (Kavkler idr., 2010). Iz raziskav
Mladina 2010 (Lavrič idr., 2010, v Pucelj, 2011) in Dejavniki šolske uspešnosti v poklicnem
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izobraževanju (Flere idr., 2009, v Pucelj, 2011) je razvidno, da se na srednje poklicne in
strokovne šole vpisuje več učencev s slabšim osnovnošolskim učnim uspehom ter da na
šolsko uspešnost vpliva predvsem izobrazba staršev (predvsem matere). Flere idr. (2009) v
svoji raziskavi tudi ugotavljajo, da je slovenska šola sistematično selektivna. Šola namreč
nagrajuje in povišuje dijake, ki so inteligentni, notranje kontrolirani, ki se ukvarjajo s
kulturnimi dejavnostmi, so iz urejenih družinskih okolij, imajo pozitivno samopodobo,
dekleta in tiste iz višjih slojev z višjim socialno-ekonomskim statusom.

1.1.6. Inkluzivno izobraževanje in usposabljanje učiteljev
Spremembe zakonodaje in njeno prilagajanje potrebam raznolike populacije otrok, ki so jih
vključile in izvajale v praksi različne države, pogosto niso upoštevale in predvidele, kako bi
lahko učitelji zagotovili napredek vseh otrok in mladostnikov. Za poučevanje čedalje bolj
raznolike populacije učencev potrebujejo učitelji vsestranske kompetence, kar jim omogoča
le kakovostno izobraževanje (Forlin, 2010).
Na 48. Mednarodni konferenci o izobraževanju, z naslovom 'Inkluzivno izobraževanje: pot v
prihodnost' (Unesco, 2008, v Florian, 2010), so oblikovali ključna priporočila za mednarodno
skupnost, da bi sprejela pristop inkluzivnega izobraževanja za oblikovanje, implementacijo,
spremljanje in ocenjevanje izobraževalnih politik kot način za nadaljnje pospeševanje
doseganja ciljev gibanja"Izobrazba za vse" kot tudi za pomoč pri gradnji bolj inkluzivne
družbe. Čeprav so bile na tej konferenci ideje gibanja "Izobrazba za vse" in inkluzivno
izobraževanje kot velik izenačevalec možnosti široko sprejeti, pa je bilo zelo malo pozornosti
namenjeno vključevanju teh idej v začetno in nadaljnje profesionalno usposabljanje učiteljev.
Učitelji pa so ključni sestavni del v kakovostnem izobraževanju, saj šol ne more biti brez njih.
Inkluzivno izobraževanje sloni na načelu, da bi morale biti za vse otroke, ne glede na vidne
razlike med njimi, nezmožnosti ali drugo socialno, emocionalno, kulturno ali jezikovno
raznolikost, zagotovljene lokalne šole. Zato je danes na področju inkluzivnega izobraževanja
za profesionalno usposabljanje učiteljev velik izziv razviti takšne programe za izobraževanje
učiteljev, ki bodo spoštovali in se odzivali na raznolikosti na načine, ki bolj vključujejo kot pa
izključujejo učence iz razpoložljivega v rednih šolah in razredih (Florian, 2010). Da bi bili
učitelji bolj ustrezno pripravljeni za delo v razredih z raznoliko populacijo učencev, mora pri
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njihovem usposabljanju priti do paradigmatske spremembe. Tako osnovno izobraževanje
učiteljev kot nadaljnje profesionalno usposabljanje bi morala postati bolj inovativna, hkrati
pa bi morala zagotoviti, da bi bila teorija in raziskovanje bolje povezana z dejansko prakso
(Forlin, 2010).
Izobraževanje in usposabljanje vseh učiteljev za inkluzivno izobraževanje je eno izmed
sedmih medsebojno povezanih področij ključnih načel, ki jih je izpostavila tudi Evropska
agencija za razvoj izobraževanja na področju posebnih potreb (2009). "Da se bodo povečale
izobraževalne možnosti za vse učence, mora biti prisotna vrsta medsebojno povezanih
dejavnikov za pomoč pri delu posameznih učiteljev. Da bi učitelji učinkovito poučevali v
inkluzivnih okoljih, morajo imeti ustrezne vrednote in stališča, veščine in sposobnosti, znanja
in razumevanje. To pomeni, da je potrebno vse učitelje pripraviti za delo v inkluzivnem
izobraževanju že v okviru osnovnega izobraževanja, kasneje pa morajo imeti dostop do
nadaljnjega izobraževanja ob delu. Pridobiti morajo namreč znanje in razviti veščine, s
katerimi bodo izboljšali inkluzivno prakso v inkluzivnih okoljih" (Watkins, 2009, str. 17).
Usposabljanje za inkluzijo pomeni usvajanje znanja in veščin za (Watkins, 2009, str. 18):
-

diferenciacijo različnih potreb in zadovoljevanje le-teh, kar omogoča učitelju da nudi
pomoč pri individualnem učenju v razredu;

-

sodelovanje s starši in družinami;

-

sodelovanje in timsko delo, ki omogoča učiteljem, da uspešno sodelujejo v skupinah z
drugimi učitelji kot tudi ostalimi izobraževalnimi strokovnjaki v šoli in izven nje.

Poleg usposabljanja vseh učiteljev za inkluzijo morajo sistemi usposabljanja učiteljev nuditi
možnosti za (Watkins, 2009, str. 18):
-

usposabljanje specializiranih učiteljev, da bodo nudili in načrtovali specialistično
pomoč vsem učiteljem v inkluzivnih okoljih;

-

skupno usposabljanje strokovnjakov iz različnih služb in sektorjev, da se omogoči
učinkovito sodelovanje;

-

usposabljanje voditeljev šolskih/izobraževalnih organizacij, da razvijejo vodstvene
sposobnosti in vizijo, ki je v skladu s spodbujanjem inkluzivnih vrednot v praksi;

-

usposabljanje za različne načine in možnosti za vodje usposabljanj v inkluzivnem
izobraževanju, zato da bodo pripravili in izvajali osnovne izobraževalne programe in
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izobraževanje oz. usposabljanje na delu, ki bodo zagotavljali kakovost inkluzivnega
izobraževanja.
Leta 2010 je bila na konferenci ministrov za izobraževanje Sveta Evrope sprejeta deklaracija,
v kateri je poudarjen pomen dobrega izobraževanja učiteljev za trajnostni razvoj
demokratičnih družb (Pulec Lah in Kavkler, 2011). Po besedah Zgage (po Žolnir, 2010, v
Kavkler, 2010) je nov velik izziv za pedagoško stroko upoštevanje raznolikosti populacije
otrok, ki se vseh predmetov ne učijo enako radi, niti enako lahko, niti enako uspešno, zato
se mora učitelj usposobiti tako, da bo lahko uspešno poučeval svoj predmet in raznoliko
populacijo otrok. "Izobraževanje raznolike populacije učencev terja reformo šol z namenom
učinkovitejše vzgoje in izobraževanja vseh učencev in še posebno učencev s posebnimi
potrebami" (Hegarty, 2003, v Kavkler, 2010, str. 118).
Tudi konvencija OZN o pravicah invalidov (2006) zavezuje države pogodbenice, da sprejmejo
ukrepe, s katerimi bodo na vseh ravneh izobraževanja izboljšale usposabljanje strokovnih
delavcev ter da bodo uresničene pravice oseb s posebnimi potrebami (Kavkler, 2010).
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1.2. REVŠČINA

Čeprav je Evropa eno izmed najbogatejših območij na svetu, živi v njej kar 84 milijonov ljudi
(17 %) pod pragom revščine, med njimi pa se mnogi soočajo z resnimi ovirami pri
zaposlovanju, izobraževanju, nastanitvi ter socialni in finančni oskrbi (European Commision,
2010a). Od leta 2007 se Evropa sooča z vrsto ekonomskih pretresov, ki so posledica globalne
finančne krize, vpliv krize pa se odraža v dodatnem pritisku na prebivalce Evrope.
Zato je bilo v zadnjih nekaj letih na ravni Evropske unije sprejetih kar nekaj sklepov, s
katerimi so se članice zavezale k boju proti revščini in socialni izključenosti posameznikov ter
k večji gospodarski in družbeni rasti evropskih držav.
V Svetu Evropske unije je bila na pobudo poslancev Evropskega parlamenta in predstavnikov
držav članic v oktobra 2008 sprejeta odločitev, da bo leto 2010 namenjeno boju proti
revščini in socialni izključenosti. Takrat še ni bilo razvidno, da bo evropsko leto boja proti
revščini in socialni izključenosti sovpadlo z akutnimi posledicami globalne recesije in na ta
način dobilo še dodatne razsežnosti (Arh in Flander, 2011).
Evropska komisija je kot odgovor na pojav recesije marca 2010 pripravila sporočilo 'Evropa
2020 – strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast' (Arh in Flander, 2011).
Zmanjšanje revščine je postavila v središče svoje gospodarske, zaposlovalne in socialne
agende – strategije Evropa 2020. Voditelji držav in vlad so sprejeli politični dogovor o
skupnem cilju, da bodo v naslednjem desetletju vsaj 20 milijonov ljudi rešili revščine in
socialne izključenosti. Vodilna pobuda platforme za boj proti revščini je sestavni del
strategije, skupaj s smernico 10, ki bo podprla prispevek držav članic k boju proti revščini in
socialni izključenosti v nacionalnih programih reform (Uradni list Evropske unije C248, 2011).

1.2.1. Definicija in opredelitev revščine
Evropski ministrski svet opredeljuje revščino z definicijo, ki jo je sprejel 19. novembra 1984
(Mikuš-Kos, 1999, v Košak Babuder, 2004): "Revni so posamezniki, družine in skupine, katerih
viri (materialni, kulturni, socialni in drugi) so v tolikšni meri omejeni, da so ljudje zaradi tega
izključeni iz še sprejemljivega minimuma načina življenja države, kateri pripadajo".
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Pri proučevanju revščine se pojavljajo trije prevladujoči pristopi – pristopi absolutne,
relativne in subjektivne revščine. Absolutna revščina je pomanjkanje osnovnih dobrin in
storitev, ki so nujno potrebne za zadovoljitev minimalnih potreb (hrana, stanovanje, obleka
ipd.) (v Mavri, 2009), medtem ko je relativna revščina stanje relativnega pomanjkanja v
primerjavi z določeno ravnjo blaginje v določeni skupnosti (v Mavri, 2009) ter posledica
neenakomerne razdelitve dohodka v družbi (v Klančišar, 2004). Subjektivna revščina pa je
ocena oz. presoja posameznikovega dojemanja lastnega življenjskega standarda (prav tam).
Raziskovalci običajno ne uporabljajo strogo določenih definicij, temveč glede na svoj
raziskovalni interes sestavljajo elemente različnih pristopov (Novak, 1994).
Statistični urad Republike Slovenije (v Intihar, 2008) uporablja za določanje praga revščine in
izračun stopnje revščine relativni koncept. Relativno revščino izražamo s stopnjo tveganja
revščine, ki predstavlja delež ljudi, katerih dohodek je nižji od praga tveganja revščine (prav
tam). V Sloveniji prag revščine pomeni minimalni dohodek, ki je za odraslo osebo 231,61 EUR
(od 1. 7. 2011), za drugo odraslo osebo 70 % tega zneska, za otroke pa 30 % (Črnak-Meglič,
2008). "V Sloveniji socialni transferji dokaj uspešno zmanjšujejo stopnjo tveganja revščine –
za 54 %, revščino otrok pa celo za 57 %. Revne družine z otroki svojo materialno stisko
večinoma premagujejo z otroškimi dodatki, saj so ti skoraj polovica mesečnih prihodkov
družine" (prav tam, 2008).
Po podatkih iz Raziskovanja o dohodkih in življenjskih pogojih (SILC, v Intihar, 2011) za leto
2010 je bila stopnja tveganja revščine v Sloveniji 12,7 odstotna. To pomeni, da je v Sloveniji
pod pragom tveganja revščine živelo 12,7 % oz. približno 254 000 oseb. Leta 2009 je bila
stopnja tveganja revščine 11,3 %. Če v dohodek ne bi šteli socialnih transferjev (družinskih in
socialnih prejemkov), bi se stopnja tveganja revščine skoraj podvojila in bi znašala 24,2 %, pri
osebah, starejših od 64 let, pa 32,1 %. Podatki kažejo, da so vse oblike socialnih transferjev,
vključno s pokojninami, v Sloveniji še vedno pomemben dejavnik zniževanja revščine.
Podatki o stopnjah tveganja revščine različnih socialno-ekonomskih kategorij oseb in
gospodinjstev kažejo, da so bila v najslabšem položaju gospodinjstva brez delovno aktivnih
članov (40,1 % oseb pod pragom revščine), še posebej tista z vzdrževanimi otroki (74,8 %)
(Intihar, 2011).
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Z Analizo revščine in socialne izključenosti družin z otroki, ki so jo izvedli v Otroški
opazovalnici na Inštitutu RS za socialno varstvo so ugotovili, da lahko govorimo o najmanj
štirih skupinah revnih družin z otroki (v Črnak-Meglič, 2008, str. 12):


Navidezno revnih – gre za skupino družin, ki zelo dobro pozna zakonsko določene
pravice do socialnih pomoči in olajšav, ki izhajajo iz njihovega statusa, in jih tudi v
celoti uveljavlja. Ne prikazujejo svojega dejanskega socialnega položaja (lažno
prikazovanje statusa enostarševske družine, delo na črno). Revnih družin vključenih v
analizo in so prejemniki denarne socialne pomoči, je 10-25 %. Njihov delež je večji v
urbanih sredinah.



Resnično revnih – gre za največji del revnih družin. Zaznamuje jih ena do več oblik
socialne izključenosti hkrati (poleg nizkih dohodkov ali brezposelnosti še nizek
stanovanjski standard, slabo zdravstveno stanje …). Njihov položaj je toliko slabši,
kolikor več je oblik socialne izključenosti, s katerimi se srečujejo. Kar polovica te
populacije je zaznamovana z resnimi zdravstvenimi težavami enega ali obeh staršev.



Nevidno revnih – gre za skupino družin, ki ne pozna svojih pravic, jih ne zna
uveljavljati, se ne počuti dovolj revne, da bi zaprosila za pomoč, ali pa se svojega
položaja sramuje. Revnih družin vključenih v analizo je v primerjavi s prejemniki
denarne socialne pomoči 10-30 %.



Revni zaposleni oz. skupina, ki s svojimi dohodki presega cenzuse za dodelitev DSP, a
je njihov socialni položaj ogrožen ali celo slabši od položaja upravičencev do denarne
socialne pomoči. To je najhitreje naraščajoča skupina ljudi.

Po mnenju avtorjev raziskave Analizo revščine in socialne izključenosti družin z otroki (ČrnakMeglič, 2008, str. 12) je segmentacija populacije revnih "nujen pogoj za oblikovanje in
uvedbo učinkovitejših strategij, s katerimi želimo zmanjševati revščino in socialno
izključenost. Teh strategij ne smemo graditi zgolj na denarni pomoči in na pritiskih za
vključevanje revne populacije na trg dela".
"Čeprav je bil pomemben del razvojnih aktivnosti v Lizbonski strategiji namenjen prav
zmanjševanju socialnih razlik, krepitvi zaposlitvenih potencialov (tako v mestih kot na
podeželju) ter 'razvoju na znanju temelječe družbe' kot enem najpomembnejših preventivnih
dolgoročnih ukrepov v boju proti revščini, pa vsa ta prizadevanja niso obrodila pričakovanih
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sadov. Nerealizirana so ostala tudi prizadevanja za uresničevanje temeljnih človekovih
pravic, v okviru šoloobveznih otrok pa tudi temeljnih otrokovih pravic" (Arh in Flander, 2011,
str. 3).

1.2.2. Vpliv revščine na psihosocialno funkcioniranje otrok
Revščina pomeni materialno pomanjkanje in krnitev življenjskih priložnosti. Dolgotrajno
materialno pomanjkanje povzroča izključenost ljudi, ki živijo v revščini, iz družbenega
dogajanja in njihovo socialno, kulturno in politično marginalizacijo. Posebej usodna je
socialna izključenost v primeru otrok. Revščina in socialna izključenost otrok se od revščine
odraslih razlikujeta tako v vzrokih, zaradi katerih je otrok reven, kot v dolgoročnih učinkih, ki
jih ima revščina na njegov razvoj in razvoj njegovih življenjskih priložnosti (Črnak-Meglič,
2008). Že dolgo je znano, da obstajajo zelo močne povezave med socialnim okoljem,
izobraževalnimi dosežki in posledično življenjskimi priložnostmi (Raffo idr., 2007). Čeprav je
precejšnje nihanje na individualni ravni, dosegajo otroci iz prikrajšanih domov, še zlasti
ekonomsko prikrajšanih, v šoli manj kot pa njihovi vrstniki iz bolje preskrbljenih družin; mladi
ljudje, ki imajo nizko izobrazbo, pa težje najdejo stalno in dobro plačano zaposlitev (Dyson in
Raffo, 2007). Številne longitudinalne študije v ZDA (Brooks-Gunn in Duncan, 1997)
ugotavljajo, da revne družine najpogosteje predstavljajo starši, ki so mladi, samohranilci, z
nizko, nedokončano izobrazbeno strukturo, ki pogosto vodi v brezposelnost oz. starši, katerih
potencial zaslužka je majhen. Zanje je značilna tudi nižja raven pismenosti, ki se kot nizka
družinska pismenost prenaša iz roda v rod, imajo manj prihrankov in živijo na socialnem
obrobju.
Revščina s svojimi ogrožajočimi dejavniki pomembno vpliva na psihosocialni razvoj otrok.
Otroci, ki živijo v kronično neugodnih okoliščinah, imajo lahko psihosocialne težave ali
motnje. Raziskovalne ugotovitve kažejo, da medtem ko se veliko otrok lahko uspešno
spopada z enim virom stresa (npr. ločitev), se njihova odpornost z vsakim dodatnim stresom
(npr. revščina) zmanjša. Nekateri otroci se lahko soočajo z veliko količino težav, drugi so bolj
ranljivi ob podobnih ali manjših izzivih in okoliščinah (Little in Mount, 1999). Skupek številnih
dejavnikov tveganja naredi otroke, ki živijo v revščini, občutljive in dovzetne za nastanek
psihosocialnih težav in motenj ter za druge negativne posledice.
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1.2.3. Revščina in družinsko okolje – njen vpliv in posledice
Družina predstavlja za otroka prvo razvojno in socialno okolje (Parke in Buriel, 2011, v
Hočevar, 2011) in je eden najpomembnejših dejavnikov socializacije, vsaj do njegovega
vstopa v šolo. Skupaj z drugimi dejavniki socializacije, kot so vrstniške skupine, šola in mediji,
predstavlja družina okolje, v katerem se otrok uči, ponotranja norme in vrednote ter razvija
vedenja za prilagoditev na življenje v skupnosti, v kateri živi (prav tam).
Za večino otrok predstavlja družina tudi prvo učno okolje in učinkovitost tega družinskega
učnega okolja je tista, ki najbolj zgodaj določa in pogojuje sposobnosti in odnose, s katerimi
otrok pristopa k učenju. Že v najzgodnejših letih svojega življenja se otroci večinoma
srečujejo z neformalnim učenjem, hkrati pa ga ni trenutka v njihovem življenju, ko se ne bi
učili (Bell, 1994, v Košak Babuder, 2004).
V družini otrok pridobiva izkušnje, ki vplivajo na njegovo pripravljenost za šolo (Jeynes, 2010,
v Lunenburg, 2011). Med tremi najbolj pomembnimi vplivi, ki jih imajo starši na otrokovo
prilagoditev na šolo, so: (1) pričakovanja staršev glede šolskega uspeha, (2) kognitivne
spodbude, ki jih otrok dobi doma in (3) interakcije med starši in otrokom (Lunenburg, 2011).
Otroci, od katerih starši pričakujejo, da bodo v šoli delali dobro, so v šoli uspešnejši od otrok,
katerih starši imajo do njih nizka pričakovanja. V raziskavah neprestano dokazujejo, da so
kognitivne spodbude, ki jih otrok doživlja doma v družini, sistematično povezane z otrokovo
šolsko uspešnostjo (Belsky in MacKinnon, 1994, v Lunenburg, 2011; Bloch, 2011, v
Lunenburg, 2011). Družine, ki doma vključujejo več učenja, ki svojim otrokom zagotavljajo
več igrač, iger in knjig, imajo otroke, ki prekašajo svoje vrstnike v branju in pisanju v zgodnjih
letih šolanja (Savage, 2002, v Lunenburg, 2011). Kakovostno zgodnje učenje je varovalni
dejavnik pred šolskim neuspehom in socialno odtujitvijo, ki je povezana z mnogovrstno
prikrajšanostjo (Ball, 1994). Stil vzgoje staršev (npr. njihov nivo topline in interakcij z otroki)
ter stil odnosov med staršema (pozitivne in negativne interakcije) pomembno napovedujejo
otrokove dosežke že v predšolskem obdobju (Lunenburg, 2011).
Otroci, ki odraščajo v domačem manj spodbudnem okolju zaradi revščine, pa so izpostavljeni
neugodnemu socialnemu in fizičnemu okolju. Čeprav naj bi bilo otroštvo čas veselja in
brezskrbnega raziskovanja, je za te otroke značilno, da svojega časa ne namenjajo
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raziskovanju sveta, ki jih obdaja, temveč se predvsem spopadajo s preživetjem v njem.
Ponavadi imajo bazično znanje in veščine, ki so potrebne za preživetje, saj za drugo znanje ni
prostora (Elkind, 1981, v Košak Babuder, 2004). Fond znanja, ki ga v svoje okolje prinesejo
otroci iz družin, ki se spopadajo s kronično revščino, je pogosto drugačen od tistega, ki je
potreben za optimalno delovanje v tem okolju. Največkrat je osiromašen v primerjavi s
fondom znanja, ki ga imajo enako stari in v enaki kulturi odraščajoči vrstniki. Dolgo trajajoča
ali kronična revščina lahko povzroči pri otroku primanjkljaje določenega znanja in veščin, ki
so posledica otrokovega omejenega dostopa do izkušenj in normativov znanja, ki so cenjeni
in ki veljajo za vse otroke iz kulturnih skupin, v katere so njihove družine vključene (Barrera,
1995, v Košak Babuder, 2004). Primanjkljaji povzročajo otrokom težave tako v znanih kot
novih okoljih, v katerih se le-ti nahajajo. Te težave postanejo izrazitejše, ko okolje od otrok
zahteva in pričakuje znanje in veščine, ki se jih otroci s primanjkljaji niso imeli priložnosti
naučiti. Ob tem se pojavijo težave, kot so pomanjkanje določenih fondov znanja, slaba
samopodoba in slabo samozaupanje, vedenjske težave itd.
Otroci iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine pogosto odraščajo v neurejenih
gospodinjstvih. Družine, v katerih živijo, so največkrat nepopolne, enostarševske, starši pa so
manj emocionalno občutljivi za njihove potrebe (Blair idr., 2008, v Jensen, 2009; Gonnella
idr., 2005, v Jensen, 2009). Otroci, ki odraščajo v nepopolnih enostarševskih družinah, so
pogosto prikrajšani za vire pomoči, kar vodi v njihovo slabšo učno učinkovitost, nižje šolske
ocene ter manjše možnosti za vključevanje v višje oblike izobraževanja (visokošolski študij)
(Xi in Lal, 2006, v Jensen, 2009). Mnogi starši se dolga leta soočajo z negotovimi, začasnimi
zaposlitvami in občasno nezaposlenostjo. Ker so zaradi občasnega dobrega dohodka uvrščeni
nad mejo revščine, so njihovi otroci pogosto izključeni iz različnih programov pomoči. Zaradi
finančne stiske svojim otrokom ne morejo zagotoviti knjig in sodobnih tehničnih
pripomočkov. Otroci so izpostavljeni stresu in anksioznosti staršev zaradi občasne
nezaposlenosti ter nizkega dohodka, kar se lahko kaže v težavah z zdravjem, družinskem
stresu in zlomu. Soočajo se tudi s pogostimi selitvami, kar prekinja socialne vezi in šolanje,
ter tudi z neugodnimi stanovanjskim pogoji. Nasprotno pa imajo otroci, ki živijo v družinah, ki
niso obremenjene s posledicami revščine, večji dostop do finančnih virov in preživljajo več
časa s svojimi starši, so deležni večje mere pomoči in podpore, se udeležujejo večjega števila
izvenšolskih dejavnosti in so tudi uspešnejši v šoli (Evans, 2004).
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Majhni otroci so občutljivi na negativne posledice sprememb, razdorov in negotovosti.
Otrok, ki se razvija, potrebuje zanesljive starše in skrbnike, ki jim nudijo visoko mero
predvidljivosti, saj drugače razvijejo neugodne načine reagiranja. Socialno-ekonomska
prikrajšanost ustvarja okolje, ki slabi razvoj jaza ter zmožnosti samo-odločnosti in samoučinkovitosti (Jensen, 2009). Otroci spodbudnega okolja zaradi revščine vzpostavljajo s
svojimi starši, učitelji in drugimi odraslimi bolj napete odnose ter imajo težave pri
oblikovanju prijateljstev z vrstniki. Starši največkrat ne kažejo interesa za njihove aktivnosti, s
strani učiteljev so deležni manjših pozitivnih spodbud in ojačevanj ter vzpostavljajo manj
primerna in zdrava prijateljstva (Evans in English, 2002, v Jensen, 2009). Vsakodnevne skrbi,
neugodne materialne življenjske okoliščine ter nezaposlenost staršev vplivajo na odnose v
družini. Strokovnjaki ugotavljajo, da povzroča revščina nižjo kakovost povezanosti med
staršem in otrokom (St. Pierre in Layzer, 1998). Tudi za Slovenijo podatki pridobljeni v
raziskavi Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju – HBSC (Health Behaviour in
School-Aged Children: a WHO Cross-National Study) iz leta 2010 (Hočevar, 2011), kažejo da
se slovenski mladostniki iz družin z nizkim socialno-ekonomskim statusom težko pogovarjajo
z vsaj enim od staršev o stvareh, ki jih resnično zanimajo.
Nezaposlenost v družbi, kjer se vrednost človeka meri z zaposlitvijo in delom, povzroči pri
posamezniku izgubo pozitivne socialne vloge. Brezperspektivnost ter odvisnost od socialne
podpore in dobrodelnosti pa prispevata k pojavu "priučene nemoči" (Mikuš Kos, 1999, v
Košak Babuder, 2004). Priučena nemoč izhaja predvsem iz občutja, da posameznik ne zmore
uravnavati svojega življenja z lastnimi silami in da je kontrola v rokah drugih, ter iz občutja in
mišljenja, da je usoda nepreklicno določena od zunaj. Vse to vpliva na nizko vrednotenje
samega sebe in na občutek ogroženosti, s tem pa na zmanjšanje prizadevanj za spreminjanje
življenjskih okoliščin. Marsikdaj so zato ljudje, ki živijo v revščini, nesposobni poiskati in
uporabiti socialno podporo in pomoč, ki bi jo lahko našli v svojem okolju, v nevladnih in
vladnih organizacijah ter ne izkoristijo zagotovljenih zdravstvenih, socialnih, izobraževalnih in
drugih dobrin, ki izhajajo iz univerzalnih pravic državljanov. Ob tem marsikateri otrok iz manj
spodbudnega okolja zaradi revščine ne razvija svojih zmogljivosti za obvladovanje težav.
V družinah, ki se spopadajo z revščino, imajo starši pogosto najrazličnejše zdravstvene
težave, od kroničnih obolenj do depresije, povečano pa je tudi tveganje zlorabe
najrazličnejših substanc (St. Pierre in Layzer, 1995; Jensen, 2009). Vsi ti dejavniki ovirajo
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nastajanje zdravih odnosov, ki oblikujejo samozaupanje otrok, občutek za obvladovanje
okolja in optimistično vedenje. Namesto tega pa otroci iz manj spodbudnega okolja zaradi
revščine pogosto občutijo osamljenost, neljubljenost ter tiste občutke, ki sprožijo negativno
spiralo nesrečnih življenjskih dogodkov (npr. slabšo izobraževalno uspešnost, vedenjske
težave, osipništvo, zlorabo drog idr.).
Ti neugodni življenjski dogodki preprečujejo nadaljnje možnosti šolanja in pridobitev
izobrazbe, ki lahko preseka začaran krog revščine. Ta proces dobro ponazarja model
neugodnih življenjskih izkušenj avtorjev Felliti in sodelavcev. (1998):


Otrok iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine doživlja




neugodne izkušnje iz otroštva.

Neugodne izkušnje iz otroštva lahko sprožijo poplavo negativnih življenjskih izkušenj,
katerih posledica so




Zaradi prisotnih primanjkljajev je večje tveganje za




razvoj rizičnih vedenj.

Posledice rizičnih vedenj pa so lahko primanjkljaji, ki vodijo v




socialni, emocionalni in kognitivni primanjkljaji.

bolezni, motnje in socialne težave.

V najhujšem primeru pa lahko zaradi zlorabe drog in različnih odvisnosti ter zaradi
slabše zdravstvene oskrbe povzročijo


prezgodnjo smrt.

Otroci so močno zaznamovani s tem, v kakšnem kraju živijo in v kakšni družini odraščajo.
Pomemben je vzorec funkcioniranja same družine, ki se prenaša iz generacije v generacijo.
Ključen problem je spodbuda staršev pri uresničevanju poklicnih želja otrok. Malo je tistih
otrok, ki se postavijo na noge, ki vedo, kaj želijo, in poiščejo mehanizme, ki jim omogočijo
uresničiti želje, zato so poleg materialnih oblik pomoči pomembni tudi programi socialnopedagoške pomoči družinam in otrokom, s katerim skušajo kompenzirati manjkajoči kulturni
kapital v družinah (Črnak-Meglič, 2008).
V poročilu mednarodne raziskave Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju – HBSC),
ki je bila v Sloveniji izpeljana leta 2006, avtorice (v Pokrajac, 2007) ugotavljajo, da so bili
anketirani slovenski učenci, stari od 11.5 do 15,5 let, iz družin z nižjim socialno-ekonomskim
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statusom deležni statistično pomembno manjše podpore s strani staršev v primerjavi z
učenci iz družin s srednjim in visokim socialno-ekonomskim statusom. V primerjavi s starši s
srednjim in visokim socialno-ekonomskim statusom (Pokrajac, 2007) so bili starši z nizkim
socialno-ekonomskim statusom statistično značilno manj pripravljeni pomagati, če bi nastale
težave v šoli, manj pripravljeni iti na pogovor z učiteljem, so manj spodbujali otroke, da bi v
šoli dobro delali, so pokazali najmanj zanimanja, kaj se v šoli dogaja ter so bili manj
pripravljeni pomagati pri domačih nalogah. Podobne ugotovitve, da so bili učenci iz družin z
nižjim socialno-ekonomskim statusom deležni najmanj podpore, navajajo tudi v raziskavi
HBSC, ki je bila narejena leta 2002 (Strgar, Scagnetti in Pucelj, 2006).
Zaključimo lahko z ugotovitvami raziskovalcev Klebanov, Brooks-Gunn, Chase-Lansdale in
Gordon (1997), da revščina vpliva na družinsko stališče do izobraževanja, kar se kaže tudi v
učnem neuspehu otrok. Otroci so v takem okolju deležni manjših spodbud za pridobivanje
znanja, ob težavah v šoli pa imajo za pomoč slabše možnosti (Klebanov idr., 1997).

1.2.4. Najpogostejši primarni dejavniki tveganja revščine
Rezultati številnih študij po svetu kažejo, da otroci iz manj spodbudnega okolja zaradi
revščine pogosteje trpijo za neugodnimi zdravstvenimi, razvojnimi in drugimi psihosocialnimi
posledicami kot otroci, ki živijo v materialno preskrbljenih družinah. Najpogosteje pa se
soočajo s štirimi primarnimi dejavniki tveganja (Jensen, 2009):
1. čustveni in socialni izzivi,
2. akutni in kronični stresi,
3. zdravstvene posledice in
4. kognitivni zaostanki.
Pogosto pa je število dejavnikov tveganja, s katerimi se soočajo družine živeče v revščini, še
večje (ločitev staršev, izguba stanovanja, bolezni, nasilje …). Kopičenje dejavnikov tveganja
pa povzroča in vodi k nastanku novih. Revščina s svojimi spremljajočimi dejavniki tveganja
negativno vpliva na fizično, socialno-emocionalno in kognitivno blaginjo otrok in njihovih
družin (Klebanov in Brooks-Gunn, 2006).

30

Milena Košak Babuder BRALNO RAZUMEVANJE IN RAZVOJ BRANJA ZA UČENJE PRI OTROCIH IZ MANJ
SPODBUDNEGA OKOLJA ZARADI REVŠČINE

1.2.4.1.

Čustveni in socialni izzivi

Mnogi otroci manj spodbudnega okolja zaradi revščine se spopadajo s čustveno in socialno
nestabilnostjo. Priznane raziskave so pokazale, da pripravljenost za šolo ne vključuje le
osnovnih znanj in veščin kot so štetje, jezik in koncept o tisku temveč tudi socialne in
čustvene veščine (Belsky in MacKinnon, 1994, v Germeroth, 2009; Entwisle in Alexander,
1993, v Germeroth, 2009; Blair, 2002, v Germeroth, 2009; Bierman, Torres, Domitrovich,
Welsh in Gest, 2009, v Germeroth, 2009). V pomembni študiji o otrokovem razvoju sta
Pianta in Caldwell (1990, v Germeroth, 2009) dokazala, da približno 20 odstotkov predšolskih
otrok iz ekonomsko prikrajšanega okolja izraža zmerne do klinično pomembne socialne in
emocionalne težave. Nedavne raziskave pa kažejo, da dosegajo otroci iz neugodnih okolij
nižje rezultate na standardnih vedenjskih ocenjevanjih kot pa otroci, ki so izpostavljeni manj
številnim tveganjem v zgodnjem otroštvu (Brinkman, Wigent, Tomac, Pham in Carlson, 2007,
v Germeroth, 2009).
Za zdravo čustveno odraščanje morajo biti otroci do 3. leta starosti deležni (Jensen, 2009, str.
15):


močnega in zanesljivega starša oz. skrbnika, ki mu zagotavlja konstantno in
brezpogojno ljubezen, vodenje in podporo;



varnega, predvidljivega in stabilnega okolja;



harmoničnega in obojestranskega odnosa, ki obsega vsaj 20 ur tedenskega
vzajemnega druženja (s tem razvija otrok širok spekter čustev vključno s hvaležnostjo,
odpuščanjem, empatijo …);



bogatitev skozi poosebljene dejavnosti, ki se stopnjujejo v svoji zahtevnosti.

Otroci iz spodbudnega okolja zaradi revščine so prikrajšani za te izkušnje, zaradi česar je
njihov čustveni in socialni razvoj oslabljen. Pogosto morajo doma skrbeti sami zase in za
mlajše sorojence, se manj igrajo zunaj in več časa porabijo za gledanje televizije ter se manj
udeležujejo izvenšolskih dejavnosti. Ob gledanju televizije otroci ne usvojijo modela, kako
razviti ustrezna čustva oz. kako se ustrezno odzvati na čustva drugih. Za to bi potrebovali
tople, medosebne odnose. Neuspešno vzpostavljanje pozitivnih odnosov z vrstniki potegne
za seboj dolgotrajne socialno-čustvene posledice (Szewczyk-Sokolowski idr., 2005, v Jensen,
2009).
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Ekonomska prikrajšanost v družini preprečuje, da bi starši ustvarili zaupanja vredno okolje, ki
je pomembno za oblikovanje otrokove varne zaupljivosti. Posledično imajo otroci iz manj
spodbudnega okolja zaradi revščine več težav v socialnem vedenju. Otroci iz revnih družin
izražajo čustvene in vedenjske težave bolj pogosto kot otroci iz materialno bolje
preskrbljenih družin. V strokovni literaturi razvrščajo čustvene motnje vzdolž dveh dimenzij
(Brooks-Gunn in Duncan, 1997):


eksternalizirana vedenja, ki vključujejo agresijo, pretepanje in ravnanje navzven, ter



internalizirana vedenja, kot so tesnoba, socialni umik in depresija.

Različni študiji izvedeni v ZDA (uporabili so podatke NLSY – National Longitudinal Survey of
Youth iz leta 1986 in podatke NLSY iz obdobja 1978-1991), v katerih so proučevali vpliv
kratkotrajne in dolgotrajne revščine na otroke, so ugotovili, da je trajajoča revščina
pomemben napovedovalec nekaterih vedenjskih težav (Brooks-Gunn in Duncan, 1997). Štirido osemletni otroci, ki živijo v trajajoči kronični revščini, pogosteje kažejo simptome
internaliziranega vedenja (depresija, tesnoba, nesrečnost). Otroci, ki živijo v revščini, ki ni
trajajoča, pa pogosteje izražajo eksternalizirane vedenjske težave (hiperaktivnost, spori z
vrstniki, trmasto vedenje). Slednji (zajeti so otroci od tretjega do enajstega leta starosti) pa
izražajo tudi več vedenjskih težav v primerjavi z otroki, ki živijo v trajajoči revščini. V obeh
študijah strokovnjaki ugotavljajo, da so emocionalne težave sicer povezane z družinsko
revščino, vendar pa so učinki revščine veliko večji na kognitivne kot emocionalne izide.
Trdni in varni odnosi pomagajo stabilizirati otrokovo vedenje in zagotavljajo izgradnjo
vseživljenjskih socialnih veščin. Otroci, ki odraščajo v takšnih odnosih, se naučijo zdravih
čustvenih odzivov na vsakdanje situacije. Otroci, ki odraščajo v manj spodbudnem okolju
zaradi revščine, pa se teh odzivov ne naučijo, kar gre na škodo njihove izobraževalne
uspešnosti. Npr. otrok s tovrstnimi čustvenimi težavami zlahka postane ob nalogi frustriran,
zaradi česar se vda in je ne konča, čeprav je že zelo blizu cilja. Prav tako se ne pripravlja na
preverjanja znanja, ne prihaja v šolo pripravljen in se ne more osredotočiti na delo (Leroy in
Symes, 2001). Zaradi socialnih težav ne zmore dobro sodelovati v skupini vrstnikov, zaradi
česar ga ti izločijo, saj ne opravi svojega dela, težave pa se odražajo tudi v odnosu do
odraslih, do katerih ne izkazuje ustreznega vedenja. Izključitev iz skupine vrstnikov še
dodatno poslabša že tako negotovo izobraževalno uspešnost in vedenje (Jensen, 2009).
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Emocionalna prikrajšanost in negativni status posameznika lahko pri otrocih dobesedno
uničita motivacijo za učenje (Ciaccio, 2000). Učitelj je največkrat celo edina zanesljiva in
skrbna odrasla oseba, ki je stalno v njihovem sicer nepredvidljivem in spremenljivem
življenju (Bowman, 1994).
Nekateri učitelji razumejo čustvene in socialne primanjkljaje pri učencih iz manj
spodbudnega okolja zaradi revščine kot pomanjkanje spoštovanja ali olike. Dejansko pa gre
pri njih za pomanjkanje ustreznih čustvenih odzivov. Dejstvo je, da ti učenci nimajo
ustreznega repertoarja potrebnih odzivov. Največkrat pokažejo (Jensen, 2009):


vedenja z burnim odzivom,



nestrpnost in impulzivnost,



vrzeli v uglajenosti in socialni vljudnosti,



večjo omejenost vedenjskih odzivov,



neustrezne vedenjske odzive,



manjšo empatijo za nesrečo drugih.

Kljub temu da našteta vedenja učencev učitelje največkrat motijo in jih spravijo v stisko, se
morajo izogniti poniževanju, obsojanju ali grajanju učencev. Vsekakor je bolj enostavno
obsojati učenčevo vedenje in od njega zahtevati, da ga spremeni, kot pa mu pomagati k
želeni spremembi.
Emocionalne težave so zaradi občutkov prikrajšanosti, slabših odnosov v družini in učne
neuspešnosti pogostejše tudi pri mladostnikih iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine.
Kot pomembna dejavnika vpliva na pojavnost doživljanja občutkov depresivnosti pri
slovenskih mladostnikih sta se pokazala tudi socialno-ekonomski položaj družine ter
brezposelnost obeh staršev (HBCS 2010, v Roškar, 2011).
1.2.4.2.

Akutni in kronični stresi

Kronični stres, ki ga povzroča revščina, slabi starševske veščine. Neustrezno in negativno
starševstvo pa negativno vpliva na izobraževalno uspešnost otrok. Starši, ki se spopadajo z
revščino, zagotavljajo svojim otrokom manj pozornosti in ljubezni ter jim posvečajo manj
časa, energije in virov. Ti primanjkljaji pa vplivajo na slabšo izobraževalno uspešnost otrok.
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Učenci iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine doživljajo pomembno večji kronični stres
kot njihovi ekonomsko bolje preskrbljeni vrstniki. Kronični stres ima uničujoč in zahrbten
vpliv na otrokovo fizično, psihološko, čustveno in kognitivno funkcioniranje – področja, ki
vplivajo na razvoj možganov, izobraževalno uspešnost in socialno kompetentnost. Učenci, ki
se soočajo s takšnim stresom, imajo pomanjkanje ključnih veščin in izkušenj, ki so
pomembne za spopadanje z vedenjskimi in izobraževalnimi težavami v šoli.
V razredu lahko učitelji pri učencih iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine prepoznajo
simptome kroničnega stresa. Jensen (2009) ugotavlja za kronični stres pri otrocih, da:


je razlog za več kot 50 % vseh odsotnosti pri pouku,



oslabi pozornost in koncentracijo,



reducira kreativnost, mišljenje in spomin,



reducira socialne veščine in socialno presojanje ter



poveča verjetnost depresije.

Učenci, ki prihajajo iz stresnega domačega okolja, pogosto preusmerijo ta stres v neustrezno
vedenje v šoli in so v manjši meri zmožni razviti zdravo socialno in šolsko življenje.
Impulzivnost je eno izmed običajnih manj ustreznih vedenj med učenci iz manj spodbudnega
okolja zaradi revščine. Dejansko pa je impulzivnost pretiran odziv na stres, ki služi kot
mehanizem preživetja. Prav tako učenci iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine za
nesramnim ali brezbrižnim vedenjem izražajo občutke nemoči ali brezupa.
1.2.4.3.

Zdravstvene posledice

Slabše zdravje in zdravstveno varstvo ter slaba prehrana matere v nosečnosti imajo lahko
negativne posledice za plod (npr. prezgodnji porod, nizka porodna teža, ki je tudi rizični
dejavnik za smrtnost dojenčkov, zlasti v prvem mesecu življenja). Pri otrocih, rojenih z nizko
porodno težo, je večja verjetnost slabšega zdravja, kognitivnih in emocionalnih
primanjkljajev tekom otroštva in adolescence. Pri njih strokovnjaki opažajo povečan
odstotek učnih težav pri starejših otrocih in mladostnikih za ponavljanje razreda in
predčasno zaključitev šolanja (Brooks-Gunn in Duncan, 1997, v Košak Babuder, 2004). Iz
poročila o analizi neenakosti v zdravju v Sloveniji je razvidno, da je bilo pri ženskah iz najnižje
izobrazbene skupine tveganje za prezgodnji porod v povprečju za 30 % višje, po njihovem 35.
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letu starosti pa že za 80 % višje kot pri ženskah iz najvišje izobrazbene skupine (PIS 2004–
2008, v Buzeti idr., 2011). Tudi umrljivost dojenčkov je bila najnižja pri materah z najmanj
višješolsko izobrazbo, otroci, rojeni materam iz najnižje izobrazbene skupine, pa so imeli kar
2,6-krat večje tveganje za smrt v prvem letu življenja (PIS 2004–2008, v Buzeti idr., 2011).
Analiza revščine in socialne izključenosti družin z otroki, ki so jo izvedli v Otroški opazovalnici
na Inštitutu RS za socialno varstvo (v Črnak-Meglič, 2008), je na podlagi intervjujev, ki so jih
izvedli z revnimi družinami, pokazala, da številni ne morejo plačevati dopolnilnega
zdravstvenega zavarovanja in imajo s tem omejen dostop do zdravstvenih storitev ter da
revne družine porabo finančnih sredstev racionalizirajo predvsem pri prehrani. Precej staršev
se odreka hrani, predvsem sadju in zelenjavi v dobro svojih otrok. Zelo pomembno dopolnilo
denarnih pomoči je pomoč nevladnih organizacij, predvsem paketi s prehrano. Prehrana
revnih družin z otroki količinsko sicer zadostuje, je pa z vidika zdrave prehrane neustrezna,
saj v njej prevladujejo ogljikovi hidrati (prav tam).
Na zdravje otrok vplivajo tudi slabši stanovanjski pogoji. Družine živijo v premajhnih
stanovanjih, ki so velikokrat neustrezna (vlaga, mraz, alergeni), zaradi česar so otroci bolj
izpostavljeni okužbam in večji obolevnosti. Starši, ki živijo v pomanjkanju, so tudi sami
izpostavljeni večjemu obolevanju. Otroku zagotavljajo slabšo nego in prehrano, saj so
prisiljeni varčevati ter kupovati dobrine, ki so cenejše in dostikrat nezdrave. Pogosto gojijo
tudi zdravju škodljive navade (pasivno kajenje otrok). Ob bolezni so deležni slabše
zdravstvene nege in zdravstvenega varstva. Tudi pri nas je potrebno vse več kakovostnih
zdravstvenih uslug plačevati (pregledi in zdravila).
Zaradi slabšega nadzora in varovanja otrok prihaja pogosteje do nesreč, pogostejše pa je tudi
slabo ravnanje z otrokom (Mikuš Kos, 1999). Revščina in materialna prikrajšanost sta
dokazana dejavnika tveganja za poškodbe otrok in delujeta preko dveh mehanizmov (Harvey
idr., 2009, v Rok Simon, 2011): večja izpostavljenost nevarnostim ter manjša količina znanja
in sredstev za nabavo in uporabo zaščitne opreme oz. upoštevanje ukrepov. Otroci so
izpostavljeni poškodbam doma in v bližnji okolici doma.
Tudi rezultati raziskave Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju (HBSC 2010, v
Jeriček Klanšček, 2011) so pokazali, da slovenski mladostniki z večjim tveganjem za slabše
zdravje prihajajo iz revnejših družin. S svojim življenjem so manj zadovoljni in doživljajo več
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psihosomatskih simptomov kot mladostniki iz bogatejših družin. Statistično pomembne
razlike so se pokazale tudi v socialnem položaju mladostnikov, šolskem uspehu in številu
prijateljev v odnosu do zdravja, o katerem so sami poročali (prav tam).
Na splošno na zadovoljstvo z zdravjem, na samopodobo mladostnika, na občutje lastne
vrednosti in samospoštovanja ter na zadovoljstvo s številnimi drugimi vidiki mladostnikovega
življenja, kot so šolski uspeh, razumevanje s starši in z vrstniki vpliva tudi telesna
samopodoba. Podatki HBCS 2010 kažejo da so s svojo telesno samopodobo bolj zadovoljni
mladostniki iz družin z visokim socialno-ekonomskim položajem ter tisti z boljšim šolskim
uspehom kot pa mladostniki iz družin s slabšim socialno-ekonomskim položajem ter slabšim
šolskim uspehom (prav tam). Ugotovitve nekaterih raziskav (WHO, 2007, v Jeriček Klanšček,
2011; Currie idr., 2008, v Jeriček Klanšček, 2011) navajajo, da je nezadovoljstvo s telesno
samopodobo v večji meri prisotno pri mladostnikih iz družin z nižjim socialno-ekonomskim
položajem, saj sta v teh družinah v večji meri prisotni tudi prekomerna telesna teža in
debelost. Ker telesna samopodoba vpliva na številne vidike mladostnikovega življenja, je zelo
pomembno, da prepoznamo in krepimo ključne varovalne dejavnike za zadovoljstvo s
telesno samopodobo.
Jensen (2009) navaja, da večja pojavnost zdravstvenih težav med učenci iz manj
spodbudnega okolja zaradi revščine vodi v povečano izostajanje od pouka, daljše izostanke,
zamujanje

z

ocenjevanjem,

obolevanje

med

šolskim

letom

ter

stopnjevanje

nediagnosticiranih in nezdravljenih zdravstvenih težav.
Vse to je prisotno tudi pri drugih učencih, vendar je bolj pogosto in resno pri učencih iz manj
spodbudnega okolja zaradi revščine, ki zamudijo ključne vsebine in ne razvijejo veščin, ki se
jih učijo v razredu. Učitelji pogosto vidijo te učence kot neskrbne ali nezainteresirane, čeprav
je pravi razlog v tem, da so premalo prisotni v razredu, da bi vztrajali in sledili pouku.
1.2.4.4.

Vpliv revščine na kognitivni razvoj

Kognitivne sposobnosti so zelo kompleksne in se jih lahko meri na različne načine. Prav tako
pa lahko nanje vplivajo številni dejavniki, med katerimi je tudi socialno-ekonomski status, ki
je močno povezan s številnimi pokazatelji otrokovih kognitivnih sposobnosti, vključno z
inteligenčnim kvocientom, testi sposobnosti, šolskimi ocenami in pismenostjo (Jensen,
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2009). Povezave med socialno-ekonomskim statusom ter kognitivnimi sposobnostmi in
učinkovitostjo so zelo pomembne (Gottfried, Bathurst, Guerin in Parramore, 2003, v Jensen,
2009) in vztrajajo skozi vse stopnje otrokovega razvoja, od zgodnjega otroštva skozi
adolescenco v odraslost.
Analiza longitudinalne študije izvedene v ZDA (Early Childhood Longitudinal StudyKindergarten cohort – ECLS-K), ki sta jo opravila Lee in Burkam (2002, v Neuman in Celano,
2006) je pokazala, da so povprečni kognitivni rezultati 4-letnih otrok iz višjega socialnoekonomskega statusa za 60 % nad rezultati otrok iz nizkega socialno-ekonomskega statusa
Na osnovi predhodnih študij ta začetna vrzel s starostjo otrok vztraja oz. se celo poveča
tekom šolanja (Juel, Griffith in Gough, 1986, v Neuman in Celano, 2006).
Možnosti za intelektualni razvoj, kot je razvoj kognitivnih veščin in vzorcev mišljenja, so tudi
rezultat socialnih interakcij. Socialno okolje, ki se oblikuje v pogojih revščine, vpliva na razvoj
otrok tudi z omejevanjem načinov učenja, kako živeti v socialnih skupinah. Otroci, ki živijo v
manj spodbudnem okolju zaradi revščine, ne zmorejo razviti vzajemnih zadovoljujočih
socialnih odnosov (Pellino, 2007). V procesu učenja kako razmišljati je jezik pomembno
orodje. Če ima otrok omejene možnosti za učenje jezika, urejanje zaznav in razvoj drugih
višjih kognitivnih procesov, je njihova sposobnost za reševanje problemov in sposobnost
neodvisnega razmišljanja ovirana in zmanjšana (Guerra in Shutz, 2001, v Pellino).
Za uspešno delovanje učencev v šoli njihovi možgani uporabljajo "operacijske sisteme", ki
obsegajo zbirko nevrokognitivnih sistemov, s pomočjo katerih lahko učenci vzdržujejo in
usmerjajo pozornost, se učijo, predelujejo šolsko snov in razmišljajo kritično. Za učenje je
ključnih pet sistemov (Gardini, Cornoldi, De Beni in Venneri, 2008):


Izvršilni sistem – vključuje ustvarjanje načrtov, oblikovanje odločitev, prestavljanje
zadovoljitev na kasnejši čas ter zadrževanje misli v spominu. Omogoča tudi
"vzpostavljanje" različnih zbirk pravil, kako se vesti (npr. zbirko pravil, ki jih oseba
uporablja za poznane ljudi, ter zbirko pravil, ki jih uporablja ob srečanju s tujci).



Jezikovni sistem – obsega semantične, sintaktične in fonološke aspekte jezika. Je
osnova za izgovorjavo, veščino branja in veščino pisanja.
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Sistem pomnjenja – omogoča natančno učenje (iz besedil, izgovorjenih besed in slik)
ter, če je primerno, tudi shranjevanje naučenega znanja.



Sistem prostorske kognicije – zajema sposobnost mentalnega predstavljanja in
upravljanja s prostorskimi relacijami med predmeti. Pomemben je za organizacijo in
vizualizacijo informacij ter za njihovo postavljanje v zaporedje. Je nujen za
matematiko in glasbo.



Sistem vizualne kognicije – odgovoren je za prepoznavanje vzorcev in miselnih
vizualnih predstav, za prevajanje mentalnih predstav v bolj abstraktne reprezentacije
oblike in lastnosti predmeta ter recipročno prevajanje vizualnega znanja v miselne
predstave.

Strokovnjaki kognitivne nevroznanosti ugotavljajo, da so med posamezniki iz nižjega
socialno-ekonomskega statusa ter posamezniki iz višjega socialno-ekonomskega statusa
pomembne razlike v teh ključnih sistemih (Jensen, 2009). Zelo močno povezavo dokazujejo
med socialno-ekonomskim statusom in jezikom. Jezikovno učenje v domačem okolju se pri
otrocih iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine razlikuje od jezikovnega učenja otrok iz
materialno bolje preskrbljenih družin. Bowman, Donovan in Burns (2000) v svoji študiji
dokazujejo, da so med njimi velike razlike v pridobivanju in uporabi jezika, v jezikovnem
razumevanju, v razumevanju števil in vzročno-posledičnih odnosov ter v vèdenju o svetu, ki
jih obkroža.
V domovih družin, ki živijo v revščini, je na razpolago manj stimulativnih igrač in knjig, ki
spodbujajo jezikovni razvoj. Starši manj vzpodbujajo in podpirajo intelektualno znanje ter
kasneje šolsko uspešnost. Če jih primerjamo z ekonomsko bolje preskrbljenimi družinami,
uporabljajo starši, ki živijo v revščini, pri igranju z otroki manj različnih iger jezikovnega tipa,
ki so koristne za zgodnje jezikovno učenje, ter svoje otroke očitno manj pogosto spodbujajo k
pravilnemu izražanju, jih manj opozarjajo ob neustreznem ter nepravilnem uporabljanju
besed in jezika. Zato imajo učenci iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine skromnejše
besedne sposobnosti (Walker, Greenwood, Hart in Carta, 1994).
Jezikovno učenje učencev iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine je lahko še dodatno
ovirano zaradi kulturno in jezikovno drugačnega domačega okolja, v katerem njihove družine
živijo. Jezikovne učne zmožnosti učencev so omejene tako pri jeziku, ki ga govorijo v družini,
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kot pri jeziku, s katerim se srečujejo zunaj doma. V šoli imajo zato težave pri usvajanju znanj
v slovenskem jeziku, ker ga slabo razumejo in govorijo. Učenci, ki slabo obvladajo jezik, v
katerem poteka poučevanje, se srečujejo s številnimi težavami pri sporazumevanju in
spremljanju pouka. Okolje njihovih težav, ki so posledica pomanjkljivega obvladovanja
šolskega pojmovnega jezika, pri spremljanju razlage pogosto ne zaznava pravilno, posebno
takrat, če je njihovo sporazumevanje v praktičnih situacijah ustrezno.
Tako kot jezik je tudi branje eden izmed najpomembnejših dejavnikov, na katerega vpliva
razvoj otrokovih možganov. Vsako izmed veščin vključenih v proces branja (fonološko
zavedanje, tekočnost, besednjak, fonetika in razumevanje) je potrebno natančno poučevati.
Poučevanje pa zahteva pozornost, osredotočenost in motivacijo starša, za kar pa si starš, ki
se bori za preživetje, ne vzame časa in tudi nima potrebnega znanja. Čeprav ti starši naredijo
za svoje otroke vse, kar je v njihovi moči, so otroci zaradi omejenih virov še vedno močno
prikrajšani. Otroci iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine prejmejo manj kognitivnih
spodbud kot otroci iz bolje materialno preskrbljenih družin. Pomanjkanje knjig in manjši
interes za ukvarjanje z otrokom v predšolskem obdobju (branje in pripovedovanje pravljic,
pogovarjanje, igranje) vplivata na otrokovo skromno splošno poučenost, sposobnost
pozornega poslušanja, na komunikacijo in obseg besednjaka.
Mnogi učenci iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine zaostajajo za svojimi vrstniki ob
samem vstopu v šolo. Kognitivne spodbude, ki jih otrokom zagotovijo starši že v predšolskem
obdobju, so pri tem ključnega pomena. Ker so učenci iz manj spodbudnega okolja zaradi
revščine prikrajšani za te spodbude, so njihovi primanjkljaji v šolskem obdobju povezani s
pomanjkljivo razvitimi kognitivnimi, socialnimi in čustvenimi kompetencami, ki močno
vplivajo na širjenje besedišča, IQ in socialne veščine (Bradley, Corwyn, Burchinal idr., 2001, v
Jensen, 2009). Učitelji opažajo pri številnih učencih iz manj spodbudnega okolja zaradi
revščine manj razvite sposobnosti in spretnosti (analiza glasov v besedah, grafomotorne
spretnosti, strategije štetja, strategije branja, sledenje navodilom, spretnost fonološkega
zavedanja), ki omogočajo uspešno učenje osnovnih šolskih znanj, kot so branje, pisanje in
računanje.
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1.2.5. Ekonomske posledice revščine
Posledice revščine se kažejo v obsežnem nizu socialnih in ekonomskih težav, s katerimi se
srečuje tako posameznik kot celotna sodobna družba. V Evropski uniji živi pod pragom
revščine 84 milijonov ljudi, od tega je več kot 50 % žensk in 20 milijonov otrok (Uradni list
Evropske unije C248, 2011). Sedanja gospodarska kriza je najmočneje prizadela najbolj
ranljive skupine, kot so osebe s posebnimi potrebami, migranti, narodnostne manjšine,
osamljeni starejši, otroci, brezposelni, …
Brezposelnost prebivalcev ima za družbo in posameznika ekonomske in socialne posledice,
saj visoka brezposelnost vpliva na zaviranje gospodarske rasti, ker niso uporabljene vse
človeške zmožnosti. Brezposelnost in posledično revščina je tesno povezana s stopnjo
dosežene izobrazbe posameznika, saj je najpomembnejši mehanizem za pojav pomanjkanja
in prikrajšanosti ter pomembno vpliva na posameznikovo uspešnost na trgu dela (Cvahte,
2004). V Evropski uniji petina mladih oseb do 24. leta ne dokonča osnovnega šolanja (Jereb,
2011) oz. eden izmed sedmih mladih Evropejcev opusti šolanje, ne da bi pridobil veščine oz.
kvalifikacije, ki dandanes veljajo kot potrebne za uspešen vstop na trg dela in za dejavno
udeležbo v gospodarstvu, temelječem na znanju (Nevala idr., 2011). V Evropi je trenutno 6,4
milijona mladih, ki so razvrščeni med osipnike (Nevala idr., 2011) in se ne zmorejo ustrezno
prilagoditi na tehnološki in znanstveni napredek ter na gospodarske spremembe v družbi, v
kateri živijo (Jereb, 2011).
Zadnja leta predstavlja izobraževanje ključni pojem ekonomskega in socialnega razvoja, saj
povzroča neustrezna izobrazba velikanske javne in socialne stroške zaradi nižjih prihodkov in
gospodarske rasti, nižjih davčnih prihodkov in dražjih javnih storitev, kot so zdravstvo,
pravosodje in socialni prispevki (Nevala, 2011). Zato je Evropska komisija leta 2006
(European Commision, 2006a, str. 6, v Psacharopoulos, 2006) sprejela sklep, da sta izobrazba
in usposabljanje kritična dejavnika za razvoj dolgoročnega potenciala konkurenčnosti kot
tudi družbene povezanosti v Evropski uniji. Kot odgovor na naraščanje socialnih razlik med
šolajočo se mladino ter neuresničene zahteve po enakih možnostih dostopa do
izobraževanja sta evropski parlament in Svet Evropske unije istega leta (2006) sprejela
dokument Učinkovitost in pravičnost v evropskih sistemih izobraževanja in usposabljanja, ki
državam članicam služi kot temeljni dokument pri oblikovanju ukrepov proti odpravljanju
40

Milena Košak Babuder BRALNO RAZUMEVANJE IN RAZVOJ BRANJA ZA UČENJE PRI OTROCIH IZ MANJ
SPODBUDNEGA OKOLJA ZARADI REVŠČINE

nepravičnosti v izobraževanju, torej tudi v boju proti revščini in socialni izključenosti.
Dokument pripisuje evropskim sistemom izobraževanja in usposabljanja ponovno ključno
vlogo pri razvoju dolgoročnega potenciala Evropske unije za konkurenčnost in socialno
vključenost (Arh in Flander, 2011).
Šolski osip oz. šolska neuspešnost mladih ima hude finančne posledice, saj povzroča
velikansko socialno in ekonomsko breme tako za posameznike kot za družbo – stroški
zgodnjega osipa tako znašajo od enega do dveh milijonov evrov v celotnem življenju
posameznika, ki je prezgodaj opustil šolanje (Nevala, 2011). Vseživljenjski stroški takšne
izključenosti na Nizozemskem na posameznega osipnika znašajo približno 1,8 milijona EUR,
na Finskem pa znašajo letni stroški na posameznika, ki je prezgodaj opustil šolanje, 27.500
EUR letno, kar v celotnem življenju (40 let) znaša več kot 1,1 milijona EUR – in v splošnem
velja, da so ti stroški še podcenjeni (prav tam, 2011, str. 6-7).
Tudi Psacharopoulos (2007) vidi socialno ekonomske posledice šolske neuspešnosti mladih
kot osebni, socialni in državni strošek (finančne posledice za državo). Osebni stroški se tičejo
posameznika in se kažejo direktno na trgu dela (bolj pogosto in dlje časa trajajočo
brezposelnost, nižji začetni in življenjski prihranki posameznika, slabši zdravstveni status,
slabše osebno zadovoljstvo, …), medtem ko imajo socialni stroški vpliv na družbo kot celoto
in niso tako direktno opazni (povečana kriminaliteta, slabši pozitivni vplivi posameznika na
sodelavce, nižja stopnja ekonomske rasti podjetja, slabši medgeneracijski vpliv staršev na
otroke, slabši javni zdravstveni položaj, višja brezposelnost ter slabša socialna povezanost).
Stroški pa se ocenjujejo tudi preko finančnih posledic za državo (nižji davčni prihodki, višja
brezposelnost in socialni prispevki, višji izdatki v javnem zdravstvu, višji izdatki za policijo in
sodstvo …).
V državah Evropske unije se zmanjšuje število nizko kvalificiranih zaposlitev. Evropska
ekonomija vedno bolj potrebuje visoko usposobljene delavce, zato predstavlja neustrezna
usposobljenost prebivalcev vedno večjo skrb v večini članic, saj ogroža konkurenčnost
Evrope v prihodnosti. Napovedi za Evropo kažejo, da se bodo ekonomske posledice zaradi
predčasne opustitve šolanja mladih v prihodnosti še povečale. Do leta 2020 bo kar 85 %
zaposlitev zahtevalo višje kvalifikacije, tako se bo delež zaposlitev, ki so razpoložljive za ljudi z
nizko izobrazbo, zmanjšal z 20 % na 15 %. Visok delež mladih, ki predčasno zapustijo šolanje,
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predstavlja v kombinaciji z demografskimi spremembami tveganje za pomanjkanje
usposobljenih delavcev in zmanjševanje ekonomske rasti Evropske unije (European
Commission, 2010b).
Politika izobraževanja in usposabljanja ima lahko močan pozitiven učinek na ekonomske in
socialne izide, vključno s trajnostnim razvojem in socialno kohezijo (Arh in Flander, 2011).
Tako mikro kot makro učinki izobraževanja se odražajo na ravni države preko ekonomske
rasti narodnega gospodarstva (Bassanini in Scarpetta, 2001, v Jereb, 2011). Vsako leto
šolanja posameznika je povezano z višjo stopnjo ekonomske rasti ter z višjo kakovostjo na
vseh področjih življenja, hkrati pa država prihrani znatno vsoto bruto družbenega proizvoda
(Psacharopoulos, 2007). Prav tako bolj izobraženi starši vzgajajo bolj izobražene in
ozaveščene otroke na vseh področjih (na področju zdravega načina življenja, oblikovanja
dobre samopodoba, sposobnost konstruktivnega reševanja konfliktov, razvijanja v
zanesljivega in uspešnega učenca in kasneje delavca …) (Lucas, 1988, v Jereb, 2011).
Nepravičnosti v izobraževanju in usposabljanju ter posledično revščina in socialna
izključenost povzročajo velikanske skrite izdatke, ki zajemajo izgube davka na dohodek, večje
povpraševanje po zdravstvenem varstvu in državni podpori ter stroške višjega odstotka
kriminala in prestopništva, ki so redko prikazani v javnih računovodskih sistemih (Arh in
Flander, 2011). Povezava med uspešnostjo pri izobraževanju in prikazanimi socialnoekonomskimi posledicami (Psacharopoulos, 2007, v Jereb, 2011) je lahko neposredna (ko
izobraževanje spremeni vedenje, ki je spodbudno za določene dosežke) ali posredna
(izobrazba posredno vpliva na posledice in merjene rezultate). Posredna povezava med
uspešnostjo pri izobraževanju in socialno-ekonomskimi posledicami lahko pomeni tudi, da se
šele pri naslednjih generacijah pokažejo kakovostne posledice vpliva slabše izobrazbe.
Analize stroškov in dobičkov pri ugotavljanju ekonomičnosti vlaganja državnih sredstev v
izobraževanje kažejo, da prinašajo investicije v izobraževanje visoka povratna sredstva, ki
daleč presegajo stroške teh investicij. Visoke stopnje osipa mladih iz izobraževanja pa
neugodno vplivajo tudi na izvajanje vseživljenjskega učenja in so "zapravljanje tako
posameznikovih priložnosti kot družbenega in gospodarskega potenciala" (Evropska komisija,
v Nevala, 2011). Z zmanjšanjem evropske stopnje šolskega osipa za eno samo odstotno točko
bi evropsko gospodarstvo vsako leto pridobilo skoraj pol milijona dodatnih kvalificiranih
mladih kandidatov za zaposlitev (Evropska komisija, 2011).
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1.2.6. Revščina in izobraževanje
Povezava med revščino in izobraževanjem je moderen konstrukt, ki izvira iz povojnega
obdobja druge svetovne vojne problematiziranja revščine ter pojava diskurza "revščina kot
pomanjkanje in razvoj kot njeno nasprotje". Od takrat se pojmovanje in obravnava revščine v
akademskih krogih ter razvojnih inštitucijah neprestano razvija, s tem pa tudi raziskovanje in
opredeljevanje vloge izobraževanja pri zmanjševanju revščine

(Zahkharia, 2006).

Izobraževanje oz. izobrazba je postala "zdravilo" za številne človeške tegobe. Vidik
"izobrazbe kot zdravilo" oz. "izobrazbe kot posredovanja" (Zahkharia, 2006) je povzročil, da
je izobraževanje postalo sestavni del razvojnih načrtov za preprečevanje in premagovanje
revščine. Poleg tega je teorija človeškega kapitala tesno povezala ekonomski razvoj z
izobraževanjem ter je pomemben prevladujoč okvir za izkoreninjenje revščine še danes.
Sočasno so na državnih, lokalnih in mednarodnih nivojih pristopili k zagotavljanju
izobraževalnih dejavnosti z vidika človekovih pravic. Septembra 2000 je mednarodna
skupnost ponovno potrdila svojo zavezanost k izboljševanju pogojev za tiste, ki živijo v
revščini skozi "Razvojne cilje organizacije Združenih narodov ob tisočletju" (United Nations
Milennium Developement Goals, v Zahkharia, 2006 ). Med devetimi ključnimi cilj drugi cilj
zagotavlja, da bodo do leta 2015 povsod po svetu otroci imeli možnost dokončati celotno
petletno osnovno šolanje. Ta pravica do izobraževanja je pomembna v mednarodni razvojni
retoriki, saj pod bolj sprejemljivim okriljem človekovih pravic zajema nacionalne ekonomske
programe in geostrateške interese donatorskih držav (Zahkharia, 2006).
Znanstveniki s področja družbenih ved trdijo, da je izobrazba tista, ki ima pomembne in
dolgo trajajoče spremembe na življenje otrok, ki se soočajo z revščino (Barnett, 1998;
Brooks-Gunn, 2003; Karoly idr., 1998, v Johnson, 2006). Šolanje je tesno povezano s socialnoekonomskim statusom in je hkrati tudi glavni sodobni mehanizem za dosego družbenega
položaja posameznika (Bell, 1971, v Flere idr., 2009; Grusky, 2001, v Flere idr., 2009).
Podatki anket, ki so bile opravljene v evropskem prostoru (Arh in Flander, 2011), kažejo, da
imajo znanje in s tem celotni proces izobraževanja in usposabljanja, še zlasti pa koncept
vseživljenjskega učenja ter delo izobraževalnih institucij ključno vlogo pri kratkoročnem in
dolgoročnem preprečevanju revščine in socialne izključenosti v Evropi. Vloga znanja in s tem
šole je ključnega pomena pri reševanju gospodarske krize in nadaljnjem vzponu evropskega
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gospodarstva kot celote ter blaginje vsakega posameznika. Pravo znanje in ustrezna
usposobljenost sta in bosta tudi v bodoče konkurenčna prednost vsakega posameznika in
Evrope kot ekonomske entitete (Arh in Flander, 2011).
Manj spodbudno okolje družin z nižjim socialno-ekonomskim statusom praviloma vpliva na
otrokov razvoj komunikacijskih sposobnosti, sposobnosti socialne integracije in tudi na
obvladovanje šolskih znanj in strategij na začetku šolanja (Kavkler idr., 2010). Lewis in
Doorlag (1991, v Košak Babuder, 2004) ugotavljata, da se pri skupini otrok s posebnimi
potrebami, ki živijo v revnih družinah, najpogosteje izražajo posebne izobraževalne potrebe
in posebne potrebe povezane s socialno vključenostjo. Otroci vstopajo v šolo z znanji in
strategijami, ki so rezultat izkušenj iz predšolskega obdobja. Za večino otrok sta pred
pričetkom šolanja dom in domače okolje najbolj vplivno učno okolje. Od števila in kakovosti
izkušenj iz predšolskega obdobja je odvisno, kako bo potekal njihov kognitivni razvoj (Bradley
in Corwyn, 1999, v Howard, Dresser in Dunklee, 2009). Jezik vpliva na otrokovo razmišljanje,
razsojanje in učinkovito komunikacijo. Spodbujanje zgodnjega otrokovega jezikovnega
razvoja pa pomembno vpliva na razvoj otrokovih potencialov. Z raziskavami vedno pogosteje
odkrivajo, da je otrokova jezikovna spretnost odločilen dejavnik za pozitiven prehod v
šolanje (Beitchman idr., 1996, v Hay idr., 2003). Zaostanki v jezikovnem razvoju ali jezikovne
težave imajo pomemben negativen vpliv na otrokovo izobraževanje (Seidenberg, 2002; Silver
in Hagin 2002, v Hay idr., 2003). Študije, izvedene v ZDA, so pokazale, da otroci manj
spodbudnega okolja zaradi revščine ob vstopu v šolo zaostajajo za svojimi vrstniki v
jezikovnih sposobnostih za celo leto in pol (Grundel, Oliveira in Geballe, 2003). Že na samem
začetku se njihovo šolanje prične s precejšnim izobraževalnim primanjkljajem, ki so vzrok
njihove večje ali manjše učne neuspešnosti.
1.2.6.1.

Vpliv revščine na vedenje in socialno vključenost učencev

Doživljanje učne neuspešnosti je najpogostejši vir nezadovoljstva pri učencu in se zrcali tako
v odnosih v družini kot otrokovem splošnem dojemanju sebe in vključevanju v vrstniške
skupine. Vzroke za učno neuspešnost otroci večinoma pripisujejo sebi. Izkušnja učnega
uspeha je pomembna komponenta doživljanja in sprejemanja sebe. Neuspešnost učencev v
šoli se pogosto povezuje z občutki lastne nekompetentnosti, z občutki krivde zaradi
neustreznih učnih navad, občutki popolne nemoči in izgube smisla (Pucelj in Bevc Stankovič,
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2007). Socialno prikrajšan, izključen otrok ima več možnosti, da bo učno neuspešen v
primerjavi z enako nadarjenim vrstnikom, ki mu starši lahko zagotovijo podporo, motivacijo
in razne oblike pomoči. Do katere stopnje se dogaja izključevanje otrok iz manj spodbudnega
okolja zaradi revščine pa je odvisno od (Barrera, 1995, v Košak Babuder, 2004):


stopnje podobnosti in različnosti otrokovega domačega okolja od šolskega okolja
(Čim bolj se otrokovo domače okolje razlikuje od šolskega okolja, tem več težav lahko
pričakujemo pri vključevanju otroka.) in



stopnje sprejetosti ali nesprejetosti otrokovih vrednot in vedenj (Otroci se težko
prilagajajo normam, ki veljajo v šoli, in ne poznajo ter zato tudi ne upoštevajo pravil
vedenja in norm, ki veljajo v šolskem okolju, zato so slabše sprejeti pri učiteljih in
vrstnikih.).

