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Vsebina:

1.Besedilne spretnosti 
2.Bralne veščine odraslih 

Slovencev
3.Odprta vprašanja



Raziskava PIAAC - Stanje razvitosti spretnosti v slovenski 
populaciji v starosti od 16 do 65 let

Raziskava 

(2014-2016) 

je merila 

spretnosti za 
obdelavo in 
procesiranje 
informacij 



Približno eden 
od štirih 
odraslih v 
Sloveniji ima 
zelo slabe 
spretnosti za 
obdelavo in 
procesiranje 
informacij …

slabše od 
povprečja v 
OECD. 





Zahtevana informacija je enaka ali 
podobna
informaciji iz vprašanja, obvlada osnovno 
besedišče,
prisotnih malo ali nič motečih informacij.

Zahtevana informacija je enaka ali 

podobna

informaciji iz vprašanja, obvlada osnovno 

besedišče,

prisotnih malo ali nič motečih informacij.

Išče ujemanje med besedilom in 

informacijami,

prisotnih nekaj nasprotujočih informacij, 

navigira

znotraj digitalnega besedila.



Delež po ravneh

na področju

besedilnih

spretnosti

Odrasli v kategoriji »Manjkajoči« niso bili sposobni podati dovolj 

osnovnih podatkov za določitev stopnje spretnosti zaradi jezikovnih

oziroma učnih težav ali motenj v duševnem razvoju (s 

pismenostjo povezan neodgovor)

v padajočem vrstnem redu glede

na skupni delež odraslih, ki so 

dosegli

3. in 4./5. raven



Bralna komponenta besedilnih spretnosti v PIAAC

Spretnosti za obdelavo in procesiranje informacij 

Besedilne 
spretnosti

Komponente 
bralnih veščin

Matematične 
spretnosti

Spretnosti reševanja 
problemov  v TB 
okolju

BRALNE spretnostiBRALNE VEŠČINE



BRANJE  v raziskavi PIAAC

Branje v 
vsakdanjem 
življenju

Branje na 
delovnem 
mestu

okolje

SUBJEKTIVNA OCENA

medij

Branje tiskanih 
besedil

Branje na 
zaslonu

IZRAČUN NA OSNOVI PORABLJENEGA ČASA
ZA BRANJE NAVODIL PRI NALOGAH

BRALNE VEŠČINE
Razumevanje besed

Razumevanje stavkov

Razumevanje odlomkov

DOSEŽKI PRI TESTIRANJU

kognitivne dimenzije



BRALNE VEŠČINE kot del BESEDILNIH SPRETNOSTI

Branje v 
vsakdanjem 
življenju

Branje na 
delovnem 
mestu

Pojasni 13% 
variance besedilnih 
spretnosti

Razumevanje besed

Razumevanje stavkov

Razumevanje odlomkov

Pojasni 17% 
variance besedilnih 
spretnosti

Skupaj pojasni 30% 
variance besedilnih 
spretnosti



Bralne veščine so boljše na višjih ravneh besedilnih  spretnosti

razumevanje besed
razumevanje stavkov 
razumevanje odlomkov

Delež pravilnih odgovorov Čas potreben za odgovor
Vir: Survey of Adult Skills (PIAAC) (2012, 2015)

POVPREČJE EU SLO

Raven 1 Raven 2 Raven 3 Raven 4/5Pod ravnijo 1 Raven 1 Raven 2 Raven 3 Raven 4/5Pod ravnijo 1
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Klasično branje
BRANJE TISKANIH BESEDIL 

Branje v digitalnem svetu
BRANJE NA ZASLONU

RAZISKAVA PIAAC:
klasične bralne veščine =  zgolj osnova za branje v digitalnem svetu 



Klasično branje Branje v digitalnem svetu

 Na prvi pogled se zdi razpršeno, manj 
zahtevno, površno.

 Zahteva  drugačno kombinacijo bralnih 
veščin.

