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IZVLEČEK
Branje besedil v digitalni obliki nam, vsaj v smislu oblikovanja besedila, lahko
omogoča več svobode kot klasični tisk. V svetu namreč obstaja veliko število
bralcev s posebnimi potrebami (osebe z disleksijo, slabovidne osebe), zato se
zdi možnost, da bralcem omogočimo oblikovanje besedila po lastnih željah,
zelo privlačna. V magistrskem delu smo primerjali razlike med anketiranci pri
hitrosti branja, stopnji bralnega udobja ter razumevanju besedila, ki je bilo oblikovano vnaprej, in besedila, ki so ga bralci do določene mere lahko oblikovali
sami. Anketiranci so lahko določili črkovno vrsto, velikost pisave, medznakovni in medvrstični razmik ter barvo besedila. V ta namen smo zasnovali spletno
anketo, ki je omogočala preverjanje berljivosti besedila z metodo označevanja
besed v besedilu. Anketirali smo 82 oseb, starih od 16 do 36 let. Rezultati so
potrdili našo hipotezo, da obstaja več črkovnih vrst, ki se na testu čitljivosti
odrežejo enako dobro, čeprav spadajo v različne skupine pisav. Potrdili smo,
da osebe doživljajo večji občutek bralnega udobja takrat, ko določene parametre v besedilu nastavijo same, kar vodi do boljšega sprejemanja informacij. Univerzalnega recepta za prilagoditev digitalnega besedila ni, saj vsakomur ustrezajo drugačni pogoji branja. Ti so odvisni tako od bralca kot tudi od
okolja, v katerem bralec bere. Največji del, 54 odstotkov vseh anketirancev, je
hitreje bralo besedilo, ki je bilo oblikovano vnaprej, 39 odstotkov vseh anketirancev (največji del) pa je bolje razumelo besedilo, ki so ga oblikovali sami.
Ključne besede: berljivost, čitljivost, disleksija, digitalno besedilo
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ABSTRACT
Reading in the digital form could provide us with far more freedom in terms
of the typesetting as compared to reading the printed text. In a world populated by readers who have different needs due to dyslexia or different eye sight,
etc., the thought that readers could typeset their own text beforehand seems
very appealing. In this research differences between reading speed, reading
comprehension and reading comfort were compared to the text that was typeset beforehand, and to the text that was typeset in situ, by the interviewees
themselves. Interviewees had the possibility to set the typeface, the typesize,
the intercharacter gap, the inline gap and the text colour. We designed an
online test which enabled us to test readability with the method of labelling
illogical words in the text. The test was completed by 82 people (16 to 36 years
old). The results agreed with our hypothesis which posits that there are more
typefaces that enable the same level of readability and can, at the same time,
be part of different letter styles. It was confirmed that people were more comfortable reading the text that was typeset by themselves, which lead to better
content awareness. There is no universal way to set the text as everybody is
more comfortable with their own reading settings. The settings are not only
dependent on the reader but also on the environment in which the reader is
reading. The bigger part (54 percent) of the interviewees read faster that text
which was typeset beforehand. Text comprehension was, however, better with
the text that was typeset in situ (39 percent).
Key Words: readability, legibility, dyslexia, digital text
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POVZETEK
Digitalna oblika besedila nam lahko ponudi možnosti, da besedilo oblikujemo
po svojih željah. Tega se še posebej zavedajo osebe, ki zaradi določenih težav
(npr. disleksije ali slabovidnosti) težje berejo. Želeli smo ugotoviti, ali lahko z
možnostjo, da bralci sami oblikujejo besedilo, dosežejo večjo stopnjo bralnega
ugodja kot v primeru, da je besedilo oblikovano optimalno glede na dosegljive
raziskave.
V raziskavi bi radi dokazali naslednje hipoteze: (1) Posamezniki s težavami
ali brez njih pri branju potrebujejo možnost lastnega formatiranja digitalnega besedila, saj jim to omogoča udobnejše branje in sprejemanje informacij.
(2) Univerzalnega recepta za prilagoditev digitalnega besedila ni. Vsakomur