Učitelji morajo razumeti pojav revščine, njene značilnosti in posledice, s katerimi se soočajo
učenci, ki odraščajo v takšnem okolju, biti morajo občutljivi za številne potrebe, s katerimi
otroci, ki odraščajo v manj spodbudnem okolju zaradi revščine, vstopajo v razred. Socialni
vidik ima zelo pomemben vpliv na razvoj otroka. Socialni svet, ki ga ti otroci srečajo v šoli, se
odvija po čisto drugačnih pravilih ali normah kot pa socialni svet, v katerem živijo. Naloga
učitelja je, da poišče harmoničen odnos med vrednotami učenca in vrednotami, ki so
poudarjene v šoli (Pellino, 2007).
Prvotni vzroki učnih težav otrok iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine izvirajo
najpogosteje iz okolja (skromnejši besednjak), lahko so prvotni vzroki v otroku (specifični
primanjkljaji, razvojne motnje) ali pa so kombinacija vzrokov v okolju in otroku. Prepletajo se
različni neugodni dejavniki, kot so slaba samopodoba, skromno predznanje, socio-kulturni
dejavniki, slabše razvite jezikovne in komunikacijske sposobnosti, slabše razvite strategije,
vedenjske posebnosti …
Pri učencih z učnimi težavami iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine najpogosteje
zasledimo jezikovno-kulturno drugačnost, nižje izobrazbene dosežke in slabšo sposobnost
socialnega vključevanja. Učne težave in težave socialne vključitve nastopijo takrat, ko je
učenec umeščen v povsem drugačno okolje, kot je domače, in ima to okolje do učenca
drugačna pričakovanja, kot so pričakovanja otrokovega domačega okolja. Ker jih učitelji
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pogosto doživljajo kot splošno manj sposobne, jim omogočajo manj priložnosti za razvoj
njihovih potencialov.
Socialno-ekonomski status vpliva na vedenje skozi posameznikova prizadevanja, občutek
samo-učinkovitosti, osebne norme in emocionalno stanje. Močan občutek samoučinkovitosti lahko pomaga okrepiti rezilientnost do raznolikosti, ki jo pogosto najdemo v
ekonomsko prikrajšanem okolju učencev. Učenci iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine
pogosto živijo v kaotičnih in nestrukturiranih okoljih, zaradi česar imajo težave pri
uravnavanju svojih čustev, so brez ustreznih modelov odraslih ter imajo občutek, da nimajo
niti možnosti niti kontrole nad svojo usodo (Pellino, 2007).
Nedavne ugotovitve (Harris, 2006, v Jensen, 2009) kažejo, da ima učenčeva kompleksna
mreža socialnih odnosov, z vrstniki, odraslimi v šoli in družinskimi člani bistveni večji vpliv na
njihovo vedenje, kot so raziskovalci mislili v preteklosti. Ta proces se začne že s primarnimi
odnosi s starši in vzgojitelji, kar oblikuje osebnost otroka, ki je lahko zaupljiva in predana ali
pa nezaupljiva in negotova. Učenci, ki so zaupljivi in predani, se običajno v šoli vedejo bolj
ustrezno (Blair idr., v Jensen, 2009).
Ko otroci vstopijo v šolo, na njihovo vedenje pomembno vplivajo tako dejavniki socializacije
kot socialni status. Proces šolske socializacije od učencev zahteva, da so bodisi enaki svojim
vrstnikom ali pa tvegajo socialno izključenost (Jensen, 2009). V vrstniških skupinah se
pojavlja vrstniški pritisk, ki usmerja posameznikovo težnjo, da prilagodi svoja mnenja, stališča
in dejanja prevladujočim značilnostim vrstniške skupine (Gorenc, 2007). Vrstniki lahko z
norčevanjem in zavračanjem predstavljajo neugoden razvojni kontekst. Kopičenje takšnih
izkušenj pa lahko vodi do povečane anksioznosti, izogibanja vrstnikom, socialne pasivnosti
ter nizke socialne kompetence v vrstniških odnosih (Umek idr., 2004, v Gorenc, 2007).
Socialno izolirani otroci in mladostniki pogosteje kažejo šolsko neprilagojenost, imajo manj
podpore pri soočenju s stresnimi življenjskimi dogodki ter manj zaupanja in izkušenj z
iskanjem podpore pri drugih, kot odrasli pa imajo več težav z duševnim zdravjem, saj
ohranjajo tak vzorec tudi v odraslosti (Pečjak in Košir, 2004, v Gorenc, 2007).
Podatki iz raziskave Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju (HBSC 2006, v Gorenc,
2007) so pokazali, da mladostniki z več prijatelji prihajajo iz družin z visokim socialnoekonomskim statusom, medtem ko mladostniki, ki nimajo zares dobrih prijateljev,
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najpogosteje prihajajo iz družin z nizkim socialno-ekonomskim statusom. Vrstniške družbe v
tem obdobju namreč izražajo precej nestrpnosti do "drugačnih" posameznikov in hitro
izločijo nekoga tudi zato, ker ne dosega enakega materialnega standarda kot večina. V isti
raziskavi (prav tam) podatki o vrstniških odnosih v povezavi socialno-ekonomskim statusom
družine nakazujejo, da so mladostniki iz družin z nizkim socialno-ekonomskim statusom
izključeni iz določenih oblik vrstniških odnosov (imajo manj prijateljev, s prijatelji preživljajo
manj časa po šoli ali zvečer ter manj pogosto komunicirajo s prijatelji preko sodobnih
elektronskih poti). Posledično so prikrajšani za učenje socialnih veščin, ki je ključna razvojna
naloga tega obdobja. Hkrati pa je vrstniška izoliranost povezana tudi z nižjim subjektivnim
zadovoljstvom z življenjem, večjo kasnejšo neprilagojenostjo in večjo verjetnostjo izpada iz
izobraževalnega sistema (Gorenc, 2007).
Vsi učenci si prizadevajo za socialno sprejetost in za višji socialni status, kar se kaže v
njihovem dokazovanju na različnih področjih – kot je šport, osebni stil, smisel za humor …
Socialno-ekonomski status družine je pri tem zelo pomemben. Učenci iz manj spodbudnega
okolja zaradi revščine so v tem popolnoma enaki svojim vrstnikom, vendar pa se morajo
vsakodnevno spoprijemati z izzivi, ki so posledica dejavnikov tveganja in s katerimi se ostalim
učencem ni potrebno soočati. Med seboj prepleteni primarni dejavniki tveganja, ki so
posledica revščine, predstavljajo za učence iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine
velikanski izziv za njihovo izobraževalno in socialno uspešnost. Z boljšim razumevanjem teh
dejavnikov tveganja lahko učitelji in šolski strokovni delavci učinkovito pomagajo tej skupini
učencev, da uspejo (Jensen, 2009).
1.2.6.2.

Vpliv in posledice revščine v šolskem okolju

Šola je poleg družine okolje, ki odigra eno od ključnih vlog pri otrokovem razvoju, saj pomaga
učencem pri doseganju znanja, razčiščevanju stališč, razvijanju veščin, ki jih potrebujejo za
dejavno sodelovanje v kasnejšem odraslem življenju (Pucelj in Bevc Stankovič, 2007).
Učenci iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine imajo lahko splošne učne težave pri
večini izobraževalnih predmetov (usvojijo nižjo raven pismenosti, slabše obvladajo strategije
reševanja problemov, skromna je sposobnost generalizacije znanja itd., uspešni pa so lahko
pri praktičnih dejavnostih) in/ali imajo specifične primanjkljaje pri posameznih predmetih
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(Kavkler, 2001). Med učenci iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine so otroci, ki so zelo
nadarjeni, otroci, ki so povprečno uspešni, in otroci, ki imajo posebne vzgojno-izobraževalne
potrebe. Revščina lahko s svojimi dejavniki tveganja pri teh otrocih poleg socialnega in
psihološkega področja ovira tudi izobraževalno uspešnost. V literaturi zasledimo podatek
(Kavkler, 1999), da 60 odstotkov otrok z učnimi težavami izhaja iz družin z nizkim socialnoekonomskim statusom. Njihove učne težave so posledica socialne in kulturne prikrajšanosti.
Cortiella (2009, v Kavkler idr., 2010) navaja, da so v ZDA težave pri učenju pogostejše v
družinah, ki se spopadajo z revščino, saj ima 4,7 % učencev iz družin, ki se spopadajo z
revščino, v starosti od 6-17 težave pri učenju, medtem ko je takih učencev iz družin, ki se ne
spopadajo z revščino, 2,7 %.
Pri učencih iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine se pogosto pojavljajo razvojni
zaostanki in učne težave. V šolskem sistemu, ki ima svoje lastnosti, zahteve in pravila
naravnana na povprečnega učenca, dobijo lastnosti učencev, ki niso po meri šole, v katero
sodijo in so jo po zakonu dolžni obiskovati, značaj motnje na področju storilnosti ali vedenja,
ali značaj psihosocialnega problema, ker imajo učne in čustvene težave ter travme, ki ovirajo
proces učenja oz. ker izhajajo iz drugačne kulture ali nižjega socialno-ekonomskega okolja –
revščine. Otrok je "slab" učenec in njegovo vedenje je neustrezno glede na šolska pravila. Če
učenčeve

razvojne

značilnosti,

temperamentne

lastnosti,

sposobnosti,

kulturna

opremljenost, predznanje, znanje jezika ali druge lastnosti niso skladne z zahtevami, s pravili
in z določili šole, če učenec ni po meri šole, se težave in problemi pri njem stopnjujejo (Mikuš
Kos, 2002, v Košak Babuder, 2004):


otrokova lastnost, značilnost, posebnost, primanjkljaj,



s šolo neskladna lastnost,



za šolo nezaželena lastnost,



za šolo neprimerna lastnost,



za šolo moteča lastnost,



motnja (šolski neuspeh, neprimerno vedenje),



psihosocialne težave,



psihosocialne motnje.
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Zaradi vseh teh zgoraj naštetih težav in ovir, s katerimi se soočajo otroci iz manj
spodbudnega okolja zaradi revščine se posledično pri njih pojavlja pomanjkanje motivacije v
povezavi s šolo in udejstvovanjem v njej. Ključ za razumevanje motivacije pri otrocih, ki živijo
v revščini, sta koncept učinka in koncept prizadevnosti, ki obsegata samoučinkovitost in
samouravnavanje. Bivanjsko okolje in kultura revščine pogosto pustita v otroku nizek nivo
motivacije za učenje. Poleg dejstva, da vso svojo energijo usmerja v borbo za preživetje, ima
zelo skromne izkušnje s šolanjem ali pa celo dobiva iz domače okolice sporočila, da ne
potrebuje šole, da bi bil uspešen (Pellino, 2007). Koncept učinka pomeni, da lahko
posameznik načrtno spreminja stvari skozi dejanja. Če učitelj uspe pokazati otrokom, da
lahko spreminjajo stvari, jim s tem omogoči, da so aktivni v svojem razvoju ter prevzemajo
odgovornost za svoje učenje, osebni razvoj in dosežke (Bandura, 2001, v Pellino, 2007). Z
uporabo zaznavnih, motoričnih in kognitivnih procesov postanejo otroci aktivni udeleženci
pri izpolnjevanju nalog in ciljev, kar da njihovemu življenju pomen. Pri tem raziskujejo okolje,
z njim manipulirajo in nanj vplivajo. Mnogi otroci iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine
se ob soočenju s težkimi situacijami zapletejo v negativni samogovor ter svoje neuspehe
doživljajo kot nepremagljive ovire. Ne znajo povečati svojega truda in zlahka obupajo, ker si
neuspehe interpretirajo kot osebno neučinkovitost (Pellino, 2007). Prizadevnost se nanaša
na povezavo med znanjem, čustvom in vedenjem. Je namerno, ciljno usmerjena
komponenta motivacije, ki pojasni, kako se znanje in čustvo pretvorita v vedenje. Še posebej
je prizadevnost pomembna za učenje. Je nekaj, česar primanjkuje pri učencih iz manj
spodbudnega okolja (Huitt, 1999). Naloga učiteljev je, da učencem pomagajo razviti
prizadevnost, veščine samo-uravnavanja (cilji, načrti, vztrajnost) in samo-učinkovitost
(prepričanje , da se nekaj lahko stori) (Pellino, 2007).
Učenci iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine se zaradi preteklih izkušenj pogosto
bojijo, da bodo neuspešni ali pa so od svojih staršev pridobili napačna pričakovanja. Kljub
temu, da so lahko zelo sposobni učenci, pa zaradi neugodnih izkušenj, ki so postale del
njihovega prepričanja, pričnejo verjeti, da se ne morejo učiti. S tem ko dvomijo v svoje
izobraževalne sposobnosti, že vnaprej, še preden dokončajo nalogo, pričakujejo slabe
rezultate in ocene. To pa vpliva na to, da si postavljajo prenizke cilje oz. jih sploh nimajo. Če
pa imajo postavljene cilje, pa se morajo ti učenci naučiti, kako jih lahko dosežejo ter razviti
zavedanje o svojih zmožnostih. Cilji morajo biti težki, vendar dosegljivi, zato da se v njih
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prepozna pomemben dosežek. Zato morajo učitelji postavljati naloge, ki predstavljajo
učencem izziv ter pomembne dejavnosti, ki so merljive (Huitt, 1999).
Ali bodo učenci iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine v šoli uspeli ali ne, je močno
odvisno tudi od njihovega samo-prepričanja. Učitelji jim morajo zagotoviti intelektualne
izzive ter ustvariti takšno razredno klimo z emocionalno podporo in spodbudo, ki jim bo
pomagala pri uspešnemu udejstvovanju v izobraževalnem procesu. Potrebujejo pa tudi
uspešne učitelje, ki bodo znali nanje prenesti znanje, veščine in zanos. Mnoge težave, s
katerimi se srečujejo ti učenci, so tesno povezane s prepričanji, ki jih imajo o samih sebi ter
prostoru, v katerem živijo, izobraževalna neuspešnost pa je posledica teh prepričanj (Pellino,
2007).
Poleg motivacije in samo-prepričanja ima na učno uspešnost pri učencih iz manj
spodbudnega okolja zaradi revščine velik vpliv tudi njihova pripravljenost za učenje.
Pripravljenost je multi-dimenzionalni koncept, ki upošteva tako vedenjske in kognitivne
vidike otrokovega razvoja kot tudi prilagajanje na razred. Revščina kot dejavnik povezan s
pripravljenostjo pomeni, kako posameznik deluje brez virov in z vsem tistim, kar gre skupaj z
revščino (Slocumb in Payne, 2000, v Pellino, 2007). Revščina ni povezana le s pripravljenostjo
na šolo, ampak tudi s pripravljenostjo na vseh starostnih stopnjah, ko učenec pristopa k vsaki
novi učni izkušnji in dejavnosti (Renchler, 2000, v Pellino).
Učenci iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine se v višjih razredih pogosto začnejo
izogibati šoli in izostajajo od pouka. Težave povezane z otrokovim izostajanjem od pouka
pogosto sprožajo pri starših negativen odnos do šole. Še dodatno pa je ta negativni odnos
podkrepljen pri tistih starših te skupine otrok, ki so se sami tekom šolanja soočali z učno
neuspešnostjo (Jensen, 2009). Zato se starši največkrat izogibajo vključevanju v najrazličnejše
dejavnosti na šoli, sodelovanju z učitelji in šolskimi strokovnimi delavci glede otrokove šolske
uspešnosti ter prisostvovanju govorilnim uram in roditeljskim sestankom. Otroci pa imajo
velikokrat občutek, da jih učitelji gledajo zviška, da jih ne marajo in da podcenjujejo njihove
sposobnosti in zmožnosti, zaradi česar se velikokrat vdajo v usodo in se ne trudijo za šolski
uspeh (Mouton in Hawkins, 1996, v Jensen, 2009). Učenci, ki odraščajo v manj spodbudnem
okolju zaradi revščine, so v svojem življenju prikrajšani za skrb in nego ter zanesljivega
odraslega skrbnika. Zato so pogosto učitelji tisti, pri katerih ti učenci iščejo podporo.
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1.2.6.3.

Neustreznost pričakovanj učiteljev do učencev iz manj spodbudnega
okolja zaradi revščine in do njihovega domačega okolja

Zaradi nepoznavanja vplivov revščine na izobraževalno uspešnost in vedenje učencev, ki
živijo v revščini, imajo učitelji do njih in njihovih staršev pogosto nerealna in neustrezna
pričakovanja.
Tabela 1: Razhajanja med učiteljevimi pričakovanji in realnostjo učenčevega manj spodbudnega
domačega okolja zaradi revščine na področju delovnih navad in komunikacije (Howard, Dresser in
Dunklee, 2009)

Kakšna so učiteljeva
pričakovanja glede
domačega okolja učencev?

Kakšno je najpogosteje
domače okolje učencev iz
manj spodbudnega okolja
zaradi revščine?

Pogoste težave in vedenja
učencev iz manj
spodbudnega okolja zaradi
revščine

 Dnevne aktivnosti so dobro
načrtovane in organizirane
ter so del vsakdanje rutine.
 Starši spodbujajo,
podpirajo in omogočajo
otrokom najrazličnejše
izkušnje.
 Otroci se učijo zaupati, da
bodo njihove potrebe
zadovoljene, tudi če bodo
morali malo počakati.
 Starši zagotavljajo otrokom
številne izobraževalne
možnosti, kot so čas za
učenje, prostor za učenje,
osnovno opremo in
pripomočke ter pomoč.
 Otroci imajo redne obroke
in dovolj nočnega spanja.

 Zaposlitev staršev in njihov
službeni urnik je manj
stabilen, kar se pozna tudi
pri neustaljenih domačih
navadah.
 Družina živi iz dneva v dan
in nima ustaljenega urnika
oz. rutine.
 Otroci se ne morejo zanesti, da bodo njihove potrebe in želje upoštevane.
 Pomanjkanje učnih virov.
 Starši so premalo doma, da
bi lahko otroke spodbujali
ali podpirali.
 Otroci nimajo rednih
obrokov ter ustrezne
količine časa in prostora za
nočno spanje.

 Imajo pomanjkanje
zaupanja v odrasle.
 Ne zmorejo sedeti dalj časa
pri miru.
 Neradi poskušajo nove
stvari.
 Neradi delijo svoj čas,
prostor ali predmete oz.
stvari z drugimi otroki.

 Starši se pogovarjajo s
svojimi otroki; družinska
komunikacija je v osnovi
verbalna.
 Otroke starši spodbujajo,

 Skupen družinski čas je
lahko zelo omejen, zato so
tudi priložnosti za učenje
verbalne komunikacije zelo
skromne ali pa jih celo ni.
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 Imajo težave s pozornostjo
pri pouku (zaradi lakote in
izčrpanosti).
 Ne uspejo narediti domače
naloge.
 Se ne pripravijo na
dejavnosti v razredu.
 Pogosto ne želijo
sodelovati pri aktivnostih.
 Njihove verbalne
sposobnosti in veščine so
pomanjkljive.
 Niso pripravljeni vztrajati,
da bi stvari naredili dobro.
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da se izražajo, da širijo
besednjak in razumevanje
besed.
 Otroci dobivajo od staršev
sporočilo, da če se močno
trudiš pri opravljanju nalog,
boš uspel in za dosežene
cilje boš nagrajen.
 Že od najzgodnejših let
starši učijo otroke, da
morajo slediti njihovim
navodilom in navodilom
drugih odraslih.
 Starši svoje otroke
spodbujajo s pogosto
pozitivno povratno
informacijo.
 Otroke spodbujajo, da
sprašujejo o stvareh, ki jih
ne razumejo, starši pa so
jim pripravljeni na
vprašanja odgovoriti.

 Slovenščina morda ni
materni jezik staršev.
 Otroci se učijo odzivanja na
neverbalne namige, ki
narekujejo njihova dejanja.
 Otroci dobivajo od staršev
sporočilo: Naredi, kar
moraš, da boš preživel.
 Zaradi delovnega urnika in
drugih časovnih
obremenitev, starši manj
usmerjajo svoje otroke z
navodili in posledično tudi
ne preverjajo, ali jih otroci
upoštevajo.
 Povratna informacija
staršev je manj pogosta in
je večkrat bolj negativna
kot pozitivna.
 Starši pogosteje
preprečujejo kot pa
spodbujajo otroke k
spraševanju in postavljanju
vprašanj.

 Na vprašanja in navodila se
odzivajo neverbalno.

 Otroci niso pripravljeni
slediti navodilom.
 So nezaupljivi do
pozitivnega ojačevanja.
 Ne vprašajo, do kdaj
morajo dokončati domačo
nalogo.

Za delo z učenci iz manj zaradi revščine, je ključno, da učitelj razume učenčevo domače
okolje. To je še zlasti pomembno zato, ker učenci preživijo v domačem okolju bistveno več
časa kot pa v šolskem okolju. Zato je pomembno, da učitelj upošteva pomembnost in vpliv
domačega okolja pri delu z vsemi učenci, še posebej pa pri učencih iz manj spodbudnega
okolja zaradi revščine.
Učitelji pogosto ne razumejo izkušenj, strategij in znanj, ki jih učenci prinesejo v šolo, ter
pričakujejo od njih, da lahko prekinejo kulturne povezave in se prilagodijo vzorcu šole, ki jim
je neznan in tuj. Vendar pa bi morala biti poučevanje in kurikul povezana z izkušnjami,
vrednotami, znanjem in potrebami učenca (C.A.R.E. Advisory, 2003, v Howard idr., 2009).
Kadar se izkušnje učencev ne ujemajo z učiteljevimi pričakovanji, vse preveč učiteljev
pripisuje šolske težave neustreznim okoljem, iz katerih ti učenci izhajajo, ter posledično
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znižajo pričakovanja do otrok. Učitelji se morajo zavedati, da družine, ki se spopadajo z
revščino, ne morejo zagotoviti svojim otrokom učnih priložnosti. Zato jim morajo z dovolj
zgodnjim prepoznavanjem težav zagotoviti pomoč in obravnavo, namesto da zmanjšujejo
zahtevnost kurikula.
Pogosto pa se dogaja tudi, da učitelji podcenjujejo sposobnosti učencev iz manj
spodbudnega okolja zaradi revščine. Do teh ugotovitev je prišel v eni izmed
najpomembnejših raziskav izvedenih v zadnjih desetletjih tudi Mortimore s svojimi sodelavci
(1988, v West in Pannell, 2005), v kateri so proučevali učinke socialnega razreda na dosežke
osnovnošolskih otrok. Ugotovili so, da so učitelji višjemu deležu otrok iz nedelavskega okolja
pripisovali nadpovprečne sposobnosti ter višjemu deležu otrok iz delavskega okolja
podpovprečne sposobnosti. Prav tako, ko so upoštevali dosežke pri branju, pisanju in
matematiki, je bil socialni razred še vedno povezan z učiteljevo oceno učenčevih
sposobnosti. Raziskovalci so zaključili, da so višja pričakovanja učiteljev eden izmed
dejavnikov, ki prispeva k večjemu napredku učencev iz nedelavskega okolja v branju in
pisanju v primerjavi z učenci iz delavskega okolja tekom osnovnega šolanja. Ista študija prav
tako ugotavlja, da je socialno-ekonomski dejavnik močno povezan z učiteljevo oceno
učenčevega vedenja ob vstopu v šolo – učenci iz delavskega okolja so imeli pogosteje
vedenjske težave v šoli.
Rezultati PIRLS 2006 za Slovenijo so pokazali, da so visoka pričakovanja na splošno velik
problem naše javne šole, saj učitelji visoka pričakovanja na splošno gojijo do bolj uspešnih
učencev oz. do tistih, za katere sami domnevajo, da bodo bolj uspešni, s tem pa njihove
napovedi nosijo breme samoizpolnjujoče se prerokbe (Štraus idr., 2008). Učitelji običajno več
pričakujejo od otrok iz družin z višjim socialno-ekonomskim statusom, celo na račun
dejanskih intelektualnih sposobnosti. Iz podatkov PIRLS 2006 pa je hkrati moč videti, da so
učenci iz družin z nizkim socialno-ekonomskim statusom, ki so brali že pred šolo, napredovali
veliko slabše kot njihovi vrstniki iz družin z visokim socialno-ekonomskim statusom, tudi če
pred šolo niso brali, kar kaže na to, da na splošno učitelji učencem z nizkim socialnoekonomskim statusom v naši šoli niso naklonjeni (Štraus idr., 2008).
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1.2.7. Ocenjevanje primanjkljajev pri učencih iz manj spodbudnega okolja zaradi
revščine
Ko se učenci iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine soočajo z izobraževalno
neuspešnostjo, je potrebna timska ocena njihovih posebno vzgojno izobraževalnih potreb
šolskega tima strokovnjakov. Učitelji in šolski svetovalni delavci lahko preko diagnostičnega
ocenjevanja veščin ugotovijo, katere med njimi morajo učenci razviti. Ker je veščin, ki so
potrebne za šolsko uspešnost, preveč, je dovolj, da učitelji in šolski svetovalni delavci
preverijo bistvene veščine (Jensen, 2009):


pozornost in sposobnost osredotočenja;



kratko- in dolgoročni spomin;



veščine reševanja problemov;



stanovitnost veščin in njihovo uporabo v daljšem časovnem obdobju;



socialne veščine;



samopodobo.

Najpomembnejše veščine, ki jih lahko učitelj vzpodbuja pri učencih iz manj spodbudnega
okolja zaradi revščine so socialne veščine in veščine reševanja problemov. Slednje je
potrebno učiti po modelu, ob tem pa je nujno potrebno učencem zagotoviti povratno
informacijo.
Za izboljšanje kognitivnih sposobnosti in izobraževalne uspešnosti pri učencih iz manj
spodbudnega okolja zaradi revščine ni dovolj, da učitelj ve, da učenec zaostaja za svojimi
vrstniki na določenih področjih. Pri bralnih veščinah mora npr. ugotoviti, od kod izvirajo
učenčeve težave. Ali so te povezane s/z:


težavami vida ali sluha,



težavami sledenja,



primanjkljaji na področju besednjaka,



težavami na področju bralnega razumevanja,



težavami fonemskega ali fonološkega zavedanja,



težavami tekočnosti.
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Kakovostno diagnostično ocenjevanje je ključno, še pomembnejše pa je načrtovanje pomoči
in obravnava. Natančno diagnostično ocenjevanje je pomembno za določitev tako močnih
kot šibkih področij.
1.2.7.1.

Prepoznavanje primanjkljajev na področju kognitivnih veščin

Da se posameznik lahko uči, mora imeti dobre kognitivne veščine in dobro miselno strukturo,
da lahko to učenje sprejme (Payne, 2005). Payne (2005) je predstavila model Strukture
učenja, ki je sestavljen iz štirih elementov. Osnovni element modela so kognitivne strategije,
ki predstavljajo osnovne načine za procesiranje informacij. Preostali trije elementi modela so
(1) pojmi in predstave, (2) veščine ter (3) vsebina. Pojmi in predstave shranjujejo informacije
in upoštevajo kompenzacije. Veščine kot so branje, pisanje, računanje in obvladovanje jezika
vključujejo procesiranje vsebine. Vsebina pa je tisto, kar se učimo, je informacija, ki jo
uporabljamo v vsakdanjem življenju. Učitelji in šolski strokovni delavci so mnenja, da imajo
vsi otroci usvojene ustrezne kognitivne strategije in temu tudi prilagodijo način poučevanja.
Ker velja prepričanje, da se kognitivnih strategij ne da izboljšati, so v prvih razredih osnovne
šole napori učiteljev pri učencih usmerjeni namesto v razvijanje kognitivnih strategij v
razvijanje konceptov in veščin, v višjih razredih pa v učenje vsebine.
Večina učencev iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine vstopa v šolo brez konceptov in
veščin ter tudi brez kognitivnih strategij. Že Feuerstein (1980, v Payne, 2005) je v svojih
raziskavah dokazoval, da lahko pri otrocih razvijamo kognitivne strategije s pomočjo
mediacije – posredovanjem odraslega. Ugotavljal je, da potrebujejo otroci med okoljskimi
vzpodbudami ter odzivanjem nanje mediacijo – posredovanje odraslega. Feuersteinovo t. i.
Mediacijsko učno izkušnjo opisuje sistematični model interakcije med učencem in
mediatorjem – odraslim. V nasprotju s tradicionalnim učiteljem je mediator člen tako med
učencem in dražljajem kot med učencem in odzivom. Za razliko od učitelja, ki je usmerjen
predvsem v reševanje določenega problema ali naloge, je mediator osredotočen na to, kako
učenec rešuje problem. Naloga ni končni cilj, ampak le sredstvo, ki vključuje mediatorja za
izboljšanje učenčevih strategij reševanja, kritičnega mišljenja in učnega procesa. Model
Mediacijsko učne izkušnje sestavljajo trije koraki:
1. korak: prepoznavanje dražljajev/vzpodbud,
2. korak: ocena smisla/pomena in
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3. korak: določitev strategije.
Mediacija je pomembna, ker se z njeno pomočjo gradijo kognitivne strategije, te pa dajejo
posamezniku možnost, da načrtuje in sistematično pregleda podatke itd. Feuerstein je pri
učencih iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine ugotavljal, da se v njihovem mišljenju
pojavljajo manjkajoče povezave, saj starši niso sposobni biti posredniki oz. mediatorji pri
gradnji kognitivnih strategij (Payne, 2005). Manjkajoče povezave v mišljenju se pri učencih iz
manj spodbudnega okolja zaradi revščine kažejo kot (Payne, 2005):


Zamegljeno in površno zaznavanje ter pomanjkanje sistematičnih metod raziskovanja

Učenci iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine nimajo stalnih ali predvidljivih poti za
pridobivanje informacij. V novih situacijah si pogosto ogledujejo in se dotikajo predmetov,
vendar pa ne znajo povedati, kaj so videli. Pri pripovedovanju zgodb le naključno
pripovedujejo o podrobnostih in informacijah. Manjka tudi struktura. Skratka, nimajo
kognitivne metodologije za izvajanje nalog oz. sistematičnega načina, da bi nalogo dokončali.


Primanjkljaj verbalnih orodij

Nimajo dovolj razvitega besednjaka, da bi se spopadli z miselnimi nalogami. Besede so
gradniki notranje strukture učenja. Hkrati pa je besednjak tudi orodje, s katerim bolje
definiramo problem, iščemo bolj ustrezne rešitve itd. Mnogi učenci iz manj spodbudnega
okolja zaradi revščine imajo težave z uporabo predlogov in prislovov v svojem govoru.


Primanjkljaj na področju prostorske orientacije

Učenci iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine nimajo dovolj razvitega besednjaka niti
konceptov za prostorsko orientacijo. Težave imajo z orientacijo predmetov in oseb v
prostoru. Prav tako pa se soočajo s težavami s smerjo, obliko in velikostjo predmetov ter
njihovim lociranjem v prostoru.


Primanjkljaj na področju časovne orientacije

Kažejo se kot nesposobnost organiziranja in merjenja časa. Učenci iz manj spodbudnega
okolja zaradi revščine pogosto ne znajo oceniti časa in ga upoštevati. Biti pravočasno na
določenem kraju ne predstavlja vrednote, zato tudi čas sam po sebi ni nekaj, kar bi bilo
vredno uporabljati in upoštevati. Feuerestein (Payne, 2005) je opažal, da učenci iz manj
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spodbudnega okolja zaradi revščine povezujejo čas z dogodki na osnovi čustvene moči
posamezne izkušnje in ne na osnovi ocene časa, ki je del naučenega razmišljanja.


Primanjkljaj na področju zaznavanja nespremenljivosti / konstantnosti

Učenci iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine imajo težave z ohranjanjem predmeta v
mislih v neki konstantni obliki, zato predmet neprestano spreminja obliko in velikost v
njihovih mislih. Tako je učenje črk, ohranjanje oblik itd. za njih težavno. Hkrati imajo težave
pri opredeljevanju, kaj ostaja enako in kaj se spreminja (npr. vzhod in zahod sta vedno v isti
smeri, levo in desno pa se spreminja glede na trenutno orientacijo).


Pomanjkanje natančnosti in pravilnosti pri zbiranju podatkov

Naloge, ki se tičejo reševanja problemov, so za učence iz manj spodbudnega okolja zaradi
revščine izjemno zahtevne, saj nimajo razvitih in usvojenih strategij za zbiranje točnih in
pravilnih podatkov.


Nezmožnost v mislih ohraniti dva predmeta ali dva vira tekom primerjanja in
razlikovanja.

Če učenec tega ne zmore, pomeni, da ne zna razvrstiti informacije v kategorije znotraj svojih
misli ter jih posledično ne more priklicati, razen na asociativen oz. naključen način.

1.2.8. Oblike pomoči za učence iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine
Učenci iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine so v proces izobraževanja uspešno
vključeni le, če se upošteva njihove posebne vzgojno-izobraževalne potreb. Te pa so
uresničene, če so učenci deležni ustreznih programov pomoči, v katerih je izdelana dobra
ocena realnega stanja, če so identificirane možnosti za spodbujanje inkluzije in če je za njih
organizirana ustrezna strokovna ter materialna pomoč. Vsekakor pa je pomembno tudi, da
učitelji tem otrokom zagotovijo določeno podporo s tem, da vzpostavljajo tople in skrbne
odnose, ki so zelo pomembni za razvoj rezilientnosti (Leroy in Symes, 2001).
Po

Zakonu

o

osnovni šoli

(1996) spadajo

učenci z

učnimi težavami zaradi

socialno/eksistenčne ogroženosti (revščine) v skupino učencev s posebnimi vzgojnoizobraževalnimi potrebami. V razredu jim mora učitelj prilagajati metode in oblike dela,
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organizirati dopolnilni pouk ter jih po potrebi vključiti v individualne in skupinske oblike
pomoči. Kljub tem zakonskim možnostim pa so slovenski šolski strokovni delavci mnenja, da
za socialno/eksistenčno ogrožene učence dopolnilni pouk sploh ni primerna oblika pomoči,
kot so pokazali rezultati raziskovalnega projekta Učne težave v osnovni šoli avtoric Magajne
in sodelavk (2008b).
Strokovni delavci in učitelji lahko učencem iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine
uspešno pomagajo v šoli tako, da dodatno pozornost posvetijo tudi tistim dejavnikom, ki so
pogojeni z revščino in zmanjšujejo otrokovo učno učinkovitost. Ob poznavanju njihovih
posebnih potreb jim učitelj lahko ravno pri dopolnilnem pouku pomaga s ponovitvijo
predznanj, razlago pojmov, utrjevanjem snovi na različne načine, z nekaj več ponazarjanja, s
primeri iz prakse, pohvalo, spodbujanjem, hkrati pa tudi razvija njihova močna področja.
Za večino učencev iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine pri katerih so učne težave
manj izrazite, bi bila uspešna organizacija pomoči v okviru petstopenjskega modela nudenja
učne pomoči (Magajna, Kavkler idr., 2008), v okviru katerega lahko učitelji in šolski svetovalni
delavci z zgodnjim in dovolj intenzivnim ukrepanjem izboljšajo učenčevo predznanja,
sposobnosti in spretnosti z upoštevanjem njihovih posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb, z
izvajanjem dobre poučevalne prakse v razredu, z dopolnilnim poukom ter z individualnimi in
skupinskimi oblikami obravnav.
Seveda bi morali biti učitelji in strokovni delavci seznanjeni s posebnimi vzgojnoizobraževalnimi potrebami te skupine učencev ter hkrati deležni dodatnih izobraževanj, v
katerih bi spoznali možnosti prilagajanja okolja, strategije učinkovitega poučevanja, načine
upoštevanja posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb ipd.
Šole, ki organizirajo učinkovite oblike pomoči za učence s posebnimi potrebami, morajo
izrabiti tudi vire v bližnjem in širšem okolju. Ravnatelj in šolski svetovalni delavci morajo
spodbujati sodelovanje z zunanjimi ustanovami in organizacijami. Večjo pozornost morajo
šolski strokovni delavci nameniti izmenjavi informacij in sodelovanju pri obravnavi otrok med
šolskimi strokovnjaki in strokovnjaki drugih ustanov, kot so zdravstvene ustanove, centri za
socialno delo, svetovalni centri ter prostovoljci. Šolski strokovni delavci lahko tudi sami
organizirajo pomoč učencem s pomočniki prostovoljci, delavci javnih del. Seveda pa morajo
pomočnike izobraževati, voditi in evalvirati njihovo delo.
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K temu sodelovanju in povezovanju različnih inštitucij in področij pa stremi tudi nacionalni
razvojni program, Program za otroke in mladino 2006-2016 Republike Slovenije (2006).
Namen nacionalnega Programa za otroke in mladino 2006-2016 je z vključevanjem ključnih
nosilcev opredeliti vizijo prihodnosti slovenskih otrok in mladine ter oblikovati usmeritve in
ukrepe za njeno uresničitev. Vlada Republike Slovenije se zaveda, da država, ki ne poskrbi za
svoje otroke in mladino, nima prihodnosti. Zato je pričujoči dokument odraz skrbi za mlado
generacijo, s ciljem povečanja blaginje za vse otroke v Republiki Sloveniji. Njegovo izvajanje
bo uspešno le, če bo potekalo v čim širšem aktivnem sodelovanju različnih družbenih
akterjev in vsaj na ravni elementarnih opredelitev stremelo k doseganju čim širšega
konsenza in povezovanja ključnih institucij. Odločilnega pomena za uspešnost Programa za
otroke in mladino je, da način njegove priprave in izvajanje na konsenzu izbranih ukrepov
temeljita na trajnem sodelovanju vseh resornih organov in nevladnih organizacij s
predmetnega področja.
1.2.8.1.

Strategije in pristopi poučevanja in preverjanja znanja pri učencih iz
manj spodbudnega okolja zaradi revščine

Mnogi otroci iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine se soočajo z nižjo izobraževalno
uspešnostjo, ker pričnejo šolanje s pomanjkljivo razvitimi strategijami (Howard idr., 2009).
Marlowe in Page (1999) sta mnenja, da lahko učitelj z zagotavljanjem emocionalne podpore,
modeliranjem in drugimi oblikami podpore pri poučevanju pomaga učencem uporabljati
njihove vire moči, veščine in znanje, da se razvijajo in učijo. Učne izkušnje in reševanje
problemov, ki slonijo na življenjskih problemih, pomagajo učencem, da se lahko spoprimejo z
nekaterimi težavami, s katerimi se soočajo v svojih življenjih. Učenje z aktivnim pristopom
daje učencem možnost, da so aktivni in iznajdljivi v reševanju težav (Bassey, 1996).
V svoji raziskavi o učinkovitih metodah poučevanja, ki jih uspešni učitelji uporabljajo pri delu
z učenci iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine je avtorica Howard (2007, v Howard idr.,
2009) ugotovila, da je vse uspešne metode poučevanja moč razvrstiti v štiri osnovne
strategije:
1. vzpostavljanje pozitivnega odnosa z učencem in njegovimi starši;
2. sprotno (formativno) in končno (sumativno) ocenjevanje njihovih veščin;
3. integriranje učnih izkušenj;
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4. ustvarjanje pozitivne klime za poučevanje v razredu.
Večina strokovnjakov je mnenja, da je prvi pogoj za učenje učencev iz manj spodbudnega
okolja zaradi revščine da se počutijo v razredu varni. Če tega ni, je popolnoma nemogoče, da
bi se lahko učili (Payne, 2005). Šele nato lahko učitelj uporabi pristope poučevanja, ki
spodbujajo razvoj sposobnosti učencev preko njihovih preteklih izkušenj in socialnokulturnega okolja, iz katerega izhajajo. Pomembno je, da učitelji spoznajo, da je uporaba
učinkovite poučevalne prakse primerna za vse otroke, ne le za tiste iz manj spodbudnega
okolja zaradi revščine (Saravia-Shore, 2008).
Od 1980. je v izobraževalnem procesu poudarek na poučevanju in ne primarno na učenju
(Payne, 2005). Teoretiki zagovarjajo, da če učitelj dobro poučuje, potem bo prišlo do učenja.
Vendar se učenci iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine ne morejo učiti, ker nimajo
dovolj predznanj in izkušenj ali pa tega ne zmorejo zaradi svojega prepričanja, čeprav so
deležni dobrega poučevanja in predstavitve znanja (Pellino, 2007). Zato Payne (2005) in
Pellino (2007) trdita, da moramo biti pri učencih iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine
v prvi vrsti osredotočeni na učenje in šele nato na poučevanje, da izhajamo iz njihovih
predznanj in izkušenj, kar jim bo omogočilo aktivno učenje.
Seveda bi morali biti učitelji in strokovni delavci seznanjeni s posebnimi vzgojnoizobraževalnimi potrebami te skupine otrok ter hkrati deležni dodatnih izobraževanj, v
katerih bi spoznali možnosti prilagajanja okolja, strategije učinkovitega poučevanja, načine
upoštevanja posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb …
Za uspešno vključevanje (uspešno učenje) učenca iz manj spodbudnega okolja zaradi
revščine je potrebno upoštevati njegove posebne vzgojno-izobraževalne potrebe tako, da
(Magajna, Kavkler idr., 2008, Magajna, Pečjak idr., 2008; Kavkler, 2001):


ugotovimo tista področja učenčevega delovanja, ki omejujejo uspešnost njegovega
vključevanja v socialno okolje in dobre izobraževalne dosežke (Učitelji in šolski
svetovalni delavci morajo oceniti strategije in znanja, ki jih učenec potrebuje za
učinkovito formalno izobraževanje že na samem začetku šolanja, in mu pomagati pri
razvijanju manjkajočih.);
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odkrijemo učenčeva močna področja in jih razvijamo (učitelj mora učencu dati
priložnost, da pred vrstniki pokaže svoje sposobnosti, spretnosti in znanja, kot na
primer poznavanje narave, praktične sposobnosti ipd.);



omogočimo multisenzorno učenje (npr. zaradi slabšega besednjaka je potrebno
otroku omogočiti različne oblike posredovanja znanja po vidni, slušni, tipni poti,
dodatno razlago navodil, terminov, besedil itd.);



razvijamo učenčevo pozitivno samopodobo;



razvijamo znanja in strategije, ki omogočajo učinkovito delo v šoli;



ustvarimo varno in konsistentno okolje;



ne spravljamo učenca v stisko pred vrstniki s poudarjanjem njegovih šibkosti (na
primer da ima brezplačen obrok, da mu iz šolskega sklada plačujejo tabore in šolo v
naravi);



prijazno opozarjamo na napake na način, ki ne prizadene, žali, ponižuje otroka, saj
noben otrok ne želi biti drugačen od vrstnikov;



nudimo pomoč pri vključevanju v razredni kolektiv (poiščemo priložnosti, da se
izkaže, pokaže svoje kvalitete, spodbujamo vrstnike, da ga sprejmejo medse pri igri,
učenju, da mu pomagajo, da se ne postavljajo s svojimi gmotnimi dobrinami ipd.);



spoštujemo, spodbujamo in primerno vključujemo učenčeve starše (naj se jim ne
nalaga nalog, ki jih ne morejo uresničiti, kot na primer pomoč pri učenju; spodbuja pa
naj se jih, da poslušajo otroka, ko jim bere; naj se jih ne spravlja v stisko zaradi zahtev
po dragih učnih pripomočkih; učitelj in šolski svetovalni delavci naj z njimi vzpostavijo
partnerski odnos, v katerem skupaj načrtujejo realne oblike pomoči);



izvajamo fleksibilno ocenjevanje (učitelj naj ne ocenjuje le določene vrste znanja ter
vidike učenja, ampak naj ocenjuje razumevanje pojmov in mu omogoči poleg ustnega
in pisnega posredovanja znanja tudi druge možnosti izkazovanja znanja, npr. pripravo
izdelka, grafično predstavitev rezultatov);



prilagajanje navodil (ustna, pisna ali oboje);



poslušamo otroka (v razgovoru z otrokom lahko veliko izvemo o njegovih posebnih
izobraževalnih potrebah in ovirah pri učenju − npr. da ne razume matematične
naloge in da mu je doma nihče ne zna razložiti, da nima miru pri učenju, da nima
učnih pripomočkov, da nima časa za učenje, ker varuje mlajše bratce in sestrice ...).
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S poznavanjem delovanja možganov lahko učitelji učinkoviteje spodbudijo emocionalno,
socialno, kognitivno in fizično učenje učencev. Ker zaznave in čustva prispevajo k učenju, so
raziskave s področja delovanja možganov zagotovile bogate možnosti za poučevanje.
Ugotovitve raziskav spodbujajo multisenzorno zgodnje učenje ter izpostavljajo čustva kot
pomemben vidik v življenju otrok, ki živijo v manj spodbudnem okolju zaradi revščine
(Pellino, 2007). Čustva so povezana s pomnjenjem, saj pomagajo skladiščiti informacije in
tudi sprožijo priklic. Čustva vplivajo na dejansko sposobnost otrok, da povzemajo ideje. Eno
izmed najpomembnejših čustev, ki se pojavlja pri otrocih iz manj spodbudnega okolja zaradi
revščine je strah, za katerega raziskave na možganih kažejo, da ima s svojo stalno
prisotnostjo negativen učinek na učenje. Prav tako vpliva na sposobnost razmišljanja in
učenja tudi posameznikovo fizično in emocionalno počutje (Southwest Educational
Development Laboratory, v Pellino, 2007). Zato je pomembno, da je razred kot učno okolje
učencev iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine varno in polno zaupanja, ker le v takšnih
okoliščinah se pri njih spodbuja učenje.
V slovenskem šolskem prostoru ima pomembno vlogo domače okolje. Zato je pomembno
zagotoviti partnerstvo med strokovnimi delavci na šoli in starši. Pogosto so pričakovanja do
staršev učencev iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine nerealna, saj ne morejo
pomagati svojim otrokom, ker največkrat nimajo ustrezne izobrazbe, prav tako pa nimajo
sredstev za plačevanje dragih inštrukcij. Kljub vsemu pa lahko starši pomagajo svojim
otrokom s kontrolo, motivacijo, spremljanjem in omogočanjem čim boljših pogojev za učenje
v dani situaciji. Pomembno pa je, da mora v najbolj kritičnih primerih vso odgovornost za
otrokovo učenje in opravljanje šolskih obveznosti prevzeti šola (Magajna, Kavkler idr., 2008).
Učitelj mora pri učencih tudi spodbujati rezilientnost, s tem da se osredotoča na lastnosti,
veščine obvladovanja in opore, ki učencem pomagajo preživeti v okolju polnem izzivov.
Učenci potrebujejo pomoč učitelja, da lahko, ne glede na stisko, uspešno prilagodijo,
predrugačijo in spremenijo pričakovane negativne izide ter uspejo kljub negativnim
okoliščinam. Zato morajo učitelji zavzeti visoka pričakovanja do vsega, kar je povezano z
vodenjem, strukturo, izzivi in, najbolj pomembno, s prepričanjem v prirojeno rezilientnost
otrok. Zato je potreben takšen kurikul, ki podpira rezilientnost (Benard, 1995).
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Učitelj mora imeti pozitivno stališče do učencev iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine
razumeti mora njihove posebne potrebe, da jih bo resnično vključeval v razredni kolektiv in
razvijal strategije učinkovite pomoči. Iz rezultatov raziskovalnega projekta avtoric Magajne,
Pečjak idr. (2008) je razvidno, da so šolski strokovni delavci in učitelji mnenja, da je ta
skupina učencev med tistimi skupinami, pri katerih se čutijo najmanj uspešne pri delu z njimi
ter s katerimi imajo tudi najmanj izkušenj. Že v času študija bi morali bodoči učitelji spoznati
posebne potrebe teh učencev, možnosti prilagajanja okolja, strategije učinkovitejšega
poučevanja …
1.2.8.2.

Raznolikost metod poučevanja

Že Good (1983, v McKinney, Flenner, Frazier in Abrams, 2006) je definiral pojem "aktivno
poučevanje" kot poučevanje, ki se odziva na učenčeve potrebe in interese. Poučevalna
praksa, ki jo izvajajo mnogi učitelji in šolski svetovalni delavci, lahko preprečuje učencem iz
manj spodbudnega okolja zaradi revščine, da bi napredovali skladno s svojimi zmožnostmi in
potenciali (Haberman 2005, v Mckinney idr., 2006). Darling-Hammond (2000, v Mckinney
idr., 2006) poudarja, kako zelo pomembno je, da so učitelji spretni pri uporabi različnih
strategij pri svojem poučevanju, s katerimi pozitivno vplivajo na učenčevo izkazovanje
znanja. Ustvarjanje okolja, ki poudarja življenjske naloge in probleme, spraševanje, ki temelji
na poučevanju, ter razredna diskusija in dialog so strategije, ki podpirajo najboljšo
poučevalno prakso. Prav tako pa predstavlja učinkovite strategije tudi izpostavljenost
bogatemu pismenemu okolju, ki vključuje vire, ki spodbujajo aktivno in v problem usmerjeno
učenje.
Cole (2008, v Košak Babuder, 2011) je identificiral naslednje učinkovite poučevalne
strategije, s katerimi lahko učitelj v razredu izboljša šolsko učenje učencev iz manj
spodbudnega okolja zaradi revščine na različnih nivojih sposobnosti:
(1) Zagotavljanje priložnosti učencem iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine, da
delajo v različnih socialnih skupinah (kooperativne učne skupine, vrstniška pomoč in
razpravljanje v skupini).
Bistvo koncepta kooperativnega/sodelovalnega učenja je učenje in razvoj preko odnosov v
skupini. V sodelovalnih učnih skupinah so učenci različnih zmogljivosti, ki skupaj delajo za isti
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cilj. Ena izmed oblik sodelovalnega učenja je vrstniška pomoč. Z oblikovanjem sodelovalnih
učnih skupin učitelj omogoči, da učenci iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine izboljšajo
svojo izobraževalno uspešnost in pa tudi socialne veščine ter si privzgojijo demokratične
vrednote. Zagovorniki sodelovalnega učenja svetujejo, da se sestava skupin učencev v
sodelovalnih učnih skupinah redno spreminja. Z menjavami sestave skupin učencev
omogočimo, da učenec iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine prepoznava in se nauči
učinkovitega funkcioniranje v različnih socialnih oblikah. Oblikovanje skupin učencev, ki
dosegajo rezultate na različnih nivojih, ne spodbuja le samopodobe in skupinskega ponosa,
ampak razvija tudi spoštovanje in razumevanje do posameznikov, ki se drug od drugega
razlikujejo v vrednotah, sposobnostih, pogledih na stvari in ne nazadnje v pristopih k
reševanju problemov.
(2) Uporabljanje učnih pristopov, ki slonijo na stvarnosti.
Učne izkušnje in reševanje problemov, ki slonijo na problemih iz realnega življenja, pomagajo
učencem iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine, da se lažje soočajo s težavami iz
svojega vsakdanjega življenja. Reševanje stvarnih problemov pred svojimi sošolci – poslušalci
jim omogoča dragoceno povratno informacijo, hkrati pa jim povečuje motivacijo. S tem ko
analizirajo realne probleme in predlagajo rešitve, se pri učencih ne povečuje le motivacija,
temveč jim takšen način dela omogoča, da uporabljajo vrsto miselnih procesov, vse od
prepoznavanja in zbiranja ustreznih informacij do povzemanja idej ter na koncu analiziranja
posledic in učinkovitosti podanih lastnih rešitev. Učenje, ki sloni na stvarnosti, pripomore k
temu, da učitelji v učencih iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine ne vidijo le učencev
brez ustreznega znanja in strategij, ki so potrebne za šolo. Pri učiteljih se izboljša
razumevanje, kako graditi in širiti znanja in veščine, ki jih učenci prinesejo v šolo, da ustrezajo
obstoječi šolski praksi (Hollins, 1993, v Cole, 2008).
(3) Spodbujanje interdisciplinarnega poučevanja (paralelno, multidisciplinarno, celostno
in terensko poučevanje).
Interdisciplinarni projekti spodbujajo strategije razmišljanja, ki jih učenci odkrivajo in
razvijajo ob delu na projektnih nalogah ter jih nato prenesejo v vsakdanje situacije –
analitično opazovanje, kritično mišljenje, primerjanje in razlikovanje, vrednotenje,
ocenjevanje. Učiteljeva vloga je spodbujanje teh procesov in pomoč učencem, da se jih skozi
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praktične zglede zavedajo in jih nato uporabljajo. Primer interdisciplinarnega poučevanja v
prvih razredih je tudi pristop, ki vključuje pet osnovnih veščin: branje, pisanje, poslušanje,
govorjenje in matematiko.
(4) Aktivno vključevanje učenca (dejavnosti s konkretnim materialom in diferenciacije
glede na učenčev interes).
Z aktivnim vključevanjem učenci gradijo lastno razumevanje, ustvarjajo lastne analize in
rešitve problemov. Strategijo aktivnega vključevanja učencev lahko učitelji uporabijo na vseh
področjih kurikula. Pri tem lahko uporabljajo celoten razpon dejavnosti, od iger, simulacij,
igre vlog, kreativne dramatizacije, do pantomime, pripovedovanja zgodb, risanja in vsebin, ki
predstavljajo integracijo pojmov ter s tem omogočijo učencem, da izkusijo, na kašne načine
se pojmi povezujejo drug z drugim v svetu izven šole.
(5) Analiza učenčevega učnega in bralnega stila
Vsi učenci se lahko učijo, vendar pa se vsak različno osredotoča, usvaja, procesira in pomni
nove in zahtevne informacije (Dunn in Dunn, 1993, v Cole, 2008). Pri poučevanju, ki sloni na
učnih in bralnih stilih, slonimo na močnih področjih in preferencah vsakega učenca, hkrati pa
se s tem odstranjujejo ovire za učenje. Raziskava o učnih in bralnih stilih (Cole, 2008) je
pokazala, da so se s poučevanjem učencev, ki dosegajo slabše učne rezultate (tudi učencev iz
manj spodbudnega okolja zaradi revščine) na način, ki upošteva njihov prednostni stil učenja,
izrazito izboljšale njihove ocene pri branju in šolskih predmetih.
Pri učencih iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine je pogosteje pristen gibalnokinestetičen učni stil, saj se je pri njih glede na tip izkušenj, ki jih imajo iz svojega domačega
vsakdana, tudi najbolj razvil (Pellino, 2007). Poleg tega da učitelju poznavanje učnih stilov
učenca pomaga pri načinu predstavitve določene učne snovi, mu lahko to pomaga tudi pri
pravilnem ocenjevanju učenčevega napredka (Brualdi, 2000).
(6) Modeliranje ustreznega vedenja
Učitelj se v razredu vede tako, kot si želi, da bi se vedli učenci. Učenci največ pridobijo od
učitelja, ki preizkuša svoje ideje pred razredom, se aktivno vključuje v projekte in naloge v
razredu. Učitelj, ki deli svoje razmišljanje, kako je opravil določeno nalogo ali kako je prišel
do določenih zaključkov, pomaga učencem, da se zavedajo svojih lastnih miselnih strategij.
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Večina učiteljev daje prevelik poudarek dejstvom in pravilnim odgovorom, premalo
pozornosti pa temu, kako ta dejstva interpretirati (Cole, 2008).
(7) Raziskovanje vseh dimenzij mišljenja
Učitelji lahko na zelo različne načine spodbujajo veščine mišljenja višjega reda. Pri mlajših
učencih so to dejavnosti klasificiranja/razvrščanja, ki zahtevajo prepoznavanje značilnosti in
razvrščanje v kategorije glede na pravila. Za učence vseh starosti so primerne aktivnosti, pri
katerih iščejo primerjave na jezikovnem nivoju (npr. V čem sta si podobna kamen in jajce?),
strategija nevihta možganov, ki pomaga pri razumevanju … Te strategije omogočajo
učencem, da prikličejo že usvojeno znanje o snovi, o kateri se pogovarjajo, ter s tem
klasificiranje in pomnjenje nove informacije. Vsekakor pa morajo učitelji spodbujati učence
in jih učiti logičnega razmišljanja, analize, primerjave pri vseh učnih predmetih.
(8) Uporaba pristopa multikulturnega poučevanja
Multikulturni pristop poučevanja upošteva različnost socialno-kulturnega okolja, iz katerega
prihajajo učenci. Poučevanje v multikulturnem kontekstu vključuje najprej učenje učencev o
samih sebi. Skozi projektne naloge vključujejo učenci svoje starše, stare starše ter druge, ki
lahko pomagajo učencem osvetliti njihovo preteklost. Informacije, ki jih zberejo, učenci
predstavijo drug drugemu ter s tem ugotavljajo, v čem so si podobni in v čem se razlikujejo
na pozitiven način. S tem načinom poučevanja se spoštuje različnost, podpira sprejemanje,
spoštovanje in razumevanje vseh razlik med ljudmi. Hkrati pa se odpravlja etične, kulturne in
na spol vezane stereotipe.
(9) Uporaba alternativnih načinov ocenjevanja (samoevalvacija učencev, ocenjevanje
mape dosežkov /portfolijev, opazovanja, konference, razgovori in življenjske naloge).
Metode ocenjevanja so pogosto odraz priljubljene prakse poučevanja in posledično
vključujejo aktivnosti, ki so skladne z dobrim poučevanjem in ga hkrati tudi podpirajo.
Omogočajo različne načine posredovanja znanja, npr. preko pisanja, risanja, grafične
organizacije podatkov, izdelavo grafov. Alternativno ocenjevanje naj bi se nagibalo k (Cole,
2008):


rabi različnih kazalcev napredka, kot so projekti, pisanje primerov, intervjuji,
opazovanja;
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osredotočenju na napredek posameznika skozi daljše časovno obdobje in ne le na
njegovo enkratno izkazovanje znanja znotraj skupine;



razgovorom učitelja z učencem o njegovem delu in napredku, pomoči učitelja učencu,
da zna sam sebe oceniti s sprejetjem rezultatov svojega lastnega dela.

(10) Spodbujanje partnerskega odnosa med domom in šolo
Rezultati različnih raziskav so pokazali, da je partnerski odnos med domom in šolo
pomemben, ker (Cole, 2008):


družina zagotavlja otroku primarno izobraževalno okolje;



se z vključevanjem staršev v formalno izobraževanje otrok poveča njihova
izobraževalna uspešnost.

Vključevanje staršev je najbolj učinkovito, ko je dobro načrtovano in traja dalj časa. Učenci iz
manj spodbudnega okolja zaradi revščine lahko pridobijo največ, ko šole vključijo tudi starše.
Vsak starš lahko pomaga, ne glede na njegovo stopnjo izobrazbe.
(11) Uporaba pospeševalnih učnih tehnik (diferenciacija poučevanja)
Nekoč se je smatralo, da so pospeševalne tehnike učenja primerne le za nadarjene in
uspešne učence. Izkušnje so pokazale, da so zelo učinkovite pri vseh učencih, ne glede na
njihove sposobnosti in izobraževalno uspešnost. Tako kot pri vsakem učenju, je tudi pri
pospešenem učenju pomembno pomnjenje. Za dobro pomnjenje je potrebno skupaj
povezati niz dejstev in idej in ob tem, ko se spomnimo enega dejstva, se sproži priklic
celotnega niza ostalih (Rose, 1985, v Cole, 2008). Zato je idealen vzorec učenja sestavljen iz
sledečih korakov (prav tam):


takojšnja ponovitev novih dejstev v zelo kratkem času;



ponovitev dejstev čez nekaj minut;



pregled dejstev čez eno uro;



kratek povzetek dejstev naslednje jutro (spanje pomaga k zapomnitvi);



kratek pregled dejstev čez en teden;



kratek pregled dejstev čez en mesec.
Zagovorniki pospešenega učenja priporočajo tudi naslednje tehnike:
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tehniko združevanja – grupiranje posameznih podatkov v večje smiselne celote, ki pa
ne smejo biti daljše od sedmih besed oz. sedmih števil;



uporaba glasbe in ritma za boljše pomnjenje;



uporaba spominskih kartic za spodbujanje asociacij ter s tem priklica.

(12) Spodbujanje strategij s spraševanjem (postavljanje vprašanj na višjem nivoju,
postavljanje raziskovalnih vprašanj, parafraziranje vprašanj ter zagotavljanje
verbalnih in fizičnih spodbud ter spodbud s kretnjami).
Z vprašanji lahko učitelj bodisi doseže, da učenci aktivno sodelujejo pri učni uri ali pa se le
pasivno odzivajo. Lehr in Harris (1988, v Cole, 2008) za boljšo vključenost in odzivnost
učencev predlagata naslednje:


Oblikujte vprašanja tako, da so lahko učenci uspešni.



Spodbujajte učence, da odgovorijo (večina učiteljev odgovori na dve tretjini svojih
vprašanj).



Sprašujte na vse načine (večina vprašanj je postavljena na nivoju priklica ali
prepoznavanja. Spraševanje, ki je bolj kompleksno, povečuje učenčeve dosežke).



Počakajte. Število in kakovost odgovorov učencev se povečata, ko jim učitelj po
postavitvi vprašanja da nekaj časa za razmislek. Pri zahtevnejših vprašanjih naj bi bil
ta čas nekoliko daljši.



Redno postavljate vprašanja vsem učencem, tudi tistim, ki so učno manj ali
neuspešni.



Če učenčev odgovor ni jasen, ga spodbudite, da ga dopolni in pojasni (npr. Kaj bi še
lahko povedal?).



Spodbujajte učence, da postavljajo lastna vprašanja, zato da povečujejo priložnosti za
razmišljanje.

1.2.8.3.

Razvijanje kognitivnih strategij

Payne (2005) poudarja, da se lahko pri učencih iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine
kognitivne strategije gradijo tudi v procesu učenja. Pri tem priporoča uporabo
Feuersteinovega modela učenja kognitivnih strategij v treh stopnjah:
1. stopnja: vhodne strategije – za ravnanje s kakovostjo in količino zbranih informacij,
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2. stopnja: obdelovalne strategije – za pomoč pri uporabi informacij ter
3. stopnja: izhodne strategije – kako je pridobljena informacija posredovana drugim.
Če učenec nima usvojenih teh strategij, mu jih lahko učitelji in svetovalni delavci pomagajo
razvijati in pridobivati na vseh treh stopnjah petstopenjskega modela pomoči. Za usmerjeno
razvijanje in učenje vhodnih strategij pa je najbolj primerna druga stopnja pomoči, kjer
učenci nekoliko bolj intenzivno pridobivajo ob reševanju konkretnih nalog nove izkušnje in
strategije.
V šolah se učitelji največkrat ne ukvarjajo z razvijanjem vhodnih strategij, saj pričakujejo, da
jih imajo učenci bodisi že usvojene oz. jih hitro mimogrede usvajajo tekom učnega procesa.
Zato je za šolski sistem značilno, da so učitelji osredotočeni na obdelovalne in izhodne
strategije, saj se tu prične in odvija poučevanje. Če učenec ni uspešen pri reševanju naloge,
ga učitelj ponovno uči obdelovalnih korakov in izhodnega procesa, namesto da bi ga naučil
vhodnih strategij (Payne, 2005).
Tabela 2: Učitelj in svetovalni delavec lahko vhodne strategije razvijata na naslednje načine (Payne,
2005):

Vhodna strategija

Prilagoditve

Uporaba načrtovanja vedenja






Osredotočenje zaznavanja na
dražljaje



Kontrola impulzivnosti



Sistematično raziskovanje
podatkov
Uporaba ustreznih in natančnih
oznak




Postavljanje ciljev;
Pomoč pri prepoznavanju postopkov v nalogah;
Postavljanje časovne omejitve za dokončanje naloge;
Multisenzorno poučevanje, ob katerem učenci
zaznavajo vse okoli sebe z vsemi čutili;
Razvijanje strategije prepoznavanja vsake podrobnosti
na listu papirja ali v okolici (vaje zaznavanja, pomoč
učitelja pri usmerjanju pozornosti)
Spodbujanje učenca, da najprej premislijo in šele nato
izvedejo nalogo, dejavnost. Med kontrolo impulza ter
izboljšanim vedenjem in uspešnostjo je dokazana
direktna povezava.
Učenje postopnega in sistematičnega pregledovanja
podatkov, npr. s preštevanjem; s podčrtovanjem
Učenje uporabe natančno določenih besed in
besedišča za prepoznavanje in pojasnjevanje. Če
učenec nima usvojenih točno določenih besed, je
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Organizacija prostora s
stabilnim sistemom pojmov
Orientacija podatkov v času

njegov priklic in uporaba informacij zelo omejena. Ni
dovolj, da učenec zna rešiti nalogo, znati mora tudi
ubesediti postopke, naloge in procese, zato da jo bo
lahko vsakič uspešno ponovil in analiziral na
metakognitivnem nivoju. Šele takrat bo lahko nalogo
ovrednotil in jo tudi izboljšal.
 Učenje prostorskih pojmov in njihove pravilne rabe.
Natančno poznavanje pojmov je ključno pri
matematiki in pa tudi npr. pri ločevanju črk p, b, d.
 Učenje in usmerjanje učenčeve pozornosti na
določanje vzroka in učinkov, ugotavljanje časovnega
zaporedja podatkov in predvidevanje posledic.

Prepoznavanje
 Učenje koncepta, kaj vedno ostaja enako in kaj se
nespremenljivosti/konstantnosti
spreminja z določanjem podobnosti in razlik.
preko razlik
Zbiranje točnih in pravilnih
 Učenje ustreznih pojmov, prepoznavanja časovne in
podatkov
prostorske orientacije, poznavanja nespremenljivosti
ter sistematičnega raziskovanja podatkov.
K izboljšanju kognitivnih strategij ter posledično k boljšim dosežkom pripomore tudi
izboljšanje samo-učinkovitosti učencev iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine. Visok
občutek učinkovitosti pa spodbuja pro-socialna vedenja, kot so sodelovalnost, ustrežljivost,
pripravljenost deliti stvari z drugimi ter skupna skrb za dobro (Pellino, 2007).
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1.3. BRALNA PISMENOST IN BRALNO RAZUMEVANJE

1.3.1. Bralna pismenost
Usvajanje branja je dolgotrajen proces, ki se začne z razvojem govornih in jezikovnih
sposobnosti in nato sčasoma pripelje do neodvisnega branja. Jezikovne zmožnosti so
temeljna osnova za uspešno branje ter za razvoj pismenosti, še posebej v zgodnjih
osnovnošolskih letih. Medtem ko razvoj jezika poteka naravno, pa za učenje branja to ne
velja.
Branje je najučinkovitejše sredstvo za usvajanje znanja in kot najpomembnejša sestavina
pismenosti in sredstvo učenja ostaja temeljna sestavina vseh šolskih programov (Pečjak in
Gradišar, 2002). Od dobro usvojene veščine branja je odvisna učna uspešnost otrok skozi vse
obdobje šolanja. Otroci potrebujejo govorno jezikovno izražanje in veščine pisanja, da so
lahko dobri v branju in nasprotno – biti morajo dobri bralci, da lahko nadalje razvijajo svoje
govorno jezikovno izražanje in veščine pisanja (Ontario, 2003).
Sposobnost hitrega branja z razumevanjem in sposobnost fleksibilnega pristopa k bralnemu
gradivu tvorita najvišjo stopnjo v razvoju bralnih sposobnosti. Za posameznika, ki ima dobro
razviti ti dve sposobnosti, pravimo, da je bralno pismen (Pečjak, 1999).
Obstaja več vrst opredelitve bralne pismenosti. PISA (OECD, 2009) opredeljuje bralno
pismenost kot zmožnost posameznika, da razume, uporablja in se odziva na pisno gradivo, z
namenom da doseže svoje cilje, razvije znanje in potencial ter učinkovito deluje v družbi. V
PIRLS (OECD, 2009) ter v okviru Mednarodnega združenja za evalvacijo vzgojnoizobraževalnih dosežkov (IEA) pa avtorji (Elley, Gradišar in Lapajne, 1995, str. 19)
opredeljujejo bralno pismenost kot sposobnost razumeti in uporabiti tiste oblike pisnega
jezika, ki jih zahteva delovanje v družbi in/ali so pomembne za posameznika.
Tudi strateški nacionalni dokument, Nacionalna strategija razvoja pismenosti (2006), ki je
nastal kot rezultat izsledkov mednarodnih raziskav, ki so pokazale nezadostno stopnjo
pismenosti pri slovenskih osnovnošolskih učencih in odraslih in ki si je zadal za cilj , da do leta
2012 v Unescovem desetletju pismenosti posebno pozornost nameni dvigu pismenosti
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celotnega prebivalstva Slovenije, navaja, da je pismenost "… trajno razvijajoča se zmožnost
posameznikov, da uporabljajo družbeno dogovorjene sisteme simbolov za sprejemanje,
razumevanje, tvorjenje in uporabo besedil za življenje v družini, šoli, na delovnem mestu in v
družbi. Pridobljeno znanje in spretnosti ter razvite sposobnosti posamezniku omogočajo
uspešno in ustvarjalno osebnostno rast ter odgovorno delovanje v poklicnem in družbenem
življenju." (Nacionalna strategija za razvoj pismenosti, 2006, str. 7).
Bralna pismenost je dolgotrajen proces, ki ga je potrebno sistematično načrtovati in izvajati
od predšolskega obdobja v vrtcu do konca šolanja v osnovni in srednji šoli ter spopolnjevati
vse življenje. Sistematično opismenjevanje, katerega cilj je visoko razvita pismenost, je
potrebno načrtno razvijati za različne potrebe, različne načine branja, razne vrste besedil in
za razna predmetna področja pri vseh predmetih in skozi vsa šolska obdobja (Grosman,
2007). Kot osnova za pomoč posameznikom in skupinam pri formalnem in neformalnem
razvijanju pismenosti služijo tudi nacionalne ravni pismenosti, ki so oblikovane za posamezne
stopnje izobraževanja in so v skladu s cilji Nacionalne strategije za razvoj pismenosti (2006).
Pri tem je potrebno dovolj pozornosti posvečati tudi raznim bralnim težavam učencev, ki jih
je potrebno najprej zaznati in spoznati. Poznavanje poteka procesov branja in zavedanje
stopenjskosti bralnega razvoja v povezavi z razvojnimi ravnmi učencev, pomagata učitelju
spoznati in upoštevati realne učence in njihove okoliščine, kar je najboljša osnova za
učiteljevo podporo učencem (Grosman, 2007). Učitelj, ki pozna branje in stopnje bralnega
razvoja ter bralne zmožnosti učencev, veliko bolje razume težave učencev, znanje o stopnjah
bralnega razumevanja pa mu omogoča organizirati pouk branja tako, da je za otroke zanimiv
in jim tudi nudi raznolike možnosti pozitivnih doživetij ob branju umetnostnih besedil.
Poznavanje procesov branja in stopenj bralnega razvoja je pomembno za učitelje vseh
predmetov, saj je od učenčeve zmožnosti razumevanja učbeniških besedil odvisna uspešnost
pri posameznih predmetih (Grosman, 2007).
1.3.1.1.