Dobro vemo, kdo je odličen bralec, 
kdo povprečen.

 Značilni kompleksni miselni procesi,
branje piktogramov.

Oboje zahteva  podobne veščine,  njihova kombinacija in poudarki so različni

Ključne komponente:
• razumevanje besed (tiskan slovar)
• procesiranje in razumevanje 

stavkov 
• razumevanje odstavkov oz. delov 

besedila.





Navigiranje med 
mnoštvom 
informacij, da bi 
dosegli želeno 
informacijo –
razbiranje

Kje so vzporednice s
klasičnim branjem?

Klasično branje Branje v digitalnem svetu

Dobre bralne 
veščine so 
predpogoj

Gre za 
kompleksnejše 
procese 
prepoznavanja in 
branja, procesiranja  
piktogramov ali 
grozdov informacij





Klasično branje Branje v digitalnem svetu

Bralne veščine - ena od ključnih komponent besedilnih 
spretnosti, 
ne glede na to ali gre za branje tiskanih 
besedil ali elektronskih besedil. 

Nekateri testiranja niso opravili na računalniku 
(naloge na papirju - merili čas za branje NAVODILA / 

BESEDILA naloge in razumevanje)



5 vsak dan

4 vsaj enkrat na teden toda 
ne vsak dan

3 manj kot enkrat na teden 
toda vsaj enkrat na mesec

2 manj kot enkrat na mesec

1 nikoli

Do 2
Redko

2-3
Mesečno

3-4
Tedensko

5
Vsak dan

1
Nikoli



Uporaba spretnosti v vsakdanjem življenju

Viri: Raziskava 
spretnosti PIAAC 
(2012, 2015) in študija 
Mirčeva, in Možina 
(2017): Kompetence 
odraslih od 
16. do 24. leta: 
longitudinalni in 
mednarodni vidiki

Do 2
Redko

2-3
Mesečno

3-4
Tedensko

1
Nikoli



Uporaba spretnosti pri delu

Do 2
Redko

2-3
Mesečno

3-4
Tedensko

1
Nikoli

Viri: Raziskava 
spretnosti PIAAC 
(2012, 2015) in študija 
Mirčeva, in Možina 
(2017): Kompetence 
odraslih od 
16. do 24. leta: 
longitudinalni in 
mednarodni vidiki
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Manj kot 1. raven 1. raven 2. raven 3. raven 4/5. raven
Kako pogosto v 

vsakdanjem življenju 
berete:

 Smernice ali navodila
 Pisma zapisnike ali 

elektronska sporočila
 Članke v časopisih, 

revijah ali glasilih
 Berete članke v 

strokovnih revijah ali 
v znanstvenih revijah 
in publikacijah

 Leposlovne in 
neleposlovne knjige

 Priročnike in druga 
podobna gradiva
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Podatki za SLO



Kdor slabo klasično 
bere = težko doseže 
stopnjo kritičnega 
bralca

Kdor slabo klasično bere =
ali ima dovolj razvite bralne 
veščine, da se bo spopadel z 
digitalnim branjem

Da NeČe veščine 
digitalnega branja 
niso povezane z 
bralnimi veščinami

Če gre za povezanost
branje v digitalnem svetu – klasično 
branje

Rezultati PIAAC

Klasično branje Branje v digitalnem svetu



Vprašanja za diskusijo

• Dobre bralne veščine so temelj branja v digitalnem 
svetu, vendar to ni zadostni pogoj, gre za drugačno 
kombinacijo veščin.

• Vrženi v digitalni svet – predvsem odrasli, mladi 
imajo nekaj sistematične priprave

• Kdo in kako bo razvijal branje v digitalnem svetu?

• Bo/je branje v digitalnem svetu spremenilo klasično 
branje?

• Koliko dejansko vemo o branju v digitalnem svetu?



petra.javrh@acs.si

http://piaac.acs.si/