ustreza drugačna (individualna) nastavitev, ki je odvisna od pogojev branja.
(3) Sklepamo, da obstaja več črkovnih vrst, ki se lahko enako dobro odrežejo
na testu berljivosti in da med berljive pisave lahko spadajo pisave, ki pripadajo
različnim črkovnim slogom. (4) Med izbranimi črkovnimi vrstami ne bo večjih
razlik pri razumevanju in hitrosti branja besedila.
Naredili smo pregled raziskav, ki se nanašajo na optimalno oblikovanje besedila tako za osebe z disleksijo kot tudi za tiste brez nje. Zaradi razlikovanja med
potrebami pri branju posameznikov je zelo težko postaviti merila, s katerimi
bi lahko ugodili vsem ali pa vsaj večini takšnih oseb (Schavio in Buson, 2014;
Schneps et al., 2013b). Največje razlike nastajajo med bralcem brez težav in
bralcem, ki zaradi določenega razloga (npr. disleksije ali slabovidnosti) potrebuje drugačne pogoje pri branju besedila. Takšni bralci so navadno v manjšini.
S sodobnimi tehnikami in programiranjem lahko omogočimo prilagoditev njihove bralne izkušnje in izboljšamo kakovost časa, ki ga pri branju porabijo. Na
osnovi obstoječih raziskav Schavio in Buson (2014) ter Rello et al. (2012a) ter s
povzetkom lastne raziskave smo določili spremenljivke, ki v večji meri vplivajo
na branje. To so: (1) črkovna vrsta, (2) velikost pisave, (3) medčrkovni razmik,
(4) medvrstični razmik ter (5) barva besedila in ozadja. Pri načrtovanju ankete
smo poleg dobro premišljenih spremenljivk vključili tudi omejitve, s katerimi bo besedilo ob vsakem postavljenem kriteriju tipografsko pravilno stavljeno. Jan Tschichold (1991) namreč pravi, da lahko samo s stalno vajo in strogo
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samokritiko razvijemo smisel za popolno in perfektno izvedeno delo. Zato bi
bilo nespametno prepustiti naključnemu bralcu popolno svobodo; pri oblikovanju ga je potrebno usmerjati tako, da vedno pride do všečnega rezultata.
Za izvedbo eksperimentalnega dela je bil izdelan spletni test. Uporabili smo
Tinkerjev test hitrosti branja (kot sta ga uporabila Larson in Beier l. 2013).
Pri testu bralec v vsakem odstavku danega besedila poišče nelogične besede.
Primerjali smo berljivost dveh različnih besedil: (1) berljivost besedila, ki si ga
bralci sami oblikujejo ter (2) berljivost besedila, ki smo ga v raziskavi predhodno oblikovali sami. Opazovali smo razliko pri hitrosti branja, razumevanju branja ter stopnji bralnega udobja ob zgoraj omenjenih pogojih (1 in 2).
Primerjali smo, kako se na dve različno oblikovani besedili odzove oseba, ki
celotno anketo rešuje pod enakimi pogoji. Anketirali smo 82 oseb, starih od 16
do 36 let, od tega je bilo 26 oseb z disleksijo.
Stopnja bralnega udobja pri besedilu, pri katerem so si bralci lahko sami nastavili njegovo obliko, je bila v splošnem višja kot pri besedilu, ki je bilo oblikovano že vnaprej; to potrjuje prvo hipotezo. Potrdimo lahko tudi drugo hipotezo;
vsak bralec je namreč besedilo oblikoval nekoliko drugače. Do najbolj razpršenih rezultatov je prišlo pri nastavitvi velikosti besedila. Tretja hipoteza se izkaže za verjetno, saj so se določene črkovne vrste pri ugotavljanju hitrosti branja odrezale primerljivo dobro s črkovno vrsto Verdana. Pri merjenju hitrosti
branja sta bili to pisavi Demos in Frutiger, pri razumevanju pa pisava Amasis.
Le-te prihajajo iz skupin pisav z različnimi črkovnimi slogi. Čeprav smo za test
izbrali samo kvalitetne in dobro čitljive črkovne vrste, je prišlo pri hitrosti branja in razumevanja do odstopanj. Četrta hipoteza se je zato izkazala za napačno. V primerjavi s črkovno vrsto Verdana sta se črkovni vrsti Bembo in Neuzeit
Office odrezali slabše. Največji del, 54 odstotkov vseh anketirancev, od tega je
bilo 38 odstotkov oseb z disleksijo in 48 odstotkov oseb brez nje, je hitreje bral
besedilo, ki je bilo oblikovano vnaprej. Pri razumevanju besedila je največji del
anketirancev, 39 odstotkov, od teh je bilo 31 odstotkov oseb z disleksijo in 43
odstotkov oseb brez nje, bolje razumel besedilo, ki so ga oblikovali sami.
Hitrost branja in razumevanje besedila sta torej nasprotna parametra. Kateri
parameter je v določenem primeru pomembnejši, hitrost ali razumevanje, je
odvisno od namena, vrste in sporočila besedila.