Model razvoja bralnih sposobnosti

Pri razvoju pismenosti je potrebno upoštevati predvsem zmožnosti otroka, mladostnika in
odraslega, zato na različnih razvojnih stopnjah posameznika razvijamo različne elemente
pismenosti. Vgrajenost razvojnih zmožnosti posameznika pri razvijanju njegove pismenosti
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preko branja in pisanja prikazujejo različni razvojno-edukacijski modeli (npr. model U. Frith
(1986, v Pečjak, 2010), Model Marsha s sodelavci (1981, v prav tam), model L. Ehri (1999, v
prav tam), model Gilleta, Templa, Crawforda in Cooneya (2003, v prav tam), med katerimi je
najbolj znan model J. Chall (1983; Chall 1996, v Pečjak, 2007), ki je tipični psihološki model
razvoja bralnih sposobnosti. Celostni model razvoja branja in pisanja Chall je opisan kot
vseživljenjski proces, saj v njem opisane bralne stopnje razlagajo potek razvoja bralnih
sposobnosti od začetnega obdobja do obdobja zrelega bralca (Pečjak in Gradišar, 2002).
Chall je pri oblikovanju stopenj razvoja bralnih sposobnosti izhajala iz Piagetove teorije
spoznavnega razvoja, ki poteka v obliki stopenj. Na končno obliko stopenj pa je močno
vplivalo njeno dolgoletno klinično delo z učenci, ki so imeli bralne težave (Pečjak, 2010).
Da ne bi prišlo do napačnega interpretiranja modela, je Chall (1983, v Carnine, Silbert,
Kame’enui in Tarver, 2004) izpostavila naslednje:
1. Starost učencev, pri kateri se pojavi posamezna stopnja, je le okvirna.
2. Opisan bralni razvoj na posameznih stopnjah je odvisen tudi od poučevanja, ki ga je
učenec deležen v razredu oz. doma.
3. Razvoj vsake stopnje je odvisen od ustreznosti razvoja predhodne stopnje. Npr.
branje na stopnji 1 je odvisno od razvoja jezika na stopnji 0 (rimanje, aliteracija in
besednjak so zelo pomembni predpogoji za pričetek poučevanja branja); razvoj
branja na stopnji 4 (t. i. kritično branje) je odvisno od velikosti baze informacij in
besednjaka na stopnji 3.
4. Bralne stopnje niso ločene, ampak prehajajo ena v drugo in se prekrivajo.
Model razvoja bralnih sposobnosti avtorice Chall sestavlja šest stopenj (Pečjak, 1999, 2010;
Carnine idr., 2004):
 Stopnja 0: Predbralno obdobje, ki traja od rojstva do 6. leta starosti.
V tem obdobju otroci razvijajo sposobnost metakognitivnega zavedanja. Spoznavajo
različne vidike jezika – pomenskega in skladenjskega ter pridobivajo znanje o naravi besed
(Pečjak, 2010). Spoznajo, da se lahko nekatere besede začnejo (aliteracija) oz. končajo z
isto črko, glasom ali zlogom (rima), da se besede lahko razdelijo na več delov ter da lahko
dele besed sestavijo v novo besedo. Večina otrok v tem obdobju usvoji določeno količino
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znanja o tisku (naučijo se poimenovati in napisati posamezne glasove in črke, čeprav so v
obdobju "pretvarjanja, da berejo", se naučijo pravilno držati knjigo in listati po njej). S
tem, ko jim odrasli berejo, si pridobivajo t. i. predbralno znanje (Carnine idr., 2007).
 Stopnja 1: Obdobje začetnega branja in dekodiranje, ki traja med 6. in 7. letom.
V tem obdobju se otroci naučijo črk in pripadajočih glasov ter ponotranjijo kognitivno
znanje o jeziku. Po mnenju avtorice Chall (Pečjak, 2010) gre otrok na tej stopnji skozi tri
faze razvoja: (1) Otrok je bolj kot na obliko besed pozoren na njihov pomen. Pri branju se
pojavljajo nenatančnosti, prebere drugo besedo, ki pa pomensko ustreza sobesedilu. (2)
Otrok je pozoren predvsem na grafično podobo besed in manj na pomen. (3) Sinteza 1. in
2. faze – otrok porazdeli svojo pozornost tako na grafično podobo besed kot na njihov
pomen in bere gladko in natančno. Vsi otroci gredo skozi vse tri faze, otroci, ki usvajajo
branje brez težav hitreje, tisti, ki imajo težave, počasneje.
 Stopnja 2: Utrjevanje spretnosti branja – tekoče branje, zajema starostno obdobje med
7. in 8. letom.
Učenec na tej stopnji utrjuje hitro in natančno branje – bralno tehniko. Ponotranja
spretnost dekodiranja – avtomatizacijo branja, s tem pa tudi pridobiva na večji hitrost
branja. Ko postane dekodiranje avtomatično, se pozornost osvobodi za višje ravni
razumevanja in predelave besedila (La Berge in Samuels, 1974, v Pečjak, 2010; Stanowich,
1980, v prav tam; Perfetti, 1985, v prav tam).
Stopnja 1 in stopnja 2 tvorita skupaj stopnjo učenje branja, ob koncu katere otroci že
veliko besed preberejo avtomatizirano. Ker branje ne zahteve vse njihove kognitivne
pozornosti, je njihova kognitivna zmožnost usmerjena v procesiranje pomena. Na tej točki
razvoja so otroci pripravljeni za prehod iz učenja branja na branje za učenje (Carnine idr.,
2004).
Učenci z bralno/učnimi težavami imajo težave predvsem na prvih dveh stopnjah, kjer gre
predvsem za avtomatizacijo tehnike branja (Pečjak, 2010).
 Stopnja 3: Branje za učenje – odkrivanje pomena traja med 9. in 14. letom.
Za to stopnjo je značilno, da učenci pridobivajo z branjem novo znanje, informacije in
izkušnje. Branje postane poleg poslušanja in gledanja temeljno sredstvo za učenje. Chall
deli to stopnjo na dve fazi (Pečjak, 2010; Carnine idr., 2004): faza A: (od 9. do 11. leta)
razvoj sposobnosti branja s prevladujočim egocentričnim namenom, kjer učenec presoja
prebrane informacije le z vidika avtorja, bolj ali manj brez izražanja svojega odnosa do
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besedila, z nekritičnim sprejemanjem informacij; faza B: (od 12. do 14. leta) vzpostavljanje
določenega razmerja do besedila, ko je učenec sposoben analizirati, kaj bere, sintetizirati
prebrano ter se kritično odzvati na stališča, s katerimi se pri branju srečuje.
 Stopnja 4: Večstranski pogled na prebrano – odnosi in stališča, traja med 14. in 18.
letom.
Na tej stopnji bralec sprejema, primerja in presoja prebrano gradivo ne le z enega, temveč
z več zornih kotov (bralec primerja več različnih nizov dejstev, več teorij ter usvaja z
raznovrstnimi interpretacijami znanje, kako usvojiti nove vidike in kako usvojiti vedno bolj
kompleksne koncepte). Na tej stopnji je najpomembnejša metakognicija učenca, ki
vključuje zavedanje lastnih dejavnosti med branjem, kot so načrtovanje, spremljanje in
vrednotenje lastnega branja.
 Stopnja 5: Konstrukcija in rekonstrukcija – pogled na svet, traja od 18. leta dalje in
predstavlja zrelo obdobje pri branju.
Na tej stopnji je poudarjena kakovost znanja, za razliko od stopnje 4, kjer je poudarek na
kvantiteti znanja. Branje je konstruktivno, bralec si sam izgrajuje lastni sistem znanja s
pomočjo višjih miselnih procesov, kot so analiza, sinteza in presojanje/vrednotenje. Bralec
tudi odkrije selektiven in fleksibilen pristop k branju, bralna učinkovitost pa je rezultat
širokega splošnega in specifičnega znanja s področja, ki ga vsebuje bralno gradivo.
Za razliko od stopnje 1 in stopnje 2, ki bi ju lahko označili kot obdobje "učenje branja",
preostale tri stopnje (stopnja, 3, 4 in 5) označujejo obdobje "branje z namenom učenja", v
katerem se bralci srečujejo z besedili, ki so zelo raznolika, kompleksna ter jezikovno in
kognitivno zahtevnejša. Na začetku stopnje 3 uporabljajo učenci branje kot orodje za učenje,
saj vsebujejo besedila vedno več novih besed in pojmov, ki presegajo njihovo jezikovno
znanje ter znanje o svetu. V teh gradivih so besede in koncepti, ki niso del vsakodnevnih
izkušenj otrok. Da bi prebral, razumel in se učil iz teh zahtevnih besedil, mora imeti bralec
usvojeno tekoče branje, širiti pa mora tudi svoj besednjak kot tudi svojo sposobnost
kritičnega mišljenja. Če otroci ne zmorejo prehoda s stopnje 2 na stopnjo 3, se soočajo z
izobraževalnimi težavami (Chall in Jacobs, 2003).
Chall in Jacobs (2003; Hirsch, 2003) sta na osnovi izkušenj učiteljev, ki so pogosto poročali o
težavah 9-letnih učencev (4. razred) iz nižjega socialno-ekonomskega statusa pri prehajanju s
stopnje 2 na stopnjo 3 (od 'učenja branja' na 'branje z namenom učenja'), izvedli raziskavo, v
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kateri sta proučevali veščine in sposobnosti te skupine učencev, da bi ugotovili, zakaj
nekateri med njimi zmorejo ta prehod, medtem ko drugi ne. Najpomembnejša ugotovitev
njune raziskave je pokazala, da so učenci iz nižjega socialno-ekonomskega statusa v 2. in 3.
razredu enako uspešni kot njihovi enako stari vrstniki. V 4. razredu pa so začeli učenci iz te
skupine za svojimi vrstniki zaostajati na področju razumevanja besed (težave z
opredeljevanjem bolj abstraktnih, akademskih, knjižnih in manj običajnih besed),
prepoznavanja besed in njihovega pravilnega zapisa (črkovanja). Besede, ki se uporabljajo v
4. in nadaljnjih razredih, so jim manj poznane, saj se pojavlja vedno večje število abstraktnih,
tehničnih in knjižnih besednih značilnosti bralnega gradiva. Jezik, ki je vedno bolj knjižni in
abstrakten, je bolj kompleksen kot jezik, ki ga uporabljajo v vsakodnevni jezikovni
komunikaciji. Njihovo zaostajanje v glasnem in tihem bralnem razumevanju za vrstniki se je
pojavilo šele kasneje, v 6. in 7. razredu. V nižjih razredih med njimi in vrstniki še ni večjih
razlik, ker njihov besednjak in branje še nista tako šibka, pri bralnem razumevanju pa si
pomagajo z uporabo konteksta. Ko pa je prisotno preveliko neujemanje med učenčevim
razumevanjem besed in težavnostjo besedila, jim uporaba konteksta za razumevanje
besedila ne zadošča več. Na osnovi modela bralnega razvoja se lahko predvideva, da bodo
učenci, ki imajo primanjkljaje na določenih področjih branja, imeli velike težave s kasnejšim
razvojem branja. Dalj ko se čaka s premagovanjem primanjkljajev, težje se kasneje učenci
soočajo z naraščajočimi zahtevami pismenosti v višjih razredih (Chall in Jacobs, 2003).
Model bralnih stopenj moramo upoštevati pri individualizaciji poučevanja. Ker je razvoj na
posamezni stopnji odvisen od ustreznega razvoja na predhodni stopnji, je pomembno, da
učitelji z ocenjevanji ugotavljajo učenčevo stopnjo bralnega razvoja. Ocenjevanje učiteljem
omogoča, da pričnejo s poučevanjem branja na tisti stopnji, na kateri se nahajajo učenci ter
da na tej osnovi načrtujejo pomoč za napredovanje učencev na naslednjo stopnjo (Carnine
idr., 2004). Stanovich (1988, v prav tam) je uvedel izraz Matejev učinek ("Matthew Effect") za
opis izobraževalne dileme, s katero se učenci srečujejo v procesu šolanja, ko so izpostavljeni
določenim zahtevam, čeprav imajo premalo predznanj in veščin. Učenci, ki pričnejo šolanje z
malo ali celo nič razvitega fonološkega zavedanja, se bodo težko naučili črk in njihovega
poimenovanja, zaradi česar bodo imeli težave z branjem besed. S tem ko svoje kognitivne
zmožnosti učenci pretežno usmerjajo v samo dekodiranje, je premalo kognitivne pozornosti
na razpolago za procese na višjih ravneh razumevanja. Branje z namenom brez potrebnih
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kognitivnih virov ne vodi do razumevanja in je za posameznika brezplodna izkušnja. Takšne
nekoristne zgodnje izkušnje pa strejo motivacijo in vodijo v izogibanje z branjem povezanih
aktivnosti. To pomanjkanje vključevanja v bralne aktivnosti ter s tem pomanjkanje vaje
povzroča nadaljnje zaostajanje v hitrosti dekodiranja oz. avtomatizaciji branja. Nastopi
začaran krog, v katerem se kopičijo prikrajšanosti, hkrati pa se pojavijo še emocionalni
stranski učinki, ki se povezujejo s šolskimi izkušnjami. Nasprotno pa otroci, ki so razvili
učinkovite procese dekodiranja, hitro in enostavno povežejo branje z ugodjem, ker se lahko
osredotočijo na pomen besedila. Berejo več, z dodatno vključenostjo v bralne aktivnosti pa
nadalje razvijajo svoje bralne sposobnosti. Analogija Matejevega učinka se pogosto uporablja
za pojasnitev učinkov, ki se pojavljajo v izobraževalnem procesu, da uspešni postajajo
uspešnejši in neuspešni postajajo še bolj neuspešni (Carnine idr., 2004).

1.3.2. Opredelitev in definicija bralnega razumevanja
Pojmovanja bralnega razumevanja so se skozi desetletja izrazito spreminjala, na kar kaže tudi
premik od vedenjske (behavioristične) perspektive, ki je prevladovala na tem področju od
začetka prejšnjega stoletja pa do šestdesetih in sedemdesetih let prejšnjega stoletja, k
holističnemu oz. interaktivnemu pristop, ki se je pričel v poznih sedemdesetih letih prejšnjega
stoletja in še danes oblikuje naše razmišljanje o bralnem razumevanju. Za pristaše
interaktivnega modela je branje kognitivno, razvojno in socialno sestavljena naloga, ki
presega le razumevanje natisnjenih besed na papirju. V preteklosti pa so na branje gledali
kot na relativno statično aktivnost. Pomen je bil vdelan v besedilo, bralčeva naloga pa je bila,
da razume pomen, ki je bil prenesen preko natisnjenih besed na papir. Sedanje raziskave pa
pojmujejo branje kot bolj dinamičen proces, v katerem bralec konstruira pomen na osnovi
informacij, ki jih pridobi v besedilu (Arieta, 2001).
Strokovnjaki v današnjem času pogosto opredeljujejo bralno razumevanje kot proces, ki
vključuje integracijo sposobnosti dekodiranja, besednjaka, predznanja o obravnavani temi in
relevantnih strategij, ki osmislijo besedilo in omogočajo njegovo razumevanje (Kintsch in
Kintsch, 2005). Poleg navedene definicije obstaja tudi široka definicija bralnega razumevanja,
ki pravi, da je bralno razumevanje sočasen proces, v katerem bralec lušči in konstruira
pomen iz besedila s pomočjo interakcije in lastne vpletenosti v besedilo (RAND Reading
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Study Group, 2002, v Pečjak, 2010). Pečjakova (prav tam) navaja, da še vedno velja napačno
prepričanje, da pride do bralnega razumevanja avtomatično, ko otrok usvoji tehniko branja.
Bralno razumevanje vključuje več kot 30 kognitivnih in metakognitivnih procesov, vključno s
pojasnjevanjem pomena, povzemanjem, sklepanjem, predvidevanjem itd. (Block in Pressley,
2002). Avtorji Artelt, Schiefele in Schneider (2001, v Pečjak, 2010) med najpomembnejše
dejavnike bralnega razumevanja uvrščajo metakognitivne sposobnosti bralca in uporabo
bralnih strategij, njegovo predznanje in hitrost dekodiranja ter njegovo motivacijo.
Da posameznik dobro usvoji veščino branja, je rezultat dolgotrajnega razvojnega procesa. Ob
koncu tega procesa je učinkoviti odrasli bralec sposoben prebrati različna gradiva z lahkoto in
z zanimanjem, z različnim namenom ter z razumevanjem, čeprav gradivo ni enostavno za
branje in ni samo po sebi zanimivo (Snow, 2002).

1.3.3. Modeli bralnega razumevanja
Splošno sprejeto mnenje med strokovnjaki je, da je bralno razumevanje povezano tako s
procesi prepoznavanja besed od spodaj navzgor kot procesi razumevanja od zgoraj navzdol
(Perfetti, 1999, v Verhoeven in Perfetti, 2008).
Čeprav se večina strokovnjakov strinja, da je bralno razumevanje luščenje pomena iz
napisanega, se njihova mnenja glede izvora pomena razhajajo. Trenutno so najbolj pogoste
tri vrste modelov branja za izboljšanje bralnega razumevanja: modeli od spodaj navzgor,
modeli od zgoraj navzdol in interaktivni modeli (Shanker in Cockrum, 2009). Modeli od
spodaj navzgor poudarjajo branje gradiva in so pogosto opisani kot modeli, katerih osrednji
element je besedilo (angl. text driven) (Shanker in Cockrum, 2009). Modeli razlagajo, da
učenec oblikuje bralno razumevanje prvenstveno iz pomena posameznih dekodiranih besed
(Pečjak, 2010). Modeli od zgoraj navzdol, ki jih je prinesla kognitivna psihologija, pa
poudarjajo bralca in so pogosto opisani kot modeli, katerih osrednji element je koncept
(angl. concept driven) (Shanker in Cockrum, 2009). Zagovorniki teh modelov trdijo, da je za
proces branja sam bralec pomembnejši kot pa gradivo, ki ga bere, saj v teh modelih
razumevanje ni odvisno le od prebranih besed. Na procese bralnega razumevanja vpliva v
veliki meri predznanje bralca, ki mu pomaga osmisliti prebrano, njegova pričakovanja v zvezi
z besedilom, ki jih ustvari na osnovi naslova, napovedi v zvezi z vsebino, ki še sledi, vprašanja,
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ki si jih zastavlja med branjem itd. (Pressley in Afflerbach, 1995, v Pečjak, 2010). Bralec ima
namreč o temi, o kateri bere, ponavadi že nekaj predhodnega znanja. Z uporabljanjem
predhodnega znanja oblikuje različna predvidevanja o pomenu gradiva, ki ga bere. Z drugimi
besedami, bralčevo predhodno znanje ima lahko močan vpliv na njegovo razumevanje
besedila. Interaktivni modeli branja pa vključujejo proces, ki je spodbujen tako s strani
koncepta (angl. concept driven) kot s strani besedila (angl. text driven), proces, v katerem
bralec povezuje informacije shranjene v svojem spominu z novimi informacijami v besedilu.
Večina strokovnjakov se strinja z interaktivnim modelom, ker verjamejo, da je razumevanje
proces konstruiranja pomena v interakciji z besedilom (Shanker in Cockrum, 2009). Zato
interaktivni modeli bralnega razumevanja (Kintsch, 1998, v Verhoeven in Perfetti, 2008; Just
in Carpenter, 1987, v Verhoeven in Perfetti, 2008) zagotavljajo najboljši okvir za proučevanja
individualnih razlik v razvoju bralnega razumevanja.
Zanimiv je model bralnega razumevanja, ki ga je oblikovala skupina ekspertov s področja
branja (RAND Reading Study Group – RRSG) neprofitne inštitucije RAND v ZDA, ki pomaga
izboljševati nacionalno politiko in njene odločitve skozi raziskave in analize (Snow, 2002).
Model, ki so ga oblikovali v okviru načrtovanja strateških smernic za dolgoročne raziskave in
razvoj programa za podporo izboljšanja bralnega razumevanja v ZDA, je utemeljen z vizijo
učinkovitega bralca, ki je sposoben usvajanja novih znanj in razumevanja novih konceptov, je
sposoben ustreznega uporabljanja besedilnih informacij ter je sposoben biti vpleten v bralni
proces in se ustrezno odzivati na prebrano. Bralno razumevanje v modelu je definirano kot
proces sočasnega pridobivanja in konstruiranja pomena skozi interakcije in vpletenost s
pisnim jezikom ter je sestavljeno iz treh elementov: bralca, besedila in aktivnosti oz. namena
branja.
Slika 1: Model bralnega razumevanja skupine ekspertov branja RAND (Snow, 2002)
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V modelu so vsi trije elementi bralnega razumevanja med seboj povezani, njihov medsebojni
odnos pa se odvija znotraj večjega sociokulturnega konteksta, ki oblikuje bralca, hkrati pa je
tudi sam oblikovan s strani bralca ter vzajemno deluje ponavljajoče z vsakim od elementov
skozi proces branja (Snow, 2002):


Bralec – v samo branje bralec vstopa s svojimi kognitivnimi sposobnostmi (pozornost,
spomin, kritično analitična sposobnost, sklepanje, vizualizacija), motivacijo (namen za
branje, zanimanje za vsebino, samoučinkovitost), znanjem (poznavanje teme in
besednjak, jezikovno znanje in znanje o strategijah razumevanja) ter izkušnjami. Med
bralci te lastnosti precej variirajo (interindividualne razlike), variirajo pa celo znotraj
posameznega

bralca,

kot

delovanje

na

določeno

besedilo

in

aktivnost

(intraindividualne razlike). Čeprav je pomembna raziskava pokazala, da vsak od teh
elementov prispeva k razumevanju, pa strokovnjaki z izobraževalnega področja vedo
zelo malo, kako jih najbolj učinkovito poudariti v poučevanju.


Besedilo – lastnosti katerega koli danega besedila imajo velik vpliv na razumevanje.
Tekom branja bralec oblikuje različne predstave o besedilu, ki so pomembne za
razumevanje. Te predstave vključujejo površinsko kodo (točno formulacijo besedila),
besedilno osnovo (idejne enote, ki predstavljajo pomen besedila) in mentalne modele
(načine, na katere je informacija procesirana za tvorjenje pomena), ki so vpletene v
besedilo. Elektronsko besedilo predstavlja z ukvarjanjem z nelinearno naravo
obsežnega besedila določen izziv za razumevanje, hkrati pa ponuja tudi možnost za
podporo razumevanju z zagotavljanjem večjega števila povezav do definicij težkih
besed ali drugega dodatnega gradiva.



Aktivnost – bralna aktivnost vključuje enega ali več namenov oz. nalog, nekatere
dejavnosti za procesiranje besedila in rezultate izvrševanja aktivnosti, kar se pojavlja
znotraj nekega specifičnega konteksta. Prvotni namen za aktivnost se lahko
spremeni, medtem ko bralec bere. Bralec lahko naleti na informacijo, ki poraja nova
vprašanja, zaradi česar postane prvotni namen pomanjkljiv in nepomemben.
Procesiranje besedila vključuje dekodiranje besedila, višji nivo lingvističnega in
semantičnega procesiranja ter samonadzor za razumevanje. Vse to pa je odvisno tako
od bralčevih sposobnosti kot od različnih lastnosti besedila. Vsak element
procesiranja besedila ima variirajočo stopnjo pomembnosti, odvisno od vrste
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opravljenega branja (povzemanje bistva besedila) ali načina branja (branje besedila z
namenom ohranitve informacije za določeno obdobje). Prav tako pa so del aktivnosti
tudi rezultati branja. Rezultati se lahko kažejo v izboljšanju sposobnosti bralnega
razumevanja, povečanju znanja, v rešitvah za nekatere realne probleme in/ali
zaposlitev z besedilom.


Sociokulturni kontekst – Ko imamo v mislih kontekst, v katerem se poučuje branje,
najprej pomislimo na razred. Vendar pa učni proces branja poteka znotraj koteksta, ki
presega razred. Razlike med bralci so lahko do določene mere posledica različnih
sociokulturnih okolij, v katerih otroci živijo in se učijo brati. Učenje in pismenost lahko
delno razumemo kot kulturni in zgodovinski aktivnosti in ne le zato, ker ju usvajamo
skozi socialne interakcije, temveč tudi zato, ker pokažeta, kako specifična kulturna
skupina ali skupnost interpretira svet in prenaša informacije. Če je izobraževanje
skupnosti zagotoviti splošen uspeh v bralnem razumevanju, morajo v skupnosti
razumeti celoten niz sociokulturnih razlik v komunikacijski praksi. Sociokulturne
razlike so pogosto povezane z razlikami skupine. Skupine pa so lahko identificirane
glede na prihodek, raso, narodnost, jezik ali sosesko.

Pri bralnem razumevanju je potrebno upoštevati tudi širok razpon poučevalnih dejavnosti.
Tako so npr. v sintezi svojega raziskovanja Mastropieri, Scruggs, Bakken in Whedon (1996, v
Brigham, Berkley, Simpkins in Brigham, 2007) razdelili treniranje dejavnosti v podskupine, ki
so vključevale pristope osnovnih veščin (npr. trening besednjaka, utrjevanje), pristope
krepitve besedila (npr. podčrtavanje in označevanje z barvnimi označevalci) ter pristope
samospraševanja. Nevključenost ustreznih kognitivnih strategij oz. neučinkovita in nestalna
razporeditev teh strategij je običajen vzrok neuspešnega bralnega razumevanja pri učencih z
učnimi težavami in specifičnimi primanjkljaji branja (Gersten idr., 2001, v Brigham idr., 2007).
1.3.3.1.

Metakognitivni-interstavčni model bralnega razumevanja avtorice
Goldfus

Intervencijski model Metakognitivni-interstavčni model bralnega razumevanja avtorice
Goldfus (2004; 2007) je osrednji del programa za izboljšanje bralnega razumevanja
uporabljenega v naši raziskavi.
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Intervencijski model je prvenstveno namenjen in klinično preizkušen na populaciji učencev z
učnimi težavami pri razvijanju bralnega razumevanja v tujem jeziku. Bralno razumevanje v
modelu se nanaša na strukturo besedila in kako ta vpliva na simultano obdelovanje višjih in
nižjih kognitivnih procesov z njihovimi komponentami in podkomponentami. Pomembni
vidiki v tem procesiranju so elementi, katerih medsebojna povezanost je ključ za tvorjenje
pomena iz besedila (povezave med povedmi). Bistvena komponenta modela je aplikativna
metakognicija, ki temelji na modelu avtorjev Nelsona in Narensa (1994) in ki je definirana kot
sposobnost zavedati se, spremljati, opazovati in samouravnavati lastno kognicijo. Koncept
metakognicije in metakognitivnega razvoja je razčlenjen na sestavne dele, kjer ima vsak vidik
procesiranja

besedila

svojo

metakognitivno

komponento.

Model

je

organizacija

metakognicije skupaj z intra- in interstavčnim procesiranjem besedila, ki jo spomin drži
skupaj. S prepoznavanjem povezav znotraj povedi in med povedmi (z določanjem glagolov
kot osnovnih nosilcev pomena povedi) ter sklepanjem na pomen celotnega besedila
(ustvarjanjem ključnih besed) učenci konstruirajo pomen (posameznih besed, celih povedi in
besedila kot celote). To pa predstavlja najpomembnejšo komponento učenja z
razumevanjem, ki vključuje tudi metakognicijo.
Metakognitivni-interstavčni model bralnega razumevanja je primeren tako za mlajše kot
starejše učence, dijake in študente, ne glede na vrsto učnih težav. Pomembno je, da je bralno
gradivo prilagojeno otrokovim zmožnostim. Razdeljen je na tri dele, ki so podrobno opisani
in predstavljeni v poglavju Program bralnega razumevanja.
Vse te veščine in znanja so učenci urili s predbralnimi aktivnostmi in aktivnostmi po branju.
1.3.3.2.

Model bralnega razumevanja avtoric Keene in Zimmerman

Za razvijanje bralnega razumevanja pri učencih iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine je
učinkovit model, ki sta ga razvili avtorici Keene in Zimmerman (1997; Price, 2010) in ki se ga
lahko uporablja v malih skupinah ali individualno. Model razvija sedem temeljnih kognitivnih
in metakognitivnih strategij, ki jih bralci uporabljajo, medtem ko berejo. Avtorici poudarjata,
da mora učitelj učencem vsako od strategij pokazati − modelirati (učenje po modelu) (Keene
in Zimmerman 1997; Price, 2010):
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Strategija 1: Aktiviranje predhodnega znanja pred pričetkom branja, med branjem in po
branju
Predhodne izkušnje omogočajo učencem, da predvidevajo vsebino, kar omogoča lažje
dekodiranje besedila in globlje razumevanje njegovega pomena. Predhodno znanje in
izkušnje se nanašajo na razumevanje sveta, ki ga učenci prinesejo v šolo. Njihova znanja in
izkušnje so lahko močno drugačne od tistih, ki jih imajo njihovi sošolci in učitelji, zaradi česar
jih težko povežejo s kontekstom in vsebinami znanj, ki jih pričakuje šola in ki so v knjigah.
V modelu učitelj najprej modelira strategijo za aktiviranje predhodno znanje pri učencih,
tako da pokaže, kako si ogleda knjigo, nato prebere zadnjo stran, premisli, ali pozna še
kakšno knjigo, ki jo je napisal ta avtor, ali je že prebral kakšno knjigo s podobno vsebino itd.
Nato prične brati knjigo. S tem ko učenci vidijo, kako učitelj potuje skozi proces aktiviranja
predhodnega znanja, dobijo namig, kako bi morali sami pričeti z branjem. Za lažjo
zapomnitev postopka učenci skupaj z učiteljem izdelajo shemo ključnih besed oz. informacij.
Nato učenci ob pomoči učitelja vadijo strategijo, ki jim jo je pokazal, v skupini ali paru,
nazadnje pa te povezave iščejo čisto samostojno. Postopno prehajanje v samostojnost
omogoča učencem iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine, da opazujejo in vadijo
veščine, dokler jih popolnoma ne usvojijo v varnem sodelovalnem okolju, ki je eden izmed
temeljnih pogojev, ki jim ga mora zagotoviti šola (Walker-Dalhouse in Risko, 2008, v Price,
2010). Na enak način učitelj z učenjem po modelu predstavi vse nadaljnje strategije.
Strategija 2: Določitev idej in tem, ki so v besedilu najbolj pomembne
Strategija se odvija na treh nivojih: (1) določanje pomembnih besed – učenci iščejo ključne
besede, ki nosijo pomen cele povedi; (2) določanje pomembnih povedi; (3) določanje, kaj je
pomembnega v celotnem besedilu.
Strategija 3: Spraševanje
Spraševanje se odvija na dva načina: (1) Učenec odgovarja na vprašanja višjega reda, ki se
nanašajo na branje in ki jih postavi učitelj (njegovemu odgovoru sledi takojšnja povratna
informacija) ter (2) učitelj spodbuja učenca, da si zastavlja vprašanja o zgodbi, preden začne
brati, med branjem in po branju. Pri tem učitelj učencu zopet pomaga s svojim zgledom –
učenje po modelu. Pri dobrih bralcih se postavljanje vprašanj pred, med in po branju odvija
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čisto spontano, ne da bi se tega zavedali. Pri učencih iz manj spodbudnega okolja zaradi
revščine pa učitelji pogosto opažajo, da kljub temu, da znajo brati in preberejo knjigo, še
vedno ne vedo, kaj so prebrali. Najverjetnejši razlog je ravno v tem, da si ne znajo zastaviti
vprašanj, s katerimi bi to, kar berejo, postalo smiselno.
Strategija 4: Ustvarjanje vidnih in senzornih (čutnih) predstav
Vešči bralci se znajo emocionalno vživeti v prebrane vsebine, saj si jih s pomočjo domišljije
zelo živo predstavljajo. Šibki bralci tega ne zmorejo. Med njimi so učenci iz manj
spodbudnega okolja zaradi revščine, ki nimajo dovolj priložnosti za ustvarjalnost in
domišljijo, hkrati pa se tudi ne počutijo varne.
Strategija 5: Učenje, kako potegniti zaključke iz besedila
Ker je to zelo zahtevna strategija, še zlasti za učence iz manj spodbudnega okolja zaradi
revščine učitelj z učenjem po modelu pomaga učencu, da le-ta vidi, na katere podatke se
mora osredotočiti, katere predhodne izkušnje mora aktivirati, da lahko potegne določene
zaključke … S tem ko učitelj besedilo bere na glas in o njem na glas razmišlja, učenci vidijo, na
katerih točkah in kakšne vrste zaključkov morajo potegniti. Šele ob učenju po modelu se
lahko učenci iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine naučijo, kako narediti zaključke iz
besedila.
Strategija 6: Povzemanje in sinteza
Pojem povzemanje predstavlja naštevanje sestavnih delov nečesa, pojem sintetiziranje pa
ustvarjanje nove celote. Ker je sintetiziranje zahtevnejša veščina, je smiselno, da začno
učitelji učence najprej učiti povzemanja. Strategija sintetiziranja ni nekaj naključnega, ampak
je rezultat kombinacije vseh ostalih strategij razumevanja. Z sintetiziranjem si vešči bralci
pomagajo razumeti tisto, kar berejo. Eden izmed načinov, kako vešči bralci izvajajo smiselno
sintetiziranje je, da so pozorni na elemente literature (literarne osebe, prizorišče, zaporedje,
…) in njene vzorce (opis, kronologija, vzrok in posledica …), ker omogočajo boljše
razumevanje besedila. Ker je zelo pomembno, da se sintetiziranje izvaja tekom branja, je še
toliko bolj pomembno, da ga učitelji znajo predstaviti po modelu. S sintetiziranjem, ki je
ključnega pomena za resnično razumevanje prebranega, imajo učenci iz manj spodbudnega
okolja zaradi revščine velike težave, ker nimajo dovolj kognitivnih strategij. Da bo lahko
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učenec izvajal sintetiziranje, mu mora učitelj pokazati, KAKO se to izvaja, vključno s samimi
osnovami: kaj mora upoštevati, kako mora to uporabiti, o čem naj premišljuje itd. Učenci iz
manj spodbudnega okolja zaradi revščine doma nimajo priložnosti, da bi brali in diskutirali o
knjigah, in zato resnično nimajo veščin, kako to narediti v razredu.
Strategija 7: Popravljanje in samouravnavanje bralnega razumevanja
Zadnja strategija, ki se hkrati vrši ob izvajanju vseh ostalih, predhodno opisanih strategijah,
je najzahtevnejša, saj od učenca zahteva, da mora misliti na to, o čem razmišlja, da prepozna,
če česa ne razume ter da najde strategijo, kako si pomagati, da bo razumel to, kar bere. Zato
je potrebno učence učiti, da je branje zahtevno delo, da se morajo ustaviti, ko česa ne
razumejo, in poiskati načine, da bodo razumeli, kaj avtor sporoča. Šele nato lahko
nadaljujejo.
1.3.3.3.

Spiralni model za razvijanje bralnih sposobnosti avtorice Pečjak

Spiralni model razvijanja bralnih sposobnosti avtorice Pečjak (1999) ima tri hierarhično
organizirane ravni. Na prvi ravni učenec razvija temeljne bralne spretnosti oz. avtomatizacijo
tehnike branja, na drugi ravni bralno razumevanje ter na tretji ravni fleksibilno branje in
kompleksnejše bralne sposobnosti. Vse tri ravni sestavljajo model v treh delih, ki si sledijo v
trimesečnih zaporedjih. Model pokriva časovno obdobje osnovne šole, pri čemer je v prvem
triletju in četrtem razredu poudarek na razvijanju prvih dveh ravni in uvajanju na tretjo
raven, ki se jo intenzivno razvija v zadnjih dveh triletjih osnovne šole. Glavna značilnost
modela je postopen prehod od enostavnih bralnih spretnost do vedno bolj kompleksnih
bralnih sposobnosti. Dobro usvojena tehnika branja in bogato besedišče imata močan vpliv
na razumevanje prebranega, sama avtomatizacija branja pa na fleksibilno branje.
Prvi del programa je namenjen intenzivnemu razvijanju tehnike branja in besedišča učencev
in vključuje naslednja področja vaj (Pečjak, 1999):


vaje za razvijanje zaznavanja v najširšem smislu (t. i. očesna gimnastika);



vaje za razvijanje vidnega in slušnega razločevanja;



vaje za branje besednih skupin (t. i. metoda treh besed);



vaje skokovitega branja;

85

Milena Košak Babuder BRALNO RAZUMEVANJE IN RAZVOJ BRANJA ZA UČENJE PRI OTROCIH IZ MANJ
SPODBUDNEGA OKOLJA ZARADI REVŠČINE



vaje za odpravljanje slabih bralnih navad (nekoncentrirano branje, (sub)vokalizacija,
regresija pri branju).

Med prvim in drugim delom programa ter hkrati z urjenjem učencev v tehniki branja pa
poteka razvijanje besednega zaklada z naslednjima dvema strategijama:


pojasnjevanje novih, neznanih besed;



bogatenje besedišča z besednimi igrami.

Drugi del programa je namenjen usvajanju bralne strategije za učenje. Cilj celostnega
bralnega pouka je razviti metakognitivne sposobnosti učencev, da se zavedajo, kako poteka
proces branja nasploh in kakšen je potek procesa razumevanja. S pomočjo metakognitivnih
bralnih strategij lahko učenci vplivajo na določene procese in jih usmerjajo, če jih poznajo. V
tem delu programa je vključena metoda SQ3R avtorja Robinsona (1970, v Pečjak, 1999), ki je
ena izmed najbolj učinkovitih strategij za predelavo besedila, katere rezultat je dobro
razumevanje prebranega. Metoda ima pet stopenj, ki jih je avtor poimenoval (Pečjak, 1999,
str. 115):
1. Survey/ prelet, pregled celotnega besedila, še preden začne učenec brati;
2. Question/ vprašanja, ki si jih učenec postavi, si v grobem določi cilj in namen pri
branju;
3. Read/ branje besedila, ki vključuje pozorno branje uvodnega stavka, prelet manj
pomembnih delov besedila; sprotno označevanje novih, neznanih besed, ki jim bo
pozneje skušal določiti pomen;
4. Review/ ponovni pregled z razlago neznanih besed, s ponovnim branjem besedila od
odstavka do odstavka z usmerjanjem pozornosti na glavne misli v odstavku, ključne
misli in kaj je sporočilo avtorja;
5. Recite/ poročanje učenca o vsebini, ki jo je prebral z odgovarjanjem na lastna ali
učiteljeva vprašanja.
Tretji del programa je namenjen urjenju sposobnosti fleksibilnega branja. Cilj tega dela
programa je učence učiti, kako pristopiti k branju besedil različnih težavnostnih stopenj, kot
so npr. razlagalna besedila ter grafična sporočila.
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1.3.4. Prepoznavanje besed (dekodiranje) in bralno razumevanje
Modeli bralnih procesov ponavadi opisujejo odnose med komponentami branja: odnose
med procesi prepoznavanja besed, ki potekajo od spodaj navzgor (procesi nižjega reda) in
procesi razumevanja, ki potekajo od zgoraj navzdol (procesi višjega reda) (Verhoeven,
Reitsma in Siegel, 2011). V procesu učenja branja pričnejo otroci z usvajanjem osnovnih
veščin dekodiranja, ki sčasoma postajajo natančnejše in hitrejše. Prepoznavanje besed
postaja vedno bolj avtomatizirano s takojšnjim prepoznavanjem veččrkovnih enot in celih
besed (Reitsma, 1983, v Verhoeven idr., 2011; Ziegler in Goswami, 2005, v Verhoeven idr.,
2011). Avtomatizirano prepoznavanje besed omogoča otrokom, da usmerijo svoje mentalne
vire bolj v pomen besedila kot pa v prepoznavanje besed ter s tem uporabljajo branje kot
orodje za usvajanje novih konceptov in informacij (Perfetti, 1998, v Verhoeven idr., 2011). Na
usvajanje branja imajo velik vpliv številni jezikovni (npr. avtomatično in natančno zaznavanje
govora, besednjak, fonološko in morfemsko zavedanje, zavedanje sintakse in semantično
procesiranje, zmožnost razčlenjevanja kompleksnih stavkov v osnovne sintaktične enote) in
kognitivni dejavniki oz. procesi. Med kognitivnimi in jezikovnimi procesi, vključenimi v
prepoznavanje besed, so najbolj raziskani naslednji:


Fonološko zavedanje
Fonološko zavedanje je sposobnost odkrivanja in manipuliranja z glasovi in je močan
napovednik razvoja sposobnosti dekodiranja oz. uspešnega začetka učenja branja
(Hatcher, Hulme in Snowling, 2004, v Marjanovič Umek idr., 2011) ter pomembni
napovedovalec poznejše bralne uspešnosti učencev (Stahl in Murray, 1994, v
Marjanovič Umek idr., 2011). V strokovni literaturi strokovnjaki navajajo visoko
povezanost med težavami prepoznavanja besed in težavami fonološkega zavedanja
(Verhoeven idr., 2011).
Bell in McCallum (2008, v Marjanovič Umek, 2011) delita fonološko zavedanje na šest
podvrst: (1) izolacija glasu (prepoznavanje posameznega glasu v besedi); (2)
prepoznavanje več glasov (prepoznavanje skupine glasov v besedah); (3) razvrščanje
glasov (iz skupine besed izločitev besede, ki ne spada mednje); (4) povezovanje
glasov (povezovanje slišanih glasov v besedo); (5) razčlenjevanje besede (razčlenitev
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slišane besede na posamezne glasove); (6) odstranjevanje glasov (ponovitev besede
brez določenega glasu).
V začetnih fazah opismenjevanja sta od fonoloških veščin dekodiranja in rekodiranja
odvisna tako črkovanje (angl. spelling) kot tudi branje (Ehri, 1997). Kar z nekaj
raziskavami so dokazali, da fonološko zavedanje ter znanje o črkah in glasovih
napovedujeta spretnost branja in črkovanja (spelling) že v začetni fazi opismenjevanja
(Landerl in Wimmer, 2008, v Vaessen, 2010; Strattman in Hodson, 2005, v Vaessen,
2010), ter da se njun vpliv razvojno spreminja. Teorije bralnega razvoja domnevajo,
da se otroci vedno bolj zanašajo na avtomatično vizualno prepoznavo besed in s tem
reducirajo pomembnost veščin fonološkega dekodiranja. Podobno domnevajo tudi
Ehri (1992, v Vaessen, 2010), Firth (1980, v Vaessen, 2010) in Marsh, Friedman,
Welch in Desberg (1980, v Vaessen, 2010), da se izkušeni bralci pretežno zanašajo na
specifično znanje besed ali morfemsko znanje pri prepoznavanju besed, medtem ko
ima začetno grafo-fonemsko dekodiranje majhen vpliv na dekodiranje v naslednjih
stopnjah usvajanja dekodiranja.
Otroci s težavami pri branju so manj natančni pri diskriminaciji fonemov in imajo
težave pri nalogah, ki zahtevajo razčlenjevanje glasov in zavedanje (Vellutino,
Fletcher, Snowling in Scanlon, 2004, v Verhoeven idr., 2011), so počasnejši pri hitrem
poimenovanju predmetov, števk in črk ter pri tvorjenju rimajočih besed (Verhoeven
idr., 2011).


Hitro avtomatizirano poimenovanje
Kognitivna veščina hitrega poimenovanja je kognitivna komponenta, za katero
številne raziskave dokazujejo, da prispeva k bralni sposobnosti še bolj kot vpliv
fonološkega zavedanja (Bowers in Swanson, 1991, v Vaessen, 2010; Felotn in Brown,
1990, v Vaessen, 2010, Manis, Doi in Bhadha, v Vaessen, 2010; Manis, Seidenberg in
Doi, 1999, v Vaessen, 2010). Hitro poimenovanje je z vidiki branja povezano nekoliko
drugače kot fonološko zavedanje. Medtem ko je fonološko zavedanje najmočneje
povezano z bralnimi nalogami, ki zahtevajo fonološko dekodiranje (Bowers, Sunseth
in Golden, 1999, v Vaessen, 2010; Cornwall, 1992,v Vaessen, 2010; Manis idr., 2000, v
Vaessen, 2010; Manis idr., 1999, v Vaessen, 2010; Torgesen idr., 1997, v Vaessen,
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2010), je hitro avtomatizirano poimenovanje v glavnem povezano z nalogami, ki so
odvisne od vizualne prepoznave besed (Bowers in Swanson, 1991, v Vaessen, 2010;
Clarke, Hulme in Snowling, 2005, v 2010; Wile in Borowsky, 2004, v Vaessen, 2010).


Delovni spomin
Delovni spomin je kognitivni proces, ki omogoča, da posameznik zadržuje informacije
in hkrati z njimi upravlja. Omogoča kodiranje, procesiranje in zapisovanje informacij.
Na prvi stopnji usvajanja bralnih veščin je osrednja učna naloga razlikovanje in
povezovanje glasov v govoru ter prepoznavanje natančnega ujemanja med govorom
in črkami (Numminen, 2010). Fonološki delovni spomin pa se nanaša na proces
sprejemanja, analiziranja in procesiranja glasovnih elementov v jeziku. Težave pri
učenju branja so lahko povezane tako z nejasnimi predstavami fonološkega
delovnega spomina (neučinkovita sposobnost razlikovanja fonoloških razlik) ali s hitro
zapolnitvijo fonološkega delovnega spomina. Omejen slušni delovni spomin je po
mnenju strokovnjakov s področja disleksije eden izmed razlogov za bralne težave.
Vlogo fonološkega delovnega spomina je težko ločiti od celote fonoloških veščin.
Težave na področju delovanja slušnega delovnega spomina ovirajo učenje novih
fonoloških kombinacij in razvoj avtomatiziranega branja. Učenje novih fonoloških
kombinacij pa ima pomembno vlogo v pri učenju tako domačega kot tujega jezika.
Z vedno bolj utrjenimi bralnimi veščinami postane delovanje fonološkega delovnega
spomina avtomatizirano. In bolj ko je fonološki delovni spomin avtomatiziran, več ga
ostane na razpolago za razumevanje pomena besed in besedila. Na tej stopnji
procesa učenja branja se aktivira kot podpora branju dolgoročni spomin. Dolgoročni
spomin s shranjenimi informacijami podpira razumevanje prebranega besedila,
delovni spomin pa je še vedno potreben za sprejem prebrane informacije in za
aktiviranje dolgoročnega spomina (Numminen, 2010).



Vizualni procesi
Branje je proces razumevanja pisnega jezika. Je aktivnost, ki med drugim zahteva tudi
izredno natančno procesiranje vizualne/grafične informacije, za kar je potrebna
natančna izvedba očesnih gibov (Erjavec, 2011). Findlay in Gilchrist (2003, v Schuett,
Heywood, Kentridge in Zihl, 2008) pravita, da pri branju posameznik premika oči na
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način, ki omogoča luščenje prostorsko razporejene vizualne informacije v skladu s
hitrostjo razumevanja. Oči se gibljejo skokovito in se med branjem tudi večkrat
ustavijo. Te postanke imenujemo fiksacijski postanki, med njimi pa so hitri skoki,
imenovani sakade (za več podrobnosti glej Pečjak, 1999; Erjavec, 2011). Na gibanje
oči med branjem sistematično vplivajo vidne in jezikovne značilnosti natisnjene
informacije, ki jo pogled zajame tekom fiksacije (Rayner in Pollatsek, 1981, v Schuett
idr., 2008). Trajanje fiksacij pri bralcu pa je odvisno od dejavnikov kot so pogostost
besed, predvidljivost, izurjenost in starost (Rayner, 1998, v Schuett idr., 2008).


Znanje o črkah in glasovih
Če želi otrok brati, mora vzpostaviti asociativno zvezo črka – glas. Pri začetnem
razvoju branja je fonološka pot oz. glasovni ključ, ki vključuje pretvarjanje črk v
glasove in nato spajanje glasov, zelo pomembna in kritična pri začetnem razvoju
branja (Marjanovič Umek idr., 2011). Empirične študije kažejo, da je poznavanje črk
povezano z večjo bralno zmožnostjo otrok med 5. in 8. Letom starosti ter močan
napovednik uspeha pri začetnem branju (Ehri, 2002, v Marjanovič Umek idr., 2011;
Wagner, Torgesen in Rashotte, 1999, v Marjanovič Umek, 1999).



Sposobnost predvidevanja
Za usvojitev tehnike branja je poleg poznavanja črk pomembna tudi sposobnost
predvidevanja. Raziskave kažejo (Colheart idr., 2001, v Marjanovič Umek, 2011), da za
predvidevanje uporabljajo učinkoviti bralci vsaj tri vrste ključev: (1) semantični ali
pomenski ključ (učenec si pri branju pomaga s tem, da manjkajočo besedo dopolni s
pomensko smiselno besedo), (2) sintaktični ali skladenjski ključ (učenec si pri branju
povedi pomaga tako, da prebere besedo na skladenjsko in ortografsko ustrezen
način) ter (3) grafo-fonetični ali glasovni ključ (učenec posamezne črke pretvarja v
glasove in jih povezuje med seboj). Bralci začetniki uporabljajo predvsem glasovni
ključ, s čimer obremenijo svoj delovni spomin z dekodiranjem, tako da ne morejo
sočasno spremljati in predvideti pomena prebranega. Z uporabo preostalih dveh
ključev pa lahko proces dekodiranja nekoliko sprostijo (Marjanovi Umek idr., 2011).



Pozornost
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Pozornost je prvi pogoj za učinkovito branje (Verhoeven idr., 2011). Z raziskavami so
dokazali, da je pozornost pomembna pri kontroli procesiranja vizualnih informacij in
hitrem gibanju oči (sakadah) pri branju (Schuett, Heywood, Kentridge in Zihl, 2008, v
Verhoeven, 2011). Prav tako se je izkazalo, da lahko šibka pozornost povzroči bralne
težave (Adams in Snowling, 2001, v Verhoeven idr., 2011; Purvis in Tannock, 2000, v
Verhoeven idr., 2011).
Avtomatiziran proces je pogosto sinonim za proces, ki ne zahteva napora ali
pozornosti. Znotraj te konceptualizacije je vešče oz. tekoče branje avtomatizirano in
ni odvisno od mehanizmov pozornosti (Shaywitz in Shaywitz, 2008). Že LaBerge in
Samules (1974, v Shaywitz in Shaywitz, 2008) sta predstavila teorijo o
avtomatiziranem procesiranju informacij pri branju s poudarkom na prepoznavanju
besed, po kateri bralec napreduje skozi stopnje, na katerih se nauči vsako od
podveščin branja, s pričetkom na pozornosti, ki zahteva počasen proces učenja
pravilnega branja besed ter napredovanja, do avtomatiziranega procesa, ko poteka
branje besed tekoče in avtomatično. Poleg točnosti in avtomatizacije sta poudarila
tudi pomembnost pozornosti pri utrjevanju pripravljenosti za napredovanje in
usvajanje nove veščine. Trdila sta, da se s tem, ko so podveščine na nižjem nivoju
avtomatizirane, pozornost sprosti in je lahko nato usmerjena na višji nivo
funkcioniranja kot sta pomensko in bralno razumevanje (Shaywitz in Shaywitz, 2008).
Sodobnejše raziskave dokazujejo, da imajo mehanizmi pozornosti ključno vlogo pri
branju ter da motnje teh mehanizmov pozornosti predstavljajo ključno vlogo pri
bralnih težavah (Shaywitz in Shaywitz, 2008).
Jezikovni dejavniki branja so še pomembnejši za procese bralnega razumevanja (Verhoeven
idr., 2011).
Med jezikovnimi dejavniki branja je pomembno semantično in sintaktično znanje. Sintaktično
znanje vsebuje posameznikovo razumevanje pravil povezovanja besed v stavku in kako le-te
prispevajo k pomenu prebranega. Sintaksa določa tudi, kakšna je gramatična funkcija
posamezne besede ter preko tega tudi njeno izgovorjavo in pomen (Leu in Kinzer, 1987, v
Lipec Stopar, 1999). Pri bralcu, ki ima dobro usvojeno veščino branja, potekajo vsi procesi
semantične in sintaktične analize hitro, brez napora in bralno razumevanje je v veliki meri
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rezultat semantične analize v povezavi s sintaktično. Semantična znanja pa sodelujejo v
procesih, ki vodijo bralca od razumevanja povezav med elementi stavka – med posameznimi
pomeni besed v stavku in do mentalnih predstav o teh povezavah (Just in Carpenter, 1987, v
Lipec Stopar, 1999). Številne raziskave se ukvarjajo tudi s povezanostjo razumevanja ustnega
jezika oz. slušnega razumevanja z bralnim razumevanjem (Aaron, 1991, v Lipec Stopar, 1999;
Tunmer, 1986, v Lipec Stopar, 2011) ter dokazujejo, da je slušno razumevanje močan
napovednik bralnega razumevanja in dosežkov na kasnejših razvojnih stopnjah in da z leti
šolanja še pridobiva na pomembnosti.
Hoover in Gough (1990, v Verhoeven idr., 2011) definirata bralno razumevanje kot produkt
bralnega dekodiranja in slušnega razumevanja. Nekateri pa trdijo, da jezikovni procesi, ki so
vpleteni v razumevanje ustnega jezika, močno ovirajo procese bralnega razumevanja. Procesi
bralnega razumevanja vključujejo: (1) razčlenjevanje stavkov na njihove sestavne
komponente; (2) ustrezno neposredno povzemanje sklepov za oblikovanje odnosov znotraj
povedi in med njimi, kar olajšuje integracijo informacij; (3) prepoznavanje globljih struktur
jezika, kot so predpostavke in trditve v besedilu (mikrostrukture) ter splošno bistvo besedila
(makrostrukture). Raziskave so pokazale, da imajo tako mlajši bralci kot bralci, ki so
neuspešni pri branju, več težav s temi procesi med slušnim razumevanjem v primerjavi z
bralci, ki so starejši oz. so uspešnejši pri branju (Yuill in Oakhill, 1991, v Verhoeven idr.,
2011).

1.3.5. Bralna tekočnost in bralno razumevanje
Raziskave na tem področju so bile usmerjene v iskanje empirične podpore, da poučevanje, ki
povečuje bralno tekočnost, prav tako povečuje sposobnosti bralnega razumevanja (Phillips,
Norris in Vavra, 2007). Stocker, Roser in Martinez (1998, v Phillips idr., 2007) so prišli do
zaključkov, da tekočnost in razumevanje izboljšujeta drug drugega. Veliko so razpravljali o
tem, da pomanjkanje tekočnosti korelira z nizkimi sposobnostmi bralnega razumevanja. Paris
(2005, v Phillips idr., 2007) poudarja, da imajo tisti bralci, ki ne berejo tekoče, s tem
povezanih veliko različnih težav vključno z omejenim prepoznavanjem besed, predhodnim
znanjem, poznavanjem besed in splošnim znanjem. Zato je lahko pomanjkanje tekočnosti
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odgovorno za vse dejavnike, ki vplivajo na razumevanje. Vendar pa dobra tekočnost branja ni
nujno povezana z dobrim razumevanjem (Paris 2005, v Phillips idr., 2007).
Johns in Berglund (2006, v Košir, 2011) zagovarjata, da tekočnost branja ni le dekodiranje
posameznih besed in avtomatizacija spretnosti branja pri branju besedila, temveč se le-ta širi
na vidik bralnega razumevanja. Rasinski (2004, v Košir, 2011) pa tekočnost branja opredeljuje
kot večdimenzionalen koncept, ki predstavlja most med spretnostjo dekodiranja posameznih
besed in bralnim razumevanjem: (1) dimenzija natančnosti dekodiranja, (2) dimenzija hitrega
in avtomatiziranega prepoznavanja besed in (3) dimenzija izrazne in pomenske interpretacije
prebranega. Dimenzije v konceptu so med seboj tesno povezane, pri tem pa natančno in
avtomatizirano branje zagotavlja pogoje za izrazno branje.
Bralci, ki berejo tekoče, berejo natančno, avtomatično, brez zavestnega nadzora in
usmerjanja pozornosti pri dekodiranju besed. S tem lahko pozornost in zavestni nadzor ter
kapacitete delovnega spomina namenijo bralnemu razumevanju (Rasinski, 2004, v Košir,
2011). Ob tem pa se vzpostavi druga dimenzija tekočnosti branja, ko bralec iz tekoče
prebranega besedila izlušči pomen. Na tem mestu se tekočnost branja neposredno povezuje
z bralnim razumevanjem. Bralci z uporabo ustrezne glasnosti, tona, poudarkov, naglasa
(tretja dimenzija tekočnosti branja) dokazujejo, da ob branju besedila iščejo oz. uspejo
poiskati njegov pomen (prav tam).

1.3.6. Pomen bralnih strategij za bralno razumevanje in branje za učenje
Strategije bralnega razumevanja so specifični, naučeni postopki, ki spodbujajo aktivno,
kompetentno, samonadzorovano in namerno, hoteno branje (Trabasso in Bouchard, 2002).
Poučevanje strategij bralnega razumevanja se nanaša na natančne, jasne treninge teh
postopkov, bodisi vsakega posebej oz. v skupinah.
Branje sestavljajo številne druge veščine, ki se pogosto označujejo kot strategije, kot so
prepoznavanje glavne ideje, sledenje zaporedju in odkrivanje informacij. Bralne strategije
odražajo smiseln, nameren, tekoč in prilagodljiv načrt, postopek ali proces za izboljšanje
bralne izvedbe. Bralne strategije so pomembne za bralno razumevanje, ker brez njih otroci
skoraj ne morejo povečati kultiviranosti branja (Phillips idr., 2007).
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Eksplicitno poučevanje bralnih strategij je ključnega pomena. Pri eksplicitnem, jasnem
poučevanju učitelji pojasnjujejo direktno, učijo po modelu ter gradijo otrokove dosežke in
razvoj bralnih strategij. Demonstriranje bralnih strategij je pomembno za poučevanje
bralnega razumevanja, vključno s predogledom strukture besedila, ustvarjanjem miselnih
vzorcev, predvidevanjem, sklepanjem, predstavljanjem, opazovanjem, analiziranjem,
spraševanjem in povzemanjem (Pressley, 2005). Otroci morajo v procesu poučevanja
uporabljati in se učiti kombinacije teh strategij ob predelovanju različnih besedil tekom
daljšega večletnega obdobja, tako da postanejo pri njihovi uporabi samostojni (Gregory in
Chapman, 2002, v Phillips, 2007).
Bralno razumevanje in bralne strategije kažejo, kako si bralci predstavljajo besedilo, kako se
jim zdi to, kar berejo, smiselno in kaj storijo, ko nečesa ne razumejo. Te strategije so procesi,
ki jih bralec uporablja, da izboljša bralno razumevanje ter z njihovo pomočjo premaguje
neuspehe pri bralnem razumevanju (Singhal, 2001). Različne raziskave izvedene na področju
bralnih strategij so pokazale, da mlajši in bralno manj učinkoviti učenci uporabljajo manj
strategij ter da jih uporabljajo manj učinkovito pri bralnem razumevanju (Garner, 1987, v
Singhal, 2001).
Branje je najučinkovitejše sredstvo za usvajanje znanja ter kot najpomembnejša sestavina
pismenosti in sredstvo učenja ostaja temeljna sestavina vseh šolskih programov (Pečjak in
Gradišar, 2002). Branje v funkciji učenja oz. branje za učenje terja od bralca poznavanje
učinkovitih bralnih učnih strategij, ki mu omogočajo, da informacije ne le spozna, ampak jih
zna glede na namen tudi izrabiti in učinkovito uporabiti (prav tam).
Učinkovito učenje predstavlja aktivno vlogo učenca v učnem procesu. Z bralnimi učnimi
strategijami učenec ve, kako se lotiti učne snovi, kako v konkretnem okolju organizirati
učenje, kako upoštevati lastne specifičnosti pri učenju in podobno. Pri učenju pa je lahko
aktiven le v primeru, ko ima o tem določeno znanje (Pečjak in Gradišar, 2002).
Različni avtorji razvrščajo bralne učne strategije po različnih kriterijih (prav tam):


glede na namen učenja
Pogosto uporabljena klasifikacija po tem kriteriju je delitev učnih strategij avtoric
Weinstein in Hum (1998, v Pečjak in Gradišar, 2002):

94

Milena Košak Babuder BRALNO RAZUMEVANJE IN RAZVOJ BRANJA ZA UČENJE PRI OTROCIH IZ MANJ
SPODBUDNEGA OKOLJA ZARADI REVŠČINE

o strategije ponavljanja;
o elaboracijske strategije (strategije povezovanja novih informacij s predznanjem);
o organizacijske strategije (strategije urejanja informacij).


glede na vsebino informacij
Mednje sodi klasifikacija Lewisove (1996, v Pečjak in Gradišar, 2002), ki deli učne
bralne strategije v strategije:
o določanja bistva;
o določanja podrobnosti;
o določanja organizacije/ strukture besedila;
o kritičnega branja;
o branja vidnih informacij;
o strategije za izboljšanje besedišča.



po namenu učenja in vsebini informacij
Kombinirani model, ki ga je razvil Levin (1982, v Pečjak in Gradišar, 2002):
o makrostrukturne strategije (usmerjene v predelavo bistva in glavnih misli v
besedilu);
o mikrostrukturne strategije (usmerjene na predelavo podrobnosti).
Znotraj teh dveh strategij pa deli strategije še glede na njihovo primarno kognitivno
funkcijo: strategije usmerjene v razumevanje in strategije usmerjene v zapomnitev



po časovnem kriteriju – kdaj jih učenec uporablja v procesu učenja
Po tem kriteriju se strategije delijo v (delitev avtorja Devina (1987, v Pečjak in Gradišar,
2002); avtorjev Graham in Robinskon, (1990, v Pečjak in Gradišar, 2002); avtorice
Pečjak, (1995), v Pečjak in Gradišar, 2002)):
o strategije pred branjem;
o strategije med branjem;
o strategije po branju.

Delitev strategij po časovnem kriteriju je zelo pogosto uporabljen kriterij, saj vključuje
strategije, ki se uporabljajo v različnih delih učnega procesa (pred, med in po branju).
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Učne strategije pred branjem (Pečjak in Gradišar, 2002):


Aktiviranje predznanja učencev s pogovorom, s tehniko 'možganska nevihta', izdelava
pojmovne mreže;



Določitev namena branja z informativnim branjem, kurzornim ali diagonalnim
branjem ter stataričnim ali študijskim branjem. Učencu pomaga selektivno usmerjati
pozornost na tiste dele besedila, ki ga bodo pripeljale do zastavljenega cilja, zakaj želi
to prebrati ter katere informacije želi dobiti iz besedila in zakaj.



Spoznavanje zgradbe besedila, ki učencu omogoča, da lažje sledi besedilu, v njem
poišče bistvo, predvideva, katere bistvene informacije ali podrobnosti bo še
vsebovalo, vidi odnose med deli besedila …;



Napovedovanje dogajanja/ vsebine omogoča učencu, da bere bolj tekoče in z večjo
verjetnostjo, da bo razumel prebrano.



Vprašanja in odgovori so sestavni del učnega procesa in pomembna elementa
strategij pred, med in po branju. Sposobnost postavljanja vprašanj v procesu učenja
omogoča globlje, aktivno razumevanje bralnega gradiva.

Učne strategije med branjem, katerih namen je obdržati pozornost bralca pri besedilu in ves
čas preverjati, ali razume tisto kar bere. Med temi strategijami so najpogostejše (Pečjak in
Gradišar, 2002):


dopolnjevanje manjkajočih podatkov;



določanje zaporedja dogajanja v besedilu;



označevanje novih, še neznanih informacij;



označevanje, podčrtovanje in zapisovanje bistvenih informacij;



pisanje obrobnih razlag;



postavljanje vprašanj med branjem.

Učne strategije po branju, s katerimi skušamo ugotoviti stopnjo razumevanja in zapomnitve
prebranega besedila. Strategije so namenjene v prvi vrsti ureditvi prebranega gradiva v tako
obliko, ki olajšuje razumevanje in zapomnitev prebranega (Pečjak in Gradišar, 2002).
Najpogostejše med njimi so:


pogovor;
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odgovarjanje na lastna vprašanja in vprašanja učiteljev;



iskanje in določanje bistvenih informacij in podrobnosti s strategijami za določanje
bistva, pomembnih podrobnosti ter s pomočjo grafičnih prikazov pomembnih
informacij (pojmovne mreže, miselni vzorci);



povzemanje vsebine z oblikovanjem povzetkov in s pomočjo zapiskov.

1.3.7. Vloga metakognicije v procesu branja in pri bralnem razumevanju
Metakognicija predstavlja kontrolne strukture višjega reda, ki omogočajo posamezniku
razumevanje in regulacijo lastne miselne aktivnosti (Demetriou in Efklides, 1989, v
Bakračevič Vukman, 2004). Posameznika vodi pri selekcioniranju in evalvaciji kognitivnih
nalog, pri izbiri ustreznih ciljev in strategij za reševanje problemov, pri popravljanju napak,
pa tudi pri presoji lastnih možnosti v odnosu do nalog in ima kot takšna velik vpliv na
posameznikove kognitivne dosežke (Bakračevič Vukman, 2004).
Flavell (1988, v Bakračevič Vukman, 2000) je metakognicijo razdelil na dve osnovni področji:
metakognitivno kognicijo, ki zajema metakognitivno znanje in izkustva, ter metakognitivno
kontrolo, tj. sledenje in načrtovanje kognitivnih procesov ter samokontrolo. Metakognitivno
znanje je znanje o strategijah, ki so primerne za reševanje različnih vrst problemov, pa tudi
znanje o sebi kot kognitivnem subjektu. Kot del metakognicije mnogi avtorji vidijo tudi
kognitivno samopodobo oz. vsaj kot pomembno komponento kognitivnega funkcioniranja
(Bandura, 1997, v Bakračevič Vukman, 2004). Baker in Brown (1984, v Singhal, 2001)
opredeljujeta metakognitivno znanje oz. zavedanje kot znanje o sebi, o nalogah, s katerimi se
posameznik sooča, ter znanje o strategijah, ki jih pri tem uporablja. Znanje o sebi lahko
vključuje znanje o tem, kako dobro posameznik izvrši določen tip naloge ali poznavanje
njegove stopnje učinkovitosti.
Metakognitivne strategije so skupaj s kognitivnimi strategijami pomembne za samoregulacijo
učenja. Pomagajo kontrolirati različne vidike mišljenja in učenja ter so razvrščene v tri velike
sklope glede na to, v kateri fazi učenja jih učenci uporabljajo (Garcia in Pintrich, 1994, v
Tomec, Pečjak in Peklaj, 2006):
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strategije načrtovanja (sem sodijo vse strategije, ki jih učenec izvede pred učenjem –
npr. postavljanje ciljev);



strategije spremljanja (se nanašajo na sam proces reševanja problemov oz. učenja –
npr. spremljanje razumevanja – in z njihovo pomočjo učenec ocenjuje učinkovitost
uporabe različnih strategij);



strategije uravnavanja (so tesno povezane s strategijami spremljanja. Učenec jih
uporabi po končanem učenju oz. ko ugotovi, da nekaj v procesu učenja ali reševanja
problemov ni bilo prav – npr. ponovno pregledovanje gradiva).

Phillips idr. (2007) navajajo, da se v kontekstu branja metakognicija nanaša na razmišljanje in
kontrolo posameznikovega branja. Na področju branja tako z metakognitivnim zavedanjem
vemo, da je lažje razumeti tisto gradivo, ki govori o znanih temah, kot pa razumeti gradivo z
nepoznanimi temami; da nam eksplicitne povedi pomagajo pri nalogah, ki zahtevajo
redukcijo besedila do njegovega bistva; da govorna vaja na gradivu pomaga pri priklicu
vsebine oz. da predvidevanje vsebine iz naslova besedila izboljša njegovo razumevanje …
(Singhal, 2001). Zato metakognitivno zavedanje vsebuje tudi zavedanje o tem, ali se bralno
razumevanje pojavlja ali ne ter zavestno uporabo ene ali več strategij za izboljšanje bralnega
razumevanja (Baumann, Jones in Seifert-Kessel, 1993, v Singhal, 2001).
V preteklosti je bilo narejenih veliko raziskav, ki dokazujejo, da tudi že majhni otroci
načrtujejo, opazujejo, vrednotijo in uravnavajo svoje branje (Phillips idr., 2007). Vloga
metakognicije pri branju je eden izmed najpomembnejših prispevkov kognitivne psihologije
na področju poučevanja branja (Cattell, 1999).
Carell (1998, v Singhal, 2001) loči dve dimenziji metakognitivnih sposobnosti:
1. znanje o kogniciji oz. metakognitivno zavedanje;
2. uravnavanje kognicije, ki vključuje bralčevo znanje o lastnih kognitivnih virih ter
kompatibilnost med bralcem in bralno situacijo (npr. če se bralec zaveda, kaj je potrebno
za učinkovito izvedbo, potem lahko izpelje korake, s katerimi bolj učinkovito obvlada
bralno situacijo. Nasprotno pa, če se kot bralec ne zaveda svojih omejitev oz.
kompleksnosti dane naloge, bodo nastopile težave).
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V povezavi z branjem pa metakognicija vključuje več elementov (Nist in Mealey, 1991, v
Arieta, 2001):


sposobnost prepoznati napake ali protislovja v besedilu;



razumevanje rabe različnih strategij pri različnih vrstah besedila;



sposobnost ločevanja bistvenih idej od nebistvenih.

Metakognitivni procesi, ki so vpleteni v bralno razumevanje, vključujejo metakognitivno
znanje, metakognitivno spremljanje in kontrolo (van Kraayenoord, 2010).
Phillips in sodelavci (2007) opredeljujejo vlogo metakognicije v povezavi z bralnim
razumevanjem na dveh nivojih. Na makro-nivoju (nivo organizacije besedila) se bralec zanaša
na avtorjevo organizacijo besedila (naslovi, poglavja, dolžine odstavkov, glavne ideje,
povzetki), da dobi občutek, kako je besedilo pojasnjeno oz. prikazano. Na mikro-nivoju (nivo
povedi) si bralec prizadeva razumeti posamezne enote besed in idej v okolju njihove uporabe
ter osmisliti fraze in povedi z namenom, da bi povezal informacije v besedilu s svojim
ustreznim znanjem, ki ga že ima. Te povezave zahtevajo od bralca, da je pozoren in da
opazuje svojo razlago z razumom.
Obstaja veliko strategij branja, ki pomagajo učencem izboljšati tako bralno razumevanje kot
metakognicijo. Raziskave so pokazale, da so dijaki in študentje bolj motivirani za uporabo teh
strategij kot mlajši, manj izkušeni učenci. Dijaki in študenti so sposobni bolje uravnavati in
kontrolirati svoje razumevanje v primerjavi z mlajšimi učenci (osnovnošolci). S tem ko
postajajo učenci starejši, njihova sposobnost uporabe metakognitivnih veščin narašča,
njihovi razlogi, da ne bi uporabljali teh veščin, pa se spreminjajo (Nist in Mealey, 1991, v
Arieta, 2001). Razumevanje besedila zahteva fleksibilen in prilagodljiv pristop, ki je
nasproten rutini. Po mnenju Pečjakove (1999) metakognitivne strategije niso spretnosti, pač
pa fleksibilen načrt, ki omogoča učinkovito učenje. Ko bralec enkrat obvlada strategije, jih
lahko pri zelo znanih besedilih uporablja avtomatično, pri zelo zahtevnih besedilih pa se jih
močno zaveda (Pečjak, 1999).
Raziskave s področja branja so tudi pokazale, da so učenci, ki uporabljajo metakognitivne
strategije, kot so npr. strategije za nadzor bralnega razumevanja, prilagajanja hitrosti branja,
razmišljanja o ciljih itd., bralci, ki bolje obvladajo branje (Singhal, 2001). V študiji, v kateri sta
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avtorja Paris in Mayer (1981, v Singhal, 2001) ugotavljala razlike v nadzorovanju bralnega
razumevanja pri bralcih četrtega razreda, ki dobro obvladajo branje, in tistih, ki branje slabše
obvladajo, se je pokazalo, da slednji manj pogosto vključujejo natančno nadzorovanje
bralnega razumevanja, izkazujejo manj točno bralno razumevanje in priklic zgodbe v
primerjavi z bralci, ki dobro obvladajo branje. Ugotovila sta tudi, da so bralci, ki dobro
obvladajo branje, uporabljali strategije bralnega razumevanja veliko pogosteje v primerjavi z
bralci, ki slabše obvladajo branje. Bralci, ki dobro obvladajo branje, so npr. delali zabeležke in
povzetke povezane z besedilom, povprašali odraslega oz. v slovarju poiskali pomen neznane
besede, česar se bralci, ki slabše obvladajo branje, niso posluževali. Prav tako so bralci, ki
dobro obvladajo branje, uporabljali kognitivne, metakognitivne, kompenzacijske in socialne
strategije ter strategije pomnjenja v daleč večjem obsegu kot bralci, ki slabše obvladajo
branje. Ugotovitve kažejo, da so med uspešnimi oz. bralci, ki obvladajo branje, ter manj
uspešnimi oz. bralci, ki slabše obvladajo branje, prisotne razlike z vidika rabe strategij. Zelo
močna povezava je tudi med bralnimi strategijami, ki jih uporabljajo bralci, in stopnjo
obvladovanja branja. Bralci, ki dobro obvladajo branje, uporabljajo širši razpon strategij ter
jih uporabljajo bolj pogosto v primerjavi z bralci, ki slabše obvladajo branje (Singhal, 2001).
Bralec mora uporabljati številne strategije pri številnih odločitvah tekom branja, kot npr. ali
naj bo natančen, ali naj ponovno prebere, se vpraša, preusmeri pozornost na kaj drugega ter
ali naj nadaljuje. Vsaka od teh odločitev zahteva selektivno uporabo bralčevih kognitivnih
virov, ki mu pomagajo pri opazovanju, ali je razlaga pravilna in ali je potrebno pozornost
preusmeriti, če ni (Israel idr., 2005, v Phillips idr., 2007). V takšnih primerih je veliko strategij,
pri katerih bi bralec uporabljal metakognitivno kontrolo. Ključna bralna sposobnost se skriva
v tem, ali vemo, kako, kdaj in kje uporabiti določeno strategijo, kot npr. kdaj nekaj ponovno
preberemo, ker ni smiselno, kdaj moramo ostati previdni, dokler si ne zagotovimo več
informacij ter kdaj moramo preusmeriti našo pozornost, ker izbran besednjak ne predstavlja
nekega smisla ob določeni brani zgodbi. Zato je potrebno otroke učiti postavljati cilje pri
branju, opazovati (redno preverjanje), ali razumejo, kar berejo, ter učiti otroke, da
uporabljajo alternativne strategije, če naletijo na problem. Npr., če naleti otrok na neznano
besedo, jih je potrebno učiti, da jo ponovno preberejo, da uporabljajo namige s pomočjo slik
in ilustracij ter da razmišljajo, kaj bi bilo pri tem, kar berejo, smiselno. Prav tako jih je
potrebno učiti, da premislijo o svojem branju in s tem ocenijo, ali so njihovi bralni cilji
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uresničeni, da prepoznajo, kaj je povzročilo problem pri branju ter razmislijo o tem, kako
bodo prihodnjič brali drugače (Phillips idr., 2007).
Za učence s težavami pri branju je značilno, da imajo težave pri izkazovanju in uporabi
metakognitivnega znanja, samoregulacijskih veščin in motivacije. Z učenjem strategij, ki
vsebujejo komponente metakognitivnega znanja, samoregulacijskih veščin in motivacij,
učenci izboljšajo branje in bralno razumevanje (Collins, Dickson, Simmons in Kameenui,
1996).
Za učence, ki dobro berejo je značilno, da uporabljajo številna strateška vedenja za
aktiviranje svojega predhodnega znanja in za vključevanje v namerne bralne procese
(Mrantmeier, 2002, v Erten in Karakas, 2007). Tako učenci, ki imajo dobro razvite bralne
veščine kot tisti učenci s slabo razvitimi bralnimi veščinami, izkazujejo različna
metakognitivna vedenja pred, med in po branju besedila, ki jih je povzel Cook (1989, v Erten
in Karakas, 2007).
Tabela 3: Metakognitivna vedenja bralcev, ki dobro berejo, in bralcev, ki slabo berejo (osnovano na
Cook, 1989, v Erten in Karakas, 2007).

PRED BRANJEM

učenci , ki dobro berejo oz. zreli

učenci, ki slabo berejo oz. nezreli

bralci

bralci

aktivirajo predhodno znanje
razumejo naloge in postavljen cilj
izberejo prave strategije

MED BRANJEM

osredotočijo pozornost
predvidevajo in napovedujejo
uporabljajo dogovorjene strategije, ko
nečesa dobro ne razumejo
uporabljajo kontekstualno (miselno)
analizo za razumevanje novih pojmov
uporabijo strukturo besedila za pomoč
pri razumevanju
organizirajo in integrirajo nove
informacije
Samo-spremljajo razumevanje, s tem
da:

 vedo, da razumejo;
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začno brati brez priprave
berejo, ne da bi vedeli zakaj
berejo brez premisleka, kako bi
pristopili k gradivu
se jih zlahka zmoti
berejo, da opravijo nalogo
ne vedo, kaj naj naredijo, ko nečesa
dobro ne razumejo
ne prepoznajo pomembnih besed/
besedišča
ne vidijo nobene organizacije
prej dodajo, kot da bi integrirali nove
informacije
se ne zavedajo, da ne razumejo
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 vedo, kaj so razumeli.
razmislijo, kaj so prebrali
občutijo uspeh kot rezultat napora

PO BRANJU

prenehajo brati in razmišljati
uspeh občutijo, če se jim posreči

povzamejo glavne ideje
iščejo dodatne informacije v drugih
virih

Pregled razlik med učenci, ki dobro berejo, in učenci, ki slabo berejo, kaže o vključenosti
učencev, ki dobro berejo, v interaktivni metakognitivni proces, s tem da načrtujejo svoje
branje in aktivirajo svoje predhodno znanje in se vključijo v branje z namenom, medtem ko
učenci s težavami pri branju pričnejo brati brez nekega določenega načrta in aktivacije (Cook,
1989, v Erten in Karakas, 2007).
Ob pregledu najbolj pomembnih klasičnih in sodobnih študij povezanih z metakognicijo in
bralnim razumevanjem Van Kraayenoord (2010) ugotavlja, da so študije pokazale:


da se metakognitivno znanje o branju in bralnem razumevanju spreminja s starostjo
in sposobnostjo (z odraščanjem se učenci bolj zavedajo svojega lastnega razmišljanja
o sebi, nalog in strategij, ki so koristne pri branju, tega pa se bolje zavedajo učenci, ki
so uspešnejši pri bralnem razumevanju);



da je lahko metakognitivno znanje bolj stvar specifičnega področja, saj imajo učenci
lahko metakognitivno znanje na enem, ne pa na drugem področju,



da imajo lahko učenci ozaveščenih več vidikov metakognitivnega znanja, ne zmorejo
pa tega posredovati (npr. zaradi jezikovnih težav ne znajo artikulirati, kar vedo, ali pa
npr. poznajo metakognitivne strategije, ne vedo pa, kdaj naj jih uporabijo);



da sta pomembna dejavnika motivacija in delovni spomin (če je učenčeva motivacija
šibka oz. ima težave z delovnim pomnjenjem, ne bo uspel uporabljati strategij za
uravnavanje bralnega razumevanja);



da na metakognitivno spremljanje bralnega razumevanja vpliva množica dejavnikov,
kot so predhodno znanje, učenčevo dojemanje natančnosti in razumljivosti besedil,
njegovo znanje o jeziku, nepripravljenost, da prizna, da ima težave z razumevanjem
ter težnja k branju kot aktivnosti dekodiranja (še zlasti pri mlajših bralcih, pri bralcih s
težavami pri razumevanju in bralcih z učnimi težavami);
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da imajo uspešni bralci na razpolago številne kontrolne strategije, do katerih
dostopajo in jih uporabljajo fleksibilno (nasprotno pa imajo neuspešni bralci težave s
prilagajanjem strategij besedilu ter jih med branjem tudi manj učinkovito
uporabljajo);

Večje število izvedenih programov in pristopov dokazuje, da se bralno razumevanje lahko
izboljša s poučevanjem učencev uporabe metakognitivnih strategij in strategij povezanih z
razumevanjem (van Kraayenoord, 2010). Študije analize teh programov so ugotovile, da je
poučevanjem samih strategij in njihove uporabe najučinkovitejše za izboljšanje bralnega
razumevanja.
1.3.7.1.

Nelsonov in Narensov model metakognicije

V nadaljevanju je predstavljen model metakognicije avtorjev Nelson in Narens (1994), ki je
sestavni del Metakognitivnega-interstavčnega modela bralnega razumevanja, uporabljenega
v naši raziskavi.
V modelu avtorja Nelson in Narens (1994, v Shimamura, 2008) definirata metakognicijo kot
spremljanje in kontrolo kognitivnih procesov. Po mnenju Nelsona in Narensa (1990, 1994, v
Schneider, 2008), samo-spremljanje in samo-uravnavanje ustrezata dvema različnima
nivojema metakognitivnega procesiranja, ki sta v medsebojnem delovanju. Samospremljanje se nanaša na zmožnost slediti, kje si s svojim ciljem razumevanja in pomnjenja
(proces od spodaj navzgor), samo-uravnavanje ali kontrola pa se nanaša na centralne
izvršilne aktivnosti in vključuje načrtovanje, usmerjanje in evalvacijo posameznikovega
vedenja (proces od zgoraj navzdol) (Schneider, 2008).
Z vidika spremljanja in kontrole kognitivnih procesov je metakognicija ključna za supervizijo
naših zaznav, misli, spominov in dejanj. Nelson in Narens opisujeta metakognicijo kot
vzajemno delovanje med dvema nivojema procesiranja informacij – predmetnim nivojem in
meta nivojem. Predmetni nivo procesiranja se nanaša na specifične komponente
kognitivnega funkcioniranja, kot so prepoznava predmetov, fonološko kodiranje, prostorska
predstavljivost in semantično (pomensko) procesiranje. Ti procesorji naj bi delovali kot
funkcionalno različni moduli, ki se pogosto odvijajo paralelno in relativno neodvisno eden od
drugega. Vsekakor pa jih nadzorujejo meta-nivojski procesorji, ki prejemajo tok informacij s
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predmetnega nivoja. Vloga meta nivoja je evalviranje aktivacij predmetnega nivoja in na
osnovi teh evalvacij sprožitev povratne kontrole (Shimamura, 2008).
Nelson in Narens (1994, v Shimamura, 2008) sta svoj metakognitivni model usmerila izrecno
na tiste kognitivne procese, ki so pomembni za učenčevo učenje. Izpostavila sta, da
metakognicija pripomore k bolj učinkovitemu učenju z vplivanjem na vedenje na različnih
stopnjah procesiranja pomnjenja od vkodiranih stimulusov do končnega priklica informacij.
Npr. metakognitivno spremljanje lahko v času pridobivanja vključuje oceno (presojo) učenja
(angl. judgments of learning – JOLs), v kateri učenci evalvirajo (tj. spremljajo), do katere
stopnje so se naučili nedavno predstavljeno informacijo. S takšnim spremljanjem lahko
ugotovijo, da se informacije niso dobro naučili, ustrezna kontrola pa jih bo usmerila k
nadaljnjemu učenju. Podobni procesi spremljanja se lahko sprožijo tik pred časom za priklic,
v katerem se naučeno gradivo oceni z občutkom znanega (angl. feeling of knowing – FOKs).
Na koncu pa se lahko spremljanje znanja nekoga po opravljenem testu oceni z
retrospektivno analizo občutkov uspešnosti (ali neuspešnosti), ki je v raziskovanju spomina
določena kot ocena zaupanja (angl. confidence ratings) (Shimamura, 2008).

1.3.8. Bralno razumevanje – področja poučevanja
Bralno razumevanje je kompleksen, multidimenzionalen, dinamičen proces, ki vključuje širok
zbir jezikovnih in kognitivnih procesov (Snyder, Caccamise in Wise, 2005). Pressley (2001)
pojmuje branje kot hierarhijo veščin od procesiranja posameznih črk in z njimi povezanih
glasov vse do prepoznavanja besed in sposobnosti predelovanja besedila. Izurjeno bralno
razumevanje zahteva tekočo povezanost vseh omenjenih procesov, začenši z izgovorjavo in
prepoznavanjem posameznih besed do razumevanja povedi ter odstavkov kot delov daljšega
besedila. Pressley (2001) je zato oblikoval z raziskavami potrjen model poučevanja, ki se
lahko vrši na vseh nivojih zgoraj omenjenih procesov za izboljšanje bralnega razumevanja
učencev:
(1) učenje veščin dekodiranja;
(2) učenje besednjaka;
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(3) znanje o svetu: spodbujanje učencev, da gradijo znanje o svetu skozi branje in
primerjajo, kar že znajo, s tem, kar berejo (npr. s postavljanjem vprašanj "zakaj?" o
dejanskem znanju v besedilu);
(4) aktivne strategije razumevanja: učenje učencev, da uporabljajo različne aktivne
strategije bralnega razumevanja, vključno s predvidevanjem, analiziranjem zgodb,
tako da upoštevajo slovnične elemente zgodbe, postavljanje vprašanj, slikovno
predstavo zgradbe, povzemanje;
(5) opazovanje: spodbujanje učencev, da opazujejo svoje razumevanje, tako da so
pozorni na to, ali imajo prepoznane besede smisel in če ima smisel besedilo samo. Če
imajo pri tem težave, učenci vedo, da morajo besedilo obnoviti (npr. s ponovnim
branjem težavnih, neznanih besed).
V različnih raziskavah, v katerih so proučevali bralno razumevanje učencev, so izpostavili
zgoraj naštete nivoje kot ključne za razvoj bralnega razumevanja. Večino otrok, ki so rizični za
nastanek bralnih težav, bi lahko ob pričetku šolanja umestili v dve skupini. V prvo sodijo tisti
otroci, ki vstopajo v šolo z ustreznimi jezikovnimi sposobnostmi, a so šibki na fonološkem
področju. Njihova primarna težava pri učenju branja je učenje pravilnega in tekočega branja
(Torgesen, 1999, v Torgesen, 2004). Nasprotno pa v drugo skupino sodijo otroci, ki večinoma
prihajajo iz družin z nižjim socialno-ekonomskim statusom in vstopajo v šolo s pomembnimi
šibkostmi na večjem številu predbralnih veščin (Whitehurst in Lonigan, 1998, v Torgesen,
2004; Hart in Risley, 1995, v Torgesen, 2004; Hecht idr., 2000, v Torgesen, 2004). Poleg šibkih
fonoloških sposobnosti in znanja o tisku imajo skromnejši besednjak, manj izkušenj z
zapleteno skladnjo in manj splošnega znanja. Vse to je pa ključnega pomena za dobro bralno
razumevanje v 4. razredu. Učenci, ki imajo ob fonoloških še te splošne jezikovne šibkosti,
morajo biti deležni večje podpore v poučevanju in dodatne obravnave, v primerjavi z učenci,
ki imajo primanjkljaje le na področju fonoloških sposobnosti. Vsekakor pa potrebujeta obe
skupini posebno obravnavo na področju osnovnih bralnih veščin za ustrezen napredek pri
učenju branja. Ob tej podpori lahko oboji razvijejo dobre bralne sposobnosti in bralno
razumevanje (Torgesen, 2004).
(1) Dekodiranje – Učenci ne morejo razumeti besedila, če ne znajo prebrati besed. Preden
preberejo besede, se morajo zavedati črk in glasov, ki črke predstavljajo tako, da z
izgovorjavo pravilno posredovanih glasov povedo besedo. Dober bralec takoj opazi, ali je
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prebrana beseda smiselna v povedi in v kontekstu besedila, ki ga bere. Če ni, še enkrat
preveri, ali jo je pravilno prebral (Gough, 1984, v Pressley, 2001; Gough, 1983, v Pressley,
2001). Velika pozornost je namenjena razvoju učenčevih veščin prepoznavanja besed, ker
ugotavljajo, da so te veščine ključne za razvoj izurjenega bralnega razumevanja. Sposobnost
pravilnega dekodiranja besede pa še ne zagotavlja, da bo učenec besedo razumel, ko jo bo
prebral. Ko se učenec uči glasno prebrati besede, to zahteva velik miselni napor. Več
miselnega napora kot vloži, manj se lahko zavestno usmeri v drugo kognitivno delovanje,
vključno z razumevanjem besed, ki jih je prebral in izgovoril. Zato je ključnega pomena, da
otroci razvijejo tekočnost v prepoznavanju besed. Tekoče (tj. avtomatično) prepoznavanje
besed zahteva zelo malo kognitivnih kapacitet, zato se lahko otrok usmeri v razumevanje
tega, kar bere. Na začetku opismenjevanja pa pogosto srečamo otroke, ki z velikim naporom
preberejo zgodbico in na koncu ne vedo, o čem so brali.
Razvoj tekočega branja je močno odvisen od učenja hitrega prepoznavanja velikega števila
besed (Schwanenflugel idr., 2004, v Torgesen, 2004; Torgesen, Rashotte in Alexander, 2001,
v Torgesen, 2004). Do hitrega prepoznavanja besed pa pride le ob pogostem večkratnem
pravilnem branju besed, medtem ko nepravilno branje in pomanjkljivo vadenje branja
povzroči počasen napredek veščin tekočega prepoznavanja besed (Ehri, 1998, v Torgesen,
2004). Zakasnel razvoj bralnih veščin vpliva na rast besedišča (Cunningham in Stanovich,
1998, v Torgesen, 2004), spremeni otrokov odnos in motivacijo za branje (Oka in Paris, 1986,
v Torgesen, 2004) ter prikrajša otroka za priložnosti za razvoj strategij bralnega razumevanja
(Brown, Palincsar in Purcell, 1986, v Torgesen, 2004).
Tan in Nicholson (1997, v Pressley, 2001) sta v svoji študiji poudarila pomembnost
poučevanja tekočega prepoznavanja besed. V njuni raziskavi so se učenci, ki so imeli težave
pri branju, naučili 10 novih besed s tem, da so nekateri med njimi bili deležni poučevanja
tekočega prepoznavanja besed (trenirali so branje posameznih besed, dokler jih niso
avtomatično prepoznali), drugi pa so bili usmerjeni le v razumevanje besede (učenci in
učitelji so se pogovarjali o pomenu besed). Nadalje so učenci prebrali odstavek, ki je
vseboval te besede, in odgovorili na vprašanja, ki so preverjala razumevanje. Rezultati so
pokazali, da so učenci, ki so tekoče prepoznavali besede, odgovorili na več vprašanj
povezanih z razumevanjem vsebine kot pa tisti učenci, ki so bili deležni le razlage pomena
posameznih besed. Avtorja sta tako kot tudi nekateri drugi z rezultati dokazala, da razvoj
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veščin tekočega prepoznavanja besed lahko pomembno prispeva k učenčevemu
razumevanju tega, kar bere.
Zato je prvo priporočilo učiteljem, da je potrebno za izboljšanje bralnega razumevanja
učence naučiti učinkovitega dekodiranja. Pravilno branje besed je le začetek v razvoju
učenca, ki ima dobro bralno razumevanje. Veščine besednega prepoznavanja morajo biti za
dobro bralno razumevanje razvite vse do tekočnosti, za maksimalno bralno razumevanje.
(2) Besednjak – Bralci z dobrim bralnim razumevanjem imajo ponavadi dober besednjak
(Anderson in Freebody, 1991, v Pressley, 2001; Nagy, Anderson in Herman, 1987, v Pressley,
2001). Vendar ta soodvisnost ne pomeni, da s poučevanjem besednjaka avtomatično
povečamo bralčevo razumevanje. Z eksperimenti, v katerih so bodisi vključili učenje
besednjaka ali pa ne, so dokazali, da se je razumevanje izboljšalo le v tistih, ki so vključili
poučevanje besednjaka. Najbolj pogosto citiran eksperiment tega tipa je eksperiment, ki ga
je izvedla Isabel Beck s svojimi sodelavci. V njem so učence 4. razreda učili zbirko 104 besed v
obdobju 5 mesecev (Beck, Perfetti in McKeown, 1982). Učenci, ki so bili deležni poučevanja
besednjaka, so bili pri testih razumevanja boljši od učencev, ki niso bili poučevani. Rezultati
kažejo, da se pri učencih, ki se jih natančno uči besednjaka, izboljša razumevanje tistega, kar
berejo. Eden izmed protiargumentov tega, da se posveča pozornost učenju besednjaka, je,
da se otroci besednjak učijo naključno – da se naučijo pomena mnogih besed z doživljanjem
teh besed v dejanskem svetu in opisanih svetovih brez direktnega poučevanja (Stanovich,
1986, v Pressley, 2001; Sternberg, 1987, v Pressley, 2001). Kljub temu je takšno naključno
učenje polno potencialnih pasti za naučene pomene, ki so urejeni od bogato pojmovnih in
več kot ustreznih do nepopolnih in napačnih (Miller in Gildea, 1987). Da otroci razvijejo
znanje besednjaka skozi naključne okoliščine z branjem novih besed, je eno izmed mnogih
razlogov za spodbujanje učencev, da več berejo. Raziskovalci ugotavljajo, da se besednjak
otrok povečuje ob njihovem branju tekstov bogatih z novimi besedami.
(3) Znanje o svetu – Na bralno razumevanje lahko vpliva poznavanje informacij iz sveta, ki
nas obkroža, saj bralec, ki ima bogato predhodno znanje o temi, o kateri bere, pogosto
razume branje bolje kot njegovi sošolci s skromnejšim predhodnim znanjem (Anderson in
Pearson, 1984, v Pressley, 2001). Vendar pa bralci svojega znanja o svetu ne povežejo vedno
z vsebino besedila, čeprav imajo znanje, ki se nanaša na predstavljene vsebine. Pogosto ne
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sklepajo na osnovi predhodnega znanja, razen če ni sklepanje izrecno potrebno za uvid
besedila (McKoon in Ratcliff, 1992, v Pressley, 2001). Raziskave zadnjih desetletij so
pokazale, da se lahko bralno razumevanja poveča z razvojem bralčevega predhodnega
znanja. En način, s katerim lahko to dosežemo, je spodbujanje razširjenega branja
kakovostnih, z informacijami bogatih besedil že pri mlajših bralcih (Stanovisc in Cunningham,
1993, v Pressley, 2001). Ko bralci predelujejo besedilo, ki vsebuje nove dejanske informacije,
teh informacij kljub bogatemu lastnemu znanju, ki se povezuje z njimi, običajno ne povežejo
avtomatično s svojim predhodnim znanjem. V mnogih primerih je potrebno več, da je lahko
predhodno znanje koristno za bralno razumevanje. Številni poskusi, ki so bili izvedeni v
poznih 80-ih in zgodnjih 90-ih letih, dokazujejo moč vprašanj "Zakaj?" ali "obdelovalnih
vprašanj" za spodbujanje bralca, da se usmeri k predhodnemu znanju, medtem ko bere
(Pressley, 2001). V teh raziskavah so bralce spodbujali, da so se spraševali, zakaj imajo v
besedilu predstavljena dejstva smisel. To spodbujanje ima velik učinek na pomnjenje
besedila. Zato naj bi se bralce pri branju usmerjalo, da povezujejo tisto, kar vedo, z
besedilom, ki je bogato z informacijami z vključevanjem učinkovitega mehanizma
"obdelovalnih vprašanj".
(4) Aktivne strategije razumevanja – Da so bralci, ki obvladajo branje, izjemno aktivni
medtem ko berejo, se lahko prepričamo pri odraslih odličnih bralcih, ko jih prosimo, da
razmišljajo naglas, ko berejo besedilo (Pressley in Afflerbach, 1995, v Pressley, 2001). Dobri
bralci se zavedajo, zakaj berejo neko besedilo, si pridobijo pregled besedila še pred branjem,
si ustvarijo neka pričakovanja o besedilu, berejo selektivno glede na njihov pregled, povežejo
ideje v besedilu s predhodnim znanjem, opazijo, ali se njihova pričakovanja in predvidevanja
glede vsebine besedila ujemajo, preuredijo svoje predhodno znanje ob soočenju le-tega z
novimi idejami, ugotovijo pomen neznanih besed na osnovi konteksta, podčrtajo in ponovno
preberejo ter naredijo zapiske in parafrazirajo, da si zapomnijo pomembne stvari v besedilu,
interpretirajo besedilo, evalvirajo njegovo kakovost, revidirajo pomembno, ko zaključijo z
branjem, ter razmišljajo, kako bi nove ideje vključene v besedilu uporabili v prihodnosti. Pri
mlajših in manj veščih bralcih pa je teh navedenih aktivnosti bistveno manj (Cordon in Day,
1996, v Pressley, 2001). Raziskovalci na področju branja so razvili pristope za spodbujanje
aktivnega branja, tako da učijo bralce bralnih strategij. Med številnimi možnimi strategijami
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so navedene tiste, ki pogosto izboljšajo spomin in razumevanje besedila pri otrocih (Pressley,
2001):


tvorjenje vprašanj med branjem idej v besedilu;



sestavljanje mentalnih podob, ki predstavljajo ideje v besedilu;



povzemanje;



analiziranje prebranih zgodb po osnovnih komponentah zgodbe (postavitev
dogajanja, osebe, težave, s katerimi se srečujejo osebe v besedilu, poskusi ob
rešitvah, uspešne rešitve ter konec).

Seveda bralci, ki dobro obvladajo branje, ne uporabljajo naenkrat le po eno izmed omenjenih
strategij, prav tako jih tudi ne uporabljajo tako preprosto, ko so pod močno poučevalno
kontrolo – kar je bila dejanska situacija vseh raziskav individualnih strategij. Zato so pričeli
raziskovalci učiti učence, da uporabljajo individualne strategije skupaj, na svoj način in ne le
na namig učitelja. Na splošno so se takšni paketi učenja strategij izkazali kot dobri za učenje.
Kot prvo takšno intervencijo že na začetku uporabimo medsebojno poučevanje. Tej sledijo
bolj fleksibilni pristopi, ki se pričenjajo z razširjeno učiteljevo razlago in modeliranjem
strategij, tem pa nato sledijo strategije, kot jih uporablja učitelj. Vrhunec strategij pa
predstavlja učenčevo avtomatično uporabljanje strategij tekom običajnega branja (Pressley,
2001). Fleksibilna oblika tega poučevanja se imenuje transakcijsko poučevanje strategij
(Pressley idr., 1992, v Pressley, 2001). Poučevanje osnovnošolskih, srednješolskih in
visokošolskih študentov uporabe celega repertoarja strategij bralnega razumevanja je
povečalo njihovo razumevanje besedila. Učitelji bi morali učencem po modelu predstaviti
(modelirati) in pojasniti strategije razumevanja, jim dovoliti, da vadijo uporabo teh strategij z
njegovo podporo ter jih spodbuditi, da uporabljajo te strategije, medtem ko berejo, na svoj
način. Takšno poučevanje bi moralo potekati skozi celo šolsko leto vsak dan s ciljem, da vsi
učenci uporabljajo strategije neodvisno – kar pomeni, da se jih vključuje v bralne strategije
leta.
(5) Opazovanje – Bralci, ki obvladajo branje, vedo, kdaj morajo porabiti več napora za
razumevanje besedila. Npr. vedo, kdaj morajo porabiti več napora za dekodiranje (zavedajo
se, kdaj preberejo besedo, ki pa ne predstavlja nobenega smisla v branem kontekstu). Ko ima
dober bralec tak občutek, poskuša besedo ponovno prebrati. Smiselno je, da se mlade bralce
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uči opazovanja svojega branja besed na ta način (Baker in Brown, 1984, v Pressley, 2001).
Sodobni pristopi poučevanja besednega prepoznavanja vključujejo tudi pristop opazovanja,
pri katerem se bralce uči, da so pozorni na smiselnost dekodirane besede in da jo ponovno
dekodirajo, če prebrana beseda ni usklajena z ostalimi idejami v besedilu in slikah (Iversen in
Tunmer, 1993, v Pressley 2001). Bralci, ki dobro berejo, se zavedajo situacij, ko so zbegani,
ker besedilo nima nekega smisla (Baker in Brown, 1984, v Pressley, 2001). Ključna
komponenta v transakcijskem poučevanju strategije je opazovanje. Celo prvi takšen paket
medsebojnega poučevanja je vključeval razjasnitveno strategijo: ko bralci ne razumejo
besedila, se jih uči, da iščejo pojasnitev, pogosto skozi branje. Za izboljšanje otrokovega
branja in razumevanja je smiselno, da jih učimo, da med branjem opazujejo, da se dosledno
sprašujejo: "Ali ima to, kar berem, kakšen smisel?" Prav tako je potrebno otroke učiti, da
lahko nekaj storijo, če besedilo nima smisla: da zapleteno besedo preberejo vsaj še enkrat
oz. ponovno preberejo del besedila, ki ga ne razumejo dobro oz. ni v skladu z njihovimi
pričakovanji.
1.3.8.1.

Poučevanje bralnega razumevanja pri učencih, ki se še učijo tehnike
branja

V javnosti še vedno prevladuje zmotno prepričanje, da morajo otroci razumeti vse besede
nekega besedila, preden lahko razumejo to besedilo ter da morajo razumeti vse ravni
pismenosti, preden napredujejo do bralnega razumevanja, ki je na nivoju sklepanja (Pressley,
2006). Prepoznavanje nekaterih besed je očitno nujno in poglavitno za branje. Pomembno je,
da otroci usvojijo določene strategije, s katerimi ugotovijo pomen besed in jih uporabijo za
mehanično (avtomatsko) prepoznavanje besed. Obstajajo štiri skupine strategij (Hiebert in
Raphael, 1998):
1. pogosti grafofonični vzorci (vrt, rjava, grlo),
2. zelo pogoste ali običajne besede uporabljene v povedih (ali, in, z, s …),
3. gradniki besed (morfemi kot igra, igrati, igrala …) ter
4. kontekstualna podpora zbrana skozi pomen povedi, besedil in ilustracij.
Navedene strategije prepoznavanja besed so tiste, ko se jih pri otrocih, ki se učijo brati,
razvija skozi poučevanje in so učinkovite v poučevanju tekočnosti branja.
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Tekočnost branja torej služi kot most med poučevanjem dekodiranja in bralnim
razumevanjem (Chard, Pikulski in McDonagh, 2006, v Phillips idr., 2007). Popolnoma jasno je,
da so strategije bralnega razumevanja potrebne za dekodiranje in pridobivanje pomenov
besed, strategije prepoznavanja besed pa so potrebne za gradnjo razumevanja in
interpretacijo besedila. Širjenje besedišča in povečevanje bralnega razumevanja se sočasno
dogajata celo pri bralcih začetnikih. Za oboje je potrebno natančno poučevanje, velika
količina branja zgodbic, vključno s ponovnim branjem za učenje glasov, razvoj vidnega
prepoznavanja besed, učenje otrok, kako dekodirati besede, vodeno obnavljanje s pomočjo
vprašanj, ki spodbujajo otroke, da poimenujejo literarne osebe, prepoznavajo dogajanja
(krajevnega in časovnega), govorijo o problemu, povedo, kaj se je zgodilo in kako se je
zgodbica končala, ter nenehno preverjanje informacij in postavljanje zaključkov. Zgodnje,
jasno in zaporedno učenje strategij pri otrocih so tri ključne značilnosti učinkovitega
besedišča in poučevanja bralnega razumevanja (Phillips idr., 2007).
Torgesen (2004) je izpostavil, da mora biti poučevanje bralnih veščin in bralnega
razumevanja pri otrocih z bralnimi težavami v primerjavi s poučevanjem otrok, ki težav
nimajo, bolj:


direktno – eksplicitno
Za otroke, ki se soočajo z bralnimi težavami, je pomembno, da so deležni poučevanja,
ki je bolj direktno kot pri ostalih otrocih. Potrebujejo neposredno, strukturirano in
sistematično poučevanje za pridobivanje tekočnosti branja ter tudi dosledno
poučevanje in vadenje za uporabo strategij bralnega razumevanja (Mastropieri in
Scruggs, 1997, v Torgesen, 2004). Direktno poučevanje je poučevanje, pri katerem ni
nič prepuščeno naključju, v katerem se ne domneva in pričakuje od otrok, da bodo
sami usvojili znanje in veščine.



intenzivno
Če otroci, ki imajo težave pri učenju bralnih veščin in bralnega razumevanja, niso
deležni večje količine vsakodnevnega usmerjenega poučevanja, se bodo njihove
bralne veščine razvijale prepočasi in ne bodo napredovali. Otroci, ki počasneje
usvajajo znanje, potrebujejo več ponavljanj, da usvojijo primerno tehniko branja in
strategije razumevanja. Otroci iz nižjega socialno-ekonomskega statusa, zaradi
katerega so bili prikrajšani za učne priložnosti, preden so vstopili v šolo, se morajo
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naučiti bistveno več kot njihovi vrstniki, ki so bili ustrezno pripravljeni na vstop v šolo
(Hart in Risley, 1995, v Torgesen, 2004), zato morajo biti deležni intenzivnejših oblik
poučevanja, da bodo dohiteli svoje vrstnike. Intenzivnost poučevanja lahko učitelji in
strokovni delavci povečajo na dva načina: (1) povečanje časa poučevanja v razredu ali
pa (2) poučevanje, ki poteka individualno oz. v majhnih skupinah. Učinkovita
strategija za povečanje intenzivnosti poučevanja pa je tudi vrstniška pomoč (angl.
peer tutoring).


podporno
Učenci, ki imajo težave pri učenju, potrebujejo več pozitivne čustvene podpore v
obliki opogumljanja, dajanja povratnih informacij in pozitivnega ojačevanja.
Poučevanje učencev s težavami pri branju mora vključevati dve obliki podpore:
(1) previdno zaporedje v poučevanju, ki bo omogočalo postopno pridobivanje veščin
(Swanson, 1999, v Torgesen, 2004). Ta vrsta podpore je tipična za dobro
oblikovane, sistematične programe poučevanja za učence z učnimi težavami;
(2) dialog med učiteljem in učencem, ob katerem se učenec na neposreden način
seznani, kakšno procesiranje in mišljenje potrebuje za uspešno izvedbo naloge. Ta
način podpore v poučevanju običajno vključuje štiri elemente: (1) učenec dobi
nalogo povezano z branjem (npr. da prebere besedo, ki vključuje soglasniški
sklop); (2) učenec poda odgovor, ki je na nek način neustrezen, ali pa pove, da ne
ve, kako naj nadaljuje; (3) učitelj postavi vprašanje, s katerim usmeri učenčevo
pozornost na prvi korak k rešitvi problema ali pa usmeri učenčevo pozornost na
zahtevano informacijo; (4) učenec nato poda pravilni odgovor. Ta način
interakcije med učiteljem in učencem poteka, dokler učenec uspešno ne zaključi
naloge. Bistvo takšnega načina interakcij v poučevanju je, da učenec sam s
pomočjo učiteljevega vodenja odkrije informacijo oz. strategijo, ki je pomembna
za izvedbo naloge, namesto da bi mu učitelj povedal, kaj naj naredi.

1.3.8.2.

Strategije in veščine za razvijanje bralnega razumevanja – splošne
smernice

V ZDA se je pred letom 1980 zelo malo poučevalo veščine bralnega razumevanja. Palinscar in
Brown (1984, v Pressley, 2006) sta bila med prvimi, ki sta na področju poučevanja bralnega
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razumevanja razvila tehniko imenovano recipročno poučevanje, ki je vključevala poučevanje
učencev predvidevati, povzemati, pojasnjevati in postavljati vprašanja pri posameznih delih
besedila. Tehnika je imela pozitivne učinke. Od takrat naprej velja uporaba strategij, kot npr.
povzemanje vsebine po vsakem odstavku, za učinkovito strategijo pri razvijanju bralnega
razumevanja učencev. Ob tem ko mu učitelj daje natančna in jasna miselna navodila, učenec
na svoj način razvija boljše strategije bralnega razumevanja (Pressley, 2006).
V ZDA obstaja širok razpon strategij za razvijanje bralnega razumevanja, med katerimi je
Nacionalna bralna komisija (National Reading Panel, 2000, v Carmine idr., 2000) v svojem
poročilu opredelila tiste, ki so učinkovite. Med njimi so naslednje strategije:


povzemanje,



postavljanje vprašanj,



odgovarjanje na vprašanja,



spremljanje razumevanja,



miselni vzorci in



sodelovalno (kooperativno) učenje.

Komisija pa je poudarila, da je učinkovita tudi kombinacija strategij, ki se uporabljajo v
recipročnem poučevanju.
Danes so programi za razvoj bralnega razumevanja usmerjeni v učenje jasnih bralnih strategij
z neposrednim učiteljevim poučevanjem ter dodatnem urjenju učenca.
Eden izmed interaktivnih programov bralnega razumevanja je Projekt V knjigi ('Into the Book
project'), ki je dostopen na spletnem mestu http://reading.ecb.org/aboutproject.html.
Program je oblikovan kot multimedijski paket, namenjen za izboljšanje učenčevega bralnega
razumevanja kot tudi njegovih veščin razmišljanja in učenja. Na osnovi raziskav je program
osredotočen na osem učnih strategij: (1) uporaba predhodnega znanja, (2) ustvarjanje
povezav, (3) spraševanje, (4) vizualizacija, (5) sklepanje, (6) povzemanje, (7) evalvacija in (8)
povezovanje. To so ključne učne strategije, za katere je zaželeno, da jih učitelji razvijajo v
razredu pri učencih s težavami na področju bralnega razumevanja.
Na začetku poučevanja bralnega razumevanja morajo učitelji nameniti pozornost (1)
predhodnemu znanju. Predhodno znanje je tisto, kar že vemo in nam pomaga razumeti nekaj
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novega. Da bi učenci razumeli in se lažje učili iz določenega gradiva, morajo uporabiti svoje
predhodno znanja o predstavljeni temi, to pa jim pomaga pri povezovanju le-te s temo, o
kateri se trenutno učijo. Pri tem jim pomaga učitelj z vprašanji in usmeritvami.
O (2) ustvarjanju povezav govorimo, ko lahko učenec poveže prebrani odlomek z izkušnjo,
drugo knjigo ali z drugimi dejstvi o svetu. Ustvarjanje povezav pomaga učencu razumeti, kaj
je bil avtorjev namen ter o čem govori zgodba. Strategijo ustvarjanja povezav lahko učenci
uporabljajo tako pri resničnem kot izmišljenem besedilu, ki ga berejo.
Strategija (3) spraševanja je za učence zelo koristna, saj je vse naše znanje posledica
vprašanj, s tem pa je postavljanje vprašanj naše najpomembnejše intelektualno orodje.
Učitelji naj se poslužujejo različnih tipov vprašanj, ki se osredotočajo na pomnjenje,
preverjanje razumevanja, uporabo ali reševanje, zbiranje povezav in ustvarjanje ter
evalviranje in presojanje. Skozi pristop "misli na glas" naj učitelji oblikujejo te tipe vprašanj
pred, med in po branju besedila.
Učenci uporabljajo (4) vizualizacijo, ko si ustvarijo sliko ali film v svojih mislih, medtem ko
berejo besedilo. Z uporabo izrazov kot je "miselna predstava" in postavljanjem zaznavnih
vprašanj učitelji pomagajo učencem, da bolje vizualizirajo. Drug način predstavljanja
vizualizacije je, da učenci razmišljajo, kako bi besede oživeli.
(5) Sklepanje je strategija, ki je za učence zahtevna. Pomeni, da morajo ugotoviti pravi
pomen iz namigov v besedilu. Pri mlajših učencih lahko učitelji sklepanje spodbudijo in
razvijejo tako, da učenci postanejo knjižni detektivi. Kot knjižni detektivi povežejo tisto, kar
že vedo, z namigi v knjigi, da razrešijo uganko.
Prav tako je potrebno učence naučiti strategije (6) povzemanja. Povzemanje zajame tisto, kar
je pomembno v besedilu. Povzetek lahko vključuje vprašanja, kot so Kdo, Kaj, Kje, Kdaj, Zakaj
in Kako. Učenci lahko delajo povzetke na katerem koli besedilu, ki se ga uporablja v razredu.
Z (7) evalvacijo učenci podajajo oceno o tem, kar so prebrali, ter nato razložijo, zakaj so
podali takšno oceno. Najbolj preprosti dejavnosti, ki pomagata pri oblikovanju evalvacije, sta
razgovor o knjigi v majhni skupini ali pa učenčeva ocena knjige. Oceno besedila s pomočjo
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evalvacije resničnih besedil lahko učenci izvedejo z uporabo kriterijskih ocenjevalnih lestvic
(npr. seznam vsebine, indeks, naslovi, poglavja, itd.).
S strategijo (8) povezovanja učenci povezujejo posamezne delčke v novo celoto na nov način.
Pri tem upoštevajo, kar že vedo o temi, in povežejo s svojimi refleksijami iz knjige ter
ustvarijo svojo lastno interpretacijo in ideje o določenem besedilu.
1.3.8.3.

Prilagojeno poučevanje bralnega razumevanja

Včasih imajo bralci omejene intelektualne in senzorne kapacitete, različne zgodnje izkušnje z
jezikom in pismenostjo ter različno količino podpore s strani doma za aktivnosti povezane z
branjem. Vse te razlike seveda zahtevajo različne prilagoditve pri poučevanju bralnega
razumevanja (Cunningham in Allington, 2007, v Phillips idr., 2007; Snow, Burns in Griffin,
1998, v Phillips idr., 2007).
Prilagoditve pri poučevanju oz. drugačno poučevanje zahteva razumevanje osnovnih učnih
primanjkljajev ter preteklih izkušenj s pismenostjo. Vedno več strokovnjakov se strinja, da
potrebujejo otroci, ki imajo težave pri branju, usmerjeno obravnavo (Lovett in Barron, 2002,
v Phillips idr., 2007; Torgeson, Wagner in Rashotte, 1997, v Phillips idr., 2007), ki:


spodbuja razvoj bralnih veščin in znanje črka-glas (Levy in Lysynchuk, 1997),



direktno uči prepoznavanje besed, razumevanje besedila, črkovanje in osnovne
veščine pismenosti (Vellutino idr., 1996), z uporabo sistematičnega poučevanja na
vsaki stopnji bralnih podveščin (fonem, grafem, črka, črkovni vzorec, beseda, fraza in
stavek ter odstavek) (Wolf in Katzir-Cohen, 2001);



spodbuja zgodnji razvoj temeljev za učenje branja.

Za vse učinkovite načine prilagojenega poučevanja bralnega razumevanja veljajo določene
značilnosti, kot so (Phillips idr., 2007):


uporaba besedil, ki ustrezajo bralnemu nivoju učenca;



branje besedil, ki upoštevajo interes učenca;



čim večji poudarek na razvoju pomena pri bralnem razumevanju;



povezovanje branja s pisanjem glede na otrokove zmožnosti;



jasna pričakovanja za vsakega otroka;
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osredotočenje na samo-nadzor in samo-spremljanje;



usklajeni cilji za izboljšanje branja;



učinkovita poraba časa poučevanja.

Zgoraj naštete značilnosti so se pokazale pri evalvacijo večih raziskav, ki so preverjale
učinkovitost prilagojenih načinov poučevanja bralnega razumevanja.

1.4. PROGRAMI IN MODELI IZOBRAŽEVANJA TER OBLIKE POMOČI ZA
OTROKE IZ MANJ SPODBUDNEGA OKOLJA ZARADI REVŠČINE

Izsledki številnih razvojnih raziskav dokazujejo, da je pripravljenost za šolo ključni temeljni
element in pokazatelj kasnejše uspešnosti v življenju. Samo v ZDA so izvedli številne študije, v
katerih so proučevali zgodnje izobraževalne izkušnje otrok iz revnih družin. Koncept
pripravljenosti za šolo opredeljuje, da otroci vstopajo v šolo z različno stopnjo pripravljenosti
za učenje. Ker lahko te razlike vztrajajo skozi celotno šolanje, je postalo pomembno, kako so
otroci pripravljeni za učenje, ko vstopijo v šolo (Johnson, 2006). Ugotovitve študij, ki so
proučevale povezavo med socialno-ekonomskim statusom in šolsko pripravljenostjo, so v
veliki meri zaključile, da je za otroke iz revnih družin večja verjetnost, da vstopajo v šolo manj
pripravljeni za učenje ter da ti otroci, ki vstopajo v šolo že prikrajšani, ne morejo dohiteti
svojih sošolcev, razen če so vključeni v izobraževalne intervencijske programe (Magnus in
Walfogel, 2005).
Zato so z namenom odpravljanja negativnih posledic revščine na otrokov razvoj v zadnjih
desetletjih strokovnjaki v okviru različnih državnih programov oblikovali številne programe
pomoči, s katerimi so dosegli trajne pozitivne učinke na otroke, ki odraščajo v revščini.
Večina med njimi so tako imenovani intervencijski programi, programi zgodnjega
izobraževanja otrok ter zgodnje oskrbe, ki so namenjeni otrokom, ki se soočajo z okoljskim
tveganjem, tj. revščino, pred vstopom v šolo. Cilj teh programov je zgodnje učenje in razvoj
preko kognitivno stimulirajočih dejavnosti, izvajajo pa jih z namenom, da bi ublažili negativne
učinke revščine na razvoj otrok (Johnson, 2006).
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S tem ko so se številni raziskovalci usmerili v zmanjševanje razlik v dosežkih med učenci z
oblikovanjem zgodnjih intervencijskih programov, se je hkrati okrepilo zanimanje za učinke
programov zgodnje oskrbe in zgodnjega izobraževanja, v katere so vključeni otroci iz revnih
družin. Ugotovitve kažejo, da imajo kakovostno oblikovani izobraževalni programi pozitivne
učinke na otrokov kognitivni razvoj kot tudi na spretnosti, splošne kognitivne sposobnosti in
inteligenčni kvocient (Campell in Ramey, 1994, v Johnson, 2006). Kazalci kakovostnih
zgodnjih izobraževalnih programov so tiste dimenzije zgodnjega izobraževanja in oskrbe, ki
spodbujajo zdravo učenje in razvoj (mednje sodijo dobro usposobljeni učitelji, majhno število
učencev v razredu ter dolgotrajna intervencija, ki se prične že zgodaj) (Johnson, 2006).
Izsledki številnih študij tako v ZDA in Avstraliji kot v zahodno evropskih državah kažejo, da sta
zgodnje ukrepanje in obravnava otrok izredno pomembna pri zmanjševanju vpliva revščine
na otroke.
Nedavne raziskave pa so tudi pokazale, da lahko vlaganje v izobraževanje v zgodnjem
otroštvu (programi, ki vključujejo otroke pod petim letom starosti) prinaša pomembne
ekonomske koristi, ki so večje od stroškov programov (Jepsen, Troske in Brasher, 2009).
Kljub tem dobrim rezultatom in dokazani zmanjšani porabi vladnega denarja za to skupino
otrok pa žal večina uspešnih programov ni postala del nacionalnih programov in ukrepov za
preprečevanje negativnih posledic revščine na otroke. Z izvajanjem različnih modelov
pomoči so številni programi nudili intelektualno spodbujanje otrok v zgodnjem življenjskem
obdobju, kar je slonelo tako na teoriji kot zgodnjih izkušnjah, ki različno močno vplivajo na
razvojne izide pri otrocih (Pungello, Campbell in Barnett, 2006).

1.4.1. Tuji programi in modeli pomoči za otrokom iz manj spodbudnega okolja
zaradi revščine
Najuspešnejši programi pomoči, ki so bili projektno izpeljani v ZDA, so bili usmerjeni tako v
predšolsko kot v šolsko obdobje. Med programi predšolskega obdobja, ki sta prispevala k
trajnemu izboljšanju življenja otrok, izhajajočih iz revnega okolja, sta v literaturi največkrat
omenjena programa Abecedarium Early Intervention (Abecedni zgodnji intervencijski projekt)
in Perry Preschool Project (Perryjev predšolski projekt) (Pungello idr., 2006). V oba programa
so bili vključeni še zelo majhni predšolski otroci in sta trajala daljše časovno obdobje. Bila sta
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intenzivna, njun rezultat pa je pokazal, da so otroci, ki so bili vključeni v ta dva programa,
vstopali v šolo bolj pripravljeni na učenje in so dosegali boljše kognitivne rezultate tekom
šolanja, kasneje pa so bili po različnih kazalnikih bolj uspešni v življenju v primerjavi s
sovrstniki, ki vanju niso bili vključeni (Johnson, 2006).
1.4.1.1.

Perryjev predšolski projekt – Perry Preschool Project

Visoko kakovostni intervencijski program Perry Preschool Project (Perryev predšolski projekt)
je eden izmed tistih programov, ki vključujejo številne teoretično prepoznane elemente
kakovostnih izobraževalnih programov, kot so redne akademsko usmerjene aktivnosti za
otroke, bogato učno okolje, usposobljene učitelje ter obiske na domu za ojačevanje
starševskih strategij (Johnson, 2006). V okviru projekta so otroci iz revnega okolja dve leti, od
3. in 4. leta starosti, obiskovali poldnevni predšolski program, ki je spodbujal aktivno učenje
otrok ter vključevanje mater v izobraževalni proces s tedenskimi obiski projektnega osebja
na domu (Pungello idr., 2006). Skupine s 5-6 otrok so vodili za zgodnje izobraževanje
strokovno usposobljeni učitelji, program pa je trajal dve koledarski leti. Po drugem letu
vključenosti v program so otroci dosegali boljše rezultate na kognitivnih testih in niso
potrebovali specialne pomoči v šoli. V 15-letni spremljajoči študiji so otroci iz programa v
letih po intervencijskem programu izkazovali višji IQ, v povprečju pa so dosegali boljše
rezultate na standardiziranih šolskih preizkusih ter imeli manj vedenjskih težav v primerjavi z
demografsko podobnimi otroci, ki niso bili vključeni v program (Consortium for Longitudinal
Studies, 1983, v Johnson, 2006). Pri 27-ih letih starosti jih je večji delež zaključil višjo šolo,
imeli so lasten dom in višji zaslužek, prav tako pa jih je bila pri 40-ih letih starosti večina
zaposlenih, z boljšim zaslužkom in lastnim domom ter z nižjim odstotkom zagrešenih
kriminalnih dejanj (Pungello idr., 2006; Johnson, 2006).
1.4.1.2.

Abecedni zgodnji intervencijski projekt – Abecedarium early
intervention project

Program Abecedarium early intervention project (Abecedni zgodnji intervencijski projekt)
predstavlja najbolj intenzivni zgodnje otroški program za otroke iz revnih družin. Oblikovan
je bil za izboljšanje šolske pripravljenosti otrok z namenom, da olajša njihov prehod v
osnovno šolo in da razišče kratkoročne in dolgoročne učinke zagotavljanja zgodnjih
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izobraževalnih izkušenj otrokom, ki prihajajo iz najbolj ogrožujoče revščine. Program se je
pričel leta 1972 z nudenjem visoko kakovostne otroške nege štirimesečnim otrokom, ki so
živeli v revnem okolju. Program, v katerega so bili otroci vključeni pet dni na teden do 5. leta
starosti, je bil osredotočen na razvoj kognitivnih, socialnih, jezikovnih veščin in veščin velike
motorike. Skozi longitudinalno spremljanje vključenih otrok od 3. do 21. leta starosti so
ugotovili pozitivne učinke, kot so višji IQ, višji rezultati pri branju in pisanju, višji delež
vpisanih v srednjo šolo in kasnejši porod. Rezultati projekta kažejo, da je z intenzivnim
ukrepanjem na izobraževalnem področju v zgodnjem otroštvu otrok iz revnih družin prišlo do
zelo velikih izboljšav na vseh področjih njihovega funkcioniranja (Pungello idr., 2006).
1.4.1.3.

Program Glavni začetek – Head Start program

V ZDA od leta 1965 na nacionalni ravni poteka Head Start program (Program Glavni začetek),
ki se nanaša na sistemsko revščino. Leta 2005 je bilo v ta program vključenih več kot 22
milijonov predšolskih otrok, zagotavlja pa zdravstvene, izobraževalne in socialne storitve.
Program zagotavlja čustveno vzgajanje in intelektualne izzive, spodbuja razvoj jezikovnih
sposobnosti in kognitivnih veščin. Otroke oskrbuje z izkušnjami, ki jim bodo služile kot
temeljno znanje za prihodnje učenje. Hkrati pa otrokom daje priložnost, da opazujejo
vedenje predšolskih vrstnikov ter razvijejo pozitivne odnose z odraslimi in vrstniki (Pellino,
2007).
O dolgoročni učinkovitosti programa Head Start je bilo veliko napisanega, poročila pa
navajajo bodisi pozitivne ali negativne učinke oz. da učinkov sploh ni. Zadnje študije pa
navajajo pri otrocih vključenih v program majhne izboljšave na področju jezika, predbralnih
sposobnosti, na področju matematike pa niso zasledili nobenih pozitivnih učinkov programa.
Podoben program na nacionalni ravni z enakim imenom poteka tudi v Avstraliji.
1.4.1.4.

Program Zanesljiv začetek – Sure Start program

Tudi v Veliki Britaniji imajo od leta 1998 nacionalni program za preprečevanje posledic
revščine pri otrocih. Program Sure Start (Zanesljiv začetek) je po mnenju mnogih najbolj
ambiciozno zastavljen poskus katere koli vlade, da bi izboljšali razvojne dosežke in izide pri
otrocih, ki živijo v prikrajšanih okoljih (Katz in Valentine, 2009). Po svojem poslanstvu je
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podoben ameriškemu in avstralskemu nacionalnemu programu Head Start. V nasprotju s
programi v ZDA, ki imajo daljšo zgodovino in so usmerjeni na posamezne otroke, ima Sure
Start ekološko osredotočenje, ki izhaja iz teoretičnih raziskav in empiričnih dokazov o
pomembnosti družine in soseščine na to, kako se godi otroku (Katz in Valentine, 2009).
Namen programa je "dati otrokom najboljši možni začetek v življenju" z izboljšanjem otroške
nege, zgodnjega izobraževanja ter zdravstveno in družinsko podporo. Zgodnja evalvacija
programa (od 2001-2005) (v Melhuish, Belsky in Barnes, 2010) je pokazala izboljšave na
področju zdravja otrok z manj hospitalizacij, manj resnih poškodb ter manj respiratornih
infekcij. Zaradi boljšega zdravstvenega skrininga (presejalnih pregledov) se je povečalo se je
tudi prepoznavanje otrok s posebnimi potrebami. Skromni pozitivni učinki so bili pri 3letnikih opaženi na vseh področjih: manj vedenjskih težav, večje socialne sposobnosti.
Longitudinalna študija otrok in družin vključenih v program (2010, v Melhuish, Belsky in
Barnes, 2010) pa je pokazala, da so imeli 3-letni otroci boljši socialni razvoj ter bolj pozitivno
socialno vedenje in večjo samostojnost (ki je bila posledica boljšega starševstva z manj
kaotičnega in kognitivno bolj stimulativnega domačega učnega okolja). Študija je pokazala
tudi spremembe od 3. do 5. leta starosti otrok zlasti pri materah, kjer so se pokazale večje
izboljšave v njihovem življenjskem zadovoljstvu, pri trdi disciplini in domačem učnem okolju.
Prisoten pa je bil tudi upad brezposelnosti staršev.
1.4.1.5.

Programi za spodbujanje pismenosti

Pri vseh predhodno opisanih programih je eden izmed ciljev tudi spodbujanje pismenosti v
predšolskem obdobju. Stohard in sodelavci (1998, v Hodge in Downie, 2004) so v
longitudinalni študiji ugotovili, da otroci stari 5 let in 6 mesecev, pri katerih so prisotni
občutni primanjkljaji v vseh vidikih govorjenega in pisnega jezika, z odraščanjem vztrajno
zaostajajo za svojimi vrstniki v širjenju besednjaka. Ti rezultati kažejo, da so programi
pomoči, ki se začnejo pred 5. letom starosti otroka, ključnega pomena za preprečevanje
dolgoročnih jezikovnih težav, težav pismenosti in navsezadnje izobraževalnih težav. Pomoč je
še zlasti pomembna, še preden otrok izkusi neuspeh pri razvijanju bralnih in pismenih veščin
v prvem in drugem razredu osnovne šole (Boudreau in Hedberg 1999, v Hodge in Downie,
2004).
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Ob široko zastavljenih nacionalnih programih so se in se še vedno izvajajo programi, ki so
predvsem usmerjeni v spodbujanje pismenosti tako predšolskih kot šolskih otrok.
V ZDA izvajan program za spodbujanje pismenosti (Literacy promotion program), v katerega
so bile vključene družine iz nižjega socialno—ekonomskega statusa, je pokazal, da je pri
otrocih iz socialno in ekonomsko prikrajšanega okolja povečano tveganje, da ne bodo razvili
bistvenih veščin pismenosti (High idr., 2000, v Hodge in Downie, 2004). K jezikovnemu
zaostanku je pomembno prispeval tudi dejavnik skromnih verbalnih interakcij med starši in
otroci (Mendelsohn idr., 2001, v Hodge in Downie, 2004). 10-letna študija Walkerja in
sodelavcev (1994, v Hodge in Downie, 2004) je pokazala, da imajo otroci iz nižjega SES
zmanjšane ustne jezikovne veščine za sintakso, besednjak in razumevanje pogovora. Te pa so
pomembne za bodočo pismenost in izobraževalno uspešnost. Mnogo študij je pokazalo, da je
pri otrocih z jezikovnimi primanjkljaji močno povečano tveganje za razvoj težav pri učenju
branja in pisanja, ki pogosto vztrajajo preko celotnega šolanja v odraslost (Boundreau in
Hedberg, 1999, v Hodge in Downie, 2004). Nizek nivo pismenosti v odraslosti pa prispeva k
širjenju revščine (High idr., 2000, v Hodge in Downie, 2004).
Med uspešnimi programi pomoči, ki so bili usmerjeni v šolsko obdobje, pa v literaturi
največkrat omenjajo SMART - Start Making a Reader Today (Začnimo delati dobrega bralca
že danes). Program tutoriranja je program v ZDA v katerem prostovoljci pomagajo učencem
nižjih razredov (ena na ena), da bi se naučili brati (Baker, Gersten in Keating, 2000). Vanj so
vključeni tisti učenci, ki imajo po mnenju učiteljev težave z usvajanjem in učenjem osnov pri
branju. Analiza programa je pokazala (Baker idr., 2000), da so učenci s težavami pri branju, ki
so bili vključeni v program, dosegli statistično pomembno boljše rezultate pri branju besed,
bralni tekočnosti in razumevanju besed.
V ZDA se je v preteklosti odvijalo še več podobnih programov za izboljševanje branja in
pismenosti pri otrocih, ki so delovali na temeljih prostovoljstva in so bili vanj vključeni tudi
otroci iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine. Uspešnejši med temi programi so bili
Howard Street Tutoring Program (Morris idr., 1990, v Baker idr., 2000) – učenci vključeni v
program so dosegli statistično pomembne dosežke pri branju besed, natančnosti branja in
črkovanju; Intergenerational Tutoring Program (American Academy of Arts and Science &
Boston Partners in Education, 1999, v Baker idr., 2000) – analize so pokazale, da je imel
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program vpliv predvsem na hitrejše prepoznavanje črk; ter School Volunteer Developement
Project (Wasik, 1998, v Baker idr., 2000) – program je vplival na splošni učni uspeh vključenih
učencev, ki so imeli izrazite težave z branjem in so obiskovali 2. do 6. razred.

1.4.2. Stanje in dostopnost programov in modelov pomoči v Sloveniji
V Sloveniji ni celovite in integrirane politike za zmanjševanje revščine in socialne izključenosti
otrok. Glavni razlog za to, da te politike nimamo izoblikovane, je najbrž ta, da je bila Slovenija
ena izmed držav članic (skupaj s Finsko, Španijo in Francijo), ki se ni odzvala na predlog
Komisije za razvoj strateškega, integriranega in dolgoročnega pristopa za preprečevanje in
zmanjšanje revščine in socialne izključenosti otrok (Leskošek, 2007). Vendar pa je vlada
oktobra 2006 sprejela Program za otroke in mladino 2006–2016, ki ga je pripravilo in
uskladilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (2006). Program je namenjen
zmanjšanju tveganja socialne izključenosti otrok in mladine in lahko zato prispeva tudi k
zmanjšanju revščine. Eno izmed njegovih programskih področij je tudi Vzgojno-izobraževalna
politika, katere glavni cilji so zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje (pri
čemer se zagotavlja dostopnost do izobraževanja), zagotavljanje kakovostne vzgoje in
izobraževanja otrok ter uveljavljanje vseživljenjskega učenja na vseh izobraževalnih ravneh. V
5. poglavju dokumenta je določeno, da bodo za njegovo uresničevanje pripravili dveletne
akcijske načrte, v katerih se bodo pristojni organi zavezali za uresničitev zastavljenih ciljev v
danem časovnem obdobju ter v ta namen načrtovali tudi finančna sredstva za njihovo
realizacijo. Žal v Akcijskem načrtu za izvajanje Programa za otroke in mladino RS za obdobje
2007-2008 ni bilo vključenih strokovnih podlag za področja vzgoje in izobraževanja, ki jih
pokriva Ministrstvo za šolstvo in šport, ker se le-to na povabilo ni odzvalo (Črnak-Meglič in
Boškić, 2007).
Na osnovi dostopnih podatkov lahko zaključimo, da v Sloveniji trenutno nimamo
sistematično izvajanih celostnih programov, ki bi vključevali neposredno pomoč otrokom iz
manj spodbudnega okolja zaradi revščine na izobraževalnem področju, čeprav so le-ti nujno
potrebni. Vendar pa v okviru Andragoškega centra RS ob denarni podpori Ministrstva za
šolstvo in šport in Evropskega socialnega sklada so in še potekajo aktivnosti za razvoj
družinske pismenosti, kot je Program usposabljanja za življenjsko uspešnost – Beremo in
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pišemo skupaj (UŽU – BIPS). Program ni neposredno usmerjen v pomoč otrokom, vanj so
vključeni starši, ki so manj izobraženi, ki se tudi soočajo z revščino in si želijo razvijati
temeljne spretnosti za pomoč otrokom pri opismenjevanju. Nastal je na osnovi izsledkov
raziskav, ki so pokazale, da se raven temeljnih spretnosti, povezanih s pismenostjo, prenaša s
staršev na otroke in se tako v družini ohranja, otroci pa dosežejo raven temeljnih spretnosti,
ki je zelo blizu ravni temeljnih spretnosti staršev (Knaflič, Mirčeva in Možina, 2001).
Manj spodbudno, revno okolje že v predšolskem obdobju vpliva na razvoj potrebnih
predznanj, sposobnosti in spretnosti za uspešno šolsko delo, kot so pozornost,
grafomotorika, besednjak, razumevanje izrazov in pojmov, navodil itd. Kasneje v šolskem
obdobju učitelji pri številnih učencih iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine opažajo
skromne sposobnosti izražanja, skromno splošno poučenost, manj razvite sposobnosti in
spretnosti (npr. analiza glasov v besedah, grafomotorne spretnosti, strategije štetja,
strategije branja, sposobnost sledenja navodilom, spretnost fonološkega zavedanja itd), ki
omogočajo uspešnejše učenje osnovnih šolskih znanj, kot so branje, pisanje in računanje.
Tudi ugotovitve raziskave, v kateri smo proučevali povezanost revščine z učno uspešnostjo in
socialno vključenostjo otrok (v Košak Babuder, 2004; 2008), so pri tej skupini učencev
pokazale slabšo razvitost sposobnosti, ki so predpogoj za uspešno učenje (bralno
razumevanje, jezikovne spretnosti, besednjak itd.).
Učenci iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine ne zmorejo dalj časa pozorno poslušati
učiteljeve razlage, ker pa je njihov besednjak skromen in omejen, slabše razumejo jezik in
težko sledijo komunikaciji. Okolje njihovih težav pri spremljanju razlage − zaradi
pomanjkljivega obvladovanja šolskega pojmovnega jezika − pogosto ne zaznava pravilno,
posebno takrat, če je njihovo sporazumevanje v praktičnih situacijah ustrezno. Če bi odrasli
pogosteje preverjali razumevanje učencev, bi hitro ugotovili, da imajo nekateri med njimi
težave že z razumevanjem zelo vsakdanjih terminov. Zato velikokrat ne sledijo učnemu
dogajanju, so miselno odsotni in nemirni. Besednjak je zelo pomemben vidik jezikovnega
razvoja. Vpliva na boljše razumevanje povedanega in prebranega, na boljše ustno izražanje in
boljše pisanje. Učenci z bogatejšim besednjakom predvsem bolje in hitreje razumejo
prebrana besedila in bolj tekoče berejo.
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Zato je pomembno, da tudi v našem prostoru oblikujemo programe pomoči, v katere bi bili
vključeni učenci iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine in ki bi sistematično potekali od
samega začetka šolanja. Pri tem bi intenzivnost in obsežnost programov pomoči prilagodili
izrazitosti učenčevih posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb. Za večino učencev iz manj
spodbudnega okolja zaradi revščine in pri katerih so učne težave manj izrazite, bi bila
uspešna organizacija pomoči v okviru petstopenjskega modela nudenja učne pomoči
(Magajna, Kavkler idr., 2008), v okviru katerega lahko učitelji in strokovni delavci z zgodnjim
in dovolj intenzivnim ukrepanjem izboljšajo predznanja, sposobnosti in spretnosti učencev z
upoštevanja njihovih posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb, z izvajanjem dobre
poučevalne prakse v razredu, z dopolnilnim poukom ter z individualnimi in skupinskimi
oblikami obravnav.
Za učence z izrazitimi primanjkljaji iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine pa bi morali
biti programi pomoči usmerjeni že v predšolsko obdobje, intenzivno pa bi morali potekati
tudi na samem začetku šolanja. Z intenzivnim izvajanjem različnih kompenzacijskih modelov,
z dodatnimi vajami in treningi (za grafomotoriko, širjenje besednjaka, razvoj predbralnih
sposobnosti, sporočanja, branja, pozornosti itd.) bodisi ob pomoči učitelja − asistenta v
razredu ali s specialnim učiteljem – defektologom lahko preprečimo, da se problem razširi in
manifestira kot šolski neuspeh in socialna izključenost.
V svetu in pri nas so poskušali s številnimi programi namenjenim predšolskim in šolskim
otrokom preprečevati in zmanjševati posledice, ki jih ima manj spodbudno okolje zaradi
revščine na njihov psihofizični razvoj, šolsko uspešnost in socialno vključenost. Žal večina teh
programov, ki so bili usmerjeni tudi v razvoj pismenosti, kljub njihovi uspešnosti ni bila
splošno sprejeta. Učenci iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine pogosto že na samem
začetku šolanja zaostajajo za svojimi vrstniki v jezikovnem razvoju, splošnem znanju in
življenjskih izkušnjah, ki so potrebne za šolsko uspešnost in se spopadajo s težavami na
področju usvajanja šolskih veščin. Brez pravega načina zmanjševanja posledic in obravnave,
teh primanjkljajev ne morejo nadoknaditi. Številne raziskave kažejo, da je potrebno
oblikovati sistematične pristope pomoči tudi v šolskem in ne le v predšolskem obdobju, še
zlasti na področju učenja branja in razvijanja bralnega razumevanja, ki je odločilno za uspeh
otrok v šoli in kasneje v življenju. Ker predstavlja manj spodbudno okolje zaradi revščine
vedno večji problem tudi pri nas, sem se v nalogi osredotočila na raziskovanje problema
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razvoja bralnega razumevanja pri učencih iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine ali je
mogoče bralno razumevanje izboljšati pri tej populaciji otrok in ga v obliki programa pomoči
vključiti v šolski kurikul v okviru petstopenjskega modela nudenja učne pomoči. S
sistematično oblikovanim pristopom odpravljanja težav na področju bralnega razumevanja bi
izboljšali učno uspešnost otrok iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine ter povečali
njihove poklicne možnosti.
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2. PROBLEM IN CILJI
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2.1.

OPREDELITEV PROBLEMA

Spoznanja in ugotovitve številnih raziskav kažejo, da se učenci iz manj spodbudnega okolja
zaradi revščine pogosteje kot sovrstniki soočajo s težavami na področju bralnega
razumevanja (Davie idr., 1972, v Mittler, 2000; Wedge in Prosser, 1973, v Mittler, 2000;
Parson in Bynner, 1998, v Mittler, 2000; Feinsteina in Symonsa, 1999, v Mittler, 2000; Snow,
2002, v Snyder idr., 2005; Chall in Jacobs, 2003; Reid Lyon, 2003). Slabše bralno razumevanje
je pri njih največkrat posledica manj znanega besednjaka ter bolj kompleksnega literarnega
in abstraktnega jezika, kot je jezik, ki ga uporabljajo v vsakodnevnih, verbalnih interakcijah.
Že ob samem začetku šolanja zaostajajo za svojimi vrstniki v jezikovnem razvoju, splošni
poučenosti in življenjskih izkušnjah. Bralno razumevanje ne zahteva le sposobnosti
dekodiranja besedila in pomnjenja napisanega temveč tudi bralčevo dobro besedišče,
predhodne izkušnje in dostopnost do knjig. Primanjkljaji na teh področjih povzročajo
učencem iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine težave na področju bralnega
razumevanja (Walker, 2011). V času šolanja morajo zato ti učenci razviti sposobnosti, ki so
predpogoj za uspešno branje in bralno razumevanje (dobre jezikovne veščine, besednjak,
slušno razumevanje, bazo znanj s širokim področjem tem, socialne interakcije v okolju, ki
podpirajo branje, imeti izkušnje z branjem in dosegljivost različnih vrst bralnih gradiv), kar se
premalo upošteva v poučevalni praksi teh učencev. Težave z branjem in bralnim
razumevanjem so pri njih posledica splošnih ali specifičnih učnih težav.
Številni avtorji poudarjajo pomen kompenzacije primanjkljajev in razvijanje bralnega
razumevanja, za uspešnejše življenje v odrasli dobi (Mittler, 2000; Snow, 2002, v Snyder idr.,
2005; Chall in Jacobs, 2003; Reid Lyon, 2003). Zato potrebujejo učenci iz manj spodbudnega
okolja zaradi revščine specifične programe pomoči, pri katerih sočasno nadoknadijo
primanjkljaje, ki so posledica pomanjkanja izkušenj in premalo stimulativnega domačega
pismenega okolja, in razvijajo bralno razumevanje. S treningi, usmerjenimi v razvijanje
bralnega razumevanja, naj bi učenci izboljšali samo bralno razumevanje, učno uspešnost in
ne nazadnje tudi bralno pismenost, kar vpliva na njihove izobraževalne in kasnejše
zaposlitvene možnosti. Samo z ustrezno učno pomočjo lahko pretrgamo začarani krog
revščine.
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V naši raziskavi smo se omejili na učence četrtega razreda, ker je to starostno obdobje, ko po
modelu razvoja bralnih spodobnosti Chall (1983, v Chall in Jacobs, 2003), učenci prehajajo iz
stopnje 2 na stopnjo 3 tj. od 'učenja branja' na 'branje z namenom učenja'. To je tudi
obdobje, ko se začnejo pri učencih iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine pojavljati
težave na področju bralnega razumevanja, ki je posledica vedno bolj abstraktnega jezika, ki
se uporablja v procesu izobraževanja (Chall in Jacobs, 2003) ter povečane zahtevnosti po
bralnem razumevanju zaradi učenja iz učbenikov. Predmet raziskave je oblikovanje programa
za izboljšanje bralnega razumevanja pri učencih iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine z
modifikacijo modela Metakognitivni-interstavčni model bralnega razumevanja avtorice
Goldfus (2004).
Z raziskavo smo želeli prispevati svoj vidik k dobrim praksam zmanjševanja negativnih vplivov
revščine na bralno razumevanje učencev iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine ter
posledično na njihovo učno uspešnost. Rezultati raziskave bodo v pomoč učiteljem,
svetovalnim delavcem in specialnim pedagogom pri oblikovanju pristopov in programov
pomoči na področju bralnega razumevanja za učence iz manj spodbudnega okolja zaradi
revščine v osnovni šoli.

2.2.

CILJ RAZISKOVANJA

Osrednja cilja raziskave sta:


identificirati kognitivne značilnosti učencev (sposobnost dekodiranja, fonološkega
zavedanja, priklica iz dolgoročnega spomina, slušnega pomnjenja, tvorjenja pojmov)
iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine s težavami in brez težav na področju
bralnega razumevanja;



oblikovati in preveriti program za izboljšanje bralnega razumevanja z intervencijskim
modelom Metakognitivni – interstavčni model bralnega razumevanja avtorice
Goldfus (2004).

Podcilji raziskave so:


raziskati in identificirati latentno strukturo težav na področju bralnega razumevanja;
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na osnovi kriterijskih spremenljivk identificirati skupine učencev iz manj spodbudnega
okolja zaradi revščine brez težav ali s težavami na področju bralnega razumevanja;



ugotoviti, ali se bralno razumevanje učencev iz eksperimentalne skupine iz manj
spodbudnega okolja zaradi revščine s težavami na področju bralnega razumevanja, in
ki so vključeni v program, izboljša po izvedenem programu ter v primerjavi s
kontrolno skupino učencev iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine s težavami na
področju bralnega razumevanja, ki niso bili vključeni v program.
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3. RAZISKOVALNE HIPOTEZE
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3.1. RAZISKOVALNE HIPOTEZE

Raziskovalne hipoteze smo izpeljali iz zgoraj zastavljenih ciljev:


H1: Latentne strukture težav na področju bralnega razumevanja se za posamezne
skupine in za celotni vzorec učencev med seboj razlikujejo.



H2: Izbrani instrumentarij omogoča razlikovanje skupine učencev iz manj
spodbudnega okolja zaradi revščine in imajo težave na področju bralnega
razumevanja od skupine učencev iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine vendar
izkazujejo ustrezno bralno razumevanje.



H3: Učenci v eksperimentalni skupini iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine in
imajo težave na področju bralnega razumevanja bodo po izvedenem programu
oblikovanem po intervencijskem modelu Metakognitivni-interstavčni model bralnega
razumevanja izkazali statistično pomembno boljše bralno razumevanje kot pred
programom in kot učenci iz kontrolne skupine, ki so prav tako iz manj spodbudnega
okolja zaradi revščine in imajo težave na področju bralnega razumevanja.
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4. METODE DELA
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4.1. VZOREC OSEB

V vzorec smo vključili 168 učencev devetindvajsetih osnovnih šol iz cele Slovenije, ki so v
šolskem letu 2007/2008 obiskovali 4. razred devetletne osnovne šole. Vsi učenci izhajajo iz
manj spodbudnega okolja zaradi revščine. V času testiranj je bila starost učencev od 8,11 do
9,11 let. Učenci so bili razdeljeni v dve skupini. V prvi skupini je bilo 84 učencev iz manj
spodbudnega okolja zaradi revščine in imajo težave na področju bralnega razumevanja, v
drugi skupini pa 84 učencev iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine brez težav na
področju bralnega razumevanja.
Vzorec smo oblikovali po določenih kriterijih. Za opredelitev družine, ki nudi otroku manj
spodbudno okolje zaradi revščine in ima nižji socialno-ekonomski status, smo upoštevali dva
kriterija:


prejemanje regresirane prehrane v šoli;



nižja izobrazbena struktura staršev (od nedokončane osnovne šole do nižjega
poklicnega ali poklicnega izobraževanja).

Pri določitvi nivoja bralnega razumevanja smo upoštevali učiteljevo oceno učenčevega
bralnega razumevanja na tristopenjski lestvici (podpovprečen, povprečen ali nadpovprečen
nivo bralnega razumevanja). V prvi skupini je tako 84 učencev iz manj spodbudnega okolja
zaradi revščine s težavami na področju bralnega razumevanja (podpovprečni nivo bralnega
razumevanja), v drugi skupini pa 84 učencev iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine brez
težav na področju bralnega razumevanja (povprečen ali nadpovprečen nivo bralnega
razumevanja). Učenci so bili v skupinah izenačeni po spolu in starosti.
Za sodelovanje smo zaprosili starše 329 otrok, od katerih smo dobili 225 privoljenj. Pri
nadaljnjem oblikovanju vzorca smo iz raziskave izključili ponavljalce, prezgodaj všolane
učence in učence, katerih starši niso izpolnjevali kriterijev glede izobrazbe. Vključili smo
učence, ki so na Ravenovih standardnih progresivnih matricah dosegli rezultate, ki sodijo v
območje povprečne in nadpovprečne inteligentnosti (nad C25). Učenci so bili razvrščeni v dve
skupini: v skupini 1 so bili učenci iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine s težavami na
področju bralnega razumevanja; v skupini 2 pa učenci iz manj spodbudnega okolja zaradi
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revščine in so brez težav na področju bralnega razumevanja. V vsaki skupini učencev je bilo
izbranih 84 učencev, od tega 42 deklic (50 %) in 42 dečkov (50 %).
Tabela 4: Struktura vzorca glede na izobrazbo mater

Frekvence in deleži znotraj skupin
skupina
skupaj
skupina 1
skupina 2
štev.
%
štev.
%
štev.
%
mama nedokončana osnovna šola
0
0,00
2
2,40
2
1,20
izobrazba
osnovna šola
47
56,60
34
40,50
81
48,50
nižje poklicno izobraževanje
36
43,40
48
57,10
84
50,30
in poklicna šola
št. in % skupaj
83 100,00
84 100,00 167 100,00

Tabela 5: Struktura vzorca glede na izobrazbo očetov

Frekvence in deleži znotraj skupin
skupina
skupaj
skupina 1
skupina 2
štev.
%
štev.
%
štev.
%
oče nedokončana osnovna šola
4
5,10
1
1,30
5
3,20
izobrazba
osnovna šola
48
61,50
38
50,00
86
55,80
nižje poklicno izobraževanje
26
33,30
37
48,70
63
40,90
in poklicna šola
št. in % skupaj
78 100,00
76 100,00 154 100,00

Tabela 6: Struktura vzorca glede na rezultate na Standardnih progresivnih matricah

Frekvence in deleži znotraj skupin
skupina
skupaj
skupina 1
skupina 2
štev.
%
štev.
%
štev.
%
I.
7
8,33
7
4,17

Ravenove
standardne
progresivne matrice II.
III.+

2

2,38

14

16,67

16

9,52

20

23,81

25

29,76

45

26,79

III.-

62

73,81

38

45,24

100

59,52

84

100,00

84

100,00

168

100,00

št. in % skupaj
I.
II.
III.+
III.Skupina 1
Skupina 2

….... visoko nadpovprečne intelektualne sposobnosti
……. nadpovprečne intelektualne sposobnosti
……. dobro povprečne intelektualne sposobnosti
..…. slabše povprečne intelektualne sposobnosti
……. skupina učencev s težavami na področju bralnega razumevanja
……. skupina učencev brez težav na področju bralnega razumevanja
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V skupini 1 predstavljajo največji delež (97,62 %) učenci s povprečnimi sposobnostmi (III.+ in
III.-), 2,38 % učencev iz skupine 1 pa ima nadpovprečne sposobnosti. V primerjavi s skupino 1
je v skupini 2 delež učencev, ki imajo nadpovprečne sposobnosti višji (16,67 %), vključeni pa
so tudi učenci z visoko nadpovprečnimi sposobnostmi (8,33 %).
Pri nadaljnjem oblikovanju vzorcev smo iz 1. skupine učencev – učenci s težavami na
področju bralnega razumevanja (84) – po metodi slučajnega izbora oblikovali dva podvzorca
– eksperimentalno in kontrolno skupino, v katerih je bilo vključenih po 22 učencev.
Eksperimentalna skupina je bila deležna 15-urnega programa razvijanja bralnega
razumevanja in metakognitivnih strategij. Program se je izvajal v 7 skupinah, v katerih so bili
vključeni 3-4 učenci. Kontrolna skupina učencev ni bila vključena v program. Eksperimentalna
in kontrolna skupina učencev sta bili izenačeni po spolu in številu. V vsaki skupini je bilo 12
dečkov (54,50 %) ter 10 deklic (45,50 %).
Tabela 7: Struktura podvzorcev glede na izobrazbo mater

Frekvence in deleži znotraj skupin
skupina
skupaj
eksp. skup.
kontr. skup.
štev.
%
štev.
%
štev.
%
mama nedokončana osnovna šola
0
0,00
0
0,00
0
0,00
izobrazba
osnovna šola
12
54,50
11
50,00
23
52,30
nižje poklicno izobraževanje in
10
45,50
11
50,00
21
47,70
poklicna šola
št. in % skupaj
22 100,00
22 100,00 167 100,00

Tabela 8: Struktura podvzorcev glede na izobrazbo očetov

Frekvence in deleži znotraj skupin
skupina
skupaj
eksp. skup.
kontr. skup.
štev.
%
štev.
%
štev.
%
oče nedokončana osnovna šola
0
0,00
1
5,00
1
2,50
izobrazba
osnovna šola
11
55,00
11
55,00
22
55,00
nižje poklicno izobraževanje in
9
45,00
8
40,00
17
42,50
poklicna šola
št. in % skupaj
20 100,00
20 100,00
40 100,00
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Tabela 9: Struktura podvzorcev glede na rezultate na Standardnih progresivnih matricah

Frekvence in deleži znotraj skupin
skupina
skupaj
eksp. skup.
kontr. skup.
štev.
%
štev.
%
štev.
%
II.
1
4,55
0
0
1
2,27

Ravenove
standardne
progresivne matrice III.+

3

13,64

10

45,45

13

29,55

III.-

18

81,81

12

54,55

30

68,18

22

100,00

22

100,00

44

100,00

št. in % skupaj

II. ……. nadpovprečne intelektualne sposobnosti
III.+ ……. dobro povprečne intelektualne sposobnosti
III.- ……. slabše povprečne intelektualne sposobnosti
Eksper. skupina … skupina učencev s težavami na področju bralnega razumevanja, ki je bila
vključena v program
Kontr. skupina … skupina učencev s težavami na področju bralnega razumevanja, ki ni bila
vključena v program

142

Milena Košak Babuder BRALNO RAZUMEVANJE IN RAZVOJ BRANJA ZA UČENJE PRI OTROCIH IZ MANJ
SPODBUDNEGA OKOLJA ZARADI REVŠČINE

4.2. MERSKI INSTRUMENTI

4.2.1. Ravenove Standardne progresivne matrice – SPM
Za merjenje eduktivne komponente splošne intelektualne sposobnosti otrok so bile
uporabljene Ravenove Standardne progresivne matrice – SPM. Preizkus so izvedli in
interpretirali šolski psihologi.
Test je namenjen otrokom od 6. do 13. leta starosti, najbolje pa diferencira tiste med 9. in
12. letom starosti. Test je relativno neodvisen od kulture, šolske izobrazbe in obvladovanja
jezika, saj temelji na neverbalnem gradivu. Sestavljen je tako, da zajema glavne kognitivne
procese, ki jih obvlada otrok pred enajstim letom starosti. Temelji na sposobnosti
opazovanja in dobro ugotavlja sposobnost produktivnega mišljenja.
Avtorji testa (Raven, Raven, Styles, Raven in Court, 2005) poročajo o na splošno veliki
zanesljivosti preizkušnje, tako v smislu notranje konsistentnosti kot v smislu retestne
zanesljivosti. V Sloveniji smo na vzorcu 1620 otrok in mladostnikov dobili Cronbachov indeks
alfa 0,946, zanesljivost po razpolovitveni metodi pa 0,954.

4.2.2. Test motenosti v branju in pisanju (T-MBP)
T-MBP (Test motenosti v branju in pisanju) (Šali, 1971) je namenjen za individualno
diagnostično preizkušnjo učencev 2. in 3. razreda osemletne osnovne šole, motenih v branju
in pisanju. T-MBP vključuje 11 različnih diagnostičnih preizkušenj za ugotavljanje disleksije. V
našo raziskavo smo za preverjanje usvojene tehnike branja vključili naslednji preizkušnji:


8. preizkušnja: Besede I – branje besed v navpičnih vrstah (meri sposobnost glasnega
branja posamičnih kratkih besed)
Učenec glasno bere s predloge besede v stolpcih od zgoraj navzdol. Pri preizkusu se
meri čas branja v sekundah ter število napak. Vsaka napačno prebrana ali izpuščena
beseda šteje 1 napako. Maksimalno število napak je 45.