vi

Kazalo
PODATKI O DIPLOMSKEM DELU

i

ZAHVALAii
IZVLEČEKiii
ABSTRACTiv
POVZETEKv
KAZALO SLIK

ix

KAZALO PREGLEDNIC

xi

1

UVOD

1

1.1

OPREDELITEV PROBLEMA

1

1.2

HIPOTEZE

2

2

TEORETIČNI DEL / STANJE RAZISKAV

3

2.1

VLOGA OBLIKOVALCA KOT RAZISKOVALCA 

3

2.2

LJUDJE S TEŽAVAMI PRI BRANJU

5

2.3	DIGITALNO BRANJE BESEDILA IN
SPREMENLJIVKE, KI NANJ VPLIVAJO 

8

2.3.1

Črkovna vrsta

10

2.3.2

Velikost pisave, razmik med znaki in medvrstični razmik 

14

2.3.3

Število znakov na vrstico oziroma dolžina vrstice

15

2.3.4

Kontrast in barva

16

2.3.5

Poravnava besedila

18

2.3.6

Način pomikanja po besedilu

18

2.3.7

Povezanost spremenljivk

18

2.4

PREGLED OBSTOJEČIH VMESNIKOV

19

2.4.1

Pregled vtičnikov in njihovih funkcij na dan 20. 2. 2015

20

3

EKSPERIMENTALNI DEL

26

3.1

Računalnik in programi

26

3.2

Preverjanje čitljivosti s testom iskanja besede v besedilu 

26

3.3

Reprezentativnost vzorca

28

vii

3.4

DELOVNI POSTOPKI

29

3.4.1

Izbira spremenljivk in funkcij 

29

3.4.2

Izbor črkovnih vrst za splet

29

3.4.3	Spreminjanje velikosti, medvrstičnega in
medznakovnega razmika ter dolžine vrstice

31

3.4.4

Izbor barv za splet

32

3.4.5

Spletna anketa 

32

4

REZULTATI IN RAZPRAVA

35

4.1

Pogoji anketiranja

35

4.2

Anketiranci o branju na spletu

36

4.3

Hitrost branja in bralno razumevanje

39

4.4

Vpliv ostalih nastavitev

40

4.4.1

Črkovna vrsta 

40

4.4.2

Barva črk in ozadja

43

4.4.3

Velikost črkovne vrste

45

4.4.4

Razmik med črkami

47

4.4.5

Razmik med vrsticami

49

4.5

Bralno udobje

51

4.6

Analiza vpliva vseh spremenljivk

52

5

ZAKLJUČKI

54

6

VIRI 

57

viii

Kazalo slik
Slika 1: Bralci, ki pri branju uporabljajo povečano število regresijskih
gibov, in običajni bralci (povzeto po: Schneps, 2013b).

7

Slika 2: Subjektivna ocena bralcev glede barve črk in ozadja
(od najpogostejše do najredkejše) ter barve glede na
dolžino sakad, od najkrajših do najdaljših (Rello et al., 2012a)
Slika 3: Pogostost pojavnosti določenih funkcij v pregledanih aplikacijah

17
21

Slika 4: Prikaz originalne spletne strani, kot jo vidimo
v spletnem brskalniku Firefox (Wikipedija).