9. preizkušnja: Besede II – branje besed v navpičnih vrstah (meri sposobnost
glasnega branja posamičnih daljših besed).
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Učenec glasno bere s predloge besede v stolpcih od zgoraj navzdol. Pri preizkusu se
meri čas branja v sekundah ter število napak. Vsaka napačno prebrana ali izpuščena
beseda šteje 1 napako. Maksimalno število napak je 45.
Zanesljivost preizkusa, izračunana na našem vzorcu po modelu Cronbach-alfa, znaša za obe
preizkušnji skupaj 0,71.

4.2.3. Test razvoja sposobnosti ACADIA
Test ACADIA so leta 1972 izdelali avtorji Atkinson, Johnston in Lindsay (1981, v Novosel,
1989) in je namenjen merjenju razvoja sposobnosti otrok. Celoten test je sestavljen iz 13
podtestov in vključuje tiste sposobnosti, ki so pomembne za šolski uspeh. Podtesti so med
seboj neodvisni, a korelirajo kot celota. Domneva se, da ima otrok učne težave, če se na
katerem koli podtestu ali več podtestih hkrati nahaja dve ali več standardnih deviacij pod
aritmetično sredino (Novosel, 1989).
Test je namenjen merjenju razvoja spoznavnih, motoričnih in kognitivnih sposobnosti. Vsak
podtest meri določen vidik razvoja sposobnosti in spretnosti, ki so potrebne za uspešno
učenje. Test je hiter in ekonomičen pripomoček za diagnosticiranje in prognoziranje učnih
težav pri otrocih, starih od 6 let in 3 mesecev do 12 let in 3 mesecev. Prvenstveno je ta
merski instrument namenjen v uporabo defektologom in pedagogom.
V raziskavo smo vključili naslednje podteste:


Podtest 4 – risanje oblik (meri sposobnost risanja oblik različnih težavnosti).
Podtest vsebuje 20 nalog. Vsaka ustrezno narisana oblika se točkuje z eno točko.
Najvišje možno število toč, ki ga lahko učenec doseže, je 20.



Podtest 8 – slušno pomnjenje (meri sposobnost slušnega pomnjenja števil in besed).
Podtest vsebuje 15 nalog, od katerih se prvih 10 pravilno rešenih nalog (slušno
pomnjenje števil) točkuje s po eno točko, naslednjih 5 (slušno pomnjenje besed) pa z
dvema točkama. Najvišje možno število točk, ki ga lahko učenec doseže, je 20.



Podtest 9 – veščina tvorjenja pojmov (meri sposobnost veščine tvorjenja besed, ki
vključuje poznavanje odnosov in klasifikacijo reprezentiranih besed v pisni obliki).
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Podtest vsebuje 20 nalog. Za vsak pravilni odgovor učenec dobi 1 točko. Najvišje
možno število točk, ki ga lahko učenec doseže, je 20.


Podtest 11 – avtomatiziran govor (meri avtomatiziran jezik, pri čemer sta pomembna
izgovorjava in obvladovanje slovnice).
Podtest vsebuje 20 nalog. Za vsak pravilni odgovor učenec dobi 1 točko. Najvišje
možno število točk, ki ga lahko učenec doseže, je 20.

Ob hrvaškem prevodu in priredbi testa ACADIA so prevajalci test standardizirali in mu
ponovno določili zanesljivost in veljavnost. Dobili so zelo dobre rezultate, saj so bili
koeficienti korelacije v predpisanih mejah za veljavnost (0,70) in za zanesljivost (0,90)
(Novosel, 1989).
Test ACADIA je preveden v slovenski jezik in prilagojen slovenski jezikovni posebnosti (npr.
podtest slušne diskriminacije in jezikovni testi).

4.2.4. Preizkus bralnega razumevanja
Preizkus je del testa, uporabljenega v mednarodni raziskavi o bralni pismenosti (Elley,
Gradišar in Lapajne, 1995), ki jo je za slovensko populacijo izvajal Pedagoški inštitut v
Ljubljani leta 1990/91. Test je sestavljen iz različnih besedil in vprašanj za preverjanje
razumevanja zaprtega tipa in manjšega števila vprašanj odprtega tipa. Obstajata dve različici
testa. Zahtevnejša je bila izdelana za sedmošolce, enostavnejša, katere del smo uporabili, pa
za tretješolce. Zahtevnost uporabljenega besedila v naši raziskavi je primerna za uporabo pri
otrocih v četrtih razredih osnovne šole, kar je v svojih rezultatih raziskave ugotovila tudi
avtorica Lipec-Stopar (1999).
Uporabljeni preizkus je daljše besedilo, ki ga sestavlja deset odstavkov (679 besed) in šest
vprašanj za preverjanje razumevanja. Besedilo je opremljeno z enostavno ilustracijo. Vsa
vprašanja so zaprtega tipa. Možna je večstranska izbira štirih možnih odgovorov, od katerih
je le eden pravilen. Vse odgovore na zaprta vprašanja smo točkovali enako; za pravilno
izbran odgovor smo dali eno točko.
Zanesljivost preizkusa, izračunana po modelu Cronbach alfa, znaša 0,79 (Lipec-Stopar, 1999).
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4.2.5. Test hitrega avtomatiziranega poimenovanja
Avtorici Testa hitrega avtomatiziranega poimenovanja (Rapid Automatized Naming Test –
RAN) sta Denckla in Rudel (1976).
Test sestavljajo štiri predloge. Na vsaki predlogi se pojavlja pet različnih dražljajev, po 10 v
vsaki vrsti, kar pomeni 50 na vsaki predlogi. Dražljaji spadajo v štiri semantične kategorije:
barve, predmeti, črke, števke (Jelenc, 1994).
Test hitrega avtomatiziranega poimenovanja se uporablja za merjenje fluentnih verbalnih
podprocesov pri odkrivanju bralnih težav. Njegovo prognostično vrednost utemeljuje
zaključek, da se številne komponente procesa imenovanja prekrivajo s komponentami
procesa branja, natančneje s procesi nižjega nivoja (sposobnost dekodiranja, poteze črk,
pretvorba grafem – fonem, leksični priklic). Oba procesa, proces imenovanja in proces
branja, zahtevata tekoče izvedeno avtomatsko predelovanje, torej hitri dostop do informacij,
hitri priklic besed (Jelenc, 1994).
Posamezni podtesti zahtevajo hitro poimenovanje narisanih barv, predmetov, črk in številk.
Merimo lahko čas, ki ga učenec porabi za poimenovanje celotnega niza in število napak. V
nalogi smo uporabili le izmerjeni čas. Test smo izvajali individualno.

4.2.6. Test ponavljanja povedi
Test ponavljanje povedi avtorice Grobler (2005) je namenjen identificiranju in ocenjevanju
sintaktičnih in semantičnih težav pri otrocih.
Test vsebuje 10 povedi. Vse povedi so sestavljene z 10 do 12 besedami in so razvrščene v tri
skupine. Prva skupina povedi vsebuje tri prosto zložene enostavčne povedi. Druga skupina
vsebuje tri priredno zložene povedi (vezalno, protivno in pojasnjevalno priredje). V tretji
skupini pa so štiri podredno zložene povedi (s predmetnim, časovnim, vzročnim in
prilastkovim odvisnikom z običajnim vrstnim redom besed). Bolj kot kompleksnost slovnične
oblike prispeva k tej zahtevnosti tudi semantična zahtevnost, ki ustrezno diferencira tudi
otroke z jezikovnimi težavami. S ponavljanjem povedi dobimo uvid v način, kako otroci
razčlenjujejo tuje izjave, ki so določene z različno stavčno organizacijo (Grobler, 2010).
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Ponavljanje povedi je postopek, ki se pogosto uporablja za merjenja določenih jezikovnih
sposobnosti otrok. Mnogi raziskovalci so ugotovili, da je posnemovalni jezik otrok v svoji
osnovi enak tako v vsebini kot strukturi njihovega spontanega govora (Brown in Bellugi,
1964, v Grobler 2005). Očitno je, da otroci prevajajo povedi odraslih v svoj jezikovni sistem in
ko ponavljajo povedi, pri tem uporabljajo svoja lastna jezikovna pravila. Čeprav je postopek
ponavljanja povedi dobro sredstvo za pridobivanje informacij o otrokovih jezikovnih
sposobnostih, je potrebno upoštevati, da lahko informacijo o tem dobimo le v primeru, da
dražljaj povedi presega obseg otrokove zmožnosti kratkotrajnega pomnjenja. Slobin in Welsh
(1973, v Grobler, 2005) ugotavljata, da lahko vsak otrok ponovi poved brez napake, če je le
ta znotraj njegovega obsega pomnjenja. Ponavljanje povedi je zato postopek, ki nam lahko
da dobre podatke o otrokovi jezikovni kompetentnosti ter je kot tak sistematično uporabljen
za testiranje specifičnih hipotez o jezikovnih pravilih, ki jih je otrok usvojil (Blaži, 1994, v
Grobler, 2005).
Test smo izvajali individualno. Rezultati v nalogah testa ponavljanje povedi so glede na
uspešnost ali način, kako so otroci ponavljali povedi, razvrščeni v 4 skupine:


slovnično nepravilno ponovljena poved – 0 točk;



semantično nepravilno ponovljena poved, a slovnično pravilno – 1 točka;



semantično ustrezno ponovljena poved – 2 točki;



dobesedno ponovljena poved – 3 točke.

Zanesljivost preizkusa, izračunana na našem vzorcu po modelu Cronbach-alfa, znaša za
celoten test 0,83, za prvo skupino povedi (proste in zložene povedi) 0,79, za drugo skupino
povedi (priredno zložene povedi) 0,82 ter za tretjo skupino povedi (podredno zložene
povedi) 0,76.

4.2.7. Test fonološkega zavedanja za šolske otroke
Test glasovnega zavedanja za šolske otroke avtorice Magajna (1994) je namenjen
ugotavljanju glasovnih sposobnosti jezika. V raziskavi sta uporabljena podtesta
Odstranjevanje glasov in Odstranjevanje zlogov.
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Test vsebuje 21 nalog, ki se stopnjujejo po težavnosti. Pri lažjih nalogah mora otrok
odstraniti prvi ali srednji soglasnik v besedah z enostavnejšo strukturo KVKV (konzonant,
vokal, konzonant, vokal), pri bolj zapletenih nalogah pa mora odstraniti prvi ali drugi
soglasnik soglasniškega sklopa na začetku ali sredi besede(K1K2VKV, KVK1K2V, VK1K2K3).
Odgovor je vedno nebeseda (nesmiselna beseda).
Statistična obdelava podatkov je pokazala na visoko zanesljivost tako baterije testov kot tudi
posameznih podtestov. Koeficient zanesljivosti alfa znaša za kombinacijo testov rime, slušna
analiza in sinteza (preizkušnje je možno aplicirati na vseh starostnih obdobjih) 0.95.
Koeficient zanesljivosti za analizo in sintezo znaša 0.93 in 0.95 (Magajna, 1994).
Test smo izvajali individualno. Pravilno rešene naloge oz. odgovore točkujemo z eno točko.

4.2.8. Vprašalnik za ugotavljanje metakognitivnih strategij za mlajše učence
Vprašalnik za ugotavljanje metakognitivnih strategij za mlajše učence (North Central
Regional Educational Laboratory, 1995) je instrument za ugotavljanje stopnje uporabe
metakognitivnih strategij pri učencih. Je neformalno ocenjevalno orodje za raziskovanje
učenčevega zavedanja in zavestne uporabe metakognitivnih strategij med procesom branja.
(NCREL, 1995, v Gil-Garcia in Canizales, 2001). Sestavljen je iz petih vprašanj, s pomočjo
katerih učenec pojasni, kako poteka njegovo branje. Za uporabo vprašalnika smo pridobili
dovoljenje avtorjev – North Central Regional Educational Laboratory.

4.2.9. Anketni vprašalnik za učitelje
V anketni vprašalnik, ki je bil narejen v namene raziskave, je vključenih štirinajst vprašanj
zaprtega tipa s petimi možnimi odgovori ter vprašanje o nivoju bralnega razumevanja glede
na zahtevane standarde, ki so ga učitelji ocenili s petstopenjsko lestvico. Z vprašanji smo
zbrali informacije, za katere raziskave kažejo, da pomembno kažejo na povezanost revščine s
šolsko neuspešnostjo in manjšo socialno vključenostjo (sodelovanje staršev, razvitost
besedišča, veščin branja, pisanja in računanja ter grafomotornih spretnosti itd.).
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4.2.10. Anketni vprašalnik za starše
Anketni vprašalnik za starše, ki je bil narejen v namene raziskave, je razdeljen na tri dele. V
prvem delu smo spraševali po podatkih o stopnji izobrazbe matere in očeta ter o njuni
zaposlitvi. Drugi del vprašalnika sestavlja 16 trditev, ki se nanašajo na otrokov odnos do
branja ter na domače pismeno okolje. Starši so ovrednotili moč vsake trditve na lestvici od 1
do 3 (od ne drži do popolnoma drži).
V tretjem delu vprašalnika pa smo spraševali po podatkih o govornem razvoju otroka ter o
najljubši knjigi v predšolskem obdobju in obdobju izvajanja raziskave. V zadnjih dveh
primerih smo uporabili vprašanji odprtega tipa. Starši so napisali naslov najljubše knjige oz.
slikanice v predšolskem obdobju in naslov trenutno najljubše knjige.
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4.3. PROGRAM BRALNEGA RAZUMEVANJA

Naučiti se brati je nedvomno najpomembnejši dosežek prvih let šolanja. Sposobnost brati
tekoče in z dobrim razumevanjem pa odpira vrata človeškemu znanju, ki lahko vodi do boljše
zaposlitve in bolj produktivnega, zadovoljujočega življenja. Nasprotno pa neuspešno
usvajanje osnovnih veščin pismenosti v zgodnjih letih šolanja prepogosto vodi v razočaranje
in izmikanje učencev v procesu izobraževanja, kar drastično znižuje njihovo uspešnost na
raznih področjih izven šole. Čeprav se večina učencev nauči brati v prvih razredih osnovne
šole, pa je še vedno kar nekaj učencev, ki v tem ključnem procesu ne dosežejo ustrezne
stopnje. Med temi učenci, ki se spopadajo s težavami pri branju, so tudi učenci iz manj
spodbudnega okolja zaradi revščine. Medtem ko ima majhen in počasen napredek pri branju
resne posledice pri vseh učencih, je ta še posebej kritičen za to skupino učencev (Fisher in
Adler, 1999).
Učencem iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine lahko učitelji pomagajo, da ti
postanejo aktivni udeleženci pri učenju, naučiti pa jih tudi morajo, kako lahko povežejo svoje
izkušnje s snovjo, ki se jo učijo, da bi postali uspešni (Walker-Dalhouse in Risko, 2008, v Price,
2010). Prav tako se tudi njihovo bralno razumevanje izboljša, ko povežejo branje s svojimi
idejami in znanjem (Pellino, 2007, Payne, 2005, Walker-Dalhouse in Risko, 2008, v Price,
2010). Številni strokovnjaki se strinjajo, da je pri poučevanju učencev iz manj spodbudnega
okolja zaradi revščine zelo pomembno direktno (eksplicitno) poučevanje veščin. Ta direkten
(ekspliciten) pristop poučevanja je pomemben tudi pri poučevanju veščin pomembnih za
branje, kot je fonološko zavedanje, tekočnost in bralno razumevanje s ciljem izboljšanja
bralnih sposobnosti (NICHD, 2000). Ob tem pa številni strokovnjaki nasprotujejo temu, da bi
bil razvoj branja usmerjen le v urjenje posameznih veščin, namesto da bi učenci urili branje
ob dejanskemu branju knjig, saj se prepogosto dogaja iz manj spodbudnega okolja zaradi
revščine v procesu poučevanja predvsem razvijajo posamezne veščine, branje zgodb oz. knjig
pa je potisnjeno ob stran (Cummins, 2007, v Price, 2010). Zato so v ospredju vedno bolj
modeli in programi za razvoj bralnega razumevanja, v katerih je vključeno tako poučevanje
veščin kot tudi celostni pristop k branju leposlovnih knjig, saj je poučevanje z uporabo
besedil, ki pritegnejo učence, skupaj s poučevanjem veščin, ki so pomembne za razumevanje
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branja, najbolj učinkovito (Dermody, 2001; vanTassel-Baska in Stambaugh, 2006; Cummins,
2007; NICHD, 2000; Price, 2010).
Na osnovi ugotovitev učinkovitosti raznih programov za izboljšanje bralnega razumevanja
smo za učence iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine oblikovali in preizkusili program z
intervencijskim modelom, t. i. Metakognitivni – interstavčni model bralnega razumevanja,
saj se ti učenci ves čas šolanja spopadajo z manjšimi ali večjimi težavami na področju
bralnega razumevanja ter posledično z manjšo učno uspešnostjo (Payne, 2005; Price, 2010;
Pellino, 2007). Program z intervencijskim modelom Metakognitivni-interstavčni model
bralnega razumevanja, sloni na razvijanju bralnega razumevanja z uporabo besedil ob
sočasnem razvijanju posameznih bralnih veščin (pravilno dekodiranje, tekočnost branja) in
metakognitivnih strategij.

4.3.1. Zgradba in izvajanje programa
Program

z

intervencijskim

modelom,

Metakognitivni-interstavčni

model

bralnega

razumevanja za razvijanje bralnega razumevanja in branja za učenje pri učencih, ki izhajajo iz
manj spodbudnega okolja zaradi revščine, smo oblikovali tako, da je bilo vsako srečanje
sestavljeno iz treh delov:


Prvi del srečanja: predbralne aktivnosti (ugotavljanje vrste, težavnosti besedila,
prepoznavanje že znanih informacij …)



Drugi del srečanja: Metakognitivni-interstavčni model bralnega razumevanja
(konstruiranje pomena iz branega besedila);



Tretji del srečanja: aktivnosti po branju (preverjanje razumevanja prebranega in
metakognitivnih strategij).

V program je bilo vključenih 22 učencev 4. razreda devetletne osnovne šole. Program je ob
sprotnem usposabljanju izvajalo 7 specialnih pedagoginj na 7 osnovnih šolah. Specialne
pedagoginje so na samem začetku izvajanja programa ob usposabljanju prejele natančna
navodila in napotke, kako izvajati posamezne dele programa, tedensko pa so nato dobivale
tudi natančen razpored dejavnosti za vsako posamezno uro ter gradiva za učence. Program
je obsegal 15 srečanj učencev v majhnih skupinah po 45 minut in je trajal 3 mesece. V
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začetku so bila srečanja pogostejša (2-3 krat tedensko), nato pa 1-krat tedensko. V eno
skupino so bili vključeni štirje, v preostalih šestih pa po trije učenci.
4.3.1.1.

Predbralne aktivnosti

Prvi del vsakega srečanja je bil namenjen predbralnim aktivnostim, s katerimi so učenci
pridobili in utrjevali znanja in strategije, ki so potrebne za razvijanje bralnega razumevanja
po metakognitivnem-interstavčnem modelu bralnega razumevanja. Predbralne aktivnosti
zajemajo naslednje dejavnosti:


učenje osnovnih stavčnih členov (povedek in osebek) – predstavitev povedka in
osebka po pedagogiki Marie Montessori;



tvorjenje povedi preko različnih aktivnosti:
-

z gibalnimi dejavnostmi (učenci izvajajo različne dejavnosti in jih opišejo v
povedi);

-

ob ilustracijah ali fotografiji s pomočjo vprašalnic: Kdo je na fotografiji? Kaj
dela oz. kaj se z njim dogaja?);



določanje ključnih besed v slikovnem gradivu (ilustracije, ki ponazarjajo dogajanje), v
povedih;



razgovor o naslovu zgodbe, ki predstavlja bralno gradivo srečanja (spodbujanje
predhodnega znanja, motiviranje za branje).

Ker osrednji del programa zahteva poznavanje in razumevanje stavčnih členov povedek in
osebek, sta v predbralnih aktivnostih pojma vpeljana po korakih ter z materiali in simboli
pedagogike Marije Montessori. Vaje so vključevale materiale z barvno oporo, ki so omogočili
prehod od konkretnega k abstraktnemu usvajanju novih pojmov in znanj ter :


leseno rdečo kroglo, lesene rdeče krožce, samolepilne rdeče krožce za ponazoritev
povedka;



leseno črno kocko, lesene črne kvadrate in samolepilne črne kvadrate za ponazoritev
osebka;



zbirko kartic z glagoli;



set slik, na katerih osebe, živali, rastline in predmeti ponazarjajo dogajanje, dejanje
ali stanje;
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rdeč flomaster za ponazoritev povedka ter črn flomaster za ponazoritev osebka;



plastificirane delovne liste s povedmi;



plastificirane predloge stavčnih členov – povedek, osebek.

4.3.1.2.

Metakognitivni-interstavčni model bralnega razumevanja

Metakognitivni-interstavčni model bralnega razumevanja avtorice Goldfus (2004; 2007) je
intervencijski model in predstavlja osrednji del programa za izboljšanje bralnega
razumevanja. Namenjen je učencem z učnimi težavami za razvoj bralnega razumevanja.
Bralno razumevanje v modelu se nanaša na strukturo besedila in kako ta vpliva na sočasno
obdelovanje višjih in nižjih kognitivnih procesov z njihovimi sestavinami in podsestavinami.
Model je uravnavanje metakognicije skupaj z znotrajstavčnim in medstavčnim procesiranjem
besedila, pri čemer ima središčno vzdrževalno vlogo spomin. S prepoznavanjem odnosov
znotraj povedi in med povedmi (z določanjem glagolov kot osnovnih nosilcev pomena
povedi) ter sklepanjem na pomen celotnega besedila (ustvarjanjem ključnih besed) učenci
aktivno tvorijo pomen (posameznih besed, celih povedi in besedila kot celote). Tvorjenje ali
konstrukcija pomena pa predstavlja najpomembnejšo komponento učenja z razumevanjem,
ki vključuje tudi metakognicijo.
Bralno gradivo, ki je uporabljeno v modelu, mora biti prilagojeno zmožnostim učencev, saj je
za razumevanje prebranega po tem modelu pomembno (Goldfus, 2007; 2008):
- bralčevo dekodiranje besed;
- bralčevo razumevanje sintakse (skladnje);
- bralčeva sposobnost zadržati v delovnem spominu zaporedje (sekvenco) besed;
- bralčev ustrezen besednjak ter
- bralčeva zmožnost uporabe ključnih besed.
Vse te veščine in znanja so učenci urili s predbralnimi aktivnostmi in aktivnostmi po branju.
Metakognitivni-interstavčni model bralnega razumevanja je razdeljen na tri dele:
1. del modela (prva tri srečanja): Učenci v krajšem besedilu označujejo povedi, povedke in
osebke.
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Korak 1: Učenci pregledujejo besedilo in konec vsake povedi ob piki označijo s črtico. Z
vajo se naučijo hitrega pregledovanja besedila. Vajo se lahko stopnjuje tako, da se meri
število označenih povedi v času ene minute, dveh minut, treh minut itd.
Korak 2: V vsaki povedi ustrezno označijo oz. obkrožijo povedek z rdečim pisalom. Ob tej
vaji se učenec nauči, da mora biti v sestavku vsaj toliko povedkov, kot je povedi.
Korak 3: V vsaki povedi ustrezno označijo oz. obkrožijo osebek s črnim pisalom.
2. del modela (devet srečanj): Učenci v krajšem besedilu po odstavkih določijo povedke,
osebke in povzamejo vsebino posameznega odstavka s ključnimi besedami.
Učenci imajo pred seboj besedilo z več krajšimi odstavki.
Korak 1: V vsakem odstavku najprej označijo povedi in določijo njihovo število. (Koliko je
povedi v prvem odstavku? Koliko v drugem odstavku? … Število povedi zapišejo ob strani.)
Korak 2: V prvem odstavku poiščejo in ustrezno označijo povedek z rdečim pisalom
(barvna opora). Nato poiščejo in ustrezno označijo osebek s črnim pisalom.
Korak 3: Ko so podčrtali povedke in osebke, ponovno preberejo odstavek, pri čemer je
njihova pozornost bolj osredotočena na pomen besed, ki so jih podčrtali. Nato obrnejo list
in na njegovo hrbtno stran zapišejo ključne besede za vsebino, ki so si jo zapomnili.
Korak 4: Zopet obrnejo list, ponovno preberejo odstavek ter primerjajo, kaj so si zapomnili
in česa ne.
Po navedenih korakih predelajo še preostale odstavke, na koncu pa ob ključnih besedah,
ki so jih zapisali na zadnjo stran listov, povedo celotno vsebino zgodbice.
Cilj izvajanja drugega dela modela je, da učenec prebere besedilo, si zapomni glavno
misel, ponovno prebere ter preveri razumevanje in svoje pomnjenje.
3. del modela (zadnja tri srečanja): Učenci po povedih analizirajo krajše besedilo, ki je
sestavljeno iz manjšega števila krajših odstavkov.
Tretji del modela je namenjen analizi besedil, ki so jezikovno zahtevna in ki vsebujejo
veliko pomembnih informacij. Besedilo je razporejeno na več strani, tako da je na prvem
listu papirja napisan le naslov, na drugem naslov in prva poved, na naslednjem listu
naslov, prvi in druga poved, nato na naslednjem naslov in prve tri povedi itd.
Korak 1: Učenec prebere naslov in razmisli o njegovem pomenu.
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Korak 2: Obrne list in prebere prvo poved. V njej določi povedek in osebek ter ju označi.
Vsebino prekrije s praznim listom papirja in na prazen listič ob strani zapiše ključno
besedo kot glavno idejo povedi.
Korak 3: Obrne list na naslednjo stran besedila, na kateri je ob naslovu in prvi povedi
napisana še druga poved. Učenec prebere in analizira le drugo poved. Vsebino nato
pokrije s praznim listom papirja in na prazen listič ob strani zapiše ključno besedo prve in
nato še druge povedi.
Korak 4: Obrne list na naslednjo stran besedila, na kateri je ob naslovu in prvih dveh
povedih napisana tretja poved. Učenec prebere in analizira le zadnjo poved. Vsebino
pokrije s praznim listom papirja in na prazen listič ob strani zapiše ključno besedo prve,
druge in tretje povedi.
Korak 5: Ko učenec obdela odstavek, ga prekrije s praznim listom papirja in na listič ob
strani povzame vsebino odstavka v 2-3 kratkih povedih.
Po navedenih korakih učenec analizira in obdela celotno besedilo, ki ga čisto na koncu
povzame z miselnim vzorcem, pisno obnovo ali z govornim nastopom.
Cilj izvajanja tretjega dela modela je, da učenec prebere natančno posamezne povedi, da
si zapomni vedno več besed, s tem pa uri mehanično pomnjenje.
4.3.1.3.

Aktivnosti po branju

V tretjem delu srečanja so potekale aktivnosti po branju, ki so zajemale obnovo prebranih
besedil z dramatizacijo, izdelavo stripa, miselnega vzorca ali risbice. Na metakognitivnem
nivoju so učenci razmislili o vsebinah, ki so jih prebrali, razmislili, ali so imeli že kaj določenih
predznanj o vsebini od prej, kakšno bi bilo lahko nadaljevanje prebrane vsebine, kje bi lahko
o prebrani vsebini našli še dodatne informacije ipd.

155

Milena Košak Babuder BRALNO RAZUMEVANJE IN RAZVOJ BRANJA ZA UČENJE PRI OTROCIH IZ MANJ
SPODBUDNEGA OKOLJA ZARADI REVŠČINE

4.4. OSNOVNE SKUPINE SPREMENLJIVK

Obe skupini učencev (skupino učencev iz manj spodbudnega okolja in imajo težave na
področju bralnega razumevanja ter skupino učencev iz manj spodbudnega okolja zaradi
revščine brez težav na področju bralnega razumevanja) smo primerjali po karakteristikah, ki
smo jih opredelili z opisnimi spremenljivkami, katerih vrednosti smo dobili z različnimi testi in
preizkusi ter z vprašalnikoma za učitelje in starše. Opis spremenljivk smo razdelili po
posameznih testih in vprašalnikih.
Tabela 10: Opis spremenljivk

okrajšava

ime manifestne spremenljivke

opis merjenja

ACADIA podtesti
vid_p_m_koord

vidno-prostorska in motorična koordinacija

sl_pom

slušno pomnjenje

vešč_tv_poj

veščina tvorjenja pojmov

avt_govor

avtomatiziran govor

število točk, doseženih na
podtestu risanje oblik
število točk, doseženih na
podtestu slušno pomnjenje
število točk, doseženih na
podtestu veščina tvorjenja
pojmov
število točk, doseženih na
podtestu avtomatiziran govor

Test ponavljanje povedi
pon_pov_I
pon_pov_II
pon_pov_III
pon_pov_vsota

prosta zložena enostavčna poved
vezalno, protivno in pojasnjevalno priredje
podredje s predmetnim, časovnim, vzročnim in
prilastkovim odvisnikom
skupaj

število doseženih točk
število doseženih točk
število doseženih točk
število doseženih točk

Test fonološkega zavedanja
ods_gl_I
ods_gl_II
ods_gl_III
ods_gl_IV
ods_gl_vsota
ods_zlog
ods_gl_zlog_vsota

odstranjevanje glasov – KVKV
odstranjevanje glasov – K1K2VKV
odstranjevanje glasov – KVK1K2V
odstranjevanje glasov – VK1K2K3
odstranjevanje glasov – vsota
odstranjevanje zlogov
odstranjevanje glasov in odstranjevanje zlogov –
skupaj

število doseženih točk
število doseženih točk
število doseženih točk
število doseženih točk
število doseženih točk
število doseženih točk
število doseženih točk

Preizkus bralnega razumevanja
bral_raz

bralno razumevanje – ob tihem branju

število doseženih točk na
preizkusu bralnega
razumevanja

RAN test
ran_b

hitro poimenovanje barv – čas
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ran_št
ran_p
ran_č

hitro poimenovanje števil – čas
hitro poimenovanje predmetov – čas
hitro poimenovanje črk – čas

kvadratov
čas poimenovanja števil
čas poimenovanja predmetov
čas poimenovanja črk

Test motenosti v branju in pisanju T-MBP
t-mbp1_č
t-mbp1_št_n
t-mbp2_č
t-mbp2_št_n

okrajšava

branje besed 1 – čas
branje besed 1 – število napak
branje besed 2 – čas
branje besed 2 – število napak

ime manifestne spremenljivke

čas branja besed I
število napak pri branju besed I
čas branja besed II
število napak pri branju besed II

opis merjenja

Anketni vprašalnik za učitelje
poz_pos_uč

Učenec/-ka zna pozorno poslušati.

raz_nav_uč

Učenec/-ka razume navodila za določeno
aktivnost.
Učenec/-ka ima bogato besedišče.

bog_besed_uč
pove_zgod_uč
branje_uč
bral_znač_uč
raz_preb_prob_uč
branje_zab_uč
pisanje_uč

Učenec/-ka zna samostojno povedati zgodbo ali
obnoviti besedilo.
Branje učenca/-ke ustreza zahtevanim
standardom.
Učenec/-ka rad/-a sodeluje pri bralni znački.
Učenec/-ka dobro razume prebrana navodila in
besedne probleme.
Učenec/-ka rad bere za zabavo.

sodel_uč

Pisanje učenca/-ke ustreza zahtevanim
standardom.
Računanje učenca/-ke ustreza zahtevanim
standardom.
Učenec/-ka ima razvite grafomotorne
spretnosti.
Starši učenca/-ke sodelujejo s šolo.

spodbu_uč

Starši spodbujajo učenca/-ko pri učenju.

pomag_uč

Starši pomagajo učencu/-ki pri učenju.

rač_uč
grm_uč

Anketni vprašalnik za starše
dosežena izobrazba staršev
izo_oče
dosežena stopnja izobrazbe očeta
nedok_ OŠ
OŠ
NPI_PŠ
izo_mat

nedokončana osnovna šola
osnovna šola
nižje poklicno izobraževanje in poklicna šola
dosežena stopnja izobrazba matere

nedok_ OŠ
OŠ
NPI_PŠ

nedokončana osnovna šola
osnovna šola
nižje poklicno izobraževanje in poklicna šola
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od ne drži do popolnoma drži
(lestvica od 1 do 5)
od ne drži do popolnoma drži
(lestvica od 1 do 5)
od ne drži do popolnoma drži
(lestvica od 1 do 5)
od ne drži do popolnoma drži
(lestvica od 1 do 5)
od ne drži do popolnoma drži
(lestvica od 1 do 5)
od ne drži do popolnoma drži
(lestvica od 1 do 5)
od ne drži do popolnoma drži
(lestvica od 1 do 5)
od ne drži do popolnoma drži
(lestvica od 1 do 5)
od ne drži do popolnoma drži
(lestvica od 1 do 5)
od ne drži do popolnoma drži
(lestvica od 1 do 5)
od ne drži do popolnoma drži
(lestvica od 1 do 5)
od ne drži do popolnoma drži
(lestvica od 1 do 5)
od ne drži do popolnoma drži
(lestvica od 1 do 5)
od ne drži do popolnoma drži
(lestvica od 1 do 5)
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zaposlitveni status staršev
zap_oče
zaposlitveni status očeta
zaposlen
drugo
zap_mat
zaposlitveni status matere
zaposlena
drugo
otrokov odnos do branja in domače pismeno okolje
pš_pravlj_st

branje_pred_st

V predšolskem obdobju je otrok rad poslušal
pravljice in zgodbe, ki ste mu jih brali.
Ko je bil v predšolskem obdobju, ste se skupaj
igrali družabne igre povezane z besedami, črkami.
V predšolskem obdobju je rad poslušal pravljice na
avdio kaseti oz. CD-ju.
V predšolskem obdobju je z veseljem in pozorno
sledil predstavi v kinu oz. gledališču.
Naučil se je brati, še preden so se učili brati v šoli.

knjižnica_st

Rad hodi v knjižnico in si izposoja knjige.

branje_izbere_st

Knjige, ki jih bere, si pogosto izbere sam.

branje_težko_st

Branje se mu zdi težko.

darilo_knjiga_st

Za darilo mu kupite knjigo.

knjige_prostor_st
branje_odr_st

Doma ima lastne otroške in mladinske knjige in
prostor, kjer jih hrani.
Otrok vidi, da doma odrasli berete.

branje_spanje_st

Preden gre spat, mu še vedno kaj preberete.

branje_dobro_st

Vaš otrok dobro bere.

branje_neobv_st

Rad bere tudi knjige, ki jih ni potrebno brati za
šolo.
Doma imate raznovrstne knjige (romane,
enciklopedije, slovarje).
Doma imate različne revije, časopise in drugo
gradivo za branje.
Kdaj je otrok pričel govoriti?
po 1. letu starosti
po 2. letu starosti
po 3. letu starosti
Ali je imel v predšolskem obdobju svojo najljubšo knjigo ali slikanico?
da
ne
Ali ima vaš otrok tudi sedaj svojo najljubšo knjigo?
da
ne

pš_igre_st
pš_cd_st
pš_kino_st

knjige_dom_st
časop_dom_st

prič_gov_st
po 1_letu
po 2_letu
po 3_letu
pš_naj_knjiga

oš_naj_knjiga
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od popolnoma drži do ne drži
(lestvica od 1 do 3)
od popolnoma drži do ne drži
(lestvica od 1 do 3)
od popolnoma drži do ne drži
(lestvica od 1 do 3)
od popolnoma drži do ne drži
(lestvica od 1 do 3)
od popolnoma drži do ne drži
(lestvica od 1 do 3)
od popolnoma drži do ne drži
(lestvica od 1 do 3)
od popolnoma drži do ne drži
(lestvica od 1 do 3)
od popolnoma drži do ne drži
(lestvica od 1 do 3)
od popolnoma drži do ne drži
(lestvica od 1 do 3)
od popolnoma drži do ne drži
(lestvica od 1 do 3)
od popolnoma drži do ne drži
(lestvica od 1 do 3)
od popolnoma drži do ne drži
(lestvica od 1 do 3)
od popolnoma drži do ne drži
(lestvica od 1 do 3)
od popolnoma drži do ne drži
(lestvica od 1 do 3)
od popolnoma drži do ne drži
(lestvica od 1 do 3)
od popolnoma drži do ne drži
(lestvica od 1 do 3)
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4.5. POSTOPEK PRIDOBIVANJA PODATKOV
Podatke za raziskavo smo zbirali v mesecu novembru in decembru leta 2007 na
devetindvajsetih osnovnih šolah po Sloveniji. Za vsakega učenca smo pridobili pisna soglasja
njihovih staršev. Vprašalnike za starše s soglasji so učiteljice razdelile učencem, ki so jih vrnili
v zaprtih ovojnicah, s čimer je bila zagotovljena anonimnost podatkov udeležencev
vključenih v raziskavo. Pred samega pričetkom izvajanja testiranj z učenci smo za vsakega
izmed njih pridobili izpolnjena vprašalnika za učitelje in za starše.
Vsak učenec je reševal teste in preizkuse po delih od 2 do 3 šolske ure. Pred začetkom
testiranja so bila učencem posredovana natančna navodila za reševanje in zapis rezultatov.
Naloge testa ACADIA, Ravenove Standardne progresivne matrice in Test bralnega
razumevanja so učenci reševali v majhnih skupinah, preostali preizkusi, Test hitrega
poimenovanja, Test motenosti v branju in pisanju (T-MBP), Test ponavljanja povedi, Test
glasovnega zavedanja za šolske otroke in Vprašalnik za ugotavljanje metakognitivnih
strategij za mlajše učence pa so bili izvedeni individualno. Zaradi obširnosti preizkusov so jih
učenci opravljali v treh delih, vendar so bili vsi preizkusi izvedeni za vse učence v približno
enakih časovnih obdobjih in v podobnih prostorskih pogojih.
Psihološki preizkus Ravenove Standardne progresivne matrice – SPM so opravile
psihologinje, vse ostale preizkuse pa specialne pedagoginje – defektologinje.
Za drugi del raziskave, ki je potekal po principu pedagoškega eksperimenta, smo iz
oblikovane osnovne skupine 84 učencev iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine in imajo
težave na področju bralnega razumevanja po metodi slučajnega izbora izbrali učence za
eksperimentalno (22) in za kontrolno skupino (22). Učenci iz eksperimentalne skupine so bili
vključeni v program za razvoj bralnega razumevanja s pisnim soglasjem staršev, prav tako pa
smo pridobili soglasja staršev obeh skupin za ponovitev preizkusov ob zaključku programa.
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4.6. OBDELAVA PODATKOV

Podatke smo obdelali s pomočjo statističnega programa SPSS za osebne računalnike, različica
15. Pri statističnem sklepanju smo upoštevali stopnjo tveganja 0,05. Rezultate smo
predstavili tabelarno in grafično.
Opisna statistika
Opisna statistika podatkov je bila narejena po posameznih testih. Rezultati opisne statistike
nam dajejo osnovne informacije o uporabljenem sistemu spremenljivk in katere
spremenljivke lahko vstopajo v nadaljnje načrtovane postopke obravnave. Ker so se pri
večini spremenljivk vrednosti porazdeljevale nenormalno (pokazatelji tega so bili koeficient
asimetrije, koeficient sploščenosti in test po Kolmogorovu in Smirnovu), smo za potrebe
nadaljnje obdelave vrednosti spremenljivk normalizirali. Vrednosti spremenljivk smo
normalizirali preko površine normalne porazdelitve. Za spremenljivke iz vprašalnikov za
učitelje in starše, katerih vrednosti so predstavljene na atributivni lestvici, pa smo napravili
tabelarični prikaz vrednosti.
T-test za neodvisne vzorce
S t-testom za neodvisne vzorce smo ugotavljali statistično pomembnost razlik med skupino 1
(skupino učencev s podpovprečnim bralnim razumevanjem) in skupino 2 (skupino učencev
brez težav na področju bralnega razumevanja).
Analiza variance
Z analizo variance smo ugotavljali pomembnost razlik na nivoju povprečnih ocen pri
posameznih spremenljivkah med obema skupinama (skupino 1 – skupino učencev s
podpovprečnim bralnim razumevanjem in skupino 2 – skupino učencev brez težav na
področju bralnega razumevanj). Predhodno smo z Levenovim testom ugotavljali pripadnost
skupin isti osnovni populaciji.
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Kontingenčne tabele
Ker spremenljivke iz vprašalnikov za učitelje in starše niso zadovoljile vseh zahtev za uporabo
analize variance (narava podatkov), smo za podrobno analizo teh spremenljivk naredili
kontingenčne tabele, saj nam analiza kontingenčnih tabel med skupinama omogoča
podrobnejši vpogled v odnose med spremenljivkami. Izračunali smo tudi χ2, s katerim smo
testirali pomembnosti razlik med obema skupinama.
Faktorska analiza posameznih skupin
Faktorsko analizo smo uporabili za identificiranje latentnih spremenljivk ali faktorjev, ki
pojasnjujejo latentno strukturo povezav med manifestnimi spremenljivkami (latentno
strukturo težav bralnega razumevanja, latentno strukturo uspešnosti bralnega razumevanja
ter latentno strukturo celotnega vzorca). S Kaiser-Mayer-Olkinovim testom, ki meri delež
skupne variance, ki jo povzročajo latentni faktorji v uporabljenem sistemu spremenljivk, ter z
Bartlettovim testom sferičnosti smo preverili upravičenost uporabe faktorske analize na
spremenljivkah za posamezno skupino. Na dobljeni faktorski matriki smo izvedli pravokotno
rotacijo "Varimax".
Diskriminantna analiza
Za analizo razlik med skupinama (1. skupino – skupino učencev s težavami na področju
bralnega razumevanja ter 2. skupino – skupino učencev brez težav na področju bralnega
razumevanja) smo uporabili kanonično diskriminantno analizo. Relativni doprinos vsake
spremenljivke v tvorjenju diskriminantne funkcije smo ugotavljali s pomočjo izračuna
koeficientov diskriminacije in koeficientov korelacije vsake spremenljivke z diskriminantno
funkcijo.
Metoda ponovljenih meritev
Metoda ponovljenih meritev omogoča analizo variance takrat, ko je na isti skupini izvedenih
več meritev v določenih časovnih intervalih. S pomočjo metode testiramo ali so razlike
znotraj skupine manjše kot so razlike med skupinami. Proučujemo interakcije med
spremenljivkami, prav tako pa tudi učinke individualnih spremenljivk.
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Kvalitativna analiza odgovorov vprašalnik za ugotavljanje metakognitivnih strategij za
mlajše učence
Narejena je bila kvalitativna obdelava odgovorov učencev, ki se nanašajo na metakognitivne
strategije, ki jih učenci uporabljajo med procesom branja. V vsakem vprašanju oz. enoti iz
vprašalnika smo identificirali ključne pojme, ki na kratko izražajo vsebino in pomen učenčeve
izjave. Izjavam pod posameznimi vprašanji v vprašalniku – enoti, ki so izražale enako ali
podobno vsebino, smo pripisali iste ključne besede. Tako smo dobili dosledno listo ključnih
pojmov znotraj besedilne baze podatkov in pogostost (frekvenco) njihovega pojavljanja v
posameznih enotah. Iz tega smo lahko ugotovili, kam se večinoma nagibajo odgovori
učencev oz. katere pojme pogosteje najdemo v enotah in katere redkeje.
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5. REZULTATI IN INTERPRETACIJA

163

Milena Košak Babuder BRALNO RAZUMEVANJE IN RAZVOJ BRANJA ZA UČENJE PRI OTROCIH IZ MANJ
SPODBUDNEGA OKOLJA ZARADI REVŠČINE

164

Milena Košak Babuder BRALNO RAZUMEVANJE IN RAZVOJ BRANJA ZA UČENJE PRI OTROCIH IZ MANJ
SPODBUDNEGA OKOLJA ZARADI REVŠČINE

5.1. REZULTATI IN INTERPRETACIJA OPISNE STATISTIKE

5.1.1. Opisna statistika spremenljivk posameznih testov
Tabela 11: Opisna statistika spremenljivk posameznih testov ob začetnem merjenju za celotni vzorec

spremenljivka

N

M

SD

K.A.

K.S.

Min

Max

vid_p_m_koord

168

50,4167

9,82385

-0,162

-0,493

25

77

sl_pom

168

38,9167

9,26484

0,270

-0,127

17

67

vešč_tv_poj

168

53,6905

8,55413

-0,624

0,104

29

71

avt_govor

168

54,9464

5,65713

-0,222

-0,222

42

66

pon_pov_I

168

3,4702

1,83096

0,365

0,062

0

9

pon_pov_II

168

6,2976

1,65084

-0,316

-0,415

2

9

pon_pov_III

168

7,7262

2,48517

-0,156

-0,758

2

12

pon_pov_vsota

168

17,494

4,86463

0,109

-0,632

7

29

ods_gl_I

168

5,1607

0,96855

-1,009

0,203

2

6

ods_gl_II

168

4,9702

1,22560

-1,306

1,695

0

6

ods_gl_III

168

4,7976

1,18655

-0,841

0,203

1

6

ods_gl_IV

168

1,9226

0,97266

-0,476

-0,649

0

3

ods_gl_vsota

168

16,8512

2,89464

-0,618

-0,045

8

21

ods_zlog

168

5,9405

1,83676

-0,475

-0,225

1

9

bral_raz

168

4,0238

1,27600

-0,080

-0,672

1

6

t-mbp1_č

168

62,8333

27,43259

1,487

2,631

29

174

t-mbp1_št_n

168

4,4702

4,10918

1,421

1,598

0

20

t-mbp2_č

168

94,4167

42,43268

1,335

2,462

36

295

t-mbp2_št_n

168

7,5238

5,66315

1,194

1,223

0

27

ran_b

168

49,8155

11,13211

1,933

6,786

31

107

ran_št

168

30,1071

5,89330

0,834

0,356

19

49

ran_p

168

62,5595

13,18759

0,845

1,040

39

108

ran_č

168

25,2321

4,74622

0,919

1,331

16

43

N..........
M........
SD........
K.A. ....

numerus
aritmetična sredina
standardna deviacija
koeficient asimetrije

K.S. ..... koeficient sploščenosti
Min ..... minimalno število točk
Max .... maksimum pravilnih odgovorov
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V tabeli 11 so prikazane ocene osnovnih parametrov opisne statistike spremenljivk
posameznih testov za celoten vzorec: aritmetična sredina, standardna deviacija, koeficient
asimetrije in koeficient sploščenosti ter razpon rezultatov za posamezne spremenljivke.
Ker je primerjava med rezultati opisne statistike posameznih spremenljivk otežena, jo
podajamo po posameznih sklopih spremenljivk.
Pri spremenljivkah vidno-prostorska in motorična koordinacija (vid_p_m_koord), slušno
pomnjenje (sl_pom), veščina tvorjenja pojmov (vešč_tv_poj) ter avtomatiziran govor
(avt_govor) (podtesti testa ACADIA) predstavljajo rezultate standardizirane vrednosti. Pri
vsakem podtestu se število doseženih točk giblje od 0 do 20, pripadajoče standardizirane
vrednosti doseženih točk med posameznimi testi pa so si približno enake. Največjo
razpršenost podatkov so učenci dosegli pri spremenljivki vidno-prostorska in motorična
koordinacija (vrednost standardne deviacije znaša 9,823), skoraj enako razpršenost in le
nekoliko manjši razpon med minimalnim in maksimalnim rezultatom pa so dosegli tudi pri
spremenljivki slušno pomnjenje ter nekoliko manjši pri spremenljivki veščina tvorjenja
pojmov. Najmanjši razpon med minimalnim in maksimalnim rezultatom ter najmanjšo
razpršenost rezultatov so dosegli pri spremenljivki avtomatiziran govor.
Pri spremenljivki ponavljanje povedi – vsota (pon_pov_vsota) predstavlja rezultat število
doseženih točk na celotnem preizkusu, kjer so učenci dosegli povprečno 17,49 točk, število
točk pa se je gibalo od 7 do 29. Nihče izmed učencev ni dosegel vseh 30 možnih točk.
Najnižje povprečno število točk so dosegli pri spremenljivki ponavljanje prosto zloženih
povedi (pon_pov_I) (3,47 točke), najvišje pa pri spremenljivki ponavljanje podredno zloženih
povedi (pon_pov_III) (7,73 točke). Pri slednji je največja razpršenost rezultatov (vrednost
standardne deviacije znaša 2,48517) z velikim razponom med minimalnimi in maksimalnimi
rezultati.
Med spremenljivkami, ki predstavljajo rezultate testa glasovnega zavedanja je največja
razpršenost rezultatov pri spremenljivki odstranjevanje zlogov (ods_zlog) (vrednost
standardne deviacije znaša 1,83676), med ostalimi tremi spremenljivkah pa je razpršenost
rezultatov podobna. Najnižja povprečna vrednost je pri spremenljivki odstranjevanje glasu iz
tročrkovnega soglasniškega sklopa (ods_gl_IV), saj je v preizkusu možno doseči le tri točke,
pri ostalih treh spremenljivkah testa glasovnega zavedanja odstranjevanje glasu iz sklopa
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soglasnik-samoglasnik (ods_gl_I), odstranjevanje glasu iz soglasniškega sklopa na začetku
besede (ods_gl_II) in odstranjevanje glasu iz soglasniškega sklopa v sredini besede
(ods_gl_III), kjer se število doseženih točk giblje od 0 do 6, je povprečna vrednost doseženih
točk nižja, kar se sklada s stopnjevanjem zahtevnosti preizkusov.
Pri spremenljivki bralno razumevanje (bral_raz) se je interval pravilnih odgovorov gibal od
tistih učencev, ki so izbrali en pravilni odgovor, do tistih, ki so izbrali vseh šest pravilnih
odgovorov. Učenci so dosegli povprečno 4 pravilne odgovore.
Pri interpretaciji spremenljivk hitro poimenovanje barv (ran_b), hitro poimenovanje števil
(ran_št), hitro poimenovanje predmetov (ran_p) in hitro poimenovanje črk (ran_č) je
potrebno upoštevati, da višja vrednost pomeni slabši rezultat (daljši čas poimenovanja barv,
števil, predmetov in črk). Iz rezultatov je razvidno, da so učenci v povprečju najhitreje
poimenovali črke in nato števila. Počasnejši so bili pri poimenovanju barv in predmetov, kjer
pa so v povprečju hitreje poimenovali barve kot predmete, kar je skladno z ugotovitvami
Dencla in Rudlove (Jelenc, 1996). Čas pri poimenovanju črk se je gibal med 16,0 in 43 sekund,
pri številih med 19 in 49 sekund, pri barvah med 31 in 107 sekund ter pri predmetih med 39
in 108 sekund.
Višja vrednost pomeni slabši rezultat tudi pri spremenljivkah preizkusov testa motenosti v
branju in pisanju hitrost branja kratkih besed (t-mbp1_č) in hitrost branja daljših besed (tmbp2_č) (daljši čas branja besed) ter število napak pri branju kratkih besed (t-mbp1_št_n) in
število napak pri branju daljših besed (t-mbp2_št_n) (večje število napak). Po pričakovanjih
so učenci za branje daljših besed v povprečju porabili več časa kot za branje krajših besed, pri
obeh preizkusih pa je bil v hitrosti branja besed velik razpon med minimalnim in
maksimalnim doseženim časom. Pri branju daljših besed je bila tudi razpršenost rezultatov
bistveno večja (vrednost standardne deviacije znaša 94,417), prav tako pa tudi razpon med
minimalnim in maksimalnim rezultatom (čas branja se je gibal od 36 do 295 sekund). Pri
branju daljših besed so učenci v povprečju naredili tudi večje število napak (7,5), razpršenost
rezultatov je večja.
Izračunali smo tudi koeficient asimetrije, ki kaže, da so vrednosti pri 12 spremenljivkah bolj
ali manj asimetrične v levo, pri 11 spremenljivkah pa v desno. Koeficient sploščenosti je mera
za ugotavljanje sploščenosti porazdelitve. Porazdelitev je enaka, če je koeficient sploščenosti
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enak ena. Vrednost koeficienta sploščenosti je v večini primerov manjša od ena, kar kaže na
koničasto porazdelitev spremenljivk, razen spremenljivk hitrost branja kratkih besed (tmbp1_č), hitrost branja daljših besed (t-mbp2_č), število napak pri branju kratkih besed (tmbp1_št_n), število napak pri branju daljših besed (t-mbp2_št_n), odstranjevanje glasu iz
soglasniškega sklopa na začetku besede (ods_gl_II), hitro poimenovanje barv (ran_b), hitro
poimenovanje predmetov (ran_p) in hitro poimenovanje črk (ran_č), ki imajo sploščeno
porazdelitev.
Večina metod analize intervalnih in razmernostnih podatkov zahteva normalnost
porazdelitve vrednosti spremenljivk. Osnovno informacijo nam podata koeficienta asimetrije
in sploščenosti, statistično pa predpostavko testiramo s Kolmogorov-Smirnovim testom
(Ambrožič in Leskošek, 2000).
Tabela 12: Testiranje normalnosti podatkov: Kolmogorov-Smirnov test
spremenljivka

vid_p_m_koord
sl_pom
vešč_tv_poj
avt_govor
pon_pov_I
pon_pov_II
pon_pov_III
pon_pov_vsota
ods_gl_I
ods_gl_II
ods_gl_III
ods_gl_IV

Kolmogorov
-Smirnov Z

Asymp. Sig.
(2-tailed)

1,537
1,000
1,456
1,420
1,707
1,750
1,523
0,987
3,515
3,266
2,652
2,957

0,018
0,270
0,029
0,035
0,006
0,004
0,019
0,284
0,000
0,000
0,000
0,000

spremenljivka

ods_gl_vsota
ods_zlog
bral_raz
t-mbp1_č
t-mbp1_št_n
t-mbp2_č
t-mbp2_št_n
ran_b
ran_št
ran_p
ran_č

Kolmogorov
-Smirnov Z

Asymp. Sig.
(2-tailed)

1,614
2,019
2,201
1,829
2,442
1,720
1,880
1,820
1,660
0,979
1,327

0,011
0,001
0,000
0,002
0,000
0,005
0,002
0,003
0,008
0,293
0,059

Iz tabele 12 je razvidno, da so vrednosti Kolmogorov-Smirnov Z relativno visoke, kar kaže
tudi njihova statistična značilnost (Asymp. Sig.), ki je pri večini spremenljivk nižja od 0,05,
razen pri spremenljivkah slušno pomenjen (sl_pom), ponavljanje povedi – vsota
(pon_pov_vsota), odstranjevanje glasov – vsota (ods_gl__vsota), ran – hitro poimenovanje
predmetov (ran_p) in ran – hitro poimenovanje črk (ran_č). Podatke smo zato normalizirali
preko površine normalne porazdelitve.
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Tabela 13: Opisna statistika spremenljivk posameznih testov ob začetnem merjenju za vsako skupino
posebej

spremenljivka
vid_p_m_koord
sl_pom
vešč_tv_poj
avt_govor
pon_pov_I
pon_pov_II
pon_pov_III
pon_pov_vsota
ods_gl_I
ods_gl_II
ods_gl_III
ods_gl_IV
ods_gl_vsota
ods_zlog
bral_raz
t-mbp1_č
t-mbp1_št_n
t-mbp2_č
t-mbp2_št_n
ran_b
ran_št
ran_p
ran_č

skupina

N

skup. 1
skup. 2
skup. 1
skup. 2
skup. 1
skup. 2
skup. 1
skup. 2
skup. 1
skup. 2
skup. 1
skup. 2
skup. 1
skup. 2
skup. 1
skup. 2
skup. 1
skup. 2
skup. 1
skup. 2
skup. 1
skup. 2
skup. 1
skup. 2
skup. 1
skup. 2
skup. 1
skup. 2
skup. 1
skup. 2
skup. 1
skup. 2
skup. 1
skup. 2
skup. 1
skup. 2
skup. 1
skup. 2
skup. 1
skup. 2
skup. 1
skup. 2
skup. 1
skup. 2
skup. 1
skup. 2

84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84

M

SD

47,6548
53,1786
36,0476
41,7857
50,4048
56,9762
52,6667
57,2262
2,7857
4,1548
5,7857
6,8095
6,5119
8,9405
15,0833
19,9048
4,8690
5,4524
4,6667
5,2738
4,4762
5,1190
1,7738
2,0714
15,7857
17,9167
5,3333
6,5476
3,2143
4,8333
70,4048
55,2619
5,8333
3,1071
105,6190
83,2143
9,8810
5,1667
51,7976
47,8333
30,6667
29,5476
65,8690
59,2500
26,0714
24,3929
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10,32659
8,49119
8,54316
9,11383
8,45273
7,34351
5,19113
5,18885
1,52940
1,85949
1,54508
1,60178
2,27344
2,06725
4,08998
4,37303
1,05030
0,78241
1,39131
0,94870
1,22697
1,05744
0,89646
1,02717
2,90853
2,47010
1,85844
1,60875
1,01876
0,95480
31,97594
19,38209
4,86897
2,55078
47,79270
32,93333
6,63580
3,04122
13,08616
8,37500
6,00468
5,76112
14,32479
11,07028
4,91074
4,44787

K.A.

K.S.

-0,041
0,043
0,478
0,067
-0,471
-0,845
0,149
-0,733
0,351
0,149
0,068
-0,834
0,243
-0,497
0,271
-0,127
-0,691
-1,307
-1,055
-1,273
-0,665
-1,057
-0,047
-0,897
-0,435
-0,801
-0,411
-0,417
0,254
-0,337
1,171
1,263
0,915
1,390
1,043
1,471
0,638
0,122
1,952
0,752
0,882
0,794
0,724
0,719
1,009
0,789

-0,974
-0,087
0,543
-0,199
-0,195
1,050
-0,388
0,097
-0,490
0,368
-0,420
0,678
-0,374
-0,262
-0,367
-0,540
-0,413
0,963
0,894
1,100
0,131
0,393
-0,468
-0,321
0,076
-0,171
-0,344
-0,540
0,633
-0,845
1,279
1,709
-0,089
2,249
1,549
3,140
-0,433
-0,757
5,550
1,451
0,362
0,371
0,791
0,525
1,228
1,343

Min
25
34
17
23
29
34
42
44
0
0
2
2
2
3
7
11
2
3
0
2
1
2
0
0
8
11
1
3
1
3
29
29
0
0
40
36
0
0
31
31
19
19
40
39
17
16

Max
68
77
64
67
67
71
66
66
7
9
9
9
12
12
25
29
6
6
6
6
6
6
3
3
21
21
9
9
6
6
174
121
20
12
295
214
27
12
107
77
49
47
108
93
43
41
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Skupina 1 ……. skupina učencev s težavami na področju bralnega razumevanja
Skupina 2 ……. skupina učencev brez težav na področju bralnega razumevanja
N..........
M........
SD........
K.A. ....

numerus
aritmetična sredina
standardna deviacija
koeficient asimetrije

K.S. ..... koeficient sploščenosti
Min ..... minimalno število točk
Max .... maksimum pravilnih odgovorov

V tabeli 13 so prikazane ocene osnovnih parametrov za skupino učencev iz manj
spodbudnega okolja zaradi revščine in imajo težave na področju bralnega razumevanja
(skupina 1) ter skupino učencev iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine brez težav na
področju bralnega razumevanja (skupina 2).
Že ocene osnovnih parametrov za vsako skupino posebej kažejo na razlike v absolutnih
vrednostih ocen aritmetičnih sredin pri vseh spremenljivkah. Vsi rezultati skupine 1 so slabši
v primerjavi z rezultati skupine 2.
Z nadaljnjimi analizami ugotavljamo statistično pomembnost razlik.
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5.1.2. Opisna statistika spremenljivk vprašalnika za učitelje
Tabela 14: Opisna statistika spremenljivk vprašalnika za učitelje ob začetnem merjenju za celotni
vzorec

spremenljivka

N

M

SD

K.A.

K.S.

Min

Max

sodel_uč

168

3,8512

1,16146

-0,680

-0,523

1

5

spodbu_uč

168

3,4048

1,07357

-0,132

-0,766

1

5

pomag_uč

168

3,2976

1,12967

-0,205

-0,755

1

5

poz_posl_uč

168

3,3214

1,27303

-0,096

-1,088

1

5

raz_navod_uč

168

2,8393

1,16501

0,318

-0,760

1

5

bog_besed_uč

168

3,0060

1,19127

0,290

-0,999

1

5

pove_zgod_uč

168

3,2381

1,11193

0,204

-0,987

1

5

branje_uč

168

3,1845

1,19700

0,147

-1,176

1

5

bralna_značka_uč

168

3,9345

1,38053

-1,014

-0,342

1

5

raz_preb_prob_uč

168

3,2440

1,10793

-0,042

-0,705

1

5

branje_zab_uč

168

3,0357

1,24724

0,007

-1,039

1

5

pisanje_uč

168

3,1964

1,14389

-0,029

-0,794

1

5

rač_uč

168

3,6429

0,99270

-0,161

-0,855

1

5

grm_uč

168

3,6548

1,03812

-0,502

-0,292

1

5

N..........
M........
SD........
K.A. ....

numerus
aritmetična sredina
standardna deviacija
koeficient asimetrije

K.S. ..... koeficient sploščenosti
Min ..... minimalno število točk
Max .... maksimum pravilnih odgovorov

V tabeli 14 so prikazane ocene osnovnih parametrov opisne statistike spremenljivk
vprašalnika za učitelje za celotni vzorec: aritmetična sredina, standardna deviacija, koeficient
asimetrije in koeficient sploščenosti ter razpon rezultatov za posamezne spremenljivke.
Pri vseh spremenljivkah predstavljajo rezultati oceno, ki so jo podali učitelji glede spretnosti,
znanj in staršev za posameznega učenca. Vrednost spremenljivk se giblje v razponu od 1 do
5. Prve tri spremenljivke 'starši učenca/-ke sodelujejo s šolo' (sodel_uč), 'starši spodbujajo
učenca/-ko pri učenju' (spodbu_uč) in 'starši pomagajo učencu/-ki pri učenju' (pomag_uč)
predstavljajo rezultati oceno, ki so jo učitelji podali o starših – njihovem sodelovanju s šolo,
njihovem spodbujanju in pomoči učencu. Najvišja povprečna ocena je pri spremenljivki
'starši učenca/-ke sodelujejo s šolo' (sodel_uč), najnižja pa pri 'starši pomagajo učencu/-ki pri
učenju' (pomag_uč), kar je razumljivo, saj so starši učencev iz manj spodbudnega okolja
zaradi revščine največkrat manj izobraženi in ne znajo pomagati svojim otrokom pri učenju.
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Med ostalimi spremenljivkami, kjer rezultati predstavljajo oceno učitelja o učenčevih šolski
spretnostih in sposobnostih, je najnižja povprečna ocena pri spremenljivki 'učenec/-ka
razume navodila za določeno aktivnost' (raz_navod_uč), najvišja pa pri 'učenec/-ka rada
sodeluje pri bralni znački' (bralna_značka_uč), kjer je tudi razpršenost rezultatov največja.
Glede na izračunane koeficiente asimetrije je večina od 14 spremenljivk asimetričnih v levo,
pet pa jih je asimetričnih v desno. Vrednost koeficienta sploščenosti je v večini primerov
manjša od ena, kar kaže na koničasto porazdelitev spremenljivk, razen pri spremenljivkah
'učenec/-ka zna pozorno poslušati' (poz_posl_uč), 'branje učenca/-ke ustreza zahtevanim
standardom' (branje_uč) ter 'učenec/-ka rad/-a bere za zabavo' (branje_zab_uč), ki imajo
sploščeno porazdelitev.
Normalnost porazdelitve podatkov smo preverili s Kolmogorov-Smirnovim testom.
Tabela 15: Testiranje normalnosti podatkov: Kolmogorov-Smirnov test

spremenljivka
sodel_uč
spodbu_uč
pomag_uč
poz_posl_uč
raz_navod_uč
bog_besed_uč
pove_zgod_uč

Kolmogorov
-Smirnov Z

Asymp. Sig.
(2-tailed)

3,001
2,341
2,479
2,218
2,732
2,896
2,600

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

spremenljivka
branje_uč
bralna_značka_uč
raz_preb_prob_uč
branje_zab_uč
pisanje_uč
rač_uč
grm_uč

Kolmogorov
-Smirnov Z

Asymp. Sig.
(2-tailed)

2,694
4,013
2,441
2,227
2,272
2,511
2,923

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Iz tabele 15 je razvidno, da so vrednosti Kolmogorov-Smirnov Z relativno visoke, kar kaže
tudi njegova statistična značilnost (Asymp. Sig.), ki je pri vseh spremenljivkah 0,000. Podatke
smo zato normalizirali preko površine normalne porazdelitve.
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Tabela 16: Opisna statistika spremenljivk posameznih testov ob začetnem merjenju za vsako skupino
posebej

spremenljivka

skupina

N

M

SD

K.A.

K.S.

Min

Max

sodel_uč

skup. 1
skup. 2

84
84

3,5714
4,1310

1,22510
1,02710

-0,411
-0,952

-0,818
0,004

1
1

5
5

spodbu_uč

skup. 1
skup. 2

84
84

3,0714
3,7381

1,10623
0,93292

0,129
-0,178

-0,735
-0,862

1
2

5
5

pomag_uč

skup. 1
skup. 2

84
84

2,8452
3,7500

1,11392
0,95533

0,153
-0,409

-0,750
-0,322

1
1

5
5

poz_posl_uč

skup. 1
skup. 2

84
84

2,8095
3,8333

1,19715
1,13894

0,378
-0,566

-0,589
-0,719

1
1

5
5

raz_navod_uč

skup. 1
skup. 2

84
84

2,0238
3,6548

0,67621
0,96310

0,211
-0,246

-0,054
-0,490

1
1

4
5

bog_besed_uč

skup. 1
skup. 2

84
84

2,0833
3,9286

0,62495
0,86129

0,548
-0,208

1,306
-0,922

1
2

4
5

pove_zgod_uč

skup. 1
skup. 2

84
84

2,4048
4,0714

0,62323
0,83285

0,065
-0,392

-0,195
-0,810

1
2

4
5

branje_uč

skup. 1
skup. 2

84
84

2,2143
4,1548

0,60263
0,78378

0,214
-0,589

0,253
-0,234

1
2

4
5

bralna_značka_uč

skup. 1
skup. 2

84
84

3,5595
4,3095

1,49981
1,14045

-0,502
-1,787

-1,225
2,363

1
1

5
5

raz_preb_prob_uč

skup. 1
skup. 2

84
84

2,5357
3,9524

0,87049
0,83457

0,169
-0,164

-0,123
-0,983

1
2

5
5

branje_zab_uč

skup. 1
skup. 2

84
84

2,3571
3,7143

1,00172
1,09293

0,478
-0,653

-0,214
-0,262

1
1

5
5

pisanje_uč

skup. 1
skup. 2

84
84

2,5833
3,8095

1,03211
0,89814

0,512
-0,224

0,043
-0,777

1
2

5
5

rač_uč

skup. 1
skup. 2

84
84

3,1190
4,1667

0,91051
0,77356

0,348
-0,459

-0,285
-0,683

1
2

5
5

grm_uč

skup. 1
skup. 2

84
84

3,1667
4,1429

1,05091
0,76273

-0,151
-0,416

-0,519
-0,640

1
2

5
5

Skupina 1 ……. skupina učencev s težavami na področju bralnega razumevanja
Skupina 2 ……. skupina učencev brez težav na področju bralnega razumevanja
N ........
M ........
SD........
K.A. ....

numerus
aritmetična sredina
standardna deviacija
koeficient asimetrije

K.S. ..... koeficient sploščenosti
Min ..... minimalno število točk
Max .... maksimum pravilnih odgovorov

V tabeli 16 so prikazane ocene osnovnih parametrov opisne statistike spremenljivk
vprašalnika za učitelje za skupino učencev iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine in
imajo težave na področju bralnega razumevanja – skupina 1 in skupino učencev iz manj
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spodbudnega okolja zaradi revščine brez težav na področju bralnega razumevanja – skupina
2.
Že ocene osnovnih parametrov za vsako skupino posebej kažejo na razlike v absolutnih
vrednostih ocen aritmetičnih sredin pri vseh spremenljivkah. Vsi rezultati skupine 1 kažejo
nižjo oceno učiteljev v primerjavi z rezultati skupine 2.
Z nadaljnjimi analizami ugotavljamo statistično pomembnost teh razlik.

5.1.3. Opisna statistika spremenljivk vprašalnika za starše
Spremenljivke iz vprašalnika za starše zajemajo podatke o izobrazbi staršev, njihovi zaposlitvi
ter presoji staršev povezani z odnosom otroka do branja ter o domačem pismenem okolju.
Tabela 17: Opisna statistika spremenljivk iz vprašalnika za starše

spremenljivka
izo_oče

izo_mat

zap_oče
zap_mat
pš_pravlj_st

pš_igre_st

pš_cd_st

pš_kino_st

branje_pred_st

kategorija

% števila učencev
skup. 1

skup. 2

skupaj

nedok_ OŠ
OŠ
NPI_PŠ
nedok_ OŠ
OŠ
NPI_PŠ
zaposlen
drugo
zaposlen
drugo
pop_drži
del_drži
ne_drži
pop_drži

5,10
61,50
33,30
0,00
56,60
43,40
87,20
12,80
84,30
15,70
66,70
31,00
2,40
39,30

1,30
50,00
48,70
2,40
40,50
57,10
90,80
9,20
75,00
25,00
81,90
16,90
1,20
58,30

3.20
55,80
40,90
1,20
48,50
50,30
89,00
11,00
79,60
20,40
74,30
24,00
1,80
48,80

del_drži
ne_drži
pop_drži
del_drži
ne_drži
pop_drži
del_drži
ne_drži
pop_drži

54,80
6,00
64,30
21,40
14,30
40,50
35,70
23,80
14,30

34,50
7,10
64,30
26,20
9,50
64,30
28,60
7,10
34,50

44,60
6,50
64,30
23,80
11,90
52,40
32,10
15,50
24,40
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knjižnica_st

branje_izbere_st

branje_težko_st

darilo_knjiga_st

knjige_prostor_st

branje_odr_st

branje_spanje_st

branje_dobro_st

branje_neobv_st

knjige_dom_st

časop_dom_st

prič_gov_st

pš_naj_knjiga
OŠ_naj_knjiga

del_drži
ne_drži
pop_drži
del_drži
ne_drži
pop_drži
del_drži

32,10
53,60
51,20
35,70
13,10
66,70
25,00

32,10
33,30
67,90
32,10
0,00
79,80
20,20

32,10
43,50
59,50
33,90
6,50
73,20
22,60

ne_drži
pop_drži
del_drži
ne_drži
pop_drži
del_drži
ne_drži
pop_drži
del_drži
ne_drži
pop_drži
del_drži
ne_drži
pop_drži
del_drži
ne_drži
pop_drži
del_drži
ne_drži
pop_drži
del_drži
ne_drži
pop_drži
del_drži
ne_drži
pop_drži
del_drži
ne_drži
po 1_letu
po 2_letu
po 3_letu
da
ne
da
ne

8,30
15,50
35,70
48,80
21,40
47,60
31,00
70,20
21,40
8,30
52,40
36,90
10,70
4,80
57,10
38,10
32,10
52,40
15,50
46,40
40,50
13,10
56,00
35,70
8,30
59,50
39,30
1,20
56,00
29,80

0,00
9,50
29,80
60,70
13,10
60,70
26,20
66,70
29,80
3,60
65,50
32,10
2,40
15,50
40,50
44,00
69,00
27,40
3,60
61,90
31,00
7,10
77,40
20,20
2,40
69,00
29,80
1,20
60,70
36,90

4,20
12,50
32,70
54,80
17,30
54,20
28,60
68,50
25,60
6,00
58,90
34,50
6,50
10,10
48,80
41,10
50,60
39,90
9,50
54,20
35,70
10,10
66,70
28,00
5,40
64,30
34,50
1,20
58,30
33,30

14,30
45,20
54,80
49,40
50,60

2,40
69,00
31,00
64,30
35,70

8,30
57,10
42,90
56,90
43,10

Skupina 1 ……. skupina učencev s težavami na področju bralnega razumevanja
Skupina 2 ……. skupina učencev brez težav na področju bralnega razumevanja
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V tabeli 17 so prikazane odstotne vrednosti odgovorov za posamezne spremenljivke iz
vprašalnika za starše. Odstotne vrednosti se pri spremenljivkah, ki se nanašajo na izobrazbo
očeta in matere, gibljejo v pričakovanjih, saj je bila izobrazba staršev eden izmed kriterijev za
oblikovanje vzorca. V skupini 1 je delež očetov, ki imajo nedokončano osnovno šolo, večji
(5,1 %) kot v skupini 2, kjer je delež očetov z nedokončano osnovno šolo manjši (1,3 %). V
obeh skupinah ima največji delež očetov dokončano osnovno šolo; v skupini 1 je ta delež
61,5 %, v skupini 2 pa 50,0 %.
Podobno kot pri očetih ima tudi večina mater v skupini 1 osnovno šolsko izobrazbo (56,6 %),
v skupini 2 pa ima večina mater dokončano nižjo poklicno oz. poklicno izobrazbo (57,1 %). V
obeh skupinah dosegajo matere v primerjavi z očeti višjo stopnjo izobrazbe.
Večina staršev iz obeh skupin učencev je zaposlena. Med starši, ki niso zaposleni oz. imajo
drug zaposlitveni status (upokojenec), je večji delež mater tako v skupini 1 (15,7 %) kot v
skupini 2 (25,0 %). Med očeti pa je ta delež večji v skupini 1 (12,8 %).
Preostale spremenljivke iz anketnega vprašalnika se nanašajo na učenčev odnos do branja
ter na domače pismeno okolje, kjer so starši ovrednotili moč trditve na tristopenjski lestvici
od ne drži do popolnoma drži. Iz trditev staršev iz obeh skupin lahko razberemo, da sta
skupini staršev različno opredelili moč trditev pri vseh spremenljivkah. Trditve staršev
skupine 1 in skupine 2 se v razporeditvi deležev ujemajo z nivojem bralnega razumevanja
otrok v skupini. Starši iz skupine 2 so se v največjem deležu popolnoma strinjali z večino
trditev, ki predstavljajo pomemben predpogoj in so pokazatelji za uspešen razvoj bralnih
veščin pri otrocih v predšolskem obdobju ter kasneje v procesu šolanja. Le manjši delež
staršev iz skupine 1 se je s temi trditvami popolnoma strinjal, v večjem deležu so navajali, da
trditve za njihove otroke le delno držijo oz. celo ne držijo.
Tako starši iz skupine 2 v primerjavi s starši iz skupine skupina 1 v večjem deležu opažajo, da
njihovi otroci raje hodijo v knjižnico in si izposojajo knjige (67,9 %), da si knjige, ki jih berejo,
pogosteje izberejo sami (79,8 %) ter da se jim branje ne zdi težko (60,7 %). Prav tako njihovi
otroci bolje berejo (69,5 %) in radi berejo tudi knjige, ki niso del šolskega branja (61,9 %) v
primerjavi z otroki iz skupine s težavami na področju bralnega razumevanja, kjer so ti deleži
manjši.
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Pri spremenljivkah, ki se nanašajo na otrokovo predšolsko obdobje, so se s trditvami, da je
otrok rad poslušal pravljice in zgodbe, ki so mu jih brali, da so se skupaj igrali družabne igre
povezane z besedami in črkami, da je rad poslušal pravljice na avdio kaseti oz. CD-ju, da je z
veseljem in pozorno sledil predstavi v kinu oz. gledališču ter da se je naučil brati še preden so
se učili brati v šoli, v veliko večjem odstotnem deležu popolnoma strinjali starši iz skupine 1,
odstotni delež staršev iz skupine 2, ki so se popolnoma strinjali, pa je bil manjši.
Prav tako so se v veliko večjem deležu popolnoma strinjali s trditvami, ki so se nanašale na
domače pisno okolje (otrok vidi, da doma starša bereta, da imajo doma raznovrstne knjige in
različne revije, časopise in druga gradiva za branje) starši iz skupine učencev brez težav na
področju bralnega razumevanja.
Pri trditvah 'za darilo mu kupite knjigo' ter 'preden gre spat, mu še vedno kaj preberete' se je
v obeh skupinah popolnoma strinjal najmanjši delež staršev, vendar je bil njihov delež v
skupini učencev brez težav na področju bralnega razumevanja večji.
Tako v predšolskem kot v sedaj v šolskem obdobju ima po trditvah staršev najljubšo knjigo
večji delež otrok iz skupine učencev brez težav na področju bralnega razumevanja.
Starši so podali tudi informacijo o pričetku govora njihovega otroka. Iz deležev odgovorov
lahko razberemo, da so razlike v odgovorih o pričetku govora med skupino 1 in skupino 2 v
vseh treh postavkah. V skupini 2 je po 1. letu starosti pričel govoriti večji delež otrok (60,7 %)
kot v skupini 1, kjer je bil ta delež nekoliko manjši (56,0 %). Največje razlike med skupinama
so v deležih otrok, ki so pričeli govoriti po 3. letu starosti, in sicer je v skupina 1 14,3 %, v
skupina 2 pa 2,4 %.
5.1.3.1.

Analiza in interpretacija χ 2 pri spremenljivkah iz vprašalnika za starše

Ker so anamnestični podatki o izobrazbi in zaposlitvi staršev ter trditve v vprašalniku za
starše podani na atributivni lestvici, smo pomembnost razlik med skupinama testirali s χ 2, ki
je pri tem tipu spremenljivk edino korekten.
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Tabela 18: Testiranje pomembnosti razlik med skupinama s 2

χ2
vrednost
4,858
4,997
5,795
6,582
0,511
0,514
2,245
2,263
5,089
5,153
7,066
7,120
1,200
1,206
12,751
13,207
12,549
13,200
13,118
17,374
8,405
11,111
2,732
2,746
3,353
3,373
2,818
2,869
5,953
6,319
7,517
7,781
24,138
25,003
4,394
4,426
9,266
9,490
1,696
1,700
7,949
8,732
9,722
8,774
3,773
3,190

spremenljivka
Pearsonov 
Likelihood ratio
Pearsonov 2
Likelihood ratio
Pearsonov 2
Likelihood ratio
Pearsonov 2
Likelihood ratio
Pearsonov 2
Likelihood ratio
Pearsonov 2 a
Likelihood ratio
Pearsonov 2
Likelihood ratio
Pearsonov 2 a
Likelihood ratio
Pearsonov 2
Likelihood ratio
Pearsonov 2 a
Likelihood ratio
Pearsonov 2
Likelihood ratio
Pearsonov 2
Likelihood ratio
Pearsonov 2
Likelihood ratio
Pearsonov 2
Likelihood ratio
Pearsonov 2 a
Likelihood ratio
Pearsonov 2 a
Likelihood ratio
Pearsonov 2 a
Likelihood ratio
Pearsonov 2
Likelihood ratio
Pearsonov 2
Likelihood ratio
Pearsonov 2
Likelihood ratio
Pearsonov 2 a
Likelihood ratio
Pearsonov 2 a
Likelihood ratio
Pearsonov 2 a
Likelihood ratio
2

izo_oče
izo_mat
zap_oče
zap_mat
pš_pravlj_st
pš_igre_st
pš_cd_st
pš_kino_st
branje_pred_st
knjižnica_st
branje_izbere_st
branje_težko_st
darilo_knjiga_st
knjige_prostor_st
branje_odr_st
branje_spanje_st
branje_dobro_st
branje_neobv_st
knjige_dom_st
časop_dom_st
prič_gov_st
pš_naj_knjiga
OŠ_naj_knjiga
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df
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1

2P
0,088
0,082
0,055
0,037
0,475
0,474
0,134
0,133
0,079
0,076
0,029
0,028
0,549
0,547
0,002
0,001
0,006
0,004
0,001
0,000
0,015
0,004
0,255
0,253
0,187
0,185
0,244
0,238
0,051
0,042
0,023
0,020
0,000
0,000
0,111
0,109
0,010
0,009
0,428
0,427
0,019
0,013
0,002
0,003
0,052
0,074
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Skupina 1 ……. skupina učencev s težavami na področju bralnega razumevanja
Skupina 2 ……. skupina učencev brez težav na področju bralnega razumevanja
a …Ker nobena izmed celic nima pričakovane vrednosti manjše od 5, upoštevamo navadni Pearsonov
2

.

V tabeli 18 kažejo rezultati preizkusa 2, s pomočjo katerega smo testirali pomembnost razlik
med skupinama, na statistično pomembne razlike med skupino 1 in skupino 2 pri
spremenljivkah izobrazba matere (izo_mat) ter spremenljivkah s trditvami 'ko je bil v
predšolskem obdobju, ste se skupaj igrali družabne igre povezane z besedami, črkami'
(pš_igre_st), 'v predšolskem obdobju je z veseljem in pozorno sledil predstavi v kinu oz.
gledališču' (pš_kino_st), 'naučil se je brati, še preden so se učili brati v šoli' (branje_pred_st),
'rad hodi v knjižnico in si izposoja knjige' (knjižnica_st), 'knjige, ki jih bere, si pogosto izbere
sam' (branje_izbere_st), 'otrok vidi, da doma odrasli berete' (branje_odr_st), 'preden gre
spat, mu še vedno kaj preberete' (branje_spanje_st), 'vaš otrok dobro bere'
(branje_dobro_st), 'kdaj je otrok pričel govoriti?' (prič_gov_st), 'ali je imel v predšolskem
obdobju svojo najljubšo knjigo ali slikanico?' (pš_naj_knjiga) in 'ali ima vaš otrok tudi sedaj
svojo najljubšo knjigo?' (OŠ_naj_knjiga).
Skupini učencev se med seboj statistično pomembno razlikujeta glede na izobrazbo matere.
V skupini 1 je večji delež mater, ki imajo dokončano le osnovno šolo in manjši delež mater z
dokončanim nižjim poklicnim izobraževanjem oz. poklicno šolo, v skupini 2 pa je večji delež
mater z dokončanim nižjim poklicnim izobraževanjem oz. poklicno šolo.
Statistično pomembne razlike med skupinama pa se kažejo tudi v trditvah, ki so jih starši
posredovali o branju otroka, njegovem odnosu do branja in z branjem povezanih dejavnosti
(obiskovanje knjižnice, samostojnost pri izbiri knjig za branje, usvajanje veščine branja pred
vstopom v šolo, razvitost veščine branja, najljubša knjiga v predšolskem in šolskem obdobju),
o pridobivanju izkušenj v predšolskem obdobju (jezikovne družabne igre, obiskovanje
predstav in sposobnost sledenja predstavam) ter domačem pismenem okolju (branje starša
otroku pred spanjem, priložnost, da otrok vidi starša brati, dostopnost raznovrstnih knjig v
domu).
Z ocenami so starši učencev iz skupine 1 pokazali, da imajo njihovi otroci v primerjavi z otroki
iz skupine 2 v predšolskem obdobju manj izkušenj, ki so pomembne za kasnejše uspešno
učenje osnovnih šolskih znanj, kot so branje, pisanje in računanje, da je prenašanje bralnih
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navad staršev na otroke slabše, da je domače okolje skromneje preskrbljeno z bralnim
gradivom ter da se zaradi tega srečujejo s težavami na področju branja in bralnega
razumevanja, ki posledično zmanjšuje interes za branje. Prav tako pa je statistično
pomembna razlika med obema skupinama v postavki pričetek govora. Učenci iz skupine 2 so
pričeli govoriti bolj zgodaj v primerjavi z učenci iz skupine 1.
Številne raziskave ugotavljajo vpliv družinskega okolja z vidika socialnih, ekonomskih in
kulturnih značilnosti na otrokov kognitivni, socialni in emocionalni razvoj v predšolskem
obdobju ter kasneje na učno uspešnost v obdobju šolanja. V obeh skupinah so vključeni
učenci iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine vendar pa je njen vpliv na učence iz
skupine 1 večji in statistično pomembnejši pri večini ocenjevanih postavk. Razloge za
ugotovljene razlike lahko iščemo v izobrazbi staršev, ki je v skupini 1 nižja kot v skupini 2.
Slabše ko so starši izobraženi, slabše so njihove možnosti zaposlovanja, zaradi česar se
družina ubada z večjimi materialnimi in socialnimi stiskami. Izobraženost staršev vpliva tudi
na domače pismeno okolje ter spodbujanje otrokovega psihosocialnega razvoja. Učinek
izobrazbe staršev in kakovost družinskega okolja sta pomembna za razvoj otrokovega
govora, govor pa je pomemben napovednik bralne pismenosti (PIRLS, 2006, v Marjanovič
Umek idr., 2011). Tudi Duncan in Brooks-Gunn (1997) ugotavljata, da se vpliv manj
spodbudnega okolja zaradi revščine na bralno uspešnost lahko vrši preko dveh večjih
mehanizmov; preko materialnih virov ter preko psiholoških virov. Prvi mehanizem, preko
katerega revščina vpliva na otroke, se odraža v zmožnosti vlaganja družine v vire, ki so
pomembni za otrokov razvoj (Foster, 2002). Ekonomski viri omogočajo staršem, da kupujejo
knjige, didaktične igrače – stimulativni učni material, ki pri otroku spodbuja učenje
predbralnih veščin in pridobivanje splošnega znanja. Zgodnje izkušnje, ki jih ima otrok s
tiskom, so ključnega pomena za kasnejše učenje branja in razvoj bralnega razumevanja (Bus,
van Ijzendoorn in Pellegrini, 1995; Teale in Sulzby, 1986, v Neuman in Celano, 2006).
Z omejenim dostopom do bralnega gradiva in priložnosti za učenje pa je lahko pomembno
zmanjšan tudi vpliv drugega mehanizma, ki vključuje psihološke vire. Ta mehanizem se
nanaša na kakovost domačega okolja in interakcij mati – otrok v povezavi s spodbudnimi
dejavnostmi in priložnostmi za učenje (Duncan in Brooks-Gunn, 1997). Na govor otrok in
njihovo poznejše branje ima pomemben učinek izpostavljenost otroški literaturi (Mol in Bus,
2011, v Marjanovič Umek idr., 2011). Knjige ustvarjajo pomemben kontekst za učenje branja,
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saj se otroci pri skupnem branju naučijo več novih besed kot pri drugih jezikovnih
interakcijah, knjige spodbujajo bralno razumevanje in že v obdobju zgodnjega otroštva
omogočajo razvoj bralnih tehnik (Marjanovič Umek idr., 2011). Dostopnost knjižnega gradiva
(enciklopedije, otroška literarna dela, priročniki idr.), spodbujanje otrokovega govora med
različnimi dejavnostmi (npr. med skupnim branjem) ter dostopnost spodbudnih dejavnosti in
materialov zunaj družinskega okolja (knjižnica) imajo pozitiven učinek na razvoj otrokovega
govora in zgodnje pismenosti (Dearing in Taylor, 2007, v Marjanovič Umek idr., 2011). Več
avtorjev je v svojih raziskavah potrdilo, da so pogostost in kakovost skupnega branja ter
starost, pri kateri so starši začeli brati svojemu otroku, pomembni napovedniki otrokove
porajajoče se pismenosti, govornega razvoja in bralnega razumevanja (Bus, van Ijzendoorn in
Pellegrini, 1995, v Marjanovič Umek idr., 2011; DeBaryshe, 1995, v Marjanovič Umek idr.,
2011; Reese in Cox, 1999, v Marjanovič Umek idr., 2011; Stadler in McEvoy, 2003, v
Marjanovič Umek idr., 2011). Če starši ne berejo otrokom, so le-ti prikrajšani za priložnosti,
da bi se srečali z novim, drugačnim in zahtevnejšim besediščem (Harr in Risley, 2003, v
Neuman in Celano, 2006), se naučili več o svetu, v katerem živijo in ki jih obkroža, ter slišali
dekontekstualiziran jezik, ki predstavlja začetke povzemanja informacij iz tiska. Razlike v
kognitivnih, motivacijskih in izobraževalnih izkušnjah v zgodnjem, predšolskem obdobju se še
povečujejo kasneje v procesu razvijanja bralnih spretnosti. Otroci, ki razvijejo učinkovite
procese dekodiranja že zgodaj, se bodo lahko osredotočili na pomen v besedilu, več bodo
brali, vadili in postajali bolj vešči v bralni tehniki ter uživali pri branju, nasprotno pa se otroci,
ki niso deležni zgodnjih spodbud in ne razvijejo teh učinkovitih procesov dekodiranja,
znajdejo v negativni spirali kopičenja prikrajšanosti (ne uživajo pri branju, se branju izogibajo
in imajo s tem omejen dostop do znanja) (Neuman in Celano, 2006). Vse navedene
ugotovitve se ujemajo z rezultati naše raziskave.
Prav tako bi lahko povezali naše ugotovitve z ugotovitvami iz raziskave Temeljno znanje in
spretnosti mladih, brezposelnih in staršev šolskih otrok avtoric Knaflič, Mirčeva in Možina
(2001), v kateri so opredelile skupino manj dejavnih staršev, ki imajo največkrat končano
osnovno šolo ali manj, so v najmanj ugodnem gmotnem položaju (večina jih dobiva
nadomestilo za brezposelnost ali socialno pomoč države), imajo domove skromno
preskrbljene z bralnim gradivom, slabše pa je tudi njihovo prenašanje bralnih navad na
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otroke. Otroci v teh družinah ne vidijo odraslih brati (56 %), nimajo knjig ali revij, časa,
predvidenega za branje, niti svojih knjig in prostora, kjer bi jih hranili (Knaflič idr., 2001).
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5.2. REZULTATI IN INTERPRETACIJA ANALIZE HOMOGENOSTI
VARIANCE IN T-TEST

5.2.1. Analiza in interpretacija homogenosti varianc in t-testa za spremenljivke
apliciranih testov
Tabela 19: Testiranje homogenosti varianc in t-test za spremenljivke apliciranih testov

Levenov test
homogenosti variance

spremenljivka

F
vid_p_m_koord
sl_pom
vešč_tv_poj
avt_govor
pon_pov_I
pon_pov_II
pon_pov_III
pon_pov_vsota
ods_gl_I
ods_gl_II
ods_gl_III
ods_gl_IV
ods_gl_vsota
ods_zlog
ods_gl_zlog_vsota
bral_raz

privzeti enaki varianci

6,320

0,013

0,363

0,548

1,923

0,167

0,009

0,927

0,299

0,585

0,001

0,972

0,556

0,457

0,537

0,465

3,821

0,052

11,633

0,001

2,373

0,125

0,502

0,480

1,470

0,227

1,488

0,224

1,469

0,227

0,065

0,800

privzeti različni varianci
privzeti enaki varianci
privzeti različni varianci
privzeti enaki varianci
privzeti različni varianci
privzeti enaki varianci
privzeti različni varianci
privzeti enaki varianci
privzeti različni varianci
privzeti enaki varianci
privzeti različni varianci
privzeti enaki varianci
privzeti različni varianci
privzeti enaki varianci
privzeti različni varianci
privzeti enaki varianci
privzeti različni varianci
privzeti enaki varianci
privzeti različni varianci
privzeti enaki varianci
privzeti različni varianci
privzeti enaki varianci
privzeti različni varianci
privzeti enaki varianci
privzeti različni varianci
privzeti enaki varianci
privzeti različni varianci
privzeti enaki varianci

df

P

privzeti različni varianci
privzeti enaki varianci

t

privzeti različni varianci
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-3,787
-3,787
-4,210
-4,210
-5,379
-5,379
-5,693
-5,693
-5,212
-5,212
-4,216
-4,216
-7,244
-7,244
-7,380
-7,380
-4,082
-4,082
-3,304
-3,304
-3,637
-3,637
-2,001
-2,001
-5,118
-5,118
-4,528
-4,528
-5,840
-5,840
-10,628
-10,628

166
160,025
166
165,311
166
162,820
166
166
166
160,040
166
165,785
166
164,522
166
165,262
166
153,430
166
146,463
166
162,460
166
163,017
166
161,757
166
162,660
166
161,407
166
165,307

P (2tailed)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,001
0,001
0,000
0,000
0,047
0,047
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
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t-mbp1_č
t-mbp1_št_n
t-mbp2_č
t-mbp2_št_n

0,000

privzeti enaki varianci

36,631

0,000

13,148

0,000

43,867

0,000

privzeti različni varianci
privzeti enaki varianci
privzeti različni varianci
privzeti enaki varianci
privzeti različni varianci

4,155

0,043

0,305

0,582

3,549

0,061

0,694

0,406

privzeti različni varianci

ran_št

ran_č

15,850

privzeti različni varianci

privzeti enaki varianci

ran_b

ran_p

privzeti enaki varianci

privzeti enaki varianci
privzeti različni varianci
privzeti enaki varianci
privzeti različni varianci
privzeti enaki varianci
privzeti različni varianci

3,712
3,712
4,546
4,546
3,538
3,538
5,919

166
136,737
166
125,368
166
147,321
166

0,000
0,000
0,000
0,000
0,001
0,001
0,000

5,919
2,339
2,339
1,233
1,233
3,351
3,351
2,322

116,394
166
141,224
166
165,716
166
156,075
166

0,000
0,021
0,021
0,220
0,220
0,001
0,001
0,021

2,322

164,399

0,021

Skupina 1 ……. skupina učencev s težavami na področju bralnega razumevanja
Skupina 2 ……. skupina učencev brez težav na področju bralnega razumevanja

Levenov F test v tabeli 19 kaže, da se varianci vzorcev statistično pomembno razlikujeta pri
spremenljivkah vidno-prostorska in motorična koordinacija (vid_p_m_koord), odstranjevanje
glasu iz soglasniškega sklopa na začetku besede (ods_gl_II), hitrost branja kratkih besed (tmbp1_č), število napak pri branju kratkih besed (t-mbp1_št_n), hitrost branja daljših besed
(t-mbp2_č), število napak pri branju daljših besed (t-mbp2_št_n) in hitro poimenovanje barv
(ran_b), zato smo uporabili obliko t-testa za privzeti različni varianci. V primerih uporabe
preostalih spremenljivk pa je Levenov F test pokazal, da se varianci vzorcev ne razlikujeta
statistično pomembno, zato smo uporabili obliko t-testa za privzeti enaki varianci. Ugotovili
smo, da se skupini med seboj statistično pomembno razlikujeta po vseh vključenih
spremenljivkah, razen pri spremenljivki hitro poimenovanje števil (ran_št).
Pri spremenljivkah podtestov RAN je skupina 1 dosegla v povprečju višje vrednosti pri testih:
hitro poimenovanje barv (ran_b) (t=2,34, p<0,05), predmetov (ran_p) (t=3,35, p<0,01) in črk
(ran_č) (t=2,3, p<0,05), medtem ko se skupni pri hitrem poimenovanju števil med seboj
statistično značilno ne razlikujeta. Največja razlika med skupinama se kaže pri testu
predmeti, kjer je tudi najvišja t vrednost.
Pri testu Ponavljanje povedi je skupina 2 dosegla v povprečju višje rezultate pri vseh njegovih
spremenljivkah: prosto zložena enostavčna poved (pon_pov_I) (t=-5,21, p<0,01), priredno
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zložena poved (pon_pov_II) (t=-4,22, p<0,01), podredno zložena poved (pon_pov_III) (t=7,24, p<0,01) in število doseženih točk na celotnem testu (pon_pov_vsota) (t=-7,38, p<0,01).
Pri slednji spremenljivki se tudi kaže največja razlika med skupinama.
Tudi pri testu glasovnega zavedanja je skupina 2 v povprečju vse podteste rešila bolje kot
skupina 1: največja razlika je vsoti vseh spremenljivk odstranjevanja glasov (ods_gl_vsota)
(t=-5,12, p<0,01), najmanjša pa pri odstranjevanju glasov iz zahtevnejšega soglasniškega
sklopa (ods_gl_IV) (t=-2,0 p<0,05).
Skupina 2 je v povprečju bolje kot skupina 1 rešila tudi vse preizkuse ACADIA. Največja razlika
med skupinama je pri podtestu avtomatiziran govor (avt_gov) (t=-5,69, p<0,01) in preizkusu
veščina tvorjenja pojmov (vešč_tv_poj) (t=-5,38, p<0,01), najmanjša pa pri testu risanje oblik,
ki meri vidno-prostorsko in motorično koordinacijo (vid_p_m_koord) (t=-3,79, p<0,01).
Med vsemi spremenljivkami je največja razlika med skupinama pri spremenljivki bralno
razumevanje (bral_raz), in sicer je skupina 2 v povprečju boljša od skupine 1 (t=-10,63,
p<0,01).
Pri testu motenosti v branju in pisanju je pri vseh merjenih spremenljivkah v povprečju boljše
rezultate dosegla skupina 2. Večje razlike so prisotne pri merjenju števila napak (največja
razlika je pri merjenju števila napak pri daljših besedah (t-mbp2_št_n ) (t=5,92, p<0,01)).
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5.2.2. Analiza in interpretacija homogenosti varianc in t-testa za spremenljivke
vprašalnika za učitelje
Tabela 20: Testiranje homogenosti varianc in t-testa za spremenljivke apliciranih testov

spremenljivka

sodel_uč
spodbu_uč
pomag_uč
poz_posl_uč
raz_navod_uč
bog_besed_uč
pove_zgod_uč
branje_uč
bralna_značka_uč
raz_preb_prob_uč
branje_zab_uč
pisanje_uč

privzeti enaki varianci
privzeti različni varianci
privzeti enaki varianci

1,024

0,313

privzeti različni varianci
privzeti enaki varianci

2,201

0,140

privzeti različni varianci
privzeti enaki varianci

0,015

0,902

privzeti različni varianci
privzeti enaki varianci

22,666

0,000

privzeti različni varianci
privzeti enaki varianci

14,767

0,000

privzeti različni varianci
privzeti enaki varianci

2,901

0,090

privzeti različni varianci
privzeti enaki varianci

5,365

0,022

privzeti različni varianci
privzeti enaki varianci

19,073

0,000

privzeti različni varianci
privzeti enaki varianci

1,085

0,299

privzeti različni varianci
privzeti enaki varianci

0,452

0,502

privzeti različni varianci
privzeti enaki varianci

1,555

0,214

privzeti različni varianci
privzeti enaki varianci

rač_uč

Levenov test
homogenosti
variance
F
P
5,079
0,026

0,493

0,483

privzeti različni varianci

grm_uč

privzeti enaki varianci

7,811

privzeti različni varianci

0,006

t

df

P (2tailed)

-3,208

166

0,002

-3,208

161,096

0,002

-4,222

166

-4,222

161,403

0,000
0,000

-5,651

166

0,000

-5,651

162,232

0,000

-5,679

166

0,000

-5,679

165,589

0,000

-12,702

166

0,000

-12,702

148,834

0,000

-15,893

166

0,000

-15,893

151,429

0,000

-14,685

166

0,000

-14,685

153,765

0,000

-17,988

166

0,000

-17,988

155,72

0,000

-3,648

166

0,000

-3,648

154,933

0,000

-10,767

166

0,000

-10,767

165,706

0,000

-8,390

166

0,000

-8,390

164,755

0,000

-8,214

166

0,000

-8,214

162,891

0,000

-8,036

166

0,000

-8,036

161,777

0,000

-6,890

166

0,000

-6,890

151,449

0,000

Skupina 1 ……. skupina učencev s težavami na področju bralnega razumevanja
Skupina 2 ……. skupina učencev brez težav na področju bralnega razumevanja

Levenov F test v tabeli 20 kaže, da se varianci vzorcev statistično pomembno razlikujeta pri
spremenljivkah 'starši učenca/-ke sodelujejo s šolo' (sodel_uč), 'učenec/-ka razume navodila
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za določeno aktivnost' (raz_navod_uč), 'učenec/-ka ima bogato besedišče' (bog_besed_uč),
'učenec/-ka zna samostojno povedati zgodbo ali obnoviti besedilo' (pove_zgodb_uč), 'branje
učenca/-ke ustreza zahtevanim standardom' (branje_uč), 'učenec/-ka rada sodeluje pri bralni
znački' (bralna_značka_uč) in 'učenec/-ka ima razvite grafomotorične spretnosti' (grm_uč),
zato smo uporabili obliko t-testa za privzeti različni varianci. V primerih uporabe preostalih
spremenljivk pa je Levenov F test pokazal, da se varianci vzorcev ne razlikujeta statistično
pomembno, zato smo uporabili obliko t-testa za privzeti enaki varianci. Ugotovili smo, da se
skupina 1 in skupina 2 med seboj statistično pomembno razlikujeta po vseh vključenih
spremenljivkah.
Največja razlika med skupinama se kaže v povprečni oceni učiteljev o spretnosti branja
učencev (branje_uč) (t=-17,99, p<0,01), sledijo pa ji povprečna ocena učiteljev o bogastvu
učenčevega besedišča (bog_besed_uč) (t=-15,89, p<0,01), povprečna ocena o učenčevi
sposobnosti pripovedovanja zgodb in obnavljanja besedil (pove_zgodb_uč) (t=-14,69,
p<0,01) ter povprečna ocena glede razumevanja navodil (raz_navod_uč) (t=-12,70, p<0,01).
Najnižja razlika med skupinama se kaže v oceni učiteljev glede sodelovanja staršev s šolo
(sodel_uč) (t=-3,21, p<0,01).
Obe skupini učencev vključeni v našo raziskavo sta iz manj spodbudnega okolja zaradi
revščine, vendar se skupina 1 in skupina 2 po oceni učiteljev glede spretnosti, znanj in
sodelovanju staršev pri šolskih dejavnostih razlikujeta po vseh manifestnih spremenljivkah.
Učitelji so učence iz skupine 2 statistično pomembno bolje ocenili v vseh merjenih
spremenljivkah. Rezultati številnih študij (v Brooks-Gunn in Duncan, 1997) kažejo, da družine,
ki se spopadajo z revščino, najpogosteje predstavljajo starši z nizko, nedokončano izobrazbo,
za katere je značilna nižja raven pismenosti, ki se kot nizka družinska pismenost prenaša iz
roda v rod. Za večino otrok pa predstavlja družina prvo učno okolje in učinkovitost tega
družinskega učnega okolja je tista, ki najbolj zgodaj določa in pogojuje sposobnosti za
kasnejšo šolsko uspešnost (Ball, 1994). V družini otrok pridobiva izkušnje, ki vplivajo na
njegovo pripravljenost za šolo (Jeynes, 2010, v Lunenburg, 2011). Otroci, od katerih starši
pričakujejo, da bodo v šoli delali dobro, so v šoli uspešnejši od otrok, katerih starši imajo do
njih nizka pričakovanja. V raziskavah vedno znova dokazujejo, da so kognitivne spodbude, ki
jih otrok doživlja doma, v družini, sistematično povezane z njegovo šolsko uspešnostjo
(Belsky in MacKinnon, 1994, v Lunenburg, 2011; Bloch, 2011, v Lunenburg, 2011). Starši, ki
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so bolje izobraženi, vključujejo v družinsko okolje več učenja, zagotavljajo svojim otrokom
več igrač, iger in knjig, njihovi otroci pa prekašajo svoje vrstnike v branju in pisanju v zgodnjih
letih šolanja (Savage, 2002, v Lunenburg, 2011). Kakovostno zgodnje učenje je varovalni
dejavnik pred šolskim neuspehom in socialno odtujitvijo. Vpliv izobrazbe staršev na učno
uspešnost učencev v predhodno navedenih raziskavah lahko povežemo z našo raziskavo in
njenimi ugotovitvami. Med skupino 1 in skupino 2 so statistično pomembno razlike v
izobrazbi mater. Boljšo učno uspešnost učencev iz skupine 2 po oceni učiteljev lahko
pripišemo statistično pomembnejši višji izobrazbi mater, ki so že v predšolskem obdobju
zagotavljale svojim otrokom bolj kakovostno domače učno okolje, v katerem so spodbujale
otrokov kognitivni razvoj ter razvoj spretnosti in veščin pomembnih za kasnejšo šolsko
uspešnost (jezikovne spretnosti, pozornost, grafomotorika, itd.), prav tako pa tudi sedaj v
času šolanja nudijo svojim otrokom več spodbud, bolje sodelujejo s šolo ter pomagajo pri
šolskih obveznostih.
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5.3. FAKTORSKA ANALIZA POSAMEZNIH SKUPIN

Faktorsko analizo smo naredili za obe skupini skupaj (skupino 1 in skupino 2) ter za vsako
skupino posebej: za skupino 1 – skupino učencev iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine
in imajo težave na področju bralnega razumevanje ter skupino 2 – skupino učencev, ki
izhajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine in nimajo težav na področju bralnega
razumevanja. Tako smo dobili vpogled v latentno strukturo funkcioniranja celotnega vzorca
in vsake skupine posebej. Število 84 oseb za vsako skupino zadostuje za izvajanje faktorske
analize, v kateri je bilo vključenih 21 spremenljivk.

5.3.1. Faktorska analiza za obe skupini skupaj
S korelacijsko matriko smo dobili vpogled v manifestno strukturo faktorskega prostora. Obe
skupini skupaj – skupino 1 in skupino 2 – opredeljuje 21 spremenljivk.
Tabela 21: Rezultat Kaiser-Meyer-Olkin test in Bartlett testa

Kaiser-Meyer-Olkin test

0,821
2

Bartlett test

χ

1487,899

df

210

p

0

Kaiser-Meyer-Olkin test ima visoko vrednost, Bartlett test pa je statistično pomemben. Iz
obeh vrednosti lahko sklepamo, da je faktorsko analizo smiselno uporabiti.
Slika 2: Diagram lastnih vrednosti faktorjev – obe skupini
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Iz diagrama lastnih vrednosti je razvidno, da izstopa 5 faktorjev.
Tabela 22: Komunalitete po ekstrakciji

Spremenljivka

Initial

komunalitete

ran_b

1

0,707

ran_št

1

0,636

ran_p

1

0,632

ran_č

1

0,627

pon_pov_I

1

0,547

pon_pov_II

1

0,590

pon_pov_III

1

0,691

ods_gl_I

1

0,332

ods_gl_II

1

0,348

ods_gl_III

1

0,550

ods_gl_IV

1

0,575

ods_zlog

1

0,514

sl_pom

1

0,514

avt_govor

1

0,516

vešč_tv_poj

1

0,516

vid_p_m_koord

1

0,786

bral_raz

1

0,647

t-mbp1_č

1

0,785

t-mbp1_št_n

1

0,688

t-mbp2_č

1

0,791

t-mbp2_št_n

1

0,662

Končne komunalitete za posamezne spremenljivke prikazane v tabeli 23 predstavljajo delež
njihovih varianc, zajetih v ekstrahiranih faktorjih. Vrednosti komunalitet se gibljejo od 0,332
za spremenljivko odstranjevanje glasu iz sklopa soglasnik-samoglasnik (ods_gl_I) do
vrednosti 0,791 za spremenljivko s katero smo merili hitrost branja težjih besed (t-mbp2_č).
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Tabela 23: Lastne vrednosti in delež pojasnjene variance

faktor
1

pred ekstrakcijo
po ekstrakciji
po rotaciji
%
komula. lambd
%
komula.
%
komula.
lambda
lambda
variance
%
a
variance
%
variance
%
5,876
27,980
27,980 5,876
27,980
27,980
3,715
17,690
17,690

2

2,905

13,833

41,813

2,905

13,833

41,813

3,088

14,706

32,396

3

1,455

6,928

48,742

1,455

6,928

48,742

2,820

13,431

45,826

4

1,348

6,421

55,163

1,348

6,421

55,163

1,712

8,154

53,981

5

1,068

5,088

60,250

1,068

5,088

60,250

1,317

6,270

60,250

6

0,988

4,704

64,954

7

0,830

3,955

68,909

8

0,754

3,590

72,498

9

0,743

3,536

76,035

10

0,658

3,133

79,168

11

0,624

2,972

82,139

12

0,598

2,848

84,987

13

0,518

2,468

87,455

14

0,513

2,445

89,900

15

0,499

2,374

92,274

16

0,391

1,860

94,134

17

0,371

1,766

95,900

18

0,312

1,485

97,385

19

0,300

1,427

98,812

20

0,184

0,877

99,689

21

0,065

0,311

100,000

S 5 ekstrahiranimi faktorji pojasnimo 60,3 % skupne variance spremenljivk. Po pravokotni
rotaciji prvi faktor pojasni 17,7 % variance, drugi faktor 14,7 % variance, tretji faktor 13,4 %,
četrti faktor 8,2 % variance in peti faktor 6,3 % variance.

191

Milena Košak Babuder BRALNO RAZUMEVANJE IN RAZVOJ BRANJA ZA UČENJE PRI OTROCIH IZ MANJ
SPODBUDNEGA OKOLJA ZARADI REVŠČINE

Tabela 24: Struktura faktorske matrike po pravokotni rotaciji "Varimax" .

Faktor
ran_č

1
0,769

2
-0,077

3
-0,149

4
-0,073

5
0,039

ran_št

0,766

0,038

0,041

-0,085

0,195

ran_b

0,743

-0,020

0,002

-0,178

-0,350

t-mbp1_č

0,733

-0,082

-0,450

0,175

0,089

t-mbp2_č

0,703

-0,112

-0,470

0,194

0,162

ran_p

0,652

-0,178

0,041

-0,271

-0,315

pon_pov_III

-0,028

0,797

0,062

0,228

0,010

bral_raz

-0,249

0,683

0,279

-0,082

-0,184

sl_pom

-0,145

0,666

0,041

0,027

0,217

pon_pov_II

0,000

0,642

0,053

0,416

-0,041

vešč_tv_poj

-0,022

0,583

0,208

-0,198

0,307

avt_govor

0,019

0,542

0,333

0,041

0,331

t-mbp1_št_n

0,474

-0,111

-0,668

-0,066

-0,009

t-mbp2_št_n

0,388

-0,236

-0,667

-0,102

-0,018

ods_zlog

0,095

0,214

0,605

0,255

0,166

ods_gl_II

-0,054

0,116

0,551

0,163

0,037

ods_gl_I

-0,035

0,026

0,546

0,107

0,141

ods_gl_IV

-0,131

-0,009

0,277

0,692

-0,045

ods_gl_III

-0,175

0,126

0,363

0,608

0,046

pon_pov_I

0,063

0,500

0,050

0,535

0,061

vid_p_m_koord

0,026

0,213

0,247

-0,011

0,824

Tabela 25 prikazuje vrednosti faktorskih uteži po posameznih indikatorjih. Faktorska
struktura ni čista, saj jasno kaže na prepletanje različnih dejavnikov branja.
Prvi faktor pojasnjuje 17,7 % variance in smo ga poimenovali hitri verbalni priklic vizualnih
zaporedij. Najbolj ga opisujejo naslednji indikatorji:


hitro poimenovanje črk – čas (ran_č),



hitro poimenovanje števil – čas (ran_št),



hitro poimenovanje barv – čas (ran_barve),



branje besed 1 – čas (t-mbp1_č),



branje besed 2 – čas (t-mbp2_č),



hitro poimenovanje predmetov – čas (ran_p).
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Glede na vsebino spremenljivk lahko povzamemo, da pri celotnem vzorcu največji delež
variance izhaja iz zahteve po hitrem priklicu vizualnih informacij v zaporedju in njihovem
verbalnem poimenovanju. Faktor je unipolaren. Hitri zaporedni priklic ima pomemben vpliv
na uspešnost branja.
Hitro, avtomatizirano poimenovanje dobro znanih vizualnih informacij (črk, števk,
predmetov in barv) je kognitivna veščina tesno povezana z branjem (Vaessen, 2010).
Strokovnjaki s področja branja različno interpretirajo povezavo hitrega avtomatiziranega
poimenovanja s spretnostjo branja. Kail in Hall (1994, v Vaessen, 2010) sta mnenja, da je
hitro avtomatizirano poimenovanje povezano s hitrostjo branja, saj obe nalogi vključujeta
komponento splošne hitrosti, mnogi drugi strokovnjaki (Bowers, Golden, Kennedy in Young,
1994, v Vaessen, 2010; Levy, Bourassa in Horn, 1999, v Vaessen, 2010; Savage, Pillay in
Melidona, 2008, v Vaessen, 2010) pa trdijo, da je hitro avtomatizirano poimenovanje
pokazatelj ortografske veščine, torej sposobnost shraniti in priklicati vizualne ortografske
vzorce. Nekateri strokovnjaki pa poudarjajo, da hitro avtomatizirano poimenovanje, tako kot
branje, zahteva povezovanje tiska in glasu ter da je izvajanje nalog RAN testa manifestacija
sposobnosti učinkovite povezave vizualno/ortografske in fonološke informacije (Berninger,
Abbott, Billingsley in Nagy, 2001, v Vaessen, 2010; Bowers in Ishaik, 2003, v Vaessen, 2010;
Wimmer, Mayringer in Landerl, 1998, v Vaessen, 2010).
Prvi faktor pojasnjuje največji odstotek skupne variance in kaže na pomemben vpliv
sposobnosti hitrega verbalnega priklica vizualnih zaporedij v latentni strukturi celotnega
vzorca.
Drugi faktor pojasnjuje 14,7 % variance in smo ga poimenovali verbalno pomnjenje in
razumevanje smiselnega gradiva (semantika in sintaksa). Najbolj ga pojasnjujejo indikatorji:


ponavljanje povedi – podredje (pon_pov_III),



bralno razumevanje (bral_raz),



slušno pomnjenje (sl_pom),



ponavljanje povedi – priredje (pon_pov_II),



veščina tvorjenja pojmov (vešč_tv_poj),



avtomatiziran govor (avt_govor).
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Faktor je unipolaren. Pri vseh nalogah, ki jih merijo manifestne spremenljivke drugega
faktorja, je zelo pomembna sposobnost pomnjenja informacij ter sposobnost jezikovnega
semantičnega in sintaktičnega razumevanja prebrane ali slišane informacije. Vse
spremenljivke drugega faktorja merijo receptivne in ekspresivne jezikovne sposobnosti ter
pomnjenje. Vpliv jezikovnih sposobnosti na spretnosti branja in bralno razumevanje je zelo
velik.
Pomnjenje in branje sta v tesni medsebojni povezavi. Delovni spomin in shranjevanje
informacij v dolgoročni spomin sta pomembni sposobnosti pri učenju z branjem in bralnem
razumevanju. Posledica nezadostne kapaciteta delovnega spomina in šibke organiziranosti
dolgoročnega spomina lahko povzroči težave pri branju in bralnem razumevanju
(Numminen, 2010). Delovni spomin predstavljajo kognitivni procesi, ki zadržijo informacijo v
mislih tekom aktivnega procesiranja informacij. Prav tako omogoča kodiranje, procesiranje in
registriranje informacij tukaj in zdaj. Dolgoročni spomin pa je teoretično neomejeno
spominsko skladišče, ki zadrži in organizira vse, kar vemo in lahko storimo (Numminen,
2010).
Delovni spomin omogoča zadržanje informacije v mislih v danem trenutku in aktivira
dolgoročni spomin tekom branja. Dolgoročni spomin pa vpliva skozi svojo vsebino in
organizirano strukturo na sposobnost razumeti uporabljen jezik in njegovo abstraktnost kot
tudi pragmatičnost ter druge pomene jezika (Numminen, 2010). Branje je zapletena veščina,
ki zahteva sočasno aktivacijo mnogih različnih možganskih procesov. Medtem ko bere, mora
bralec prepoznati vizualno obliko črk, zaporedje črk in se ukvarjati z razčlenjevanjem
(razčleniti besedo na posamezne glasove). Nato mora sintetizirati in spojiti foneme, ki jih
ohranja v delovnem spominu, v prepoznane besede. Pri razumevanju stavkov pa je
potrebnih še več veščin. Bralec mora poleg dekodiranja besed razumeti tudi sintakso,
ohraniti zaporedje besed, uporabiti kontekstualne namige ter imeti ustrezen besednjak. Vse
to se mora zgoditi sočasno, da lahko bralec razume pomen stavka. Hkrati pa mora zadržati
stavke v delovnem spominu in jih povezati drugega z drugim. Ob koncu prebranega odstavka
oz. poglavja mora v delovnem spominu ohranjati tako podrobnosti kot glavno idejo. Zgodi pa
se, da bralci ohranjajo v delovnem spominu izolirana dejstva, ne pa vedno tudi zaporedja
dogodkov in ne razumejo glavne ideje besedila (Young, 2000).

194

Milena Košak Babuder BRALNO RAZUMEVANJE IN RAZVOJ BRANJA ZA UČENJE PRI OTROCIH IZ MANJ
SPODBUDNEGA OKOLJA ZARADI REVŠČINE

Bralno razumevanje primarno temelji na treh za spomin ključnih pogojih (Numminen, 2010):
1. mehanične bralne veščine morajo biti ustrezne in skoraj ali popolnoma
avtomatizirane;
2. uskladiščen dolgoročni spomin, ki se nanaša na jezik, mora biti ustrezen za
razumevanje pomena besedila ter
3. delovni spomin mora dovolj ustrezno osredotočeno delovati tekom branja.
Bralno razumevanje je močno odvisno od sposobnosti delovnega spomina. Nekateri učenci,
ki imajo težave z bralnim razumevanjem, še nimajo avtomatizirane tehnike branja (berejo s
črkovanjem ali zlogovanjem) ali pa imajo šibko besedišče. Nekateri učenci z bralnimi
težavami pa imajo ustrezno usvojeno tehniko branja in dobro razvito besedišče ter berejo
tekoče, ne morejo pa si zapomniti, kaj berejo. Pri njih je problem v omejeni kapaciteti
delovnega spomina, ki preprečuje, da bi postalo natisnjeno besedilo smiselno (Young, 2000).
Tretji faktor pojasnjuje 13,4 % variance in smo ga poimenovali fonološko zavedanje in
manipulacija glasov. Najbolj ga pojasnjujejo indikatorji:


branje besed 1 – število napak (t-mbp1_št_n),



branje besed 2 – število napak (t-mbp2_št_n),



odstranjevanje zlogov (ods_zlog),



odstranjevanje glasov – K1K2VKV (ods_gl_II),



odstranjevanje glasov – KVKV (ods_gl_I).

Faktor je navidezno bipolaren, saj negativna vrednost spremenljivk pomeni zaradi večjega
števila napak nižji dosežek. Najvišjo faktorsko utež imata spremenljivki, ki se nanašata na
branje besed, ki so z vidika dekodiranja zelo zahtevne. Preostale tri spremenljivke pa se
nanašajo na odstranjevanje zlogov in glasov, kar zahteva od posameznika dobro pravopisno
predstavo besed v mislih, da jih zna vizualno priklicati in nato odstraniti glas. Pri vseh
spremenljivkah pa je pomembno fonološko zavedanje, ki je eden izmed najpomembnejših in
najbolj izčrpno raziskanih kognitivnih procesov povezanih z branjem. Fonološko zavedanje je
sposobnost prepoznati, določiti in malnipulirati z glasovi znotraj besede (Goswami in Bryant,
1990). Mnogo študij potrjuje močno povezanost med bralnimi nalogami in nalogami, ki
vključujejo fonološke procese (Bradley in Bryant, 1983, v Vaessen, 2010; Cardoso‐Martins in
Pennington, 2004, v Vaessen, 2010; Torgesen, Wagner in Rashotte, 1994, v Vaessen, 2010;
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Torgesen, Wagner, Rashotte, Burgess in Hecht, 1997, v Vaessen, 2010; Wagner, Torgesen in
Rashotte, 1994, v Vaessen, 2010). Alfabetski jeziki se močno razlikujejo od njihove stopnje
konsistentnosti, kako se črke ujemajo z glasovi. V jezikih, med katerimi je tudi slovenski, ki
imajo transparenten pravopis, se otroci hitro naučijo ujemanja med črkami in glasovi ter
posledično običajno pravilno dekodirajo besede po relativno kratkem obdobju poučevanja
(Seymour, Aro in Erskine, 2003). V slovenskem jeziku pa imajo pogosto otroci težave z
besedami, ki vsebujejo soglasniške sklope, saj zahtevajo zahtevnejše dekodiranje.
Četrti faktor pojasni 8,2 % variance in smo ga poimenovali pomnjenje in manipuliranje z
zahtevnejšimi fonološkimi strukturami. Najbolj ga pojasnjujejo indikatorji:


odstranjevanje glasov VK1K2K3 (ods_gl_IV),



odstranjevanje glasov KVK1K2V (ods_gl_III),



ponavljanje povedi – prosto zložena enostavčna poved (pon_pov_I).

Faktor je unipolaren. Prvi dve spremenljivki merita sposobnost posameznika odstranjevanja
glasu iz zahtevnejših soglasniških struktur, kar zahteva od njega dobro pravopisno predstavo
besed, ki traja dovolj dolgo, da izvede miselno operacijo odstranjevanja glasu. Zahtevnejše
fonološke strukture pa so vključene tudi v spremenljivki ponavljanja prosto zloženih
enostavčnih povedi.
Peti faktor pojasni 6,3 % variance in smo ga poimenovali vizualno prostorska in motorična
koordinacija. Najbolj ga pojasnjuje indikator:


vidno prostorska in motorična koordinacija (vid_p_m_koord).

Faktor se nanaša na risanje oblik različne zahtevnosti in meri sposobnost vidnega zaznavanja
ob sočasni finomotorični kontroli roke (Novosel, 1989).
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5.3.2. Faktorska analiza za skupino 1 – skupino učencev, ki imajo težave na
področju bralnega razumevanja
S korelacijsko matriko smo dobili vpogled v manifestno strukturo faktorskega prostora.
Skupino 1, to je skupina učencev s težavami na področju bralnega razumevanja, opredeljuje
21 spremenljivk.
Tabela 25: Rezultat Kaiser-Meyer-Olkin testa in Bartlett testa

Kaiser-Meyer-Olkin test

0,708
2

Bartlett test

χ

713,682

df

210

P

0

Kaiser-Meyer-Olkin test ima visoko vrednost, Bartlett test pa je statistično pomemben. Iz
obeh vrednosti lahko sklepamo, da je faktorsko analizo smiselno uporabiti.

Slika 3: Diagram lastnih vrednosti faktorjev – skupina 1

Iz diagrama lastnih vrednosti je razvidno, da izstopa 5 faktorjev.
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Tabela 26: Komunalitete po ekstrakciji

Spremenljivka

Initial

komunalitete

ran_b

1

0,708

ran_št

1

0,548

ran_p

1

0,666

ran_č

1

0,572

pon_pov_I

1

0,694

pon_pov_II

1

0,605

pon_pov_III

1

0,587

ods_gl_I

1

0,465

ods_gl_II

1

0,502

ods_gl_III

1

0,481

ods_gl_IV

1

0,339

ods_zlog

1

0,581

sl_pom

1

0,637

avt_govor

1

0,450

vešč_tv_poj

1

0,439

vid_p_m_koord

1

0,776

bral_raz

1

0,569

t-mbp1_č

1

0,746

t-mbp1_št_n

1

0,622

t-mbp2_č

1

0,712

t-mbp2_št_n

1

0,613

Končne komunalitete za posamezne spremenljivke prikazane v tabeli 27 predstavljajo delež
njihovih varianc, zajetih v ekstrahiranih faktorjih. Vrednosti komunalitet se gibljejo od 0,339
za spremenljivko odstranjevanje glasov iz težjega triglasovnega soglasniškega sklopa
(ods_gl_IV) do vrednosti 0,776 za spremenljivko vidno-prostorska in motorična koordinacija
(vid_p_m_koord).
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Tabela 27: Lastne vrednosti in delež pojasnjene variance

pred ekstrakcijo
faktor

po ekstrakciji

po rotaciji

lambda

%
variance

komula.
%
komula.
%
komula.
lambda
lambda
%
variance
%
variance
%

1

5,143

24,488

24,488

5,143

24,488

24,488

4,574

21,783

21,783

2

2,599

12,378

36,866

2,599

12,378

36,866

2,370

11,285

33,068

3

1,694

8,065

44,931

1,694

8,065

44,931

1,970

9,381

42,449

4

1,490

7,096

52,027

1,490

7,096

52,027

1,836

8,744

51,193

5

1,386

6,598

58,624

1,386

6,598

58,624

1,561

7,431

58,624

6

1,105

5,262

63,887

7

0,970

4,617

68,504

8

0,907

4,318

72,821

9

0,802

3,818

76,640

10

0,782

3,724

80,364

11

0,756

3,600

83,963

12

0,612

2,913

86,877

13

0,548

2,609

89,486

14

0,467

2,221

91,707

15

0,412

1,962

93,669

16

0,369

1,757

95,426

17

0,332

1,581

97,007

18

0,214

1,019

98,025

19

0,188

0,895

98,921

20

0,156

0,743

99,664

21

0,071

0,336

100,000

S 5 ekstrahiranimi faktorji pojasnimo 58,6 % skupne variance spremenljivk. Po pravokotni
rotaciji prvi faktor pojasni 21,8 % variance, drugi faktor 11,3 % variance, tretji faktor 9,4 %,
četrti faktor 8,7 % variance in peti faktor 7,4 % variance.
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Tabela 28: Struktura faktorske matrike po pravokotni rotaciji "Varimax"

Faktor
1

2

3

4

5

t-mbp1_č

0,851

-0,025

-0,124

0,073

0,000

t-mbp2_č

0,817

-0,076

-0,149

0,087

0,098

ran_č

0,751

-0,001

-0,055

-0,008

-0,072

ran_b

0,735

0,014

0,029

-0,305

-0,270

ran_št

0,719

0,010

-0,058

-0,093

0,137

ran_p

0,693

-0,033

0,253

-0,289

-0,194

t-mbp1_št_n

0,687

-0,092

-0,361

-0,065

0,086

t-mbp2_št_n

0,592

-0,178

-0,438

-0,128

0,150

pon_pov_III

0,058

0,723

-0,074

0,229

0,053

bral_raz

-0,187

0,656

0,181

-0,079

-0,255

sl_pom

-0,046

0,650

-0,072

0,078

0,449

pon_pov_II

-0,056

0,633

-0,072

0,406

-0,176

vešč_tv_poj

-0,024

0,586

0,075

-0,154

0,256

ods_zlog

0,060

-0,016

0,693

0,301

0,074

ods_gl_II

-0,221

0,150

0,655

-0,042

0,007

ods_gl_I

-0,127

-0,104

0,640

0,002

0,169

pon_pov_I

0,150

0,164

-0,055

0,800

0,035

ods_gl_III

-0,293

-0,064

0,248

0,572

0,058

ods_gl_VI

-0,195

0,083

0,122

0,526

-0,045

vid_p_m_koord

0,010

-0,002

0,117

-0,068

0,870

avt_govor

0,002

0,361

0,270

0,152

0,473

Tabela 29 prikazuje vrednosti faktorskih uteži po posameznih indikatorjih.
Prvi faktor pojasni 21,8 % variance in smo ga poimenovali hitrost dekodiranja zaporedij, saj
označuje hitrost dekodiranja zaporednih vizualnih informacij. Najbolj ga opisujejo naslednji
indikatorji:


branje besed 1 – čas (t-mbp1_č),



branje besed 2 – čas (t-mbp2_č),



hitro poimenovanje črk – čas (ran_č),



hitro poimenovanje barv – čas (ran_b),



hitro poimenovanje števil – čas (ran_št),



hitro poimenovanje predmetov – čas (ran_p),
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branje besed 1 – število napak (t-mbp1_št_n),



branje besed 2 – število napak (t-mbp2_št_n).

Faktor je unipolaren. Največjo faktorsko utež imata spremenljivki, ki se nanašata na hitrost
branja, nato pa jima sledijo spremenljivke, ki se nanašajo na hiter priklic in poimenovanje ter
na napake pri branju.
Za uspešno bralno razumevanje je potrebno dobro dekodiranje in dobra tekočnost branja.
Bolj ko je razvita spretnost dekodiranja, bolj je branje avtomatizirano, s tem pa je tudi večja
hitrost branja. Ko postane dekodiranje avtomatično, se pozornost osvobodi za višje ravni
razumevanja in predelave besedila (La Berge in Samuels, 1974, v Pečjak, 2010; Stanowich,
1980, v Pečjak, 2010; Perfetti, 1985, v Pečjak, 2010). Učinkovito dekodiranje besed se pojavi,
ko bralec napreduje pri branju od zavestnega, pravilnega dekodiranja do avtomatiziranega,
pravilnega dekodiranja (Samuels, 2002, v Rasinski, 2004; Stanovich, 1991, v Rasinski, 2004).
Avtomatizirano prepoznavanje besed omogoča učencem, da usmerijo svoje mentalne vire
bolj v pomen besedila kot pa v prepoznavanje besed ter s tem uporabljajo branje kot orodje
za usvajanje novih konceptov in informacij (Perfetti, 1998, v Verhoeven idr., 2011). Hitro
avtomatizirano poimenovanje pa je pomembno za vizualno prepoznavo besed (Bowers in
Swanson, 1991, v Vaessen, 2010; Clarke, Hulme in Snowling, 2005, v Vaessen, 2010; Wile in
Borowsky, 2004, v Vaessen, 2010).
Učenci, ki berejo tekoče, berejo natančno, avtomatično, brez zavestnega nadzora in
usmerjanja pozornosti pri dekodiranju besed, s tem lahko pozornost in zavestni nadzor ter
kapacitete delovnega spomina namenijo bralnemu razumevanju (Rasinski, 2004).
Ker imajo učenci iz te skupine (s težavami na področju bralnega razumevanja) še vedno
težave s hitrostjo in pravilnostjo dekodiranja ter tekočnostjo branja, še ne morejo ustrezno
slediti vsebini prebranega. Berejo počasi in pri tem še vedno naredijo veliko napak. Naše
ugotovitve se skladajo z ugotovitvami drugih avtorjev, da so učenci, ki slabše berejo, manj
natančni pri diskriminaciji fonemov, imajo težave pri nalogah, ki zahtevajo fonemsko
razčlenjevanje in zavedanje (Vellutino, Fletcher, Snowling in Scanlon, 2004, v Verhoeven idr.,
2011) ter so počasnejši pri hitrem zaporednem poimenovanju predmetov, števil in črk (Wolf
in O'Brien, 2001, v Verhoeven idr., 2011). Ker je bralno razumevanje odvisno od integracije
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informacij v delovnem pomnjenju (Kintsch, 1998, v Li, Kirby in Georgiou, 2011), učenci, ki so
počasnejši pri zaporednem poimenovanju, ne morejo razumeti napisanega zahtevnejšega
gradiva, čeprav prepoznajo besede (Li idr., 2011).
Prvi faktor pojasnjuje največji odstotek skupne variance in kaže na pomemben vpliv
sposobnosti hitrega dekodiranja zaporednih vizualnih informacij v latentni strukturi vzorca
učencev, ki imajo težave na področju bralnega razumevanja.
Drugi faktor pojasni 11,3 % variance in smo ga poimenovali verbalno pomnjenje in
razumevanje smiselnega gradiva. Najbolj ga pojasnjujejo indikatorji:


ponavljanje povedi - podredje (pon_pov_III),



bralno razumevanje (bral_raz),



slušno pomnjenje (sl_pom),



ponavljanje povedi – priredje (pon_pov_II),



veščina tvorjenja pojmov (vešč_tv_poj).

Faktor je unipolaren. Bralno razumevanje učencev v tej skupini je močno povezano s slušnim
pomnjenjem, od razumevanja in pomnjenja smiselnega gradiva do poznavanja odnosov med
pojmi in klasifikacije reprezentiranih besed v pisni obliki.
Bralno razumevanje je močno odvisno od sposobnosti delovnega spomina in kratkoročnega
spomina. Besednjak je ob dekodiranju in slušnem razumevanju kritični dejavnik za razvoj
sposobnosti učinkovitega bralnega razumevanja. Z raziskavami, ki so proučevale odnos med
jezikom in težavami pismenosti, so dokazali posebno vlogo verbalnih veščin pomnjenja, saj
sta jezikovno znanje in zmožnost pomnjenja močno soodvisna (Verhoeven idr., 2011). Z
nalogami kratkoročnega spomina lahko posredno ocenjujemo delovanje mehanizmov
jezikovnega procesiranja (MacDonald in Christiansen, 2002, v Verhoeven idr., 2011).
Kratkoročni spomin je pogosto tesno povezan s fonološkim procesiranjem (Gillam in Van
Kleeck, 1996, v Verhoeven idr., 2011) in je zelo pomemben pri jeziku in bralnem procesiranju
(Olofsson in Niedersoe, 1999, v Verhoeven idr., 2011), saj so težave kratkoročnega spomina
značilnost tistih, ki imajo težave z branjem (Farmer in Klein, 1995, v Verhoeven, 2011).
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Hoover in Gough (1990, v Verhoeven idr., 2011) definirata bralno razumevanje kot produkt
bralnega dekodiranja in slušnega razumevanja. Raziskave so pokazale, da imajo tako mlajši
bralci kot bralci, ki so neuspešni pri branju, več težav s procesi, kot so razčlenjevanje stavkov
na sestavne komponente, prepoznavanje globljih struktur jezika npr. (bistvo napisanega),
tekom slušnega razumevanja, v primerjavi z bralci, ki so starejši oz. so uspešnejši pri branju
(Yuill in Oakhill, 1991, v Verhoeven idr., 2011).
Učenci skupine 1 imajo omejene zmožnosti delovnega pomnjenja, šibek pa je tudi njihov
kratkoročni in slušni spomin. Težave imajo tudi z razumevanjem besed in pojmov ter
osnovnih in bistvenih odnosov med njimi. Vsi ti omenjeni primanjkljaji pa vplivajo na slabše
bralno razumevanje.
Tretji faktor pojasni 9,4 % variance in smo ga poimenovali zahtevnejša raven fonološkega
zavedanja. Najbolj ga pojasnjujejo indikatorji:


odstranjevanje zlogov (ods_zlog),



odstranjevanje glasov – K1K2VKV (ods_gl_II),



odstranjevanje glasov – KVKV (ods_gl_I).

Faktor je unipolaren. Najvišjo faktorsko utež ima spremenljivka odstranjevanje zlogov
(ods_zlog). Vse tri spremenljivke, ki opredeljujejo faktor, pa se nanašajo na odstranjevanje
glasov (iz soglasniškega sklopa na začetku besede in iz sklopa samoglasnik-soglasnik) in
odstranjevanje zlogov. Naloge zahtevajo od učenca dobro pravopisno predstavo besed v
mislih, da jih zna vizualno priklicati in nato odstraniti glas. Pri vseh spremenljivkah je
pomembno fonološko zavedanje, ki je eden izmed najpomembnejših kognitivnih procesov
povezanih z branjem. Za razliko od temeljnih fonoloških veščin, kot so zavedanje besed,
zavedanje in iskanje rim ter aliteracij, spajanje glasov – sinteza, sta veščini manipuliranja z
glasovi in zlogi zahtevnejši fonološki spretnosti (Moats in Tolman, 2009). Odstranjevanje
zlogov in glasov iz slišane besede zahteva dobro vizualno predstavo besede ob ustrezni
kapaciteti delovnega spomina in usmerjene pozornosti ter dobro spretnost dekodiranja, ki
omogoči nastanek nove besede. Struktura faktorja kaže, da imajo učenci z bralnimi težavami
še vedno slabše razvite zahtevnejše fonološke spretnosti, ki jih večina učencev glede na
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bralne stopnje po Challovi (1983, Carnine idr., 2004) usvoji do 8. leta starosti, ko se zaključi
druga stopnja namenjena utrjevanju spretnosti branja in pridobivanju bralne tekočnosti.
Četrti faktor pojasni 8,7 % variance in smo ga poimenovali pomnjenje in manipuliranje z
zahtevnejšimi fonološkimi strukturami. Najbolj ga pojasnjujejo indikatorji:


ponavljanje povedi – prosto zložena enostavčna poved (pon_pov_I),



odstranjevanje glasov KVK1K2V (ods_gl_III),



odstranjevanje glasov VK1K2K3 (ods_gl_IV).

Faktor je unipolaren in ima najvišje povezave s tremi manifestnimi spremenljivkami, ki
merijo posameznikovo manipuliranje z zahtevnejšimi fonološkimi strukturami in njihovo
pomnjenje. Zahtevnejše fonološke strukture so vključene v prvi spremenljivki ponavljanje
prosto zloženih enostavčnih povedi, kjer si jih mora učenec dobro zapomniti. Drugi dve
spremenljivki pa merita učenčevo sposobnost odstranjevanja glasu iz zahtevnejših
soglasniških struktur, kar zahteva od njega dobro pravopisno predstavo besed v mislih, da jih
zna vizualno priklicati in nato odstraniti glas ter večjo obremenitev delovnega spomina.
Težave z bralnimi razumevanjem pri tej skupini učencev so povezane s pomnjenjem težjih
besed, ki vključujejo težje glasovne soglasniške strukture ter z razumevanjem njihovega
pomena. Naše ugotovitve se ujemajo s spoznanji in ugotovitvami številnih raziskav (Davie
idr., 1972, v Mittler, 2000; Wedge in Prosser, 1973, v Mittler, 2000; Parson in Bynner, 1998, v
Mittler, 2000; Feinsteina in Symonsa, 1999, v Mittler, 2000; Snow, 2002, v Snyder idr., 2005;
Chall in Jacobs, 2003; Reid Lyon, 2003), ki kažejo, da se učenci iz manj spodbudnega okolja
zaradi revščine soočajo s težavami na področju bralnega razumevanja, ki so posledica manj
znanega besednjaka ter bolj kompleksnega literarnega in abstraktnega jezika, kot je jezik, ki
ga uporabljajo v vsakodnevnih, verbalnih interakcijah.
Peti faktor pojasni 7,4 % variance in smo ga poimenovali vizualno motorična koordinacija
(avtomatiziran govor zahteva vizualno sledenje pri iskanju pravega odgovora). Najbolj ga
pojasnjujeta indikatorja:


vidno-prostorska in motorična koordinacija (vid_p_m_koord) ter



avtomatiziran govor (avt_govor).
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Faktor ima najvišje povezave s spremenljivkama, ki merita sposobnost vidnega zaznavanja ob
sočasni finomotorični kontroli roke (Novosel, 1989), ter sposobnost vizualnega sledenja pri
iskanju pravega odgovora. Branje je zaznaven proces in številne študije so pokazale
povezanost med sposobnostjo zaznavanja in bralno učinkovitostjo. Primerjalne študije med
bralci, ki dobro berejo in tistimi, ki imajo težave z branjem, so pokazale, da imajo slednji
nekoliko slabše vizualne zaznavne sposobnosti kot bralci, ki dobro berejo (Pečjak, 1999), s
čimer se skladajo tudi rezultati v naši raziskavi. Bralno razumevanje je odvisno od
sposobnosti vidnega zaznavanja črk in besed, od vizualnega sledenja natisnjenemu besedilu
ter natančnega prehajanja iz vrstice v vrstico. Učenci s slabše razvito spretnostjo branja, ki
vpliva na slabše bralno razumevanje, imajo pogosto težave s pravilnim branjem ter
orientacijo v besedilu (preskočijo vrstico ali pa jo ponovno preberejo).
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5.3.3. Faktorska analiza za skupino 2 – skupino učencev, ki nimajo težav na
področju bralnega razumevanja
S korelacijsko matriko smo dobili vpogled v manifestno strukturo faktorskega prostora.
Skupino 2 – skupino učencev, ki nimajo težav na področju bralnega razumevanja, opredeljuje
21 spremenljivk.
Tabela 29: Rezultat Kaiser-Meyer-Olkin testa in Bartlett testa

Kaiser-Meyer-Olkin test
Bartlett test

0,675
χ2

652,453

df

210

P

0

Kaiser-Meyer-Olkin test ima dokaj visoko vrednost, Bartlett test pa je statistično pomemben.
Iz obeh vrednosti lahko sklepamo, da je faktorsko analizo smiselno uporabiti.
Slika 4: Diagram lastnih vrednosti faktorjev – skupina 2

Iz diagrama lastnih vrednosti je razvidno, da izstopa 5 faktorjev.
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Tabela 30: Komunalitete po ekstrakciji

Spremenljivka

Initial

komunalitete

ran_b

1

0,723

ran_št

1

0,686

ran_p

1

0,494

ran_č

1

0,694

pon_pov_I

1

0,435

pon_pov_II

1

0,557

pon_pov_III

1

0,618

ods_gl_I

1

0,190

ods_gl_II

1

0,296

ods_gl_III

1

0,542

ods_gl_IV

1

0,684

ods_zlog

1

0,438

sl_pom

1

0,429

avt_govor

1

0,428

vešč_tv_poj

1

0,572

vid_p_m_koord

1

0,601

bral_raz

1

0,494

t-mbp1_č

1

0,814

t-mbp1_št_n

1

0,745

t-mbp2_č

1

0,850

t-mbp2_št_n

1

0,644

Končne komunalitete za posamezne spremenljivke prikazane v tabeli 27 predstavljajo delež
njihovih varianc, zajetih v ekstrahiranih faktorjih. Vrednosti komunalitet se gibljejo od 0,190
za spremenljivko odstranjevanje glasu iz sklopa soglasnik-samoglasnik (ods_gl_I) do
vrednosti 0,850 za spremenljivko hitrost branja težjih besed (t-mbp2_č). Končni komunaliteti
sta nižji pri dveh spremenljivkah, spremenljivki odstranjevanje glasu iz sklopa soglasniksamoglasnik (ods_gl_I) in spremenljivki odstranjevanje glasu iz soglasniškega sklopa na
začetku besed (ods_gl_II), kar lahko pojasnimo z manjšo povezanostjo rezultatov in
preizkusov.
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Tabela 31: Lastne vrednosti in delež pojasnjene variance

pred ekstrakcijo
faktor

lambda

po ekstrakciji

po rotaciji

%
komula.
%
komula.
%
komula.
lambda
lambda
variance
%
variance
%
variance
%

1

4,325

20,596

20,596

4,325

20,596

20,596

3,127

14,890

14,890

2

3,179

15,138

35,734

3,179

15,138

35,734

2,360

11,238

26,129

3

1,668

7,943

43,677

1,668

7,943

43,677

2,247

10,698

36,826

4

1,598

7,609

51,286

1,598

7,609

51,286

2,119

10,090

46,917

5

1,165

5,548

56,834

1,165

5,548

56,834

2,083

9,917

56,834

6

1,105

5,263

62,097

7

1,025

4,881

66,978

8

0,941

4,482

71,461

9

0,826

3,934

75,395

10

0,794

3,781

79,175

11

0,679

3,235

82,41

12

0,617

2,939

85,349

13

0,563

2,682

88,031

14

0,521

2,481

90,512

15

0,483

2,300

92,812

16

0,415

1,978

94,79

17

0,333

1,586

96,376

18

0,287

1,368

97,744

19

0,237

1,128

98,871

20

0,181

0,861

99,732

21

0,056

0,268

100,000

S 5 ekstrahiranimi faktorji pojasnimo 56,8 % skupne variance spremenljivk. Po pravokotni
rotaciji prvi faktor pojasni 14,9 % variance, drugi faktor 11,2 % variance, tretji faktor 10,7 %,
četrti faktor 10,1 % variance in peti faktor 9,9 % variance.
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Tabela 32: Struktura faktorske matrike po pravokotni rotaciji "Varimax"

Faktor
1

2

3

4

5

t-mbp2_č

0,903

0,045

-0,014

0,177

-0,013

t-mbp1_č

0,875

0,053

-0,012

0,213

0,007

t-mbp1_št_n

0,699

0,003

-0,376

0,024

-0,339

t-mbp2_št_n

0,583

-0,122

-0,328

0,041

-0,423

pon_pov_III

0,100

0,750

0,077

-0,143

0,141

pon_pov_II

0,152

0,633

0,336

0,016

0,140

-0,268

0,573

-0,044

-0,077

0,146

pon_pov_I

0,054

0,570

0,298

0,129

0,045

avt_govor

-0,079

0,474

0,067

0,052

0,437

bral_raz

-0,436

0,442

-0,273

-0,129

-0,133

ods_gl_VI

-0,004

0,000

0,804

-0,188

-0,057

ods_gl_III

-0,053

0,180

0,701

-0,079

0,094

ods_zlog

-0,115

0,183

0,446

0,032

0,437

ods_gl_II

-0,15

0,206

0,445

0,181

-0,017

ran_b

0,099

0,089

0,041

0,817

-0,191

ran_št

0,287

0,116

0,081

0,669

0,368

ran_p

0,054

-0,248

-0,174

0,628

-0,068

ran_č

0,521

-0,080

-0,067

0,625

0,144

vid_p_m_koord

-0,024

0,188

0,120

0,004

0,742

vešč_tv_poj

-0,028

0,187

-0,243

-0,039

0,689

ods_gl_I

-0,073

-0,190

0,240

-0,016

0,300

sl_pom

Tabela 32 prikazuje vrednosti faktorskih uteži po posameznih indikatorjih.
Prvi faktor pojasni 14,9 % variance in smo ga poimenovali sposobnost dekodiranja besed
Najbolj ga opisujejo naslednji indikatorji:


branje besed 2 – čas (t-mbp2_č),



branje besed 1 – čas (t-mbp1_č),



branje besed 1 – število napak (t-mbp1_št_n),



branje besed 2 – število napak (t-mbp2_št_n),



hitro poimenovanje črk – čas (ran_č).

Faktor je unipolaren in ga opredeljujejo spremenljivke, ki označujejo dekodiranje in priklic
verbalno-vizualnih povezav, pri čemer sta pomembni točnost dekodiranja in hitrost branja.
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Učenci iz te skupine berejo hitreje, pri tem pa prepoznavajo besede na osnovi prepoznavanja
oz. dekodiranja morfemov (težje besed) in kot celo sliko (lažje besede). Vsakič, ko učenec
uspešno dekodira zahtevno težko besedo, ojačuje njeno pravopisno predstavo (Ehri in
Saltmarsh, 1995, v Vaessen, 2010; Reitsman, 1983, v Vaessen, 2010), s povečevanjem bralnih
izkušenj, ko učenec pravilno prebere besede, pa se povečuje število poznanih besed oz.
njegov bralni besednjak (Vaessen, 2010). Sklepamo lahko, da v tej skupini ni učencev, ki bi
imeli težave s priklicem in dekodiranjem. Njihova bralna sposobnost je povezana z večjo
količino vaje, kar prispeva k avtomatizaciji tehnike branja, usvojena tehnika branja pa je zelo
pomembna pri boljšem bralnem razumevanju. Lahko bi rekli več ko bralec bere, bolje in
hitreje bere, ob tem pa ohrani v delovnem in kratkoročnem spominu več informacij, kar vodi
v boljše bralno razumevanje.
Prvi faktor pojasnjuje največji odstotek skupne variance in kaže na pomemben vpliv
sposobnosti dekodiranja besed v latentni strukturi skupine učencev, ki nimajo težav na
področju bralnega razumevanja.
Drugi faktor pojasni 11,2 % variance in smo ga poimenovali razumevanje in pomnjenje
verbalno smiselnega gradiva (semantično). Najbolj ga pojasnjujejo indikatorji:


ponavljanje povedi - podredje (pon_pov_III),



ponavljanje povedi – priredje (pon_pov_II),



slušno pomnjenje (sl_pom),



ponavljanje povedi – prosto zložena enostavčna poved (pon_pov_I),



avtomatiziran govor (avt_govor),



bralno razumevanje (bral_raz).

Faktor je unipolaren in ga vsebinsko določajo spremenljivke, ki predstavljajo dobro
semantično razumevanje in slušno pomnjenje. Številne longitudinalne študije so pokazale
povezavo razvitost jezikovnih sposobnosti (besednjak, govorne jezikovne spretnosti, slušno
razumevanje) kot močne napovednike bralnega razumevanja (Muter, Hulme, Snowling in
Stevenson, 2004, v Verhoeven idr., 2011; Oakhill, Cain in Bryant, 2003). Ko so v svoji raziskavi
Goff, Pratt in Ong (2005, v Verhoeven idr., 2011) pri učencih od 3.-5. razreda raziskovali
povezanost bralnega razumevanja z njihovimi veščinami dekodiranja besed, govorno-
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jezikovnimi veščinami in delovnim spominom, so ugotovili, da so veščine dekodiranja besed
in govorno-jezikovne veščine daleč pomembnejši napovednik bralnega razumevanja kot pa
delovni spomin. Pomembnost jezikovnih komponent pri bralnem razumevanju pa sta v svoji
raziskavi dokazala tudi Verhoeven in Van Leeuwe (2008, v Verhoeven idr., 2011), saj so
rezultati pokazali, da bogat besednjak skupaj z visoko stopnjo slušnega razumevanja pomaga
učencem, da postanejo kompetentni v integraciji besed in besedila (angl. word-to-text
integration). Zaključimo lahko, da je bralno razumevanje učencev iz skupine, ki nima težav
na področju bralnega razumevanja, povezano tudi z njihovimi dobrimi jezikovnimi veščinami,
ki jim omogočajo dobro sledenje pomenu prebranega.
Tretji faktor pojasni 10,7 % variance in smo ga poimenovali kompleksno fonološko
zavedanje. Najbolj ga pojasnjujejo indikatorji:


odstranjevanje glasov VK1K2K3 (ods_gl_IV),



odstranjevanje glasov KVK1K2V (ods_gl_III),



odstranjevanje zlogov (ods_zlog),



odstranjevanje glasov – K1K2VKV (ods_gl_II).

Faktor je unipolaren in po svoji vsebini predstavlja zahtevnejše fonološke spretnosti, kot je
manipuliranje z glasovi in zlogi le ob notranji vizualni predstavi. Učenci iz skupine, ki nima
težav na področju bralnega razumevanja, imajo dobro usvojeno pravopisno predstavo besed,
tj. dobro fonološko zavedanje, ki je tesno povezano z učinkovitostjo branja in bralnega
razumevanja (Pikulski in Chard, 2005).
Četrti faktor pojasni 10,1 % variance in smo ga poimenovali hiter zaporedni priklic. Najbolj
ga pojasnjujejo indikatorji:


hitro poimenovanje barv – čas (ran_b),



hitro poimenovanje števil – čas (ran_št),



hitro poimenovanje predmetov – čas (ran_p),



hitro poimenovanje črk – čas (ran_č).