23

Slika 5: Reader 35.0 v brskalniku Firefox (Wikipedija)

23

Slika 6: Column Reader v brskalniku Firefox (Wikipedija)

23

Slika 7: Yet Another RSVP Reader 1.7.4 v brskalniku Firefox (Wikipedija)

24

Slika 8: Open Dyslexic v brskalniku Firefox (Wikipedija)

24

Slika 9: Read Mode v brskalniku Google Chrome (Wikipedija)

24

Slika 10: Readability v brskalniku Google Chrome (Wikipedija)

25

Slika 11: Easy Reader v brskalniku Google Chrome (Wikipedija)

25

Slika 12: Reader v brskalniku Safari (Wikipedija)

25

Slika 13: Starostna sestava anketirancev

28

Slika 14: Izbrane črkovne vrste Demos, Neuzeit Office,
Bembo, Amasis, Neue Frutiger, Open Sans in Verdana

30

Slika 15: Uvodna stran ankete

33

Slika 16: Nastavitev spremenljivk besedila

34

Slika 17: Vnaprej oblikovano besedilo

34

Slika 18: Svetlobni pogoji reševanja ankete

35

Slika 19: Težave pri branju na spletu

36

Slika 20: Težave, s katerimi se anketiranci srečujejo pri branju na spletu.

37

Slika 21: Prikaz odzivov na vprašanja

38

Slika 22: Uporaba vtičnikov

38

Slika 23: Hitrost branja 

39

Slika 24: Razumevanje branja

39

Slika 25: Črkovna vrsta

41

Slika 26: Vpliv črkovne vrste na hitrost branja

41

ix

Slika 27: Vpliv črkovne vrste na razumevanje besedila

42

Slika 28: Barva črk in ozadja

43

Slika 29: Vpliv barve črk in ozadja na hitrost branja

44

Slika 30: Vpliv barve črk in ozadja na bralno razumevanje

44

Slika 31: Velikost črkovne vrste

45

Slika 32: Velikost besedila v primerjavi s hitrostjo branja

46

Slika 33: Velikost besedila v primerjavi z razumevanjem besedila

46

Slika 34: Medčrkovni razmik

47

Slika 35: Hitrost branja v povezavi z medčrkovnim razmikom

48

Slika 36: Razumevanje branja v povezavi z medčrkovnim razmikom

48

Slika 37: Razmik med vrsticami

49

Slika 38: Hitrost branja in medvrstični razmik

50

Slika 39: Bralno razumevanje in medvrstični razmik

50

Slika 40: Počutje anketirancev ob branju besedila

51

Slika 41: Preprostost vmesnika za uporabo

52

Slika 42: Zaznavanje nelogičnih besed

52

Slika 43: Odstopanje vseh nastavitev od vnaprej izbranih

53

Slika 44: Hitrost branja glede na velikost sprememb,
ki jih je v besedilo vnesel bralec.

53

x

Kazalo preglednic
Preglednica 1: Razumevanje analognega in digitalnega branja
(2003, Schmar-Dobler)

9

Preglednica 2: Pregled vtičnikov in njihovih funkcij na
dan 20. 02. 2015 (sivo pobarvane celice označujejo
spremenljivke, ki smo jih omenili v prejšnjem poglavju)
Preglednica 3: Izbrane barvne kombinacije

22
32

xi

1 UVOD
Knjiga je od srednjega veka do danes obdržala osnovno obliko (Možina, 2003),
ljudje pa so podatke na različne načine zapisovali že od 4. tisočletja pr. n. š.
naprej. V 21. stoletju se veliko besedil pojavlja tudi v digitalni obliki. Prvič v
zgodovini nam digitalni zapis daje možnosti, da bralec besedilo sam prilagaja
svojim individualnim potrebam v trenutku, ko besedilo bere. Digitalna različica besedila na ta način postane prijaznejša od toge različice na papirju. Čeprav
ima digitalno besedilo v primerjavi s tradicionalnim na papirju nekatere slabosti, npr. lahko ima svetleč ekran in fizično neoprijemljivost, ima tudi številne prednosti. Med drugim možnost hitrejšega iskanja pojmov, individualnega
prilagajanja oblike, vključevanja interaktivnih vsebin itd., kar ga vsaj vzporeja
s štiri tisočletja staro knjigo, če mu že ne daje prednosti pred njo.
V nalogi se posvečamo možnosti, da bralec do določene mere sam oblikuje
digitalno besedilo tako, kot mu v danih okoliščinah oblikovno najbolj ustreza. Preveriti želimo, ali bralec pri branju besedila, ki ga do določene mere s
pomočjo vmesnika oblikuje sam, (1) doživi večjo stopnjo bralnega udobja, (2)
besedilo prebere z več razumevanja in ga (3) prebere hitreje, kot če je oblikovano vnaprej.