Faktor je unipolaren, opredeljujejo pa ga spremenljivke, ki označujejo hitro zaporedno
poimenovanje oz. hiter priklic. Hitro avtomatizirano poimenovanje, ki označuje, kako hitro
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lahko otroci poimenujejo zelo znane vizualne dražljaje, je po ugotovitvah različnih
strokovnjakov (Bowers in Wolf, 1993, v Li idr., 2011; DE Jong in van der Leij, 1999, v Li idr.,
2011; Georgiou, Parrila in Papadopoulos, 2008, v Li idr., 2011) zelo močan napovednik
bralnega razumevanja. Je eden izmed kognitivnih procesov, ki je osnova za izurjeno
prepoznavanje besed, kar pa je ključen vidik bralnega razumevanja (Scarborough, 1989, v Li
idr., 2011). Kirby, Parrila in Pfeiffer (2003, v Li idr., 2011) pripisujejo povezavo med bralnim
razumevanjem in hitrim avtomatiziranim poimenovanjem bralni tekočnosti. Ker je hitro
avtomatizirano poimenovanje predhodnik tekočnosti, tekočnost pa je potrebna za bralno
razumevanje, je potreben določen nivo hitrosti branja za ustrezno razumevanje (Li idr.,
2011). Lahko povzamemo, da imajo učenci iz skupine 2, ki nima težav na področju bralnega
razumevanja, dober avtomatiziran priklic in tekočnost branja, kar prispeva k njihovemu
dobremu bralnemu razumevanju.
Peti faktor pojasni 9,9 % variance in smo ga poimenovali miselna analiza in sinteza. Najbolj
ga pojasnjujejo indikator:


vidno-prostorska in motorična koordinacija (vid_p_m_koord),



veščina tvorjenja pojmov (vešč_tv_poj),



odstranjevanje glasov – KVKV (ods_gl_I).

Tudi zadnji faktor je unipolaren, za vse spremenljivke, ki ga pojasnjujejo pa velja, da se
nanašajo na procese analiziranja in sintetiziranja. Pri spremenljivki vidno-prostorska in
motorična koordinacija, ki predstavlja prerisovanje zahtevnejših oblik, je potrebna dobra
predhodna analiza narisanega in nato sinteza. Tudi spremenljivki veščina tvorjenja pojmov in
odstranjevanje glasov se nanašata na analizo in sintezo, ki pa se v tem primeru odvija na
miselnem nivoju. Za bralno razumevanje je pomembno analiziranje informacij in njihovo
sintetiziranje v pomen.
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5.3.4. Analiza in primerjava latentnih struktur
5.3.4.1.

Latentna struktura spremenljivk celotnega vzorca

Latentno strukturo celotnega vzorca učencev oblikuje pet faktorjev. Faktorji pojasnjujejo
60,3 % skupne variance spremenljivk. Prvi faktor, ki smo ga imenovali hitri verbalni priklic
vizualnih zaporedij, ter drugi faktor, ki smo ga imenovali verbalno pomnjenje in razumevanje
smiselnega gradiva, sta zasičena s po 6 manifestnimi spremenljivkami. Tretji faktor fonološko
zavedanje in manipulacija glasov je zasičen s petimi, četrti faktor poimenovan pomnjenje in
manipuliranje z zahtevnejšimi fonološkimi strukturami s tremi in peti faktor vizualno
prostorska in motorična koordinacija z eno manifestno spremenljivko. Za boljšo
diferenciacijo latentnih struktur v skupini 1 – učencev s težavami na področju bralnega
razumevanja, in v skupini 2 – učencev brez težav na področju bralnega razumevanja, smo se
odločili še za ločeni faktorizaciji sistema spremenljivk skupine 1 in sistema spremenljivk
skupine 2.
5.3.4.2.

Latentna struktura spremenljivk skupine učencev, ki imajo težave na
področju bralnega razumevanja

Na osnovi interpretacije posameznih faktorjev, ki pomembno določajo latentno strukturo
učencev s težavami na področju bralnega razumevanja, lahko ugotovimo, da latentno
strukturo težav bralnega razumevanja oblikuje pet faktorjev, ki pojasnjujejo 58,6 % skupne
variance. Vsi faktorji sistema so zasičeni z dvema ali več manifestnimi spremenljivkami.
Faktorji latentne strukture težav z bralnim razumevanjem pokrivajo pomanjkljivo razvitost
različnih kognitivnih in jezikovnih procesov branja ter slabše usvojeno tekočnost branja. V
latentni strukturi težav na področju bralnega razumevanja so se faktorji hierarhično
razporedili od hitrosti dekodiranja zaporedij, verbalnega pomnjenja in razumevanja
smiselnega gradiva, zahtevnejše ravni fonološkega zavedanja, pomnjenja in manipuliranja z
zahtevnejšimi fonološkimi strukturami do vizualno motorične koordinacije.
Iz strukture faktorjev, ki opredeljuje skupino otrok s težavami na področju bralnega
razumevanja, se jasno vidi slabo bralno razumevanje. Bralno razumevanje je močno odvisno
od razvitosti osnovnih kognitivnih in jezikovnih procesov branja, ki se razvijajo že v

213

Milena Košak Babuder BRALNO RAZUMEVANJE IN RAZVOJ BRANJA ZA UČENJE PRI OTROCIH IZ MANJ
SPODBUDNEGA OKOLJA ZARADI REVŠČINE

predšolskem obdobju. Za razvijanje teh sposobnosti sta pomembni pomoč in podpora
staršev, zlasti mater, pri otrokovem napredovanju v razvijanju jezikovnih spretnosti (od
obvladovanja jezikovnih pojmov, usvajanja jezikovnih slovničnih pravil, novih pojmov in
besed, razumevanja besed, razvijanja besednjaka) ter besednjak staršev ter komunikacija
med starši in otroki. Matere učencev, ki imajo težave na področju bralnega razumevanja, pa
imajo statistično pomembno nižjo izobrazbo kot matere iz skupine učencev brez težav na
področju bralnega razumevanja, zaradi česar lahko zaključimo, da v manjši meri prispevajo k
razvoju teh sposobnosti. Že ob samem začetku šolanja zaostajajo za svojimi vrstniki v
jezikovnem razvoju, splošni poučenosti in življenjskih izkušnjah.
5.3.4.3.

Latentna struktura spremenljivk skupine učencev, ki nimajo težav na
področju bralnega razumevanja

Na osnovi interpretacije posameznih faktorjev, ki pomembno določajo latentno strukturo
rezultatov učencev brez težav na področju bralnega razumevanja, lahko ugotovimo, da
latentno strukturo dobrega bralnega razumevanja oblikuje pet faktorjev, ki pojasnjujejo 56,8
% skupne variance. Faktorji latentne strukture dobrega bralnega razumevanja označujejo
druge sposobnosti in procese kot faktorji, ki vplivajo na težave pri bralnem razumevanju.
Učenci, ki imajo dobro bralno razumevanje, imajo nekatere kognitivne procese branja, kot so
fonološko zavedanje, hitro avtomatizirano poimenovanje ter tekočnost branja, že dobro
razvite, zato so bile nekateri preizkusi zanje premalo zahtevni. V latentni strukturi dobrega
bralnega razumevanja imajo glavni delež naslednje hierarhično razporejene latentne
dimenzije: sposobnost dekodiranja besed, razumevanje in pomnjenje verbalno smiselnega
besedila, kompleksno fonološko zavedanje, hitri zaporedni priklic ter miselna analiza in
sinteza.
5.3.4.4.

Podobnost med latentnimi strukturami

Iz primerjave vseh treh latentnih struktur je razvidno, da težave na področju bralnega
razumevanja označuje nekoliko drugačna latentna struktura, kot je latentna struktura
dobrega bralnega razumevanja in latentna struktura celotnega vzorca. Latentne strukture
nimajo popolnoma enakih faktorjev, lahko pa ugotavljamo skupne točke med posameznimi
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faktorji vseh latentnih struktur, kot so dekodiranje, pomnjenje in verbalno razumevanje in
zahtevnejše spretnosti fonološkega zavedanja.
Dekodiranje
Za vse tri latentne strukture je hierarhično najpomembnejši prvi faktor, ki pojasnjuje največji
delež variance celotnega sistema in je v strukturah povezan z veščino hitrega dekodiranja, pri
latentni strukturi težav na področju bralnega razumevanja in latentni strukturi dobrega
bralnega razumevanja pa se povezuje hitrost tudi z natančnostjo dekodiranja. S tem lahko
potrdimo, da ima pri branju in bralnem razumevanju ter posledično branju za učenje hitro in
natančno dekodiranje najpomembnejšo vlogo. V latentnih strukturah posameznih skupin so
v prvem faktorju po štiri enake manifestne spremenljivke, ki se nanašajo na natančno in hitro
dekodiranje, niso pa v faktorjih enako razporejene. Prvi faktor dobrega bralnega
razumevanja ima še dodatne štiri spremenljivke, ki merijo hitrost avtomatiziranega
poimenovanja. Hitrost avtomatiziranega poimenovanja je pokazatelj ortografske veščine,
ortografski dejavniki pa neodvisno prispevajo k bralni kompetentnosti, saj omogočajo
prepoznavanje večjih celot in hitrejše manj naporno branje (pravopisna strategija).
Razvoj veščin tekočega branja poteka od počasnega zaporednega fonološkega dekodiranja
do hitre avtomatične prepoznave besed (Ehri, 1995, 2005, v Vaessen, 2011; Share, 1999,
2008, v Vaessen, 2011), ki omogoča tekoče branje. Tekoče branje pa se nanaša na hitre,
učinkovite, natančne veščine prepoznavanja besed, ki omogočijo bralcu, da konstruira
pomen iz besedila (Pikulski in Chard, 2005). Učenci, ki imajo težave na področju bralnega
razumevanja (skupina 1), berejo počasneje in manj natančno s pogostimi napakami. Ker še
niso razvili veščin avtomatičnega dekodiranja, delijo svojo pozornost izmenično med dva
procesa – prepoznavanje besed oz. dekodiranje ter razumevanje oz. konstrukcijo pomena
besedila – zaradi česar je njihovo branje počasen, naporen in manj učinkovit proces (Pikulski
in Chard, 2005). Če procesiranje dekodiranja besed obremenjuje omejeno pozornost in
kognitivne zmožnosti, je zelo malo ali skoraj nič kapacitet na razpolago za procese
konstruiranja pomena iz besedila in odzivanja nanj, ki tudi zahtevajo pozornost. Zato je
avtomatizacija tekočega dekodiranja ključna za višje ravni bralnih dosežkov, kot je bralno
razumevanje.
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Pomnjenje in verbalno razumevanje
Drugi faktor vseh treh latentnih struktur je pri obeh strukturah povezan s sposobnostjo
delovnega in kratkoročnega pomnjenja ter bralnim razumevanjem. V latentnih dimenzijah
drugega faktorja posameznih skupin so po štiri enake manifestne spremenljivke, ki se
nanašajo na pomnjenje in verbalno razumevanje, ki pa so različno razporejene znotraj
faktorjev. V latentni dimenziji težav na področju bralnega razumevanja je vključena še
veščina tvorjenja pojmov, v latentni dimenziji dobrega bralnega razumevanja pa sta vključeni
spremenljivki ponavljanje prosto zloženih enostavčnih povedi, ki vsebujejo večje število
zahtevnejših besed in avtomatiziran govor. Vse tri spremenljivke merijo jezikovne procese, ki
so pomembni za bralno razumevanje. Pri učencih s težavami na področju bralnega
razumevanja se verbalno pomnjenje in razumevanje jezikovnega smiselnega gradiva
povezuje s sposobnostjo poznavanja in klasifikacije odnosov med besedami ter odkrivanja
osnovnih in bistvenih odnosov med pojmi. Pri učencih brez težav na področju bralnega
razumevanja pa je verbalno pomnjenje in razumevanje jezikovnega smiselnega gradiva
odvisno od dobre sposobnosti slušnega pomnjenja, ustrezno obsežnega besednjaka in
dobrega občutka za strukturo povedi. Besednjak je pomemben dejavnik uspešnosti branja
ne le na začetni stopnji razvoja branja, temveč tudi kasneje, ko v ospredje prihaja
razumevanje pri branju.
Zahtevnejše spretnosti fonološkega zavedanja
Štiri manifestne spremenljivke, ki merijo zahtevnejše spretnosti fonološkega zavedanja iz
tretjega faktorja latentne strukture dobrega bralnega razumevanja, so v latentni strukturi
težav na področju bralnega razumevanja razporejene v tretjem in četrtem faktorju, v vsakem
po dve. Fonološko zavedanje, ki ga merijo manifestne spremenljivke, je eden izmed
najpomembnejših kognitivnih procesov povezanih z branjem (Moats in Tolmin, 2009). V
tretjem faktorju težav na področju bralnega razumevanja so vključene tiste iz skupine
manifestnih spremenljivk odstranjevanja glasov in zlogov, ki so po svoji težavnosti najmanj
zahtevne (odstranjevanje zlogov ter glasov iz soglasniškega sklopa na začetku besede in iz
sklopa samoglasnik-soglasnik). V četrtem faktorju težav na področju bralnega razumevanja
pa sta vključeni manifestni spremenljivki odstranjevanja glasov z zahtevnejšimi soglasniškimi
sklopi (soglasniški sklop na sredini besede oz. tričrkovni soglasniški sklop) ter še manifestna
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spremenljivka ponavljanja prosto zloženih enostavčnih povedi. Vse tri manifestne
spremenljivke četrtega faktorja merijo posameznikovo manipuliranje z zahtevnejšimi
fonološkimi strukturami in njihovo pomnjenje. Dimenziji tretjega in četrtega faktorja težav
na področju bralnega razumevanja kažeta, da imajo učenci z bralnimi težavami še vedno
slabše razvite zahtevnejše fonološke spretnosti, ki jih večina učencev glede na bralne stopnje
po Challovi (1983, Carnine idr., 2004) usvoji do 8. leta starosti, ko se zaključi druga stopnja
namenjena utrjevanju spretnosti branja in pridobivanju bralne tekočnosti.

Primerjavo vseh treh latentnih struktur lahko zaključimo z ugotovitvijo, da je bralno
razumevanje veščina, ki je ni mogoče preprosto razstaviti na nekaj neodvisnih komponent
(Lipec Stopar, 2005). Na osnovi strukture latentnih faktorjev pa lahko sklepamo, da je
kakovost bralnega razumevanja odvisna od številnih jezikovnih in kognitivnih procesov
branja, ki so vpleteni v latentne strukture in jih povezujejo med seboj.
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5.3.5. Faktorska analiza vprašalnika za starše
Starši so odgovarjali na 16 trditev, merjenih na tristopenjski lestvici: 1 – popolnoma drži, 2 –
delno drži in 3 – ne drži. V nadaljevanju smo odgovore združili v dimenzije, pri tem pa smo si
pomagali z analizo glavnih komponent. Načeloma tovrstna lestvica odgovorov ne omogoča,
da jo obravnavamo kot intervalno spremenljivko, ki je pogoj za uporabo analize glavnih
komponent, zato smo rezultate, dobljene s to metodo, tudi dodatno preverili s
Spearmanovim koeficientom korelacije rangov in predvsem z vsebinskega vidika.
Normalizacija spremenljivk ni bila narejena, ker se z njo rezultati ne spremenijo (vrednost
Cronbachovega koeficienta ostane enaka).
Tabela 33: Vrednost Cronbachovega koeficienta

Cronbach's Alpha

N of Items

0,811

16

Tabela 34: Rezultat Kaiser-Meyer-Olkin testa in Bartlett testa

Kaiser-Meyer-Olkin test

0,791
2

Bartlett test

χ

728,261

df

120

P

0

Kaiser-Meyer-Olkin test ima dokaj visoko vrednost, Bartlett test pa je statistično pomemben.
Iz obeh vrednosti lahko sklepamo, da je faktorsko analizo smiselno uporabiti.
Rezultati analize glavnih komponent pokažejo, da moramo trditev 'Rad in pozorno sledi
oddajam na televiziji' izločiti, ker se trditev namreč ne nanaša zgolj na branje oziroma bralno
kulturo. Pri trditvi 'Branje mu gre težko' smo lestvico odgovorov obrnili, ker ima ta trditev
glede na ostale nasprotno konotacijo. Vrednost Cronbachovega koeficienta, ki meri
zanesljivost merskega instrumenta, z izločitvijo te trditve znaša 0,811, kar pomeni dokaj
dobro zanesljivost. Kaiser-Meyer-Olkinov preizkus ustreznosti vzorca znaša 0,791, kar
pomeni, da je korelacijska matrika pozitivno definitna in tako primerna za faktorizacijo.
Bartlettov preizkus sferičnosti je statistično značilen (χ2 = 728,261, p<0,001), s čimer lahko
potrdimo, da faktorski model zajame dovolj variance spremenljivk.
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Slika 5: Diagram lastnih vrednosti

Diagram lastnih vrednosti (Scree diagram) pokaže, da lahko 16 trditev obravnavamo v sklopu
treh komponent, ki skupaj pojasnijo 49,7 % variabilnosti spremenljivk, kar je zadovoljivo.
Prav tako imajo tri komponente lastno vrednost nad 1, kar je tudi eden od kriterijev za izbor
komponent.
Tabela 35: Lastne vrednosti in delež pojasnjene variance

pred ekstrakcijo
faktor

lambda

po ekstrakciji

po rotaciji

%
komula.
%
komula.
%
komula.
lambda
lambda
variance
%
variance
%
variance
%

1

4,308

26,925

26,925

4,308

26,925

26,925

3,036

18,974

18,974

2

2,372

14,822

41,748

2,372

14,822

41,748

2,466

15,415

34,388

3

1,259

7,868

49,615

1,259

7,868

49,615

2,436

15,227

49,615

4

0,980

6,125

55,740

5

0,942

5,888

61,629

6

0,861

5,382

67,011

7

0,832

5,201

72,212

8

0,776

4,851

77,063

9

0,649

4,056

81,119

10

0,572

3,573

84,692

11

0,497

3,107

87,799

12

0,496

3,097

90,896

13

0,405

2,530

93,426

14

0,372

2,328

95,754

15

0,343

2,146

97,900

16

0,336

2,100

100,000
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Za lažjo interpretacijo faktorskih uteži uporabimo še pravokotno rotacijo (metoda Varimax),
ki pojasnjeno varianco bolj enakomerno porazdeli po komponentah. Po rotaciji s prvo
komponento pojasnimo 18,9 %, z drugo 15,4 % in s tretjo 15,2 % celotne variance
spremenljivk.
Tabela 36: Komponentna struktura

Komponente
1

2

3

branje_dobro_st

0,739

0,070

0,120

branje_težko_st

0,714

-0,190

0,108

branje_neob_st

0,696

0,104

0,195

branje_pred_st

0,677

-0,058

-0,017

knjižnica_st

0,646

0,254

0,221

branje_izbere_st

0,643

0,362

-0,057

časopis_dom_st

0,101

0,716

0,026

knjige_dom_st

0,131

0,673

0,213

branje_odr_st

0,009

0,666

0,183

knjige_prostor_st

0,117

0,636

0,259

branje_spanje_st

-0,215

0,499

0,356

pš_cd_st

-0,027

0,097

0,720

pš_igre_st

0,092

0,152

0,654

pš_pravlj_st

0,141

0,294

0,64

darilo_knjiga_st

0,095

0,150

0,617

pš_kino_st

0,283

0,114

0,557

Prva dimenzija združuje šest trditev. Trditve se nanašajo na odnos do branja, pri tem višja
vrednost te dimenzije pomeni bolj pozitiven odnos do branja. Dimenzija se nanaša na
otrokovo sposobnost branja (branje_dobro_st, branje_težko_st, branje_pred_st), željo po
branju tudi tistih knjig, ki niso obvezno šolsko čtivo (branje_neob_st), tudi veselje do
knjižnice (knjižnica_st) in željo po samostojnem izbiranju knjig (branje_izbere_st).
Druga dimenzija zajema pet trditev in se nanaša na bralno kulturo v domačem okolju, ki jo
sicer merimo posredno, in sicer glede na to, ali imajo doma različne revije, časopise in drugo
gradivo

za

branje

(časopis_dom_st),

leposlovne

knjige,

slovarje,

enciklopedije

(knjige_dom_st) itd., ali ima otrok možnost videti, da odrasli berejo (branje_odr_st), ali ima
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tudi lastne knjige (knjige_prostor_st) ter ali mu starši berejo, preden gre spat
(branje_spanje_st).
Tretja dimenzija zajema tri trditve, ki se nanašajo na spodbude za spodbujanje bralne
kulture v predšolskem obdobju (pš_cd_st, pš_igre_st, pš_pravlj_st, pš_kino_st). S to
dimenzijo je povezana tudi trditev Za darilo mu kupite knjigo (darilo_knjiga_st) in si jo v tem
kontekstu razlagamo, da prav tako nanaša na otrokovo predšolsko obdobje. Otroci, ki so jim
v otroštvu brali in imajo pozitivne izkušnje povezane z branjem, se veselijo daril v obliki
knjige.
V nadaljevanju izračunamo nove spremenljivke, ki so povprečje vrednosti trditev, ki sodijo v
isto dimenzijo. Na ta način dobimo spremenljivke Likertovega tipa, ki so intervalnega
značaja.
Tabela 37: Dimenzije

N

Min

Max

AS

Std. devi.

DIMS_1 Odnos do branja

168

1

3,0

1,6171

0,46806

DIMS_2 Bralna kultura v domačem okolju

168

1

2,6

1,5833

0,40323

DIMS_3 Spodbujanje bralne kulture v
predšolskem obdobju

168

1

3,0

1,6155

0,43554

Vse tri dimenzije, odnos do branja, bralna kultura v domačem okolju ter spodbujanje bralne
kulture v predšolskem obdobju so pomembni dejavniki razvoja branja, bralnega razumevanja
in branja za učenje, ki je ključno za posameznikov razvoja pismenosti. Bralno razumevanje ne
zahteva le sposobnosti dekodiranja besedila in pomnjenja napisanega, temveč tudi bralčev
dober besednjak in razvitost jezikovnih spretnosti, predhodne izkušnje povezane z bralno
kulturo v domačem, družinskem okolju ter dostopnost do knjig. Primanjkljaji na teh
področjih povzročajo učencem iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine težave na
področju bralnega razumevanja (Walker, 2011) in zmanjšujejo učno uspešnost. Prepletanje
in medsebojno vplivanje teh dejavnikov v družinskem okolju, ki vplivajo na posameznikovo
uspešnost v kasnejšem odraslem obdobju, potrjujejo tudi različne študije domačin in tujih
avtorjev (Parson in Bynner, 1998; Knaflič, Mirčeva in Možina, 2001; Klebanov, Brooks-Gunn,
Chase-Lansdale in Gordon, 1997; Davie idr., 1972, v Mittler, 2000; Wedge in Prosser, v
Mittler, 2000).
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5.4. DISKRIMINANTNA ANALIZA

Z diskriminantno analizo smo želeli ugotoviti strukturo in diskriminantno vrednost
posameznih manifestnih spremenljivk. Skušali smo tudi ugotoviti, katere od manifestnih
spremenljivk najbolje diskriminirajo obe skupini in kako lahko na osnovi tako oblikovanega
prediktorskega modela manifestnih spremenljivk določimo pripadnost vzorcu učencev iz
skupine 1 – učenci s težavami na področju bralnega razumevanja, in vzorcu učencev iz
skupine 2 – učenci brez težav na področju bralnega razumevanja za vsakega posameznika.
Tabela 38: Povprečja skupin

spremenljivke

Povprečja skupin
Skupina 1

Skupina 2

skupaj

ran_b

51,7976

47,8333

49,8155

ran_št

30,6667

29,5476

30,1071

ran_p

65,869

59,25

62,5595

ran_č

26,0714

24,3929

25,2321

pon_pov_I

2,7857

4,1548

3,4702

pon_pov_II

5,7857

6,8095

6,2976

pon_pov_III

6,5119

8,9405

7,7262

ods_gl_vsota

15,7857

17,9167

16,8512

ods_zlog

5,3333

6,5476

5,9405

sl_pom

36,0476

41,7857

38,9167

avt_govor

52,6667

57,2262

54,9464

vešč_tv_poj

50,4048

56,9762

53,6905

vid_p_m_koord

47,6548

53,1786

50,4167

3,2143

4,8333

4,0238

70,4048

55,2619

62,8333

5,8333

3,1071

4,4702

105,619

83,2143

94,4167

9,881

5,1667

7,5238

bral_raz
t-mbp1_č
t-mbp1_št_n
t-mbp2_č
t-mbp2_št_n

Skupina 1 ……. skupina učencev s težavami na področju bralnega razumevanja
Skupina 2 ……. skupina učencev brez težav na področju bralnega razumevanja

Že grob vpogled v aritmetične sredine rezultatov na posameznih spremenljivkah kaže, da
obstajajo razlike med rezultati skupine 1 in skupine 2. Učenci iz skupine 1 imajo v primerjavi s
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skupino 2 višje aritmetične sredine pri vseh manifestnih spremenljivkah, ki merijo čas in
število napak ter nižje aritmetične sredine pri vseh manifestnih spremenljivkah, kjer višja
vrednost pomeni boljši rezultat.
Učenci iz skupine 1 so porabili več časa pri RAN preizkusih – poimenovanje barv, predmetov,
števk in črk (ran_b, ran_št, ran_p, ran_č ) v primerjavi z učenci iz skupine 2. Prav tako je
skupina 1, v primerjavi s skupino 2, porabila več časa (t-mbp1_č, t-mbp1_št_n) in naredili več
napak (t-mbp2_č in t-mbp2_št_n) pri obeh preizkusih testa motenosti v branju in pisanju.
Pri podtestih testa ACADIA slušno pomnjenje (sl_pom), avtomatiziran govor (avt_govor),
veščina tvorjenja pojmov (vešč_tv_poj) in vidno-prostorska in motorična koordinacija
(vid_p_m_koord) predstavljajo rezultate standardizirane vrednosti. Pri vsakem podtestu se
število doseženih točk giblje med 0 in 20, pripadajoče standardizirane vrednosti doseženih
točk med posameznimi testi pa so približno enake. Pri vseh štirih podtestih so učenci iz
skupine 1 v primerjavi z učenci iz skupine 2 dosegli nižje povprečno število točk.
Prav tako so učenci iz skupine 1 – skupina učencev s težavami na področju bralnega
razumevanja – dosegli nižje povprečno število točk pri preizkusu bralnega razumevanja
(bral_raz), preizkusu ponavljanje povedi (pon_pov_I, pon_pov_II, pon_pov_III) ter podtestih
Testa fonološkega zavedanja (ods_gl_vsota, ods_zlog) v primerjavi s skupino 2.
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Tabela 39: Testiranje enakosti povprečij

spremenljivke

Wilks' Lambda

F

df1

df2

P

ran_b

0,968

5,469

1

166

0,021

ran_št

0,991

1,519

1

166

0,220

ran_p

0,937

11,229

1

166

0,001

ran_č

0,969

5,391

1

166

0,021

pon_pov_I

0,859

27,160

1

166

0,000

pon_pov_II

0,903

17,777

1

166

0,000

pon_pov_III

0,760

52,470

1

166

0,000

ods_gl_vsota

0,864

26,196

1

166

0,000

ods_zlog

0,890

20,500

1

166

0,000

sl_pom

0,904

17,724

1

166

0,000

avt_govor

0,837

32,416

1

166

0,000

vešč_tv_poj

0,852

28,932

1

166

0,000

vid_p_m_koord

0,920

14,340

1

166

0,000

bral_raz

0,595

112,946

1

166

0,000

t-mbp1_č

0,923

13,777

1

166

0,000

t-mbp1_št_n

0,889

20,663

1

166

0,000

t-mbp2_č

0,930

12,517

1

166

0,001

t-mbp2_št_n

0,826

35,037

1

166

0,000

Testiranje univariantne enakosti skupinskih aritmetičnih sredin med ciljnima skupinama je
pokazalo, da so razlike med aritmetičnimi sredinami statistično pomembne pri vseh
spremenljivkah, razen pri spremenljivki hitrega poimenovanja števil (ran_št). To pomeni, da
se ciljni skupini statistično pomembno razlikujeta v rezultatih na vseh preostalih
spremenljivkah. Glede na velikost F testa so te razlike največje pri spremenljivkah bralno
razumevanje (bral_raz) in ponavljanje podredno zloženih povedi (pon_pov_III) ter najmanjše
pri spremenljivkah hitrost branja daljših besed (t-mbp2_č) ter hitro poimenovanje
predmetov (ran_p), hitro poimenovanje barv (ran_b) in hitro poimenovanje črk (ran_č).
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Tabela 40: Koeficienti klasifikacije

skupina

spremenljivka

skupina 1

ran_b
ran_št
ran_p
ran_č
pon_pov_I
pon_pov_II
pon_pov_III
ods_gl_vsota
ods_zlog
sl_pom
avt_govor
vešč_tv_poj
vid_p_m_koord
bral_raz
t-mbp1_č
t-mbp1_št_n
t-mbp2_č
t-mbp2_št_n
(Konstanta)

skupina 2

0,287
-0,384
0,272
1,598
-1,445
0,870
-0,449
3,087
-0,838
0,144
1,728
0,521
0,211
2,846
-0,019
-1,376
0,005
1,605

0,290
-0,369
0,269
1,629
-1,086
0,721
-0,137
3,209
-0,743
0,094
1,738
0,545
0,275
4,439
-0,039
-1,354
0,007
1,563

-127,532

-142,326

Skupina 1 ……. skupina učencev s težavami na področju bralnega razumevanja
Skupina 2 ……. skupina učencev brez težav na področju bralnega razumevanja

Tabela 41: Kanonična diskriminantna funkcija

Funkcija

Lastna vrednost

Koeficient
kanonične
korelacije

1

1,178

0,735

Wilks' Lambda

2

Stopnje
prostosti

P

0,459

122,209

18

0.000

Ker smo analizirali dve skupini, je mogoča le ena diskriminantna funkcija. Njeno strukturo
sestavljajo njeni koeficienti. Diskriminantna funkcija ima kar visoko lastno vrednost (1,178),
prav tako je dosti visok tudi koeficient kanonične korelacije (0,735) in zato je visoka tudi
stopnja diskriminativnosti (0,735). Nizka Wilksova Lambda (0,459) govori o razlikah med
aritmetičnimi sredinami v diskriminantni funkciji obeh skupin. Test diskriminantnih funkcij je
statistično zelo pomemben (pomembnost Wilksove Lambde smo preverjali s 2 testom), kar
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pomeni, da se skupina 1 in skupina 2 močno razlikujeta po spremenljivkah, s katerimi smo
skupini primerjali.

Tabela 42: Standardizirani koeficienti kanonične diskriminantne funkcije

Funkcija
1
0,729
0,314
0,283
0,282
0,153
0,089
0,077
0,066
0,041
0,039
0,035
0,024
0,011
-0,015
-0,100
-0,109
-0,206
-0,238

Spremenljivka
bral_raz
pon_pov_III
pon_pov_I
vid_p_m_koord
ods_gl_vsota
vešč_tv_poj
ods_zlog
ran_č
ran_št
t-mbp1_št_n
t-mbp2_č
avt_govor
ran_b
ran_p
t-mbp2_št_n
pon_pov_II
sl_pom
t-mbp1_č

Višino standardiziranih kanoničnih koeficientov diskriminantne funkcije lahko interpretiramo
kot indikatorje za relativno pomembnost spremenljivk oz. doprinos k skupni diskriminantni
funkciji.
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Tabela 43: Strukturna matrika

Funkcija

Spremenljivka

1

bral_raz

0,760

pon_pov_III

0,518

t-mbp2_št_n

-0,423

avt_govor

0,407

vešč_tv_poj

0,385

pon_pov_I

0,373

ods_gl_vsota

0,366

t-mbp1_št_n

-0,325

ods_zlog

0,324

pon_pov_II

0,302

sl_pom

0,301

vid_p_m_koord

0,271

t-mbp1_č

-0,265

t-mbp2_č

-0,253

ran_p

-0,240

ran_b

-0,167

ran_č

-0,166

ran_št

-0,088

Strukturna matrika kaže povprečne korelacije med vrednostjo diskriminantne funkcije in
vrednostjo manifestnih spremenljivk našega sistema. Spremenljivke so urejene v zaporedju
glede na velikost njihove povezanosti z diskriminantno funkcijo po padajoči moči korelacije.
Pomembne korelacije med diskriminantno funkcijo in manifestnimi spremenljivkami so vse
tiste, ki imajo vrednost 0,30 ali več. Deset korelacij med diskriminantno funkcijo in
manifestnimi spremenljivkami je pozitivnih, osem korelacij pa je negativnih. Negativne
korelacije so se pojavile zaradi načina merjenja pri teh spremenljivkah, saj sta čas in število
napak merilo uspešnost na posameznih preizkušnjah. Višji rezultat (v sekundah ali število
napak) pomeni slabši dosežek (čas reševanja).
Eden izmed ciljev naše raziskave je poiskati spremenljivke oz. merske inštrumente, ki
najbolje razlikujejo med skupino 1 – skupina učencev s težavami na področju bralnega
razumevanja in skupino 2 – skupina učencev brez težav na področju bralnega razumevanja.
Razporeditev rezultatov strukturne matrike, ob upoštevanju kriterija pomembnosti, je
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pokazala, da je 11 spremenljivk pomembnih in odločujočih pri razločevanju skupine 1 od
skupine 2. Diskriminantna funkcija ima pomembne uteži pri spremenljivkah:


bral_raz – Test bralnega razumevanja,



pon_pov_III – Test ponavljanja povedi – podredno zložena poved,



t-mbp2_št_n – Test motenosti v branju in pisanju – število napak pri branju daljših
besed,



avt_govor – ACADIA podtest – avtomatiziran govor,



vešč_tv_poj – ACADIA podtest – veščina tvorjenja pojmov,



pon_pov_I – Test ponavljanja povedi – prosto in zložena poved,



ods_gl_vsota – Test fonološkega zavedanja – odstranjevanje glasov,



t-mbp1_št_n – Test motenosti v branju in pisanju – število napak pri branju daljših
besed,



ods_zlog – Test fonološkega zavedanja – odstranjevanje zlogov,



pon_pov_II – Test ponavljanja povedi – priredno zložena poved,



sl_pom – ACADIA podtest – slušno pomnjenje.

Ostale spremenljivke v našem sistemu ne dosegajo zadovoljive zanesljivosti, da bi lahko
razlikovale med obema skupinama učencev in bile pri tem pomembne.
Največji doprinos k razlikovanju med skupino 1 in skupino 2 ima spremenljivka bralno
razumevanje (bral_raz). Za uspešno reševanje naloge je pomembno dobro bralno
razumevanje daljšega besedila, ki se ga preveri s pomočjo vprašanj.
Pri razlikovanju skupin imajo pomembno vlogo tudi vse tri spremenljivke iz testa ponavljanja
povedi: ponavljanje podredno zloženih povedi (pon_pov_III), ponavljanje prosto zloženih
povedi (pon_pov_I) ter ponavljanje priredno zloženih povedi (pon_pov_II). Za uspešno
reševanje nalog vseh treh preizkusov testa ponavljanje besedi zahteva dobre sposobnosti
usvojenosti slovničnih pravil (Grobler, 2011), dobro delovno in kratkoročno pomnjenje,
pozornost in koncentracijo. Ker so povedi daljše (od deset do dvanajst besed) ter vsebujejo
tudi zahtevnejše besed (manj znane, daljše, s soglasniškimi sklopi), pa merijo tudi raven
jezikovne kompetence. Dobro bralno razumevanje je odvisno od pomnjenja in razumevanja
bolj kompleksnega literarnega in abstraktnega jezika. Eghert (1998, v Lipec Stopar, 1999)
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ugotavlja v svoji raziskavi pomembno povezanost bralnega razumevanja z ekspresivnim in
receptivnim besednjakom.
Spremenljivki, ki tudi doprineseta k diskriminaciji med skupinama, sta spremenljivki iz testa
motenosti v branju in pisanju število napak pri branju daljših besed (t-mbp2_št_n) in število
napak pri branju kratkih besed (t-mbp1_št_n), ki merita pravilnost branja. Za uspešno
reševanje obeh preizkusov je pomembno natančno dekodiranje kratkih in dolgih besed,
dobro dekodiranje besed s soglasniškimi sklopi, brez možnosti uporabe konteksta
(dekodiranje besede, ki je v kontekstu, je hitrejše in učinkovitejše). Tekoče branje, ki poteka
od počasnega zaporednega fonološkega dekodiranja do hitre avtomatične prepoznave besed
(Ehri, 1995, 2005, v Vaessen, 2011; Share, 1999, 2008, v Vaessen, 2011), omogoča bralcu, da
konstruira pomen iz besedila (Pikulski in Chard, 2005) ter s tem razume prebrano.
Naslednja spremenljivka, ki največ doprinese k razlikovanju skupin je spremenljivka ACADIA
– podtest avtomatiziran govor (avt_govor). Za uspešno reševanje nalog tega podtesta so
potrebni pozorno poslušanje, besedno pomnjenje in diskriminacija besed. V avtomatiziran
govor je v določeni meri vključena tudi verbalna produkcija. Dobro bralno razumevanje imajo
tisti učenci, ki imajo dobro sposobnost pomnjenja, starosti ustrezno obsežen besednjak ter
dober občutek za strukturo povedi.
Na diskriminacijo skupine doprinese tudi spremenljivka ACADIA – podtest veščina tvorjenja
pojmov (vešč_tv_poj). Za reševanje tega podtesta so potrebne sposobnosti poznavanja
odnosov, sposobnost klasifikacije ter sposobnost odkrivanja osnovnih in bistvenih odnosov
med pojmi. Bralno razumevanje je odvisno od besednjaka, govorno jezikovnih spretnosti,
razumevanja napisanih besed in pojmov ter obvladovanja stavčnih struktur.
K razlikovanju skupin pomembno doprineseta spremenljivki Testa fonološkega zavedanja
odstranjevanje glasov – vsota (ods_gl__vsota) in odstranjevanje zlogov (ods_zlog). Za razliko
od temeljnih fonoloških veščin, kot so zavedanje besed, zavedanje in

iskanje rim ter

aliteracij, spajanje glasov – sinteza, sta veščini manipuliranja z glasovi in zlogi zahtevnejši
fonološki spretnosti (Moats in Tolman, 2009). Odstranjevanje zlogov in glasov iz slišane
besede zahteva dobro vizualno predstavo besede ob ustrezni kapaciteti delovnega spomina
in usmerjene pozornosti ter dobro spretnost dekodiranja, ki omogoči nastanek nove besede.
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Fonološko zavedanje je eden izmed najpomembnejših kognitivnih procesov povezanih z
branjem in bralnim razumevanjem.
Kot zadnja spremenljivka, ki še pripomore k razlikovanju med skupinama je spremenljivka
ACADIA podtest slušno pomnjenje (sl_pom), ki meri sposobnost neposrednega slušnega
pomnjenja in tudi fluentno inteligentnost. Uspešno reševanje tega podtesta zahteva dobro
kratkoročno pomnjenje števil in besed, pomnjenje zaporedja, vizualizacijo, pozornost in
koncentracijo. Sposobnost slušnega pomnjenja pomembno vpliva na razvoj vseh jezikovnih
sposobnosti in je odvisna od jezikovnih spodbud v okolju. Slušno pomnjenje se razvija ob
pogovarjanju otrok s starši, ob poslušanju pravljic in navodil. Otroci ob tem razvijajo svoj
besednjak, ki je ob dekodiranju in slušnem razumevanju zelo pomemben za razvoj
sposobnosti učinkovitega bralnega razumevanja. Bralno razumevanje pa je tudi močno
odvisno od sposobnosti delovnega in kratkoročnega pomnjenja.

Tabela 44: Centroidi skupin

funkcija
skupina

1

skup. 1

-1,079

skup. 2

1,079

Skupina 1 ……. skupina učencev s težavami na področju bralnega razumevanja
Skupina 2 ……. skupina učencev brez težav na področju bralnega razumevanja

Da bi lahko razložili rezultate diskriminativnih spremenljivk, moramo poznati smer
spremenljivk v odnosu na analizirano skupino. Centroidi skupin predstavljajo povprečne
vrednosti kanoničnih oz. diskriminativnih spremenljivk za obe skupini. Smer diskriminantne
funkcije je takšna, da predstavlja pozitivna vrednost rezultate učencev iz skupine 2,
negativna vrednost pa rezultate učencev iz skupine 1. Centroida se med seboj razlikujeta, kar
kaže na dobro razlikovanje med skupinama.
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Tabela 45: Rezultati klasifikacije

Predvidena pripadnost

%

Skupaj

skupina

Skupina 1

Skupina 2

skupina 1

74

10

84

skupina 2

15

69

84

skupina 1

88,1

11,9

100

skupina 2

17,9

82,1

100

Skupina 1 ……. skupina učencev s težavami na področju bralnega razumevanja
Skupina 2 ……. skupina učencev brez težav na področju bralnega razumevanja

S pomočjo izbranega sistema spremenljivk je pravilno uvrščenih 88,1 % učencev iz skupine 1
in 82,1 % učencev iz skupine 2. Skupaj je pravilno razvrščenih 85,1 % vseh učencev vzorca,
kar kaže, da se skupini dobro razlikujeta glede na opazovane spremenljivke.
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5.5. REZULTATI IN INTERPRETACIJA ODGOVOROV VPRAŠALNIKA ZA
UGOTAVLJANJE METAKOGNITIVNIH STRATEGIJ PRI MLAJŠIH
UČENCIH ZA OBE SKUPINI

Za vsako vprašanje v 'Vprašalniku za ugotavljanje metakognitivnih strategij za mlajše učence'
smo dobili listo ključnih pojmov znotraj besedilne baze podatkov in pogostost (frekvenco)
njihovega pojavljanja v posameznih enotah. Iz tega smo lahko ugotovili, kam se večinoma
nagibajo odgovori učencev oz. katere pojme pogosteje najdemo v enotah in katere redkeje.
Za boljšo preglednost smo podobne odgovore, ki predstavljajo strategije učencev, združili v
skupine. Vprašalnik je sestavljen iz petih vprašanj, od katerih se prvo vprašanje nanaša na
strategije, ki jih učenci uporabljajo pred pričetkom branja, naslednji dve vprašanji se
nanašata na strategije, ki jih učenci uporabljajo med branjem, ter zadnji dve vprašanji, ki se
nanašata na strategije, ki jih učenci uporabljajo, ko preberejo vsebino. Pri vsakem vprašanju
so učenci lahko navedli neomejeno število strategij.

5.5.1. Primerjava metakognitivnih strategij pred branjem med skupinama
Zbrane strategije učencev na vprašanje 'Kaj najprej naredim, preden začnem brati?', smo
glede na njihovo podobnost razvrstili v naslednje skupine:
(1) Skupina odgovorov, ki se nanaša na predpriprave na branje (si umijem roke; se
zberem in umirim; pripravim mizo; se usedem);
(2) Skupina odgovorov, ki se nanaša na preverjanje značilnosti tiska (pogledam
ilustracije; pogledam število strani; pogledam, če veliko piše; pogledam, kakšne so
črke; pogledam, kako dolga je zgodba);
(3) Skupina odgovorov, ki se nanaša na orientacijo v knjigi (preberem ime avtorja;
preberem naslov; preberem ime ilustratorja; preberem navodilo; preberem povzetek;
preberem uvod; pogledam leto izdaje, kdaj je bila knjiga napisana; pogledam kazalo;
prelistam knjigo);
(4) Skupina odgovorov brez strategij pred branjem (nič ne naredim).
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Tabela 46: Pogostost pojavljanja odgovorov na vprašanje 'Kaj najprej naredim, preden začnem brati?'
za obe skupini

predpriprave na branje
preverjanje značilnosti tiska
orientacija v knjigi
brez strategij

skupina
Skupina 1
f
f (%)
10
6,30
40
25,00
104
65,00
6
3,80

Skupina 2
f
f (%)
9
4,80
49
25,90
130
68,80
1
0,50

19
89
234
7

f (%)
5,40
25,50
67,00
2,00

skupaj

160

189

349

100,00

Kaj najprej naredim, preden
začnem brati?

100,00

100,00

Skupaj
f

Skupina 1 ……. skupina učencev s težavami na področju bralnega razumevanja
Skupina 2 ……. skupina učencev brez težav na področju bralnega razumevanja

Iz odgovorov učencev na vprašanje Kaj najprej narediš, preden začneš brati?, lahko
razberemo določene razlike med odgovori učencev iz skupine 1 in učenci iz skupine 2 pri
izbiri in uporabi predbralnih strategij. Učenci iz skupine 2 uporabljajo več različnih strategij v
primerjavi z učenci iz skupine 1. Le en učenec iz skupine 2 je navedel, da ne uporablja
nobene izmed strategij, medtem ko je med učenci iz skupine 1 takšnih kar 6. Učence iz
skupine 2 v večjem deležu zanimajo zunanje značilnosti knjige, preden se lotijo branja, kako
obsežno je bralno gradivo, koliko ima strani ter tipografske značilnosti besedila (velikost,
oblika črk, presledki med vrsticami), v primerjavi z učenci iz skupine 1. Učenci iz skupine 2 si
tudi pogosteje ogledujejo ilustracije, ki jim pomagajo aktivirati njihovo predznanje, prav tako
pa, v primerjavi z učenci iz skupine 1, pogosteje in večkrat uporabljajo strategije iz skupine
orientacija v knjigi. Vse strategije iz te skupine (preberem ime avtorja, preberem naslov,
preberem ime ilustratorja, preberem navodilo, preberem povzetek, preberem uvod,
pogledam leto izdaje, kdaj je bila knjiga napisana, pogledam kazalo, prelistam knjigo)
spodbujajo aktiviranje predhodnega znanja. Aktiviranje predhodnega znanja pred pričetkom
branja je ena izmed temeljnih metakognitivnih strategij, ki učencem pomaga, da predvidijo
vsebino, kar jim omogoča lažje dekodiranje besedila in globlje razumevanje njegovega
pomena (Price, 2010).
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5.5.2. Primerjava metakognitivnih strategij med branjem med skupinama
Vprašalnik vsebuje dve vprašanji, s pomočjo katerih smo ugotavljali metakognitivne
strategije, ki jih učenci uporabljajo med samim branjem. Zanimalo nas je, kaj delajo, medtem
ko berejo oz. želeli smo izvedeti, katere metakognitivne strategije uporabljajo za sledenje
vsebini ter kaj naredijo, če ne razumejo dobro tistega kar berejo.
Zbrane odgovore učencev na vprašanje 'Kaj delam, medtem ko berem?' smo glede na
njihovo podobnost razvrstili v naslednje skupine:
(1) Skupina odgovorov, ki se nanaša na konkretna vedenja povezana z branjem (gledam
v knjigo; gledam ilustracije, slike; berem na glas; berem počasi; premikam oči; si
kažem s prstom; sedim);
(2) Skupina odgovorov, ki se nanaša na učenčevo spremljanje in zavestno kontrolo
branja (berem; pazim, da pravilno berem; sem pozoren-a na ločila; če se zmotim, še
enkrat preberem; berem natančno);
(3) Skupina odgovorov, ki se nanaša na aktivno izvajanje strategij bralnega razumevanja
(si v mislih predstavljam, kar berem; se poglobim v branje; si predstavljam, da sem v
zgodbi jaz; si zapomnim, kar preberem; premišljujem o tem, kar berem; se učim
besede; si predstavljam besede; v mislih ponavljam vsebino; si predstavljam, kako bi
se to dogajalo, zgodilo v resnici; premišljujem, kaj se bo zgodilo; sem pozoren-a na
pomen besed);
(4) Skupina odgovorov brez strategij med branjem (nič ne naredim, ne vem).
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Tabela 47: Pogostost pojavljanja odgovorov na vprašanje 'Kaj delam, medtem ko berem?' za obe
skupini
skupina
Kaj delam, medtem ko berem?
konkretna vedenja povezana z
branjem
spremljanje in zavestna kontrola
branja
aktivno izvajanje strategij
bralnega razumevanja
brez strategij
skupaj

Skupina 1
f
f (%)

Skupina 2
f
f (%)

Skupaj
f

f (%)

21

17,40

18

14,60

39

15,90

41

33,90

22

17,90

63

25,70

47

38,80

80

65,00

127

51,80

11
121

9,90
100,00

3
123

2,40
100,00

14
244

5,70
100,00

Skupina 1 ……. skupina učencev s težavami na področju bralnega razumevanja
Skupina 2 ……. skupina učencev brez težav na področju bralnega razumevanja

Iz deležev odgovorov na vprašanje Kaj delam, medtem ko berem? lahko razberemo da so
med skupino 1 in skupino 2 precejšnje razlike. Učenci iz skupine 1 v večjem deležu ne znajo
opredeliti, kaj delajo med branjem (9,9 %), saj med branjem še vedno pretežno spremljajo in
zavestno kontrolirajo branje (33,9 %), da berejo pravilno in natančno, da upoštevajo ločila,
pri tem pa si pogosto pomagajo tako, da berejo počasi in da sledijo besedilu s prstom (iz
skupine strategij konkretnih vedenj povezanih z branjem – 17,4 %), medtem ko učenci iz
skupine 2 v večjem deležu že aktivno izvajajo strategije bralnega razumevanja (65 %) (npr. si
v mislih predstavljajo, kar berejo, se identificirajo z osebami v knjigi, premišljujejo o tem, kar
berejo, spoznavajo pomen novih besed iz konteksta besedila, si skušajo predstavljati, kako bi
se to dogajalo v resnici, zanima pa jih tudi, kaj se bo zgodilo v nadaljevanju zgodbe). Učenci,
ki so uspešni pri branju, se znajo vživeti v prebrane vsebine, saj si jih s pomočjo domišljije
živo predstavljajo, medtem ko bralci, ki še nimajo avtomatizirane veščine branja, tega še ne
zmorejo (Keene in Zimmerman, 1997, v Price, 2010), ker niso pozorni na vsebino, ki jo
berejo.
Zbrane odgovore učencev na vprašanje 'Kaj naredim, če imam težave z razumevanjem tega
kar berem?' pa smo glede na njihovo podobnost razvrstili v naslednje skupine:
(1) Skupina odgovorov, ki se nanaša na osredotočenost na besedilo (še enkrat preberem;
preberem še dvakrat; preberem večkrat; začnem brati od začetka, da bi bolje
razumel; preberem počasi);
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(2) Skupina odgovorov, ki se nanaša na učenčevo aktivno iskanje odgovorov (pogledam
v slovar; razmislim, si pomagam s sobesedilom; pogledam na internet, kaj beseda
pomeni; si pomagam s slikami);
(3) Skupina odgovorov, ki se nanaša na iskanje pojasnil pri drugih osebah (vprašam
očeta; vprašam mamo; vprašam učiteljico; nadaljujem z branjem in če še ne vem,
potem vprašam; vprašam starše; vprašam nekoga; vprašam odraslega; vprašam
brata, sestro; napišem na listek in vprašam; vprašam sošolca);
(4) Skupina odgovorov brez produktivnih strategij (nadaljujem z branjem; ne vem).
Tabela 48: Pogostost pojavljanja odgovorov na vprašanje 'Kaj naredim, če imam težave z
razumevanjem tega kar berem?' za obe skupini
Kaj naredim, če imam težave z
razumevanjem tega kar berem?

skupina

Skupaj

osredotočenost na besedilo
aktivno iskanje odgovorov
iskanje pojasnil pri drugih
brez produktivnih strategij

Skupina 1
f
f (%)
48
32,00
18
12,00
65
43,30
19
12,70

Skupina 2
f
f (%)
55
32,90
40
24,00
67
40,10
5
3,00

f
103
58
132
24

f (%)
32,50
18,30
41,60
7,60

skupaj

150

167

317

100,00

100,00

100,00

Skupina 1 ……. skupina učencev s težavami na področju bralnega razumevanja
Skupina 2 ……. skupina učencev brez težav na področju bralnega razumevanja

Strategija popravljanja in uravnavanja bralnega razumevanja (Keene in Zimmerman, 1997, v
Price, 2010) je najzahtevnejša strategija, saj od učenca zahteva, da mora misliti na to, o čem
razmišlja, da prepozna, če česa ne razume ter da najde strategijo, kako si pomagati, da bo
razumel to, kar bere. Učenci se morajo ustaviti, ko česa ne razumejo, in poiskati načine, da
bodo razumeli, kar avtor sporoča. V prvih dveh skupinah (osredotočenost na besedilo in
aktivno iskanje odgovorov) so tiste strategije reševanja težav z razumevanjem prebranega, s
katerimi učenci iščejo rešitve samostojno s pomočjo sobesedila, ponovnega branja oz. s
pomočjo zunanjih virov, kot je slovar, internet itd. V tretji skupini (iskanje pojasnil pri drugih)
pa so strategije, ko prosi učenec za pomoč nekoga od odraslih ali sovrstnikov. Učenci iz
skupine 2 uporabljajo v večjem deležu prvi dve skupini strategij (osredotočenost na branje –
32,9 % ter aktivno iskanje odgovorov – 24,0 %), ki predstavljajo lastno iskanje rešitev,
medtem ko učenci iz skupine 1 med strategijami iz prvih treh skupin bolj pogosto uporabljajo
strategije iz tretje skupine – iskanje pomoči drugih (43,3 %). V obeh skupinah pa so učenci, ki
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še ne uporabljajo strategij, kot so strategije za nadzor bralnega razumevanja, prilagajanja
hitrosti, razmišljanja o ciljih (Sihghal, 2001), zaradi česar ne razumejo dobro tistega, kar
berejo, vendar je večji delež teh učencev v skupini 1 (12,7 %).

5.5.3. Primerjava metakognitivnih strategij po branju med skupinama
V vprašalniku sta zadnji dve vprašanji namenjeni ugotavljanju metakognitivnih strategij, ki jih
učenci uporabljajo po branju.
Zbrane odgovore učencev na vprašanje 'Kaj naredim, ko zaključim z branjem?' smo glede na
njihovo podobnost razvrstili v naslednje skupine:
(1) Skupina odgovorov, ki se nanaša na preverjanje razumevanja s ponovnim branjem
(še enkrat preberem tisto, kar nisem dobro razumel-a; še enkrat pregledam, prelistam
knjigo, da jo bolje razumem);
(2) Skupina odgovorov, ki se nanaša na obnovo in povzemanje prebranega (narišem
zgodbico; nekomu povem vsebino; vsebino povem, obnovim samemu sebi; napišem
kratko obnovo; postavim vprašanja in na njih odgovorim; pisno odgovorim na
vprašanja mame, učiteljice; premišljujem o vsebini; preberem še na zadnji strani
povzetek in o avtorju);
(3) Skupina odgovorov, ki se nanaša na pozitivni odnos do prebranega (še enkrat
pogledam ilustracije; staršem preberem zanimive dele; če mi je všeč, knjigo še enkrat
preberem; premislim, kaj mi je bilo všeč; pogledam, če ima knjiga nadaljevanje);
(4) Skupina odgovorov, ki se nanaša na zaključek bralnih aktivnosti (knjigo pospravim;
knjigo zaprem; neham brati; nekomu povem, da sem prebral-a knjigo; vzamem drugo
knjigo);
(5) Skupina odgovorov brez strategij po branju (nič, ne vem).

237

Milena Košak Babuder BRALNO RAZUMEVANJE IN RAZVOJ BRANJA ZA UČENJE PRI OTROCIH IZ MANJ
SPODBUDNEGA OKOLJA ZARADI REVŠČINE

Tabela 49: Pogostost pojavljanja odgovorov na vprašanje 'Kaj naredim, ko zaključim z branjem?' za
obe skupini
Kaj naredim, ko zaključim z
branjem?
preverjanje razumevanja s
ponovnim branjem
obnova in povzemanje
prebranega
pozitivni odnos do prebranega
zaključek bralnih aktivnosti
brez strategij po branju
skupaj

skupina
Skupina 1
f
f (%)

Skupina 2
f
f (%)

Skupaj
f

f (%)

4

3,90

3

3,00

7

3,40

24

23,30

35

34,70

59

28,90

11
55
9
103

10,70
53,40
8,70
100,00

20
41
2
96

19,80
40,60
2,00
100,00

31
96
11
204

15,20
47,10
5,40
100,00

Skupina 1 ……. skupina učencev s težavami na področju bralnega razumevanja
Skupina 2 ……. skupina učencev brez težav na področju bralnega razumevanja

Učenci, ki imajo dobro usvojeno veščino branja in bralno razumevanje, znajo povzeti glavne
ideje prebrane vsebine, razmisliti o tem, kaj so prebrali in tudi poiskati dodatne informacije o
tem, kar so brali, v drugih virih, za razliko od učencev, ki imajo težave z branjem in bralnim
razumevanjem, ki največkrat po končanem branju prenehajo premišljevati o prebranem
(Cook, 1989, v Erten in Karakas, 2007). Učenci iz skupine 2 uporabljajo večji delež različnih
strategij, s katerimi obnavljajo in povzemajo prebrano vsebino (npr. narišejo zgodbico, jo na
kratko pisno ali ustno obnovijo, odgovorijo na vprašanja, premišljujejo o vsebini ali pa
ponovno preberejo povzetek v knjigi) (34,7 %), kot učenci iz skupine 1 (23,3 %). V primerjavi
z učenci iz skupine 2 (40,6 %) učenci iz skupine 1 (53,4 %) v večjem deležu zaključijo bralno
aktivnost, ne da bi obnovili prebrano vsebino ali razmislili o tem kar so prebrali. Učenci iz
skupine 2 pa v večjem deležu pokažejo zadovoljstvo ob prebrani knjigi (19,80 %) (še enkrat
pregledajo ilustracije, staršem preberejo zanimive dele, pogledajo, če ima knjiga še
nadaljevanje itd.) kot pa učenci iz skupine 1 (10,70 %).

Zbrane odgovore učencev na vprašanje 'Moram še kaj narediti, da razumem, kar sem
prebral?' pa smo glede na njihovo podobnost razvrstili v naslednje skupine:
(1) Skupina odgovorov, ki se nanaša na ponovno preverjanje razumevanja s pomočjo
besedila (preberem povzetek; še enkrat preberem, če česa ne razumem; še enkrat
preberem; večkrat preberem; pregledam ilustracije; pregledam knjigo);
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(2) Skupina odgovorov, ki se nanaša na iskanje pojasnil pri drugih osebah in v drugih
virih (pogledam v slovar besede, ki jih ne razumem; vprašam koga, da bolje razumem
vsebino knjige; se pogovorim s kom o vsebini);
(3) Skupina odgovorov, ki se nanaša na ponovno obnovo prebranega (obnovim
zgodbico; odgovorim na zastavljena vprašanja; razmislim o vsebini; narišem
zgodbico);
(4) Skupina odgovorov brez strategij (ne, ne vem).
Tabela 50: Pogostost pojavljanja odgovorov na vprašanje 'Moram še kaj narediti, da razumem, kar
sem prebral?' za obe skupini
Moram še kaj narediti, da
razumem, kar sem prebral?
ponovno preverjanje razumevanja
s pomočjo besedila
iskanje pojasnil pri drugih osebah
in v drugih virih
ponovno obnovo prebranega
brez strategij
skupaj

skupina
Skupina 1
Skupina 2
f
f (%)
f
f (%)

Skupaj
f

f (%)

30

34,50

29

32,60

59

33,50

2

2,30

7

7,90

9

5,10

9
46
87

1030
52,90
100,00

10
43
89

11,20
48,30
100,00

19
89
176

10,80
50,60
100,00

Skupina 1 ……. skupina učencev s težavami na področju bralnega razumevanja
Skupina 2 ……. skupina učencev brez težav na področju bralnega razumevanja

Pri vprašanju 'Moram še kaj narediti, da razumem, kar sem prebral?' so se pri učencih
skupine 1 in skupine 2 v večji meri ponovile strategije, ki so jih navedli pri prejšnjem
vprašanju. V obeh skupinah so učenci v največjem deležu navedli, da nič ne naredijo. Razlog
za tako velik delež v obeh skupinah je lahko ta, da učenci iz skupine 1, ki imajo težave z
branjem in bralnim razumevanjem, zaključijo bralno aktivnost, ne da bi razmislili o tem kar
so prebrali; učenci iz skupine 2, ki imajo dobro bralno razumevanje, pa ob strategijah, ki jih
uporabijo tekom branja in takoj po branju, ne potrebujejo še dodatnih strategij.

5.5.4. Povzetek ugotovitev
Cook (1989, v Erten in Karakas, 2007) ugotavlja, da so učenci, ki dobro berejo, bolj vključeni v
interaktivni metakognitivni proces, s tem da načrtujejo svoje branje in aktivirajo svoje
predhodno znanje in se vključijo v branje z določenim namenom, medtem ko učenci s
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težavami pri branju največkrat pričnejo brati brez nekega določenega načrta in aktivacije. Z
njegovimi ugotovitvami se ujemajo tudi ugotovitve naše raziskave, ki kažejo, da učenci iz
skupine 1 uporabljajo v manjšem deležu učinkovite metakognitivne strategije pred, med in
po branju kot učenci iz skupine 2. Prav tako se naše ugotovitve ujemajo z ugotovitvami
avtorjev Paris in Mayer (1982, v Singhal, 2001), da bralci, ki dobro obvladajo branje,
uporabljajo širši razpon strategij ter da uporabljajo strategije bolj pogosto v primerjavi z
manj uspešnimi bralci.
Dobljeni rezultati iz vprašalnika o metakognitivnih strategijah, ki jih učenci uporabljajo tekom
procesa branja, se tudi ujemajo z rezultati testov, ki kažejo na pomanjkljivo avtomatiziranost
tehnike branja pri učencih iz skupine 1. Zaradi pomanjkljivosti na področju besednjaka in
jezikovnega razumevanja si pri dekodiranju najverjetneje tudi ne morejo v zadostni meri
pomagati s sintaktičnimi in semantičnimi namigi, kar otežuje njihovo napredovanje v sami
tehniki branja.
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5.6. REZULTATI IN INTERPRETACIJA APLICIRANIH TESTOV ZA
EKSPERIMENTALNO IN KONTROLNO SKUPINO PRED IN PO IZVEDBI
PROGRAMA

5.6.1. Opisna statistika spremenljivk apliciranih testov ob začetnem merjenju
Tabela 51: Opisna statistika spremenljivk apliciranih testov ob začetnem merjenju za obe skupini
(eksperimentalno in kontrolno) skupaj
spremenljivka

N

M

SD

K.A.

K.S.

Min

Max

vid_p_m_koord

44

46,7727

9,62038

0,209

-1,039

31

66

sl_pom

44

36,5909

7,91031

-0,053

-0,507

20

54

vešč_tv_poj

44

50,4773

8,91168

-0,344

-0,099

29

67

avt_govor

44

52,9318

5,54641

0,013

-0,336

42

66

pon_pov_I

44

2,8636

1,63666

0,496

-0,330

0

7

pon_pov_II

44

5,7727

1,44453

0,466

-0,221

3

9

pon_pov_III

44

6,7273

2,26565

0,342

-0,319

2

12

pon_pov_vsota

44

15,3636

4,02949

0,445

-0,167

9

25

ods_gl_I

44

4,9091

1,00737

-0,955

0,603

2

6

ods_gl_II

44

4,6818

1,30781

-0,679

-0,136

1

6

ods_gl_III

44

4,5455

1,24741

-1,087

1,436

1

6

ods_gl_IV

44

1,8409

0,88772

-0,301

-0,624

0

3

ods_gl_vsota

44

15,9773

3,01538

-0,484

-0,002

8

21

ods_zlog

44

5,2045

1,99511

-0,333

-0,543

1

9

bral_raz

44

3,4091

1,16775

0,138

-0,070

1

6

t-mbp1_č

44

68,2045

29,13448

1,342

2,550

34

170

t-mbp1_št_n

44

5,7045

4,75238

0,829

-0,220

0

17

t-mbp2_č

44

101,1591

41,03257

0,552

-0,629

47

194

t-mbp2_št_n

44

9,6364

6,49898

0,341

-0,957

0

22

ran_b

44

51,9318

14,66906

2,223

6,317

31

107

ran_št

44

30,6136

6,59886

0,795

0,245

19

49

ran_p

44

66,4773

16,85159

0,924

0,376

40

108

ran_č

44

26,2045

5,12440

0,823

1,258

17

43

N ........
M ........
SD........
K.A. ....

numerus
aritmetična sredina
standardna deviacija
koeficient asimetrije

K.S. ..... koeficient sploščenosti
Min ..... minimalno število točk
Max .... maksimum pravilnih odgovorov
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Izračunani koeficienti asimetrije kažejo, da je večina spremenljivk (15) asimetrična v desno,
8 spremenljivk pa je asimetričnih v levo. Vrednost koeficienta sploščenosti je v večini
primerov manjša od ena, kar kaže na koničasto porazdelitev spremenljivk, razen pri
spremenljivkah odstranjevanje glasu iz soglasniškega sklopa v sredini besede (ods_gl_III),
hitrost branja kratkih besed (t-mbp1_č), hitro poimenovanje barv (ran_b) in hitro
poimenovanje črk (ran_č).
Normalnost porazdelitve podatkov smo preverili s Kolmogorov-Smirnovim testom.
Tabela 52: Testiranje normalnosti podatkov: Kolmogorov-Smirnov test

spremenljivka

Kolmogoro
v-Smirnov
Z

Asymp.
Sig.
(2-tailed)

spremenljivka

Kolmogoro
v-Smirnov
Z

Asymp.
Sig.
(2-tailed)

vid_p_m_koord

0,769

0,596

ods_gl_vsota

1,027

0,242

sl_pom

0,595

0,871

ods_zlog

1,087

0,188

vešč_tv_poj

1,093

0,183

bral_raz

1,923

0,001

avt_govor

1,093

0,183

t-mbp1_č

1,398

0,040

pon_pov_I

0,961

0,314

t-mbp1_št_n

1,478

0,025

pon_pov_II

1,238

0,093

t-mbp2_č

0,829

0,497

pon_pov_III

0,878

0,424

t-mbp2_št_n

1,000

0,270

pon_pov_vsota

0,840

0,480

ran_b

1,195

0,115

ods_gl_I

2,668

0,000

ran_št

0,623

0,832

ods_gl_II

1,997

0,001

ran_p

0,977

0,295

ods_gl_III

1,836

0,002

ran_č

0,710

0,694

ods_gl_IV

1,960

0,001

Iz tabele 52 je razvidno, da so vrednosti Kolmogorov-Smirnov Z relativno nizke, kar kaže tudi
njegova statistična značilnost (Asymp. Sig.), ki je pri večini spremenljivk višja od 0,05, razen
pri sedmih spremenljivkah. Podatke smo zato normalizirali preko površine normalne

porazdelitve.
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Tabela 53: Opisna statistika spremenljivk apliciranih testov ob začetnem merjenju za vsako skupino
posebej

spremenljivka
vid_p_m_koord
sl_pom
vešč_tv_poj
avt_govor
pon_pov_I
pon_pov_II
pon_pov_III
pon_pov_vsota
ods_gl_I
ods_gl_II
ods_gl_III
ods_gl_IV
ods_gl_vsota
ods_zlog
bral_raz
t-mbp1_č
t-mbp1_št_n
t-mbp2_č
t-mbp2_št_n
ran_b
ran_št
ran_p
ran_č

skupina

N

M

SD

K.A.

K.S.

Min

Max

eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

48,0455
45,5000
36,1364
37,0455
50,7273
50,2273
52,5455
53,3182
3,0455
2,6818
5,4545
6,0909
6,1818
7,2727
14,6818
16,0455
5,0000
4,8182
4,8182
4,5455
4,6364
4,4545
1,7727
1,9091
16,2273
15,7273
5,3636
5,0455
3,2273
3,5909
73,0909
63,3182
5,6818
5,7273
106,0909
96,2273
9,3636
9,9091
52,2273
51,6364
31,0000
30,2273
64,2273
68,7273
27,1364
25,2727

10,70148
8,46140
7,64881
8,31795
9,01418
9,01286
5,19823
5,97125
1,73143
1,55491
1,53459
1,30600
2,10750
2,33364
3,79707
4,22552
0,97590
1,05272
1,33225
1,29935
1,13580
1,37069
0,92231
0,86790
2,97500
3,10425
1,98915
2,03487
1,02036
1,29685
34,94882
21,60112
5,19511
4,38810
45,71955
36,14248
6,12991
6,98235
13,85274
15,76478
6,90755
6,41376
12,73515
20,21593
5,72626
4,37723

0,225
-0,094
-0,270
0,084
-0,618
-0,097
-0,200
0,103
0,105
1,006
0,703
0,522
0,274
0,330
0,345
0,478
-1,353
-0,681
-0,699
-0,754
-0,479
-1,421
-0,305
-0,294
-0,195
-0,760
-0,038
-0,627
-0,205
0,141
1,279
0,454
0,747
1,031
0,525
0,403
0,352
0,323
2,495
2,172
0,576
1,111
0,732
0,747
0,958
0,195

-1,220
-1,491
-0,500
-0,470
0,489
-0,319
-0,678
-0,132
-0,939
1,267
0,081
-0,035
0,118
-0,707
-0,285
-0,132
2,950
-0,574
-0,912
1,005
-0,256
2,144
-0,567
-0,589
-0,624
0,575
-0,889
-0,300
-0,208
-0,242
1,679
-0,470
-0,548
0,551
-0,842
-0,852
-0,998
-0,964
7,804
6,785
-0,840
2,225
0,552
-0,441
1,350
-0,679

31
33
20
24
29
34
42
42
0
1
3
4
2
4
9
9
2
3
2
1
2
1
0
0
10
8
2
1
1
1
34
34
0
0
47
47
2
0
35
31
22
19
41
40
18
17

66
59
50
54
67
67
61
66
6
7
9
9
10
12
23
25
6
6
6
6
6
6
3
3
21
20
9
8
5
6
170
106
17
17
194
165
22
22
102
107
45
49
96
108
43
33
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Eksper. skupina ……. skupina učencev s težavami na področju bralnega razumevanja, ki je bila
vključena v program
Kontr. skupina ……. skupina učencev s težavami na področju bralnega razumevanja, ki ni bila
vključena v program
N ........
M ........
SD........
K.A. ....

numerus
aritmetična sredina
standardna deviacija
koeficient asimetrije

K.S. ..... koeficient sploščenosti
Min ..... minimalno število točk
Max .... maksimum pravilnih odgovorov

V tabeli 53 so prikazane ocene osnovnih parametrov opisne statistike za eksperimentalno in
kontrolno skupino učencev, s težavami na področju bralnega razumevanja.
Ocene osnovnih parametrov za vsako skupino posebej kažejo na manjše razlike v absolutnih
vrednostih ocen aritmetičnih sredin pri vseh spremenljivkah. Ob začetnem merjenju, pred
izvajanjem programa, je eksperimentalna skupina dosegla v povprečju boljše rezultate pri 10
od 23 spremenljivk: vidno-prostorska in motorična koordinacija (vid_p_m_koord), veščina
tvorjenja pojmov (vešč_tv_poj), ponavljanje prosto zloženih povedi (pon_pov_I),
odstranjevanje glasu iz sklopa soglasnik-samoglasnik (ods_gl_I), odstranjevanje glasu iz
soglasniškega sklopa na začetku besede (ods_gl_II), odstranjevanje glasu iz soglasniškega
sklopa v sredini besede (ods_gl_III), odstranjevanje glasov – vsota (ods_gl_vsota),
odstranjevanje zlogov (ods_zlog), število napak pri branju kratkih besed (t-mbp1_št_n) in
hitro poimenovanje predmetov (ran_p). Pri ostalih 13 spremenljivkah je kontrolna skupina
dosegla boljše rezultate.
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5.6.2. Opisna statistika spremenljivk apliciranih testov ob končnem merjenju
Tabela 54: Opisna statistika spremenljivk apliciranih testov ob končnem merjenju za obe skupini
(eksperimentalno in kontrolno) skupaj

spremenljivka

N

M

SD

Min

Max

vid_p_m_koord

44

52,5000

8,45095

29

66

sl_pom

44

38,6136

8,32820

23

54

vešč_tv_poj

44

53,8864

8,66218

34

67

avt_govor

44

55,0000

5,36570

39

63

pon_pov_I

44

4,5000

1,60667

0

7

pon_pov_II

44

6,7727

1,23634

4

9

pon_pov_III

44

8,9545

1,98781

5

12

pon_pov_vsota

44

20,2273

3,97588

10

27

ods_gl_I

44

5,5227

0,73100

4

6

ods_gl_II

44

5,2727

0,94902

3

6

ods_gl_III

44

5,0455

1,03327

3

6

ods_gl_IV

44

2,0000

0,77759

0

3

ods_gl_vsota

44

17,8409

2,51455

11

21

ods_zlog

44

6,5682

1,68988

2

9

bral_raz

44

4,7727

1,05354

1

6

t-mbp1_č

44

56,5682

21,98350

28

120

t-mbp1_št_n

44

3,7500

4,67116

0

24

t-mbp2_č

44

88,0000

39,84563

29

180

t-mbp2_št_n

44

6,1818

5,03602

0

24

ran_b

44

49,3182

12,56570

31

101

ran_št

44

29,0000

5,60316

19

41

ran_p

44

63,6136

16,00322

35

120

ran_č

44

25,5000

6,80800

15

49

N ........
M ........
SD........
K.A. ....

numerus
aritmetična sredina
standardna deviacija
koeficient asimetrije

K.S. ..... koeficient sploščenosti
Min ..... minimalno število točk
Max .... maksimum pravilnih odgovorov
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Tabela 55: Opisna statistika spremenljivk posameznih testov ob končnem merjenju za vsako skupino
posebej

spremenljivka
vid_p_m_koord
sl_pom
vešč_tv_poj
avt_govor
pon_pov_I
pon_pov_II
pon_pov_III
pon_pov_vsota
ods_gl_I
ods_gl_II
ods_gl_III
ods_gl_IV
ods_gl_vsota
ods_zlog
bral_raz
t-mbp1_č
t-mbp1_št_n
t-mbp2_č
t-mbp2_št_n
ran_b
ran_št
ran_p
ran_č

skupina

N

eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

M
54,2727
50,7273
39,3182
37,9091
56,5455
51,2273
56,6818
53,3182
5,3182
3,6818
7,0000
6,5455
9,3182
8,5909
21,6364
18,8182
5,5909
5,4545
5,4545
5,0909
5,2727
4,8182
2,0909
1,9091
18,4091
17,2727
6,6364
6,5000
5,1818
4,3636
58,0455
55,0909
3,1364
4,3636
90,3636
85,6364
4,9545
7,4091
47,0455
51,5909
28,7273
29,2727
59,9091
67,3182
24,4545
26,5455
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SD
7,96529
8,72971
8,71991
8,05877
7,32723
9,22694
3,73384
6,25175
1,24924
1,52398
1,19523
1,26217
1,88696
2,06234
3,52603
3,97176
0,66613
0,80043
0,91168
0,97145
0,93513
1,09702
0,61016
0,92113
2,38366
2,56685
1,78740
1,62569
0,73266
1,17698
23,70951
20,56328
3,79593
5,42960
41,60191
38,83978
4,34771
5,46556
8,79111
15,33642
6,25019
5,00649
17,64709
13,57303
5,28905
8,03994

Min

Max

34
29
23
23
36
34
49
39
3
0
5
4
5
5
14
10
4
4
3
3
3
3
1
0
13
11
2
3
4
1
30
28
0
0
29
33
0
0
31
31
21
19
35
45
15
17

66
64
54
54
67
64
63
63
7
6
9
9
12
12
27
26
6
6
6
6
6
6
3
3
21
21
9
9
6
6
120
102
13
24
180
172
13
24
66
101
41
39
120
90
33
49
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Eksper. skupina ……. skupina učencev s težavami na področju bralnega razumevanja, ki je bila
vključena v program
Kontr. skupina ……. skupina učencev s težavami na področju bralnega razumevanja, ki ni bila
vključena v program
N ........ numerus
M ........ aritmetična sredina
SD........ standardna deviacija

Min ..... minimalno število točk
Max .... maksimum pravilnih odgovorov
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5.6.3. Rezultati in interpretacija analize variance spremenljivk apliciranih testov
pred izvedbo programa
Z enosmerno analizo variance smo ugotavljali, kako se po posameznih spremenljivkah, s
katerimi opisujemo značilnosti vzorca, eksperimentalna skupina učencev, ki je bila vključena
v program, v povprečju razlikuje od kontrolne skupine učencev, ki ni bila vključena v
program.
Najprej smo z Levenovim testom homogenosti variance preverili, ali je varianca skupin
enaka.
Tabela 56: Testiranje homogenosti varianc in analiza variance spremenljivk apliciranih testov

spremenljivka
vid_p_m_koord
sl_pom
vešč_tv_poj
avt_govor
pon_pov_I
pon_pov_II
pon_pov_III
pon_pov_vsota
ods_gl_I
ods_gl_II
ods_gl_III
ods_gl_IV
ods_gl_vsota
ods_zlog
bral_raz
t-mbp1_č
t-mbp1_št_n
t-mbp2_č
t-mbp2_št_n
ran_b
ran_št
ran_p
ran_č

Levenov test homogenosti
variance
Stat. mera
P
2,206
0,018
0,009
0,232
0,459
1,058
0,696
0,117
0,698
0,192
0,082
0,219
0,016
0,054
1,333
3,110
1,045
1,411
0,128
0,216
0,287
4,543
0,923

0,145
0,893
0,926
0,633
0,502
0,310
0,409
0,734
0,408
0,663
0,776
0,642
0,899
0,818
0,255
0,085
0,313
0,242
0,723
0,644
0,595
0,039
0,342

Enosmerna analiza variance
F

P

0,766
0,142
0,034
0,210
0,537
2,194
2,648
1,268
0,353
0,472
0,230
0,255
0,298
0,275
1,068
1,245
0,001
0,630
0,076
0,017
0,148

0,386
0,708
0,855
0,649
0,468
0,146
0,111
0,267
0,556
0,496
0,634
0,616
0,588
0,603
0,307
0,271
0,975
0,432
0,784
0,896
0,703

1,471

0,232

Z analizo homogenosti varianc (tabela 56) smo ugotovili, da na podlagi rezultatov skupini ne
pripadata isti osnovni populaciji le pri spremenljivki hitro poimenovanje predmetov (ran_p),
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medtem ko lahko, glede na analizo rezultatov pri ostalih spremenljivkah, skupini
obravnavamo kot enaki. Eksperimentalna skupina učencev, ki je bila vključena v program, in
kontrolna skupina učencev, ki ni bila vključena v program, se strukturno razlikujeta le v
hitrem poimenovanju predmetov, pri katerem je kontrolna skupina v povprečju porabila več
časa oz. dosegla slabše rezultate, ki so tudi bolj razpršeni okoli srednje vrednosti.
Spremenljivko hitro poimenovanje predmetov (ran_p) smo zato izločili iz nadaljnje analize.
Pri manifestnih spremenljivkah, kjer skupini pripadata isti osnovni populaciji, je nadaljnja
analiza variance opravičljiva. Skupini se pri nobeni izmed manifestnih spremenljivk ne
razlikujeta statistično pomembno.