1.1 OPREDELITEV PROBLEMA
Ob branju daljših besedil, npr. različnih prispevkov ali strokovnih člankov, že
tiste, ki nimamo težav z branjem, pogosto moti, da besedilo ni prilagojeno
vrsti ekrana, razmeram v prostoru, oddaljenosti od zaslona itd. Ljudje, ki trpijo
zaradi motnje branja (npr. disleksije), pa se teh težav še toliko bolj zavedajo.
Slaba bralna izkušnja nas v skrajnem primeru lahko celo odvrne od branja, saj
za branje porabimo veliko energije, ki bi jo ob boljši postavitvi lahko prihranili.
Ugodna bralna izkušnja omogoča namreč bolj sproščeno branje, brez napenjanja oči in posledičnih glavobolov.
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1.2 HIPOTEZE
V raziskavi bi radi dokazali naslednje hipoteze:
•

Posamezniki s težavami pri branju ali brez njih potrebujejo možnost
lastnega formatiranja digitalnega besedila, saj jim to omogoča bolj udobno
branje in sprejemanje informacij.

•

Univerzalnega recepta za prilagoditev digitalnega besedila ni. Vsakomur
ustreza drugačna (individualna) nastavitev, ki je odvisna od pogojev branja.

•

Sklepamo, da obstaja več črkovnih vrst, ki se lahko enako dobro odrežejo
na testu berljivosti, in da med berljive lahko spadajo pisave iz več različnih
črkovnih slogov.

•

Med izbranimi črkovnimi vrstami ne bo večjih razlik pri razumevanju in
hitrosti branja besedila.

2

2 TEORETIČNI DEL / STANJE RAZISKAV
Izbrana raziskava se dotika številnih področij, s katerimi smo se želeli seznaniti, preden smo začeli s praktično izdelavo naloge. Na začetku smo se spoprijeli
kar s samim pojmom »oblikovanje« in poizkusili razumeti vlogo oblikovalca
v takšni raziskavi. Poiskali smo strokovno literaturo, ki se dotika podobne tematike, jo preučili ter poizkusili izločiti kriterije berljivosti za ljudi s težavami
pri branju. V želji, da določimo prave spremenljivke, smo raziskali obstoječe
spletne vtičnike, ki omogočajo spreminjanje digitalnega besedila, jih primerjali med seboj ter izločili njihove dobre in slabe lastnosti. Seznanili smo se z
disleksijo, ki sodi med specifične učne težave ter tudi s težavami oseb z dis
leksijo. Pregled tovrstnih raziskav nam je dal dobro predstavo o trenutnem
stanju, kar nam je pomagalo pri nadaljnjem delu.