5.6.4. Rezultati in interpretacija analize ponovljenih meritev
Izboljšanje napredka bralnega razumevanja pri učencih iz eksperimentalne skupine, ki so bili
vključeni v program, smo glede na rezultate bralnega razumevanja in drugih apliciranih
testov v primerjavi s kontrolno skupino, ki ni bila vključena v program, pred in po izvedbi
programa preverili z metodo ponovljenih meritev.
5.6.4.1.

Opisna statistika za eksperimentalno in kontrolno skupino o b
začetnem in ob končnem merjenju (prva meritev – test, druga
meritev – retest)

Tabela 57: Opisna statistika za odvisne spremenljivke glede na čas merjenja in skupino
spremenljivka

merjenje
meritev 1.

vid_p_m_koord
meritev 2.
sl_pom

meritev 1.
meritev 2.
meritev 1.

vešč_tv_poj
meritev 2.
avt_govor

meritev 1.
meritev 2.

Skupina
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
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M
48,0455
45,5000
54,2727
50,7273
36,1364
37,0455
39,3182
37,9091
50,7273
50,2273
56,5455
51,2273
52,5455
53,3182
56,6818

SD

N

10,70148
8,46140
7,96529
8,72971
7,64881
8,31795
8,71991
8,05877
9,01418
9,01286
7,32723
9,22694
5,19823
5,97125
3,73384

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
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meritev 1.
pon_pov_I
meritev 2.
pon_pov_II

meritev 1.
meritev 2.
meritev 1.

pon_pov_III
meritev 2.
pon_pov_vsota

meritev 1.
meritev 2.
meritev 1.

ods_gl_I
meritev 2.
ods_gl_II

meritev 1.
meritev 2.
meritev 1.

ods_gl_III
meritev 2.
ods_gl_IV

meritev 1.
meritev 2.

ods_gl_vsota

meritev 1.
meritev 2.
meritev 1.

ods_zlog
meritev 2.
bral_raz

meritev 1.
meritev 2.

t-mbp1_č

meritev 1.
meritev 2.

t-mbp1_št_n

meritev 1.
meritev 2.

kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
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53,3182
3,0455
2,6818
5,3182
3,6818
5,4545
6,0909
7,0000
6,5455
6,1818
7,2727
9,3182
8,5909
14,6818
16,0455
21,6364
18,8182
5,0000
4,8182
5,5909
5,4545
4,8182
4,5455
5,4545
5,0909
4,6364
4,4545
5,2727
4,8182
1,7727
1,9091
2,0909
1,9091
16,2273
15,7273
18,4091
17,2727
5,3636
5,0455
6,6364
6,5000
3,2273
3,5909
5,1818
4,3636
73,0909
63,3182
58,0455
55,0909
5,6818
5,7273
3,1364

6,25175
1,73143
1,55491
1,24924
1,52398
1,53459
1,3060
1,19523
1,26217
2,10750
2,33364
1,88696
2,06234
3,79707
4,22552
3,52603
3,97176
0,97590
1,05272
0,66613
0,80043
1,33225
1,29935
0,91168
0,97145
1,13580
1,37069
0,93513
1,09702
0,92231
0,86790
0,61016
0,92113
2,97500
3,10425
2,38366
2,56685
1,98915
2,03487
1,78740
1,62569
1,02036
1,29685
0,73266
1,17698
34,94882
21,60112
23,70951
20,56328
5,19511
4,38810
3,79593

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
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kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.
eksper.
kontro.

meritev 1.

t-mbp2_č

meritev 2.
meritev 1.

t-mbp2_št_n

meritev 2.
meritev 1.
ran_b
meritev 2.
meritev 1.
ran_št
meritev 2.
meritev 1.
ran_č

meritev 2.

4,3636
106,0909
96,2273
90,3636
85,6364
9,3636
9,9091
4,9545
7,4091
52,2273
51,6364
47,0455
51,5909
31,0000

5,42960
45,71955
36,14248
41,60191
38,83978
6,12991
6,98235
4,34771
5,46556
13,85274
15,76478
8,79111
15,33642
6,90755

30,2273
28,7273
29,2727
27,1364
25,2727
24,4545
26,5455

6,41376
6,25019
5,00649
5,72626
4,37723
5,28905
8,03994

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

Eksper. skupina ……. skupina učencev s težavami na področju bralnega razumevanja, ki je
bila vključena v program
Kontr. skupina ….…… skupina učencev s težavami na področju bralnega razumevanja, ki ni
bila vključena v program
N ........
M ........
SD........

numerus
aritmetična sredina
standardna deviacija

Min ..... minimalno število točk
Max .... maksimum pravilnih odgovorov

V tabeli 57 so prikazane ocene osnovnih parametrov opisne statistike za prvo (test) in drugo
meritev (retest) za vsako skupino posebej – za eksperimentalno skupino učencev, ki je bila
vključena v program, in kontrolno skupino učencev, ki ni bila vključena v program.
Ocene osnovnih parametrov za vsako skupino posebej kažejo na manjše razlike v absolutnih
vrednostih ocen aritmetičnih sredin pri vseh spremenljivkah v obeh merjenjih.
Iz rezultatov je razvidno, da je v primerjavi s kontrolno skupino eksperimentalna skupina
učencev, ki je ob prvem merjenju dosegala slabše povprečne vrednosti, ob drugem merjenju
dosegla boljše povprečne vrednosti pri desetih spremenljivkah: slušno pomnjenje (slu_pom),
avtomatiziran govor (avt_govor), ponavljanje priredno zloženih povedi (pon_pov_II),
ponavljanje

podredno

zloženih

povedi

(pon_pov_III),

ponavljanje

povedi

vsota

(pon_pov_vsota), odstranjevanje glasu iz tročrkovnega soglasniškega sklopa (ods_gl_IV),
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bralno razumevanje (bral_raz), hitro poimenovanje barv (ran_b), hitro poimenovanje števil
(ran_št) in hitro poimenovanje črk (ran_č).
Pri spremenljivkah hitrost branja kratkih besed (t-mbp1_č) in hitrost branja daljših besed (tmbp2_č) je eksperimentalna skupina učencev v obeh merjenjih dosegla slabši povprečni
rezultat (daljši povprečni čas branja besed) v primerjavi s kontrolno skupino učencev, a ga je
ob drugem merjenju izboljšala.
Pri spremenljivkah število napak pri branju kratkih besed (t-mbp1_št_n) in število napak pri
branju

daljših

besed

(t-mbp2_št_n),

vidno-prostorska

in

motorična

koordinacija

(vid_p_m_koord), veščina tvorjenja pojmov (vešč_tv_poj), ponavljanje prosto zloženih
povedi (pon_pov_I), odstranjevanje glasu iz sklopa soglasnik-samoglasnik (ods_gl_I),
odstranjevanje glasu iz soglasniškega sklopa na začetku besede (ods_gl_II), odstranjevanje
glasu iz soglasniškega sklopa v sredini besede (ods_gl_III), odstranjevanje glasov – vsota
(ods_gl_vsota) in odstranjevanje zlogov (ods_zlog) pa je eksperimentalna skupina učencev v
primerjavi s kontrolno skupino že ob prvem merjenju dosegla boljši povprečni rezultat, ki pa
ga je ob drugem merjenju še izboljšala.

Med skupinama smo s pomočjo testa Wilksova lambda testirali multivariatne razlike med
eksperimentalno in kontrolno skupino. Manjša ko je vrednost Wilksove lambde, večja je
pomembnost. Ker je distribucija Wilksove lambde kompleksna, je transformirana v F
vrednosti.
5.6.4.2.

Multivariatni test Wilksova lambda in rezultati univariatne analize
variance

Tabela 58: Multivariatno testiranje interakcije glavnih učinkov eksperimenta in skupine s pomočjo
testa Wilksova lambda
spremenljivka
vid_p_m_koord
sl_pom
vešč_tv_poj

Učinek
čas
čas * skupina
čas
čas * skupina
čas
čas * skupina

Wilkova
lambda
0,693
0,997
0,930
0,976
0,870
0,931
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F

P

18,596
0,142
3,182
1,045
6,248
3,120

0,000
0,708
0,082
0,313
0,016
0,085
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avt_govor
pon_pov_I
pon_pov_II
pon_pov_III
pon_pov_vsota
ods_gl_I
ods_gl_II
ods_gl_III
ods_gl_IV
ods_gl_vsota
ods_zlog
bral_raz
t-mbp1_č
t-mbp1_št_n
t-mbp2_č
t-mbp2_št_n
ran_b
ran_št
ran_č

čas
čas * skupina
čas
čas * skupina
čas
čas * skupina
čas
čas * skupina
čas
čas * skupina
čas
čas * skupina
čas
čas * skupina
čas
čas * skupina
čas
čas * skupina
čas
čas * skupina
čas
čas * skupina
čas
čas * skupina
čas
čas * skupina
čas
čas * skupina
čas
čas * skupina
čas
čas * skupina
čas
čas * skupina
čas
čas * skupina
čas
čas * skupina

0,862
0,862
0,533
0,883
0,624
0,848
0,416
0,810
0,288
0,686
0,753
1,000
0,849
0,999
0,831
0,985
0,975
0,975
0,675
0,986
0,680
0,998
0,310
0,706
0,625
0,951
0,815
0,980
0,693
0,983
0,581
0,948
0,954
0,956
0,894
0,981
0,980
0,860
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6,707
6,707
36,828
5,570
25,347
7,541
59,006
9,830
103,879
19,199
13,804
0,019
7,456
0,044
8,527
0,634
1,094
1,094
20,265
0,591
19,770
0,088
93,333
17,526
25,223
2,165
9,508
0,869
18,571
0,707
30,260
2,310
2,014
1,945
4,974
0,830
0,868
6,834

0,013
0,013
0,000
0,023
0,000
0,009
0,000
0,003
0,000
0,000
0,001
0,891
0,009
0,835
0,006
0,430
0,302
0,302
0,000
0,446
0,000
0,768
0,000
0,000
0,000
0,149
0,004
0,357
0,000
0,405
0,000
0,136
0,163
0,171
0,031
0,368
0,357
0,012
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Tabela 59: Rezultati univariatne analize variance za odvisne spremenljivke glede na eksperiment in
skupino

spremenljivka

vid_p_m_koord

sl_pom

vešč_tv_poj

avt_govor

pon_pov_I

pon_pov_II

pon_pov_III

pon_pov_vsota

ods_gl_I

ods_gl_II

ods_gl_III

ods_gl_IV

ods_gl_vsota

ods_zlog

bral_raz

Učinek
čas
čas * skupina
skupina
čas
čas * skupina
skupina
čas
čas * skupina
skupina
čas
čas * skupina
skupina
čas
čas * skupina
skupina
čas
čas * skupina
skupina
čas
čas * skupina
skupina
čas
čas * skupina
skupina
čas
čas * skupina
skupina
čas
čas * skupina
skupina
čas
čas * skupina
skupina
čas
čas * skupina
skupina
čas
čas * skupina
skupina
čas
čas * skupina
skupina
čas
čas * skupina
skupina

Povprečje
vsote
kvadratov
721,636
5,500
204,045
90,011
29,557
1,375
255,682
127,682
186,182
94,102
94,102
36,920
58,909
8,909
22,000
22,000
6,545
0,182
109,136
18,182
0,727
520,409
96,182
11,636
8,284
0,011
0,557
7,682
0,045
2,227
5,500
0,409
2,227
0,557
0,557
0,011
76,409
2,227
14,727
40,909
0,182
1,136
40,909
7,682
1,136
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F

P

18,596
0,142
1,644
3,182
1,045
0,013
6,248
3,120
1,697
6,707
6,707
0,843
36,828
5,570
7,214
25,347
7,541
0,068
59,006
9,830
0,104
103,879
19,199
0,461
13,804
0,019
0,573
7,456
0,044
1,402
8,527
0,634
1,126
1,094
1,094
0,013
20,265
0,591
1,269
19,770
0,088
0,232
93,333
17,526
0,603

0,000
0,708
0,207
0,082
0,313
0,910
0,016
0,085
0,200
0,013
0,013
0,364
0,000
0,023
0,010
0,000
0,009
0,796
0,000
0,003
0,749
0,000
0,000
0,501
0,001
0,891
0,453
0,009
0,835
0,243
0,006
0,000
0,295
0,302
0,302
0,911
0,000
0,446
0,266
0,000
0,768
0,633
0,000
0,000
0,442
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t-mbp1_č

t-mbp1_št_n

t-mbp2_č

t-mbp2_št_n

ran_b

ran_št

ran_č

čas
čas * skupina
skupina
čas
čas * skupina
skupina
čas
čas * skupina
skupina
čas
čas * skupina
skupina
čas
čas * skupina
skupina
čas
čas * skupina
skupina
čas
čas * skupina
skupina

2978,909
255,682
890,909
84,045
7,682
8,909
3809,557
145,102
1170,920
262,545
20,045
49,500
150,284
145,102
86,011
57,284
9,557
0,284
10,920
86,011
0,284

25,223
2,165
0,731
9,508
0,869
0,246
18,571
0,707
0,376
30,260
2,310
0,841
2,014
1,945
0,285
4,974
0,830
0,004
0,868
6,834
0,005

0,000
0,149
0,397
0,004
0,357
0,623
0,000
0,405
0,543
0,000
0,136
0,364
0,163
0,171
0,596
0,031
0,368
0,948
0,357
0,012
0,945

V tabeli 59 so podani vrednosti univariatne analize variance, s katero smo ugotavljali razlike
po posameznih odvisnih spremenljivkah med eksperimentalnimi in kontrolnimi pogoji
(vključenost ali nevključenost v program bralnega razumevanja):


ugotavljanje statistične pomembnosti razlik med prvo in drugo meritvijo v skupini



ugotavljanje statistične pomembnosti razlik med prvim in drugim merjenjem in glede
na skupino



ugotavljanje statistične pomembnosti razlik med skupinama ob prvem merjenju
(skupina)

Pri spremenljivkah bralno razumevanje (bral_raz), avtomatiziran govor (avt_govor),
ponavljanje priredno zloženih povedi (pon_pov_II), ponavljanje podredno zloženih povedi
(pon_pov_III) ter ponavljanje povedi – vsota (pon_pov_vsota) je testiranje pokazalo, da se
skupini pri prvem preverjanju nista statistično pomembno razlikovali (bral_raz: F=0,603,
P=0,442; avt_govor: F=0,843, P=0,364; pon_pov_II: F=0,068, P=0,796; pon_pov_III: F=0,104,
P=0,749; pon_pov_vsota: F=0,461, P=0,501), ob drugem preverjanju pa je eksperimentalna

skupina statistično pomembneje napredovala kot kontrolna skupina (bral_raz: F=17,526,
P=0,000; avt_govor: F=6,707, P=0,013; pon_pov_II: F=7,541, P=0,009; pon_pov_III: F=9,830,
P=0,003; pon_pov_vsota: F=19,199, P=0,000), kar pripišemo učinku programa. V primerjavi s
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prvim merjenjem sta obe skupini izboljšali rezultat (bral_raz: F=93,333, P=0,000; avt_govor:
F=6,707,

P=0,013;

pon_pov_II:

F=25,347,

P=0,000;

pon_pov_III:

F=59,006,

P=0,000;

pon_pov_vsota: F=103,879, P=0,000), a je eksperimentalna skupina statistično pomembneje
napredovala v primerjavi s kontrolno skupino.
Slika 6: Povprečni rezultati spremenljivk bral_raz, avt_govor, pon_pov_II, pon_pov_III, pon_pov_vsota,
ob prvem in drugem merjenju kontrolne in eksperimentalne skupine
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Statistično pomembna razlika med skupinama je bila pri prvem merjenju le pri spremenljivki
ponavljanje

prosto

zloženih

enostavčnih

povedi

(pon_pov_I:

F=7,214,

P=0,010).

Eksperimentalna skupina je ob drugem merjenju napredovala statistično pomembneje kot
kontrolna skupina (pon_pov_I: F=5,570, P=0,023). V primerjavi s prvim merjenjem sta obe
skupini izboljšali rezultat (F=36,828, P=0,000), a je eksperimentalna skupina statistično
pomembneje izboljšala rezultate na merjeni spremenljivki v primerjavi s kontrolno skupino.
Slika 7: Povprečni rezultati spremenljivke ponavljanje prosto zloženih enostavčnih povedi (pon_pov_I)
ob prvem in drugem merjenju kontrolne in eksperimentalne skupine

Pri devetih spremenljivkah (vidno-prostorska in motorična koordinacija (vid_p_m_koord),
veščina tvorjenja pojmov (vešč_tv_poj), odstranjevanje glasu iz sklopa soglasnik-samoglasnik
(ods_gl_I), odstranjevanje glasu iz soglasniškega sklopa na začetku besede (ods_gl_II),
odstranjevanje glasu iz soglasniškega sklopa v sredini besede (ods_gl_III), odstranjevanje
glasov – vsota (ods_gl_vsota), odstranjevanje zlogov (ods_zlog), število napak pri branju
kratkih besed (t-mbp1_št_n), število napak pri branju daljših besed (t-mbp2_št_n)) med
eksperimentalno skupino in kontrolno skupino v začetku ni bilo statistično pomembnih
razlik. Pred pričetkom izvajanja programa je bila eksperimentalna skupina pri naštetih
spremenljivkah za malenkost boljša od kontrolne skupine, vendar razlika ni bila statistično
pomembna. V drugem testiranju se je izkazalo, da sta obe skupini napredovali, a med njima
ponovno ni bilo razlik, kar kaže na to, je učinek pripadnosti skupini zanemarljiv (pripadnost
skupini ne vpliva na spremembo rezultata v drugem testiranju). Učinka programa torej ne
moremo potrditi pri teh spremenljivkah (vidno-prostorska in motorična koordinacija, veščina
tvorjenja pojmov, odstranjevanje glasu iz sklopa soglasnik-samoglasnik, odstranjevanje glasu
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iz soglasniškega sklopa na začetku besede, odstranjevanje glasu iz soglasniškega sklopa v
sredini besede, odstranjevanje glasov – vsota, odstranjevanje zlogov, število napak pri branju
kratkih besed, število napak pri branju daljših besed).
Pri spremenljivki hitro poimenovanje črk (ran_č) je testiranje pokazalo, da se skupini pri
prvem preverjanju nista statistično pomembno razlikovali (F=0,005, P=0,945), ob drugem
preverjanju pa je eksperimentalna skupina statistično pomembneje napredovala kot
kontrolna skupina (F=6,834, P=0,012), kar pripišemo interaktivnemu učinku programa.
Eksperimentalna skupina je rezultat izboljšala, kontrolna skupina pa ga je celo poslabšala.
Slika 8: Povprečni rezultati spremenljivke hitro poimenovanje črk (ran_č) ob prvem in drugem merjenju
kontrolne in eksperimentalne skupine

Pred izvajanjem progama je bila pri spremenljivkah hitrost branja kratkih besed (t-mbp1_č)
in hitrost branja daljših besed (t-mbp2_č) ob prvem merjenju kontrolna skupina za
malenkost boljša od eksperimentalne skupine, vendar razlika ni bila statistično pomembna
(t-mbp1_č: F=0,731, P=0,397; t-mbp2_č: F=0,376, P=0,543). V drugem preverjanju znanja se je
izkazalo, da sta obe skupini napredovali (t-mbp1_č: F=25,223, P=0,000; t-mbp2_č: F=18,571,
P=0,000), a med njima ponovno ni razlik, kar kaže na to, da je učinek pripadnosti skupini zanemarljiv

(t-mbp1_č: F=2,165, P=0,149; t-mbp2_č: F=0,707, P=0,405) (pripadnost skupini ne vpliva na
spremembo rezultata v drugem testiranju). Učinka programa ne moremo potrditi.
Pri spremenljivkah slušno pomnjenje (slu_pom), odstranjevanje glasu iz tročrkovnega
soglasniškega sklopa (ods_gl_IV) in hitro poimenovanje barv (ran_b) testiranja niso pokazala
statistično pomembnih razlik med skupinama pri prvem merjenju (kontrolna skupina je bila
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boljša od eksperimentalne skupine). Obe skupini sta ob drugem merjenju izboljšali rezultate,
vendar pa izboljšanje ni statistično pomembno. Pri vseh treh spremenljivkah so med
skupinama premajhne razlike, da bi lahko potrdili, da je prišlo med prvim in drugim
merjenjem med skupinama do kakršnih koli razlik ter do interakcije oz. pomembnosti učinka
skupine. Eksperimentalna skupina je za malenkost bolje napredovala od kontrolne skupine
pri vseh treh spremenljivkah, vendar napredek ni statistično pomemben. Učinka programa
ne moremo potrditi.
5.6.4.3.

Povzetek ugotovitev

Rezultati, ki smo jih pridobili z analizo ponovljenih meritev, potrjujejo učinke programa za
razvoj bralnega razumevanja in branja za učenje, ki je vključeval intervencijski model
Metakognitivni-interstavčni model bralnega razumevanja, na nekatere spremenljivke
apliciranih testov. Učenci iz eksperimentalne skupine so v primerjavi s kontrolno skupino, ki
ni bila vključena v program, s pomočjo programa statistično pomembno izboljšali rezultate
na spremenljivkah:


bralno razumevanje (bral_raz),



avtomatiziran govor (avt_govor),



ponavljanje prosto zloženih enostavčne povedi (pon_pov_I),



ponavljanje priredno zloženih povedi (pon_pov_II) ter



ponavljanje podredno zloženih povedi (pon_pov_III))



ponavljanje povedi – celoten test (pon_pove_vsota),



odstranjevanje glasu iz soglasniškega sklopa v sredini besede (ods_gl_III) ter



hitro poimenovanje črk (ran_č).

Učinek programa na naštete spremenljivke lahko pojasnimo z vključenostjo aktivnosti, ki
zahtevajo pomnjenje, razumevanje in operiranja s smiselnim gradivom.
Za razumevanje in analiziranje stavkov, ki so jih učenci analizirali v modelu, je potrebnih več
veščin. Odnos med veščinami pomembnih za branje, kot jih je opisala avtorica Young (2000),
se ujema z obvladovanjem veščin, ki jih je učenec razvijal v samem programu bralnega
razumevanja in so tudi pomembne za uspešno reševanje vseh zgoraj naštetih testov. Učenci
morajo ob uspešnem dekodiranju besed razumeti tudi sintakso, ohraniti zaporedje besed,
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uporabiti kontekstualne namige ter imeti ustrezen besednjak. Vse to se mora zgoditi
sočasno, da lahko bralec razume pomen stavka. Hkrati pa mora zadržati stavke v delovnem
spominu in jih povezati drugega z drugim. Ob koncu prebranega odstavka oz. poglavja mora
v delovnem spominu ohranjati tako podrobnosti kot glavno idejo.
Pri devetih spremenljivkah (vidno-prostorska in motorična koordinacija (vid_p_m_koord),
veščina tvorjenja pojmov (vešč_tv_poj), odstranjevanje glasu iz sklopa soglasnik-samoglasnik
(ods_gl_I), odstranjevanje glasu iz soglasniškega sklopa na začetku besede (ods_gl_II),
odstranjevanje glasu iz soglasniškega sklopa v sredini besede (ods_gl_III), odstranjevanje
glasov – vsota (ods_gl_vsota), odstranjevanje zlogov (ods_zlog), število napak pri branju
kratkih besed (t-mbp1_št_n), število napak pri branju daljših besed (t-mbp2_št_n)) je bila
eksperimentalna skupina pri naštetih spremenljivkah ob prvem in ob drugem merjenju za
malenkost boljša od kontrolne skupine, vendar razlike niso bile statistično pomembne, zato
učinkov programa ne moremo potrditi. Ob drugem merjenju sta napredovali obe skupini,
napredek v obeh skupinah pa je potrebno pripisati drugim dejavnikom, ki so vezani na učni
proces (npr. razvoj pismenosti) in ne učinkom programa.

5.6.5. Rezultati in interpretacija odgovorov vprašalnika za ugotavljanje
metakognitivnih strategij med prvim in drugim merjenjem za
eksperimentalno in kontrolno skupino
Eksperimentalna in kontrolna skupina učencev sta na vprašalnik za ugotavljanje
metakognitivnih strategij odgovarjali pred in po izvedbi programa za razvoj bralnega
razumevanja, v katerega je bila vključena le eksperimentalna skupina. Listo ključnih pojmov
znotraj besedilne baze podatkov in pogostost (frekvenco) smo za preglednejši vpogled v
razporeditev metakognitivnih strategij združili v skupine po njihovi podobnosti. Učenci so ob
vsakem vprašanju lahko opisali neomejeno število strategij.
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5.6.5.1.

Primerjava metakognitivnih strategij pred branjem med prvim in
drugim merjenjem za obe skupini

Zbrane odgovore učencev na vprašanje 'Kaj najprej naredim, preden začnem brati?', smo
glede na njihovo podobnost razvrstili v naslednje skupine:
(1) Skupina odgovorov, ki se nanaša na predpriprave na branje (si umijem roke; se
zberem in umirim; se usedem; kaj popijem);
(2) Skupina odgovorov, ki se nanaša na preverjanje značilnosti tiska (pogledam
ilustracije; pogledam število strani; pogledam, če veliko piše; pogledam, kako dolga je
zgodba);
(3) Skupina odgovorov, ki se nanaša na orientacijo v knjigi (preberem ime avtorja;
preberem naslov; preberem uvod; prelistam knjigo);
(4) Skupina odgovorov brez strategij pred branjem (nič ne naredim).
Tabela 60: Pogostost pojavljanja odgovorov na vprašanje za obe skupini na vprašanje 'Kaj najprej
naredim, preden začnem brati?'

Kaj najprej naredim,
preden začnem brati?
predpriprave na branje
preverjanje značilnosti
tiska
orientacija v knjigi
brez strategij
Skupaj

merj. 1
merj. 2
merj. 1
merj. 2
merj. 1
merj. 2
merj. 1
merj. 2
merj. 1
merj. 2

skupina
eksperi.
f
f (%)
3
8,10
4
7,80
6
16,20
14
27,50
24
64,90
32
62,70
4
10,80
1
2,00
37 100,00
51 100,00

kontrol.
f
f (%)
3
6,40
2
4,30
15
31,90
10
21,70
29
61,70
32
69,60
0
0,00
2
4,30
47 100,00
46 100,00

Skupaj
f
6
6
21
24
53
64
4
3
84
97

f (%)
7,10
6,20
25,00
24,70
63,10
66,00
4,80
3,10
100,00
100,00

Eksper. skupina ……. skupina učencev s težavami na področju bralnega razumevanja, ki je bila
vključena v program
Kontr. skupina ……. skupina učencev s težavami na področju bralnega razumevanja, ki ni bila
vključena v program

Učenci iz eksperimentalne skupine so v primerjavi s 1. preverjanjem metakognitivnih
strategij (pred izvedbo programa) ob 2. preverjanju (po izvedenem programu) pri vseh
skupinah povečali pogostost izbire strategij. Učenci iz eksperimentalne skupine so uporabili
več strategij iz skupine preverjanja značilnosti tiska (1. prev. – 6, 2. prev. – 14) ter strategij iz
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skupine orientacija v knjigi (1. prev. – 24, 2. prev. – 32). Učenci iz kontrolne skupine so v
primerjavi s 1. preverjanjem v 2. preverjanju manj pogosto uporabljali strategije iz skupine
preverjanja značilnosti tiska (1. prev. – 15, 2. prev. – 10), nekoliko več pa so uporabili
strategije iz skupine orientacija v knjigi (1. prev. – 29, 2. prev. – 32). Eksperimentalna in
kontrolna skupina sta ob 1. in ob 2. merjenju v največjem deležu uporabljali strategije iz
skupine orientacija v knjigi, ki jim pomagajo aktivirati njihovo predznanje, ki se nanaša na
vsebino knjige. Pri učencih iz eksperimentalne skupine se je od 1. do 2. preverjanje zmanjšalo
število učencev, ki ne uporabljajo nobene strategije (1. prev. – 4 uč., 2. prev. – 1 uč.). Obe
skupini pa sta ob 2. preverjanju v največjem deležu uporabljali strategije iz skupine
preverjanje značilnosti tiska, kar kaže na to, da se aktivneje pripravljajo na samo branje, da
dobijo občutek, kako je besedilo pojasnjeno oz. prikazano (Phillips idr., 2007).
5.6.5.2.

Primerjava metakognitivnih strategij med branjem med prvim in
drugim merjenjem za obe skupini

Zbrane odgovore učencev na vprašanje 'Kaj delam, medtem ko berem?', smo glede na
njihovo podobnost razvrstili v naslednje skupine:
(1) Skupina odgovorov, ki se nanaša na konkretna vedenja povezana z branjem (gledam
ilustracije, slike; berem na glas; berem počasi; premikam oči; si kažem s prstom;
gledam črke in besede);
(2) Skupina odgovorov, ki se nanaša na učenčevo spremljanje in zavestna kontrola
branja (berem; pazim, da pravilno berem; sem pozoren-a na ločila; berem natančno);
(3) Skupina odgovorov, ki se nanaša na aktivno izvajanje strategij bralnega razumevanja
(si v mislih predstavljam kar berem; se poglobim v branje; si predstavljam, da sem v
zgodbi jaz; si zapomnim kar preberem; premišljujem o tem, kar berem; si
predstavljam besede; si predstavljam, kako bi se to dogajalo, zgodilo v resnici;
premišljujem, kaj se bo zgodilo; sem pozoren-a na pomen besed);
(4) Skupina odgovorov brez strategij med branjem (nič ne naredim, ne vem).
(5)
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Tabela 61: Pogostost pojavljanja odgovorov na vprašanje 'Kaj delam, medtem ko berem?' za obe
skupini

skupina

Kaj delam, medtem ko
berem?
merj. 1
merj. 2
merj. 1
spremljanje in zavestna
kontrola branja
merj. 2
aktivno izvajanje strategij merj. 1
bralnega razumevanja
merj. 2
merj. 1
brez strategij
merj. 2
konkretna vedenja
povezana z branjem

Skupaj

merj. 1
merj. 2

eksperi.
f
f (%)
6
18,20
7
18,40
9
27,30
4
10,50
14
42,40
27
71,10
4
12,10
0
0,00
33
38

100,00
100,00

kontrol.
f
f (%)
8
25,80
2
8,70
9
29,00
6
26,10
12
38,70
13
56,50
2
6,50
2
8,70
31
23

100,00
100,00

Skupaj
f
14
9
18
10
26
40
6
2

f (%)
21,90
14,50
28,10
16,10
40,60
64,50
9,40
3,20

64
62

100,00
100,00

Eksper. skupina ……. skupina učencev s težavami na področju bralnega razumevanja, ki je bila
vključena v program
Kontr. skupina ……. skupina učencev s težavami na področju bralnega razumevanja, ki ni bila
vključena v program

Iz odgovorov učencev na vprašanje 'Kaj delam, medtem ko berem?', lahko razberemo, da so
učenci iz eksperimentalne skupine ob 2. preverjanju (po izvedenem programu) večkrat
navedli strategije iz skupine aktivno izvajanje strategij bralnega razumevanja (1. prev. – 14,
2. prev. – 27), zmanjšalo pa se je število strategij iz skupine spremljanje in zavestna kontrola
branja, s katerimi so bili med branjem predvsem osredotočeni na tehniko in pravilnost
branja (1. prev. – 9 uč., 2. prev. – 4 uč.). Prav tako ob drugem preverjanju ni bilo v
eksperimentalni skupini učenca, ki ne bi znal navesti oz. ni uporabljal nobene strategije med
branjem. Tudi v kontrolni skupini je prišlo do napredka v pogostosti izbire strategij, le da ta
napredek ob 2. preverjanju (po izvedenem programu) ni bil tako velik kot pri eksperimentalni
skupini.
Število strategij se je v eksperimentalni skupini glede na začetno preverjanje ter glede na
kontrolno skupino povečalo, kar lahko pripišemo vključenosti učencev v program za razvoj
bralnega razumevanja.
Zbrane odgovore učencev na vprašanje 'Kaj naredim, če imam težave z razumevanjem tega
kar berem?' smo glede na njihovo podobnost razvrstili v naslednje skupine:
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(1) Skupina odgovorov, ki se nanaša na osredotočenost na besedilo (še enkrat preberem;
preberem še dvakrat; preberem večkrat; preberem počasi);
(2) Skupina odgovorov, ki se nanaša na učenčevo aktivno iskanje odgovorov (pogledam
v slovar; razmislim; si pomagam s sobesedilom; si pomagam s slikami);
(3) Skupina odgovorov, ki se nanaša na iskanje pojasnil pri drugih osebah (vprašam
očeta; vprašam mamo; vprašam učiteljico; vprašam starše; vprašam nekoga;
vprašam odraslega; vprašam brata, sestro; vprašam sošolca);
(4) Skupina odgovorov brez produktivnih strategij (grem, nadaljujem z branjem).
Tabela 62: Pogostost pojavljanja odgovorov na vprašanje "Kaj naredim, če imam težave z
razumevanjem tega, kar berem?" za obe skupini

skupina

Kaj naredim, če imam
težave z razumevanjem
tega, kar berem?
merj. 1
merj. 2
merj. 1
aktivno iskanje
odgovorov
merj. 2
merj. 1
iskanje pojasnil pri drugih
merj. 2
merj. 1
brez produktivnih
strategij
merj. 2
osredotočenost na
besedilo

Skupaj

merj. 1
merj. 2

eksperi.
f
f (%)
13
35,10
16
33,30
5
13,50
12
25,00
15
40,50
19
39,60
4
10,80
1
2,10
37
48

100,00
100,00

kontrol.
f
f (%)
31,00
13
31,00
13
14,30
6
19,00
8
45,20
19
40,50
17
9,50
4
4
9,50
42
42

100,00
100,00

Skupaj
f
26
29
11
20
34
36
8
5

f (%)
32,90
32,20
13,90
22,20
43,00
40,00
10,10
5,60

79
90

100,00
100,00

Eksper. skupina ……. skupina učencev s težavami na področju bralnega razumevanja, ki je bila
vključena v program
Kontr. skupina ……. skupina učencev s težavami na področju bralnega razumevanja, ki ni bila
vključena v program

Učenci iz eksperimentalne skupine so v 2. preverjanju (po izvedenem programu) v primerjavi
s 1. preverjanjem (pred izvedbo programa) povečali število strategij, s pomočjo katerih
rešujejo težave z razumevanjem prebranega v vseh treh skupinah strategij. Ob 2. preverjanju
so večkrat navajali uporabo različnih strategij iz skupine aktivno iskanje odgovorov, še vedno
pa je večina učencev iz eksperimentalne skupine navajala tudi iskanje pojasnil pri drugih, če
predhodno sami niso uspeli razvozlati nejasnosti, ki so se jim porajale ob branju, s pomočjo
strategij iz skupin osredotočenost na besedilo in aktivno iskanje odgovorov. Učenci iz
kontrolne skupine so ob 2. preverjanju v primerjavi s 1. preverjanjem navedli manjše število
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strategij za reševanje težavah z razumevanjem pri branju. Še vedno pa so bili v kontrolni
skupini ob 2. preverjanju štirje učenci, ki niso nadzorovali svojega bralnega razumevanja,
medtem ko je bil v eksperimentalni skupini le en učenec.
Eksperimentalna skupina učencev, ki je bila vključena v program za razvoj bralnega
razumevanja, je po končanem programu ob 2. preverjanju metakognitivnih strategij navajala
za reševanje težav z razumevanjem prebranega več različnih strategij in bolj pogosto kot
kontrolna skupina učencev, ki ni bila vključena v program.

5.6.5.3.

Primerjava metakognitivnih strategij po branju med prvim in drugim
merjenjem za obe skupini

Zbrane odgovore učencev na vprašanje 'Kaj naredim, ko zaključim z branjem?' smo glede na
njihovo podobnost razvrstili v naslednje skupine:
(1) Skupina odgovorov, ki se nanaša na preverjanje razumevanja s ponovnim branjem
(še enkrat preberem tisto, kar nisem dobro razumel-a, še enkrat pregledam, prelistam
knjigo, da jo bolje razumem);
(2) Skupina odgovorov, ki se nanaša na obnovo in povzemanje prebranega (nekomu
povem vsebino; vsebino povem, obnovim samemu sebi; napišem kratko obnovo;
postavim vprašanja in na njih odgovorim; pisno odgovorim na vprašanja mame,
učiteljice; premišljujem o vsebini; preberem še na zadnji strani povzetek in o avtorju);
(3) Skupina odgovorov, ki se nanaša na pozitivni odnos do prebranega (še enkrat
pogledam ilustracije; staršem preberem zanimive dele; če mi je všeč, knjigo še enkrat
preberem; predstavljam si, kako bi se zgodba lahko nadaljevala);
(4) Skupina odgovorov, ki se nanaša na zaključek bralnih aktivnosti (knjigo pospravim;
knjigo zaprem; neham brati; nekomu povem, da sem prebral-a knjigo; vzamem drugo
knjigo);
(5) Skupina odgovorov brez strategij po branju (nič, ne vem).
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Tabela 63: Pogostost pojavljanja odgovorov na vprašanje "Kaj naredim, ko zaključim z branjem?" za
obe skupini

skupina

Kaj naredim, ko
zaključim z branjem?
preverjanje razumevanja
s ponovnim branjem
obnova in povzemanje
prebranega
pozitivni odnos do
prebranega
zaključek bralnih
aktivnosti
brez strategij po branju
Skupaj

merj. 1
merj. 2
merj. 1
merj. 2
merj. 1
merj. 2
merj. 1
merj. 2
merj. 1
merj. 2

eksperi.
f
f (%)
1
3,40
3
10,30
10
34,50
13
44,80
3
10,30
2
6,90
10
34,50
9
31,00
5
17,20
2
6,90

kontrol.
f
f (%)
1
3,70
1
3,40
8
29,60
10
34,50
3
11,10
4
13,80
13
48,10
11
37,90
2
7,40
3
10,30

merj. 1
merj. 2

29 100,00
29 100,00

27 100,00
29 100,00

Skupaj
f
2
4
18
23
6
6
23
20
7
5

f (%)
3,60
6,90
32,10
39,70
10,70
10,30
41,10
34,50
12,50
8,60

56
58

100,00
100,00

Eksper. skupina ……. skupina učencev s težavami na področju bralnega razumevanja, ki je bila
vključena v program
Kontr. skupina ……. skupina učencev s težavami na področju bralnega razumevanja, ki ni bila
vključena v program

Učenci eksperimentalne skupine so ob 2. preverjanju (po izvedenem programu) v primerjavi
s 1. preverjanjem (pred izvedbo programa) večkrat navedli strategije iz skupine obnova in
povzemanje prebranega (1. prev. – 10, 2. prev. – 13), zmanjšalo pa se je tudi število učencev,
ki po zaključenem branju ne premišljujejo več o vsebini prebranega (1. prev. – 5, 2. prev. –
2). V primerjavi s kontrolno skupino so učenci iz eksperimentalne skupine ob 2. preverjanju
po zaključenem branju uporabili večje število strategij, s katerimi razmislijo, kaj so prebrali
ter povzamejo bistvo prebrane vsebine.
Zbrane odgovore učencev na vprašanje 'Moram še kaj narediti, da razumem, kar sem
prebral?' smo glede na njihovo podobnost razvrstili v naslednje skupine:
(1) Skupina odgovorov, ki se nanaša na ponovno preverjanje razumevanja s pomočjo
besedila (preberem povzetek; še enkrat preberem, če česa ne razumem; še enkrat
preberem; večkrat preberem; pregledam ilustracije; pregledam knjigo);
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(2) Skupina odgovorov, ki se nanaša na iskanje pojasnil pri drugih osebah in v drugih
virih (pogledam v slovar besede, ki jih ne razumem; vprašam koga, da bolje razumem
vsebino knjige; se pogovorim s kom o vsebini);
(3) Skupina odgovorov, ki se nanaša na ponovno obnovo prebranega (obnovim
zgodbico; razmislim o vsebini; narišem zgodbico);
(4) Skupina odgovorov brez strategij (ne, ne vem).
Tabela 64: Pogostost pojavljanja odgovorov na vprašanje 'Moram še kaj narediti, da razumem, kar
sem prebral?' za obe skupini

skupina

Moram še kaj narediti,
da razumem, kar sem
prebral?
ponovno preverjanje
razumevanja s pomočjo
besedila

eksperi.
f
f (%)

kontrol.
f
f (%)

Skupaj
f

f (%)

merj. 1

11

45,80

6

26,10

17

36,20

merj. 2

15

55,60

8

34,80

23

46,00

iskanje pojasnil pri drugih merj. 1
osebah in v drugih virih
merj. 2
merj. 1
ponovno obnovo
prebranega
merj. 2
merj. 1
brez strategij
merj. 2

2
1
3
5
8
6

8,30
3,70
12,50
18,50
33,30
22,20

0
2
2
0
15
13

0,00
8,70
8,70
0,00
65,20
56,50

2
3
5
5
23
19

4,30
6,00
10,60
10,00
48,90
38,00

merj. 1
merj. 2

24
27

100,00
100,00

23
23

100,00
100,00

47
50

100,00
100,00

Skupaj

Eksper. skupina ……. skupina učencev s težavami na področju bralnega razumevanja, ki je bila
vključena v program
Kontr. skupina ……. skupina učencev s težavami na področju bralnega razumevanja, ki ni bila
vključena v program

Pri vprašanju 'Moram še kaj narediti, da razumem, kar sem prebral?' so se pri obeh skupinah
učencev (eksperimentalni in kontrolni) v 1. (pred izvedbo programa) in 2. preverjanju (po
izvedenem programu) v večji meri ponovile strategije, ki so jih navedli pri prejšnjem
vprašanju. V primerjavi z učenci iz kontrolne skupine so učenci iz eksperimentalne skupine
navedli večje število strategij za ponovno, dodatno preverjanje prebranega, kar tudi lahko
pripišemo rezultatom vključenosti v program bralnega razumevanja.
5.6.5.4.

Povzetek ugotovitev

Učenci iz eksperimentalne skupine so v primerjavi z učenci iz kontrolne skupine v večji meri
svojo metakognicijo izboljšali v povezavi z bralnim razumevanjem tako na makro-nivoju
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(nivoju organizacije besedila) kot na mikro-nivoju (nivo povedi), kar ugotavljajo tudi Phillips
idr. (2007). Pred pričetkom branja so s strategijami, s katerimi so preverjali organizacijo
besedila – naslovi, poglavja, dolžine odstavkov, glavne ideje, povzetki, ilustracije – dobili
občutek, kako je besedilo pojasnjeno oz. prikazano. Strategije med branjem pa so jim bolj
pomagale razumeti posamezne enote besed in idej v okolju njihove uporabe ter osmisliti
fraze in povedi z namenom, da bi povezal informacije v besedilu s svojim ustreznim znanjem,
ki ga že imajo (prav tam). Po branju so v večjem številu uporabili ustno obnovo besedila, kar
pomaga pri priklicu vsebine, kar je ugotovila tudi M. Singhal (2001).
Iz primerjave rezultatov med prvim (pred izvedbo programa) in drugim preverjanjem
metakognitivnih stretegij (po izvedenem programa), ki jih učenci uporabljajo med branjem,
lahko povzamemo, da so učenci iz eksperimentalne skupine glede na začetno preverjanje ter
glede na kontrolno skupino povečali in izboljšali metakognitivne strategije pred, med in po
branju, kar lahko pripišemo vplivu vključenosti v 15-urni program bralnega razumevanja, v
katerem so ob Metakognitivnem-interstavčnem modelu razvoja bralnega razumevanja
razvijali metakognitivne strategije in povečali kontrolo nad svojim branjem.

5.6.6. Uspešnost programa
Program z modelom Metakognitivni-interstavčni model za razvijanje bralnega razumevanja,
v katerega je bilo vključenih 22 učencev iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine se je ob
analizi rezultatov merjenj pred in po izvajanju programa ter ob primerjanju s kontrolno
skupino izkazal kot učinkovit. Rezultati analize ponovljenih meritev so pokazali, da je
eksperimentalna skupina učencev iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine in imajo
težave na področju bralnega razumevanja dosegla ob koncu programa pri drugem merjenju
statistično boljše rezultate na spremenljivkah apliciranih testov in preizkusov: Preizkus
bralnega razumevanja (bralno razumevanje), podtest testa ACADIA (avtomatiziran govor),
Test ponavljanje povedi (vsi podtesti in test kot celota), podtest Testa fonološko zavedanje
(podtest odstranjevanje glasu iz soglasniškega sklopa v sredini besede) ter RAN test – hitro
poimenovanje črk, v primerjavi z začetnim merjenjem. Prav tako pa so v primerjavi s
kontrolno skupino na omenjenih spremenljivkah pri drugem merjenju dosegli statistično
pomembno višje rezultate.
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O učinkovitosti programa so tekom samega izvajanja poročale tudi specialne pedagoginje, ki
so izvajale program z učenci, ter razredne učiteljice, ki so učence poučevale v razredu.
Specialne pedagoginje, ki so izvajale program, so opažale, da so učenci izboljšali bralno
razumevanje, strategije povzemanja vsebine s ključnimi besedami ter razvili strategije
obnavljanja besedil s pomočjo miselnega vzorca in stripa. Učiteljice v razredu pa so opažale,
da je kar nekaj otrok izboljšalo svojo tehniko branja, bralno razumevanje in jezikovno
izražanje, kar so pripisovale učinkom treninga.
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5.7.

PREVERJANJE IN INTERPRETACIJA POSTAVLJENIH
RAZISKOVALNIH HIPOTEZ

H1: Latentne strukture težav na področju bralnega razumevanja se za posamezni skupini in
za celotni vzorec učencev med seboj razlikujejo.
Rezultati potrjujejo zastavljeno hipotezo. Iz primerjave vseh treh latentnih struktur je
razvidno, da težave na področju bralnega razumevanja označuje nekoliko drugačna latentna
struktura, kot je latentna struktura dobrega bralnega razumevanja in latentna struktura
celotnega vzorca.
S faktorizacijo sistema 21 manifestnih spremenljivk celotnega vzorca se je oblikovalo pet
faktorjev, ki pojasnjujejo 60,3 % variance sistema. Faktorji so hierarhično razporejeni glede
na odstotek pojasnjene variance sistema: od faktorja hitri verbalni priklic vizualnih zaporedij,
faktorja verbalno pomnjenje in razumevanje smiselnega gradiva, faktorja fonološko
zavedanje in manipulacija glasov, faktorja pomnjenje in manipuliranje z zahtevnejšimi
fonološkimi strukturami do faktorja vizualno prostorska in motorična koordinacija. Za boljšo
diferenciacijo latentnih struktur v skupini 1 – učencev s težavami na področju bralnega
razumevanja – in v skupini 2 – učencev brez težav na področju bralnega razumevanja – smo
se odločili še za ločeni faktorizaciji sistema spremenljivk skupine 1 in sistema spremenljivk
skupine 2.
Latentno strukturo težav na področju bralnega razumevanja določa pet faktorjev, ki
pojasnjujejo 58,6 % skupne variance. Faktorji so hierarhično razporejeni glede na odstotek
pojasnjene variance sistema: od faktorja hitrost dekodiranja zaporedij, faktorja verbalno
pomnjenje in razumevanje smiselnega gradiva, faktorja zahtevnejša raven fonološkega
zavedanja, faktorja pomnjenje in manipuliranje z zahtevnejšimi fonološkimi strukturami do
faktorja vizualno motorične koordinacije.
Latentno strukturo dobrega bralnega razumevanja oblikuje tudi pet faktorjev, ki pojasnjujejo
56,8 % skupne variance. Faktorji so hierarhično razporejeni glede na odstotek pojasnjene
variance sistema: od faktorja sposobnost dekodiranja besed, faktorja razumevanje in
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pomnjenje verbalno smiselnega besedila, faktorja kompleksno fonološko zavedanje, faktorja
hitri zaporedni priklic ter do faktorja miselna analiza in sinteza.
Iz analize in primerjave latentnih struktur skupine učencev s težavami na področju bralnega
razumevanja in skupine učencev brez težav na področju bralnega razumevanja je razvidno,
da se latentni strukturi med seboj razlikujeta. Latentni strukturi nimata popolnoma enakih
faktorjev, iz česar lahko sklepamo, da težave na področju bralnega razumevanja označujejo
druge sposobnosti in procesi, kot so sposobnosti in procesi potrebni za dobro bralno
razumevanje. V obeh latentnih strukturah so prisotni enaki elementi v nekaterih faktorjih in
to predvsem tisti, ki označujejo dekodiranje, pomnjenje in verbalno razumevanje ter
zahtevnejše spretnosti fonološkega zavedanja.
Za pojasnitev večjega odstotka variance sistema bi potrebovali bolj kompleksno in
multivariatno zasnovano raziskavo, ki bi vključevala tudi druge dejavnike (npr. vpliv
eksekutivnih funkcij na proces branja in bralno razumevanje, vpliv dejavnikov, ki so povezani
z odnosom učencev do branja, bralno kulturo v domačem pismenem okolju ter s
spodbujanjem bralne pismenosti v predšolskem okolju, večje število merskih instrumentov z
normami), ki pa niso bili vključeni v faktorsko analizo.

H2: Izbrani instrumentarij omogoča razlikovanje skupine učencev iz manj spodbudnega
okolja zaradi revščine in imajo težave na področju bralnega razumevanja od skupine
učencev iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine z ustreznim bralnim razumevanjem.
Rezultati diskriminantne analize potrjujejo zastavljeno hipotezo. S pomočjo diskriminantne
analize smo ugotavljali strukturo in diskriminativnost vključenih manifestnih spremenljivk.
Test diskriminantnih funkcij je statistično pomemben, kar pomeni, da se glede na vključene
spremenljivke skupina učencev s težavami na področju bralnega razumevanja statistično
pomembno razlikuje od skupine učencev z dobrim bralnim razumevanjem. Z rezultati
diskriminantne analize smo dobili moč razlikovanja med skupinama za vsako spremenljivko
in dokaj visok delež pravilno uvrščenih posameznikov (85,1 %) v ustrezno skupino. K
razlikovanju skupin pa največ doprinesejo naslednje spremenljivke apliciranih testov, ki smo
jih hierarhično razporedili od tistih, ki najbolj prispevajo k razlikovanju skupin, do tistih, ki
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najmanj pomenijo pri razlikovanju skupin: bralno razumevanje (Test bralnega razumevanja),
ponavljanje podredno zloženih povedi (Test ponavljanje povedi), število napak pri branju
daljših besed (Test motenosti v branju in pisanju T-MBP – podtest besede 2), avtomatiziran
govor (podtest ACADIA avtomatiziran govor, veščina tvorjenja pojmov (podtest ACADIA
veščina tvorjenja pojmov), ponavljanje prosto zloženih enostavčnih povedi (Test ponavljanje
povedi), odstranjevanje glasov – vsota (Test fonološkega zavedanja), število napak pri branju
krajših besed (Test motenosti v branju in pisanju T-MBP – podtest besede 1), odstranjevanje
zlogov (Test fonološkega zavedanja), ponavljanje priredno zloženih povedi (Test ponavljanje
povedi) ter slušno pomnjenje (podtest ACADIA veščina tvorjenja pojmov).
Poznavanje vloge posamezne manifestne spremenljivke pri razlikovanju skupine učencev iz
manj spodbudnega okolja zaradi revščine in imajo težave na področju bralnega razumevanja
od skupine učencev iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine in imajo dobro bralno
razumevanje nam služi kot diferencialno merilo pri prepoznavanju in ocenjevanju težav pri
procesu branja in bralnem razumevanju in hkrati kot merilo za izbiro merskega
instrumentarija za prepoznavanje težav na področju bralnega razumevanja. Izbrani merski
instrumenti so: Preizkus bralnega razumevanja, posamezni podtesti testa ACADIA,
posamezni podtest Testa motenosti v branju in pisanju, Test ponavljanje povedi in Test
fonološkega zavedanja.

H3: Učenci v eksperimentalni skupini iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine in imajo
težave na področju bralnega razumevanja bodo izkazali po izvedenem programu
oblikovanem po intervencijskem modelu Metakognitivi-interstavčni model bralnega
razumevanja statistično pomembno boljše bralno razumevanje kot pred programom in kot
učenci iz kontrolne skupine iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine in imajo težave na
področju bralnega razumevanja.
Hipotezo lahko v celoti potrdimo in sprejmemo. Rezultati analize ponovljenih meritev so
pokazali, da je eksperimentalna skupina učencev iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine
in imajo težave na področju bralnega razumevanja dosegla ob koncu programa pri drugem
merjenju statistično boljše rezultate na spremenljivki bralno razumevanje (apliciran preizkus
bralnega razumevanja) v primerjavi z začetnim merjenjem. Prav tako pa so pri drugem
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merjenju dosegli statistično pomembno višje rezultate na spremenljivki bralno razumevanje
(preizkus bralnega razumevanja) v primerjavi s kontrolno skupino.
V primerjavi s kontrolno skupino je eksperimentalna skupina ob drugem merjenju dosegla
statistično pomembno boljše rezultate tudi na manifestnih spremenljivkah apliciranega
podtesta testa ACADIE (avtomatiziran govor), Testa ponavljanje povedi (vsi podtesti in test
kot celota), podtesta Testa fonološko zavedanje (podtest odstranjevanje glasu iz
soglasniškega sklopa v sredini besede) ter RAN testa – hitro poimenovanje črk.
Pri ostalih manifestnih spremenljivkah sta napredovali ob drugem merjenju obe skupini,
vendar razlike niso statistično pomembne, zato pri teh spremenljivkah učinkov programa ne
moremo potrditi. Napredek v obeh skupinah je potrebno pripisati drugim dejavnikom, ki so
vezani na učni proces (urjenje branja in pisanja) in proces razvoja pismenosti, ki pa bi jih bilo
potrebno bolj natančno raziskati.
Pozitivni učinek programa na naštete spremenljivke lahko pojasnimo z vključenostjo
aktivnosti, ki zahtevajo pomnjenje, razumevanje in operiranje s smiselnim gradivom. Učenci
so v modelu razčlenjevali stavke na sestavne komponente in ob tem prepoznavali globlje
strukture jezika (npr. bistvo napisanega). Po ugotovitvah raziskave avtorjev Yuill in Oakhill
(1991, v Verhoeven idr., 2011) imajo s temi procesi več težav tako mlajši bralci kot bralci, ki
so neuspešni pri branju. Prav tako so učenci izboljšali verbalne veščine pomnjenja. Z
raziskavami, ki so proučevale odnos med jezikom in težavami pismenosti, pa so dokazali
posebno vlogo verbalnih veščin pomnjenja, saj sta jezikovno znanje in zmožnost pomnjenja
močno soodvisna (Verhoeven idr., 2011).
Na osnovni rezultatov lahko zaključimo, da je program po modelu Metakognitivniinterstavčni model bralnega razumevanja dober, saj v njem vključeni učenci izboljšajo svoje
bralno razumevanje in razvijajo branje za učenje.
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6. ZAKLJUČEK
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Ugotovitve številnih tujih raziskav in longitudinalnih študij navajajo empirične dokaze o
obstoju primanjkljajev in šibkem bralnem razumevanju pri učencih iz manj spodbudnega
okolja zaradi revščine ter poudarjajo pomen kompenzacije primanjkljajev in razvijanje
bralnega razumevanja (Snow, 2002, v Snyder idr., 2005; Chall in Jacobs, 2003; Reid Lyon,
2003; Davie idr., 1972, v Mittler, 2000; Wedge in Prosser 1973, v Mittler 2000; Parson in
Bynner, 1998, v Mittler 2000; Feinstein in Symons, 1999, v Mittler 2000). Tudi pri nas se
posveča veliko pozornosti predšolski vzgoji, ki naj bi pomembno prispevala k preseganju
primanjkljajev, s katerimi se srečujejo otroci z manj spodbudnega okolja zaradi revščine, ter
osnovnošolskemu izobraževanju, ki naj bi pri doseganju boljših učnih dosežkov s svojimi
mehanizmi odpravljalo ovire, ki izhajajo iz socialnega in kulturnega okolja. Kljub temu pa
rezultati različnih mednarodnih raziskav (PISA, PIRLS, TIMSS, HBSC), v katere je vključena tudi
Slovenija, kažejo, da socialno-ekonomski status družine še vedno statistično pomembno
vpliva na učno uspešnost in izobrazbene možnosti učencev in dijakov iz manj spodbudnega
okolja zaradi revščine. Zato potrebujejo ti učenci specifične programe pomoči, pri katerih
sočasno nadoknadijo primanjkljaje, ki so posledica pomanjkanja izkušenj in premalo
stimulativnega domačega pismenega okolja, ter razvijajo bralno razumevanje. S programi,
usmerjenimi v razvijanje bralnega razumevanja, učenci izboljšajo samo bralno razumevanje,
učno uspešnost in nenazadnje tudi bralno pismenost, kar vpliva na njihove izobraževalne in
kasnejše zaposlitvene možnosti.
V raziskavi z naslovom Bralno razumevanje in razvoj branja za učenje pri otrocih iz manj
spodbudnega okolja zaradi revščine smo identificirali kognitivne značilnosti učencev iz manj
spodbudnega okolja zaradi revščine in imajo težave na področju bralnega razumevanja ter
učencev iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine brez težav na področju bralnega
razumevanja. Preverili smo tudi učinkovitost programa z intervencijskim modelom
Metakognitivni-interstavčni model za izboljšanje bralnega razumevanja, v katerega je bila
vključena eksperimentalna skupina učencev s težavami na področju bralnega razumevanja.
Ob koncu programa smo preverili njen napredek v primerjavi s kontrolno skupino učencev s
težavami na področju bralnega razumevanja, ki ni bila vključena v program.
V celotni vzorec smo vključili 168 učencev 4. razreda devetletne osnovne šole, ki smo jih
izenačili po izbranih merilih in dobili skupini učencev iz manj spodbudnega okolja zaradi
revščine in imajo težave na področju bralnega razumevanja ter skupino učencev iz manj
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spodbudnega okolja zaradi revščine brez težav na področju bralnega razumevanja. Pri
nadaljnjem oblikovanju vzorcev smo iz 1. skupine učencev – učenci s težavami na področju
bralnega razumevanja (84) – po metodi slučajnega izbora oblikovali dva podvzorca –
eksperimentalno in kontrolno skupino, v katerih je bilo vključenih po 22 učencev.
Eksperimentalna skupina je bila deležna 15-urnega programa razvijanja bralnega
razumevanja in metakognitivnih strategij po modelu Metakognitivni-interstavčni model
bralnega razumevanja.
Latentno strukturo značilnosti učencev smo ugotavljali z manifestnimi spremenljivkami, s
katerimi smo zajeli tista področja učenčevega funkcioniranja, ki so pomembna za proces
branja in razvoj bralnega razumevanja in ki jih različni avtorji navajajo v literaturi (Bradley in
Bryant, 1983, v Vaessen, 2010; Cardoso‐Martins in Pennington, 2004, v Vaessen, 2010;
Torgesen, Wagner in Rashotte, 1994, v Vaessen, 2010; Torgesen, Wagner, Rashotte, Burgess
in Hecht, 1997, v Vaessen, 2010; Wagner, Torgesen in Rashotte, 1994, v Vaessen, 2010;
Seymour, Aro in Erskine, 2003; Verhoeven idr., 2011). Uporabili smo merske instrumente, ki
so na voljo specialnim pedagogom (Test motenosti v branju in pisanju – T-MBP, Test
ponavljanje povedi, Test ACADIA, Test fonološkega zavedanja, Preizkus bralnega
razumevanja, RAN test), sami pa smo tudi sestavili vprašalnik za starše in vprašalnik za
učitelje. Bralno razumevanje učencev iz eksperimentalne skupine smo izboljšali s
programom, ki je vključeval intervencijski model Metakognitivni-interstavčni model bralnega
razumevanja in je potekal 3 mesece. Program sloni na razvijanju bralnega razumevanja z
uporabo besedil ob sočasnem razvijanju posameznih bralnih veščin (pravilno dekodiranje,
tekočnost branja) in metakognitivnih strategij.
V raziskavi smo uporabili različne statistične metode obdelave podatkov. S t-testom in χ2 smo
ugotavljali pomembnost razlik med skupinama, s kontingenčnimi tabelami odnos med
posameznimi spremenljivkami, s faktorsko analizo latentno strukturo težav na področju
bralnega razumevanja in dobrega bralnega razumevanja, z diskriminantno analizo strukturo
in diskriminativno vrednost manifestnih spremenljivk ter z metakognitivnim vprašalnikom
rabo metakognitivnih strategij. Za analizo učinkovitosti programa za izboljšanje bralnega
razumevanja

pa

smo

uporabili

analizo

variance

za

ugotavljanje

homogenosti

eksperimentalne in kontrolne skupine ter z analizo ponovljenih meritev učinke in uspešnost
izvedenega programa.
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Iz analize in primerjave latentnih struktur skupine učencev s težavami na področju bralnega
razumevanja in skupine učencev brez težav na področju bralnega razumevanja je razvidno,
da se latentni strukturi med seboj razlikujeta. Latentni strukturi nimata popolnoma enakih
faktorjev, iz česar lahko sklepamo, da težave na področju bralnega razumevanja označujejo
druge sposobnosti in procese kot so sposobnosti in procesi potrebni za dobro bralno
razumevanje. V obeh latentnih strukturah so prisotni enaki elementi v nekaterih faktorjih in
to predvsem tisti, ki označujejo dekodiranje, pomnjenje in verbalno razumevanje ter
zahtevnejše spretnosti fonološkega zavedanja. Za pojasnitev večjega odstotka variance
sistema bi potrebovali bolj kompleksno in multivariatno zasnovano raziskavo, ki bi
vključevala tudi druge dejavnike (npr. vpliv eksekutivnih funkcij na proces branja in bralno
razumevanje, vpliv dejavnikov, ki so povezani z odnosom učencev do branja, bralno kulturo v
domačem pismenem okolju ter s spodbujanjem bralne pismenosti v predšolskem okolju), ki
pa niso bili vključeni v faktorsko analizo.
S pomočjo diskriminantne analize smo ugotavljali strukturo in diskriminantnost vključenih
manifestnih spremenljivk. Iz podatkov diskriminantne analize lahko razberemo, da je test
diskriminantnosti statistično pomemben, kar pomeni, da se skupina učencev s težavami na
področju bralnega razumevanja statistično pomembno razlikuje od skupine učencev z
dobrim bralnim razumevanjem. Pri razlikovanju skupin je največ prispevala spremenljivka
bralno razumevanje, nato pa sledijo spremenljivke ponavljanje podredno zloženih povedi,
število napak pri branju daljših besed, avtomatiziran govor, veščina tvorjenja pojmov,
ponavljanje prosto zloženih enostavčnih povedi, odstranjevanje glasov – vsota, število napak
pri branju krajših besed, odstranjevanje zlogov, ponavljanje priredno zloženih povedi ter na
koncu slušno pomnjenje. Poznavanje vloge posameznih manifestnih spremenljivk pri
razlikovanju obeh skupin učencev nam služi kot diferencialno merilo pri prepoznavanju in
ocenjevanju težav v procesu branja in pri bralnem razumevanju. Hkrati pa smo z
diskriminantno analizo dobili informacijo o tem, s katerim uporabljenim merskim
instrumentarijem odkrivamo in diagnostično ocenjujemo težave na področju bralnega
razumevanja (Preizkus bralnega razumevanja, posamezni podtesti testa ACADIA, posamezni
podtesti Testa motenosti v branju in pisanju, Test ponavljanje povedi in Test fonološkega
zavedanja).
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Analiza odgovorov vprašalnika za starše je pokazala, da se skupina učencev iz manj
spodbudnega okolja zaradi revščine in imajo težave na področju bralnega razumevanja od
skupine učencev iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine in so brez težav na področju
bralnega razumevanja statistično pomembno razlikuje pri 13 od 23 manifestnih
spremenljivk. Spremenljivke so označevale izobrazbo in zaposlitveni status staršev, ki je bil
eden izmed kriterijev izbire vzorcev, ter dejavnike povezane z odnosom otrok do branja,
bralno pismenostjo v domačem okolju in spodbujanjem bralne pismenosti v predšolskem
obdobju. Iz ocen staršev učencev, ki imajo težave na področju bralnega razumevanja, je
razvidno, da so imeli njihovi otroci v predšolskem obdobju manj izkušenj, ki so pomembne za
kasnejše uspešno učenje osnovnih šolskih znanj, kot so branje, pisanje in računanje ter da je
njihovo domače pismeno okolje manj spodbudno in kakovostno. V tej skupini imajo starši
tudi nižjo izobrazbo, kar ovira razvoj kognitivnih dejavnikov pomembnih za branje, kot so
fonološko zavedanje, dekodiranje, besednjak, jezikovne spretnosti itd. Primanjkljaji na teh
področjih povzročajo učencem iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine težave na
področju bralnega razumevanja (Walker, 2011) in zmanjšujejo njihovo učno uspešnost.
Prepletanje in medsebojno vplivanje teh dejavnikov v družinskem okolju, ki vplivajo na
posameznikovo uspešnost v kasnejšem odraslem obdobju, potrjujejo tudi različne študije
domačin in tujih avtorjev (Parson in Bynner, 1998; Knaflič idr., 2001; Klebanov, Brooks-Gunn,
Chase-Lansdale in Gordon, 1997; Davie idr., 1972, v Mittler, 2000; Wedge in Prosser, v
Mittler, 2000). Glede na rezultate bi bilo potrebno večjo pozornost posvetiti razvoju teh
spretnosti in veščin že v predšolskem obdobju ter še posebno ob pričetku šolanja. Z
intenzivnim izvajanjem različnih kompenzacijskih modelov, z dodatnimi vajami in treningi (za
grafomotoriko, širjenje besednjaka, razvoj predbralnih sposobnosti, sporočanja, branja,
pozornosti itd.) lahko preprečimo, da se problem razširi in manifestira kot šolski neuspeh in
socialna izključenost.
Statistično pomembne razlike med skupinama je pokazala tudi analiza vprašalnika za učitelje.
Obe skupini učencev vključeni v našo raziskavo izhajata iz manj spodbudnega okolja zaradi
revščine, vendar se skupini po oceni učiteljev glede spretnosti, znanj in sodelovanju staršev
pri šolskih dejavnostih razlikujeta po vseh manifestnih spremenljivkah. Učitelji so skupino
učencev brez težav na področju bralnega razumevanja statistično pomembno bolje ocenili v
vseh merjenih spremenljivkah. V raziskavah vedno znova dokazujejo, da so kognitivne
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spodbude, ki jih otrok doživlja doma, v družini, sistematično povezane z njegovo šolsko
uspešnostjo (Belsky in MacKinnon, 1994, v Lunenburg, 2011; Bloch, 2011, v Lunenburg,
2011), te pa so v veliki meri povezane z izobrazbo staršev. Tudi v naši raziskavi lahko boljšo
učno uspešnost učencev iz skupine brez težav na področju bralnega razumevanja glede na
oceno učiteljev pripišemo statistično pomembnejši višji izobrazbi mater. Bolje izobražene
matere so že v predšolskem obdobju zagotavljale svojim otrokom bolj kakovostno domače
učno okolje, prav tako pa tudi sedaj v času šolanja nudijo svojim otrokom več spodbud, bolje
sodelujejo s šolo ter pomagajo pri šolskih obveznostih.
S pomočjo Vprašalnika za ugotavljanje metakognitivnih strategij pri mlajših učencih smo
ugotavljali strategije, ki jih učenci uporabljajo pred, med in po branju. Rezultati so pokazali,
da učenci, ki imajo težave na področju bralnega razumevanja, uporabljajo v manjšem deležu
učinkovite metakognitivne strategije pred, med in po branju kot učenci brez težav na
področju bralnega razumevanja. Naše ugotovitve se ujemajo z ugotovitvami avtorjev Paris in
Mayer (1982, v Singhal, 2001), da bralci, ki dobro obvladajo branje, uporabljajo širši razpon
strategij ter da uporabljajo strategije bolj pogosto v primerjavi z manj uspešnimi bralci.
Uporabo metakognitvnih strategij smo preverili tudi pri eksperimentalni skupini učencev, ki
je bila vključena v program, in kontrolni skupini učencev, ki ni bila vključena v program. Iz
primerjave rezultatov med prvim (pred izvedbo programa) in drugim preverjanjem
metakognitivnih strategij (po izvedenem programa), ki jih učenci uporabljajo med branjem,
lahko povzamemo, da so učenci iz eksperimentalne skupine glede na začetno preverjanje ter
glede na kontrolno skupino povečali in izboljšali metakognitivne strategije pred, med in po
branju. Napredek eksperimentalne skupine lahko pripišemo vplivu vključenosti v 15-urni
program bralnega razumevanja, v katerem so ob metakognitivnem-interstavčnem modelu
razvoja bralnega razumevanja razvijali metakognitivne strategije in povečali kontrolo nad
svojim branjem.
Pri preverjanju učinkovitosti programa z modelom Metakognitivnim-interstavčnim modelom
bralnega razumevanja so rezultati analize ponovljenih meritev pokazali, da je
eksperimentalna skupina učencev iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine in imajo
težave na področju bralnega razumevanja statistično pomembneje izboljšala rezultate na
naslednjih merjenih spremenljivkah apliciranih testov in preizkusov: Preizkus bralnega
razumevanja (bralno razumevanje), podtest testa ACADIA (avtomatiziran govor), Test
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ponavljanje povedi (vsi podtesti in test kot celota), podtest Testa fonološko zavedanje
(podtest odstranjevanje glasu iz soglasniškega sklopa v sredini besede) ter RAN test – hitro
poimenovanje črk v primerjavi s kontrolno skupino.
Na osnovni rezultatov lahko zaključimo, da je program po intervencijskem modelu
Metakognitivni-interstavčni model bralnega razumevanja učinkovit, saj v njem vključeni
učenci izboljšajo svoje bralno razumevanje in razvijajo branje za učenje.
Učitelji in šolski strokovni delavci lahko pripomorejo, da z ustrezno učno pomočjo pretrgajo
začaran krog revščine. To pa lahko storijo le z izvajanjem programov pomoči, kot je program,
ki smo ga uporabili v naši raziskavi, v katere bi bili vključeni učenci iz manj spodbudnega
okolja zaradi revščine, in ki bi sistematično potekali od samega začetka šolanja. Pri tem bi
intenzivnost in obsežnost programov pomoči prilagodili izrazitosti učenčevih posebnih
vzgojno-izobraževalnih potreb, hkrati pa bi morali zagotoviti usposabljanje in kakovostno
izobraževanje učiteljev. Za večino učencev iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine in pri
katerih so učne težave manj izrazite, bi bila uspešna že organizacija pomoči v okviru
petstopenjskega modela nudenja učne pomoči po Konceptu dela z učenci z učnimi težavami
(Magajna idr., 2008), v okviru katerega lahko učitelji in strokovni delavci z zgodnjim in dovolj
intenzivnim ukrepanjem izboljšajo predznanja, sposobnosti in spretnosti učencev z
upoštevanjem njihovih posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb, z izvajanjem dobre
poučevalne prakse v razredu, z dopolnilnim poukom ter z individualnimi in skupinskimi
oblikami obravnav.
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