2.1 VLOGA OBLIKOVALCA KOT RAZISKOVALCA
»Oblikovati«, dati čemu določeno obliko, kot to definira SSKJ, predstavlja precej širok pojem, zato smo na temeljih članka, ki so ga napisali Zimmermann
et al. (2007), skušali razumeti oblikovanje kot vlogo raziskovalcev pri načrtovanju interaktivnih aplikacij.
Vzporedno z razvojem interaktivnega programiranja in oblikovanja ter z naraščanjem kompleksnosti interaktivnih aplikacij postaja interaktivni oblikovalec to, kar v gradbeniški panogi predstavlja arhitekt. Vloga interaktivnega
oblikovalca ni zgolj dekorativna obdelava že narejenih in izgrajenih aplikacij, njegova vloga prehaja vse bolj na idejno raven. Ta postavlja oblikovalca v
vlogo pobudnika ideje, ki skozi opazovanje in raziskave ugotovi, kaj uporabnik v danem trenutku najbolj potrebuje in na kakšen način lahko to najbolje
sprejme. Oblikovalec v tej vlogi načrtuje izdelek že od samega začetka, vse od
idejne ravni, in ko to raven zapolni, poišče programerje, ki so njegovo idejo
sposobni prenesti v realnost. Zato lahko termin »oblikovalec« uporabljamo
enakovredno kot termina »načrtovalec« ali »arhitekt«. Uveljavlja se tudi izraz
»user experiance resarcher« in »user experiance designer«. Kot arhitekt tudi
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interaktivni oblikovalec čez celotno gradnjo nekega interaktivnega sistema
ohranja v ospredju potrebe uporabnika in vodi celotno skupino v smeri, da
se tem potrebam kar najbolje ugodi. Raziskovanje interaktivnega oblikovalca lahko v mnogih pogledih koristi načrtovalcem uporabniških vmesnikov. S
skupnimi močmi oblikovalci lahko najdejo nove načine, kako obstoječa tehnologija ali njene izboljšave pozitivno vplivajo na okolje in so na ta način gonilo za raziskovalce na tem področju. Prav tako prevzamejo problem iskanja
in identificiranja težav, ki pri uporabi tehnologije nastanejo, in na osnovi ugotovitev zgradijo teorijo, kako nastale težave v določenem kontekstu reševati.
Pri tem je potrebno ločiti dva pojma, in sicer t. i. raziskovalce dizajna in t. i.
izvajalce dizajna. Prvi se pri svojem delu osredotočajo na to, kaj je prav, to pa je
večkrat v nasprotju z izvajalci dizajna (raznimi agencijami), kjer so oblikovalci
usmerjeni predvsem na to, da naredijo komercialno uspešen izdelek. Prispevki
raziskovalcev dizajna so novi izdelki, ki vključujejo teorijo, tehnologijo in kontekst uporabnika. Zato je potreben model raziskovanja oblikovanja, ki temelji
na tem, da oblikovalcem omogoča preučevanje sveta in na tej osnovi izdelavo
stvari, ki v svet vnašajo določeno spremembo. Če oblikovanje obravnavamo
kot nekaj, kar lahko raziskujemo, ga postavimo ob bok znanstveni panogi.
Zimermann s kolegi (Zimmerman et al., 2007) v svojem modelu raziskovanja v
oblikovanju ponuja štiri kriterije, ki omogočajo formalizirati raziskovalne metode in s tem pomagajo oceniti vrednost določenega prispevka v raziskovanju
oblikovanja:
Proces: Podajanje procesa pri dizajnu ne pomeni, da ob natančnem sledenju
lahko pridemo do enakega rezultata. Kljub vsemu so pomembni natančnost
in racionalnost odločitev, sprejetih v procesu dela, in tudi razlaga, zakaj je bila
določena metoda uporabljena.
Inovacija: Izdelek mora kazati določeno mero iznajdljivosti; prikazati je potrebno, da izdelana noviteta vpliva na določeno področje. Skozi raziskavo literature je razvidno, kako določen izdelek na določenem področju napreduje
oziroma kako bo tehnološka pridobitev pripomogla k bistvenemu izboljšanju
določenega področja. Na ta način se izoblikujejo navodila, ki inženirjem pomagajo pri izgradnji te izboljšave.
Ustreznost: Znanstvene raziskave temeljijo na dokazljivosti izboljšanja neke
funkcije ali njenega prispevka k reševanju problema. Žal je to skoraj nemogoče
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uporabiti pri utemeljevanju raziskav na področju oblikovanja. Pri oblikovanju se ne osredotočimo na utemeljevanje, ampak na dokazovanje ustreznosti
določenega izdelka. Razen tega, da oblikovalci svoje delo predajo resničnemu
svetu, morajo tudi povedati, kaj želijo s svojim izdelkom doseči oziroma zakaj
pomeni napredek za družbo.
Nadgradljivost: V kolikšni meri lahko gradimo na ponujeni rešitvi? Jo razvijamo naprej? Je rešitev problema zapisana tako, da je lahko to znanje vzvod za
nove izzive?

2.2 LJUDJE S TEŽAVAMI PRI BRANJU
Branje je sestavljeno iz dveh pomembnih delov: identifikacije besede (vidna informacija) in razumevanja jezika (fonološka oz. glasovna informacija)
(Vellutino et al., 2004; Erjavec, 2010). Za identifikacijo besede je potrebno
vidno prepoznati unikaten sestav črk kot besedo, katere ime in pomen sta
posredno ali neposredno zapisana v našem spominu. Razumevanje jezika
vključuje združevanje pomena prebranih besed tako, da olajša razumevanje
prebranih stavkov ter omogoči razumevanje širših konceptov in idej, ki jih ti
stavki predstavljajo. Poleg tega je pomembno, da so besede v besedilu identificirane natančno in tekoče, kar omogoča sestavljanje pomena v območju
obsega delovnega spomina. Za učinkovito branje je potrebno tudi zadovoljivo
razumevanje jezika ter dovolj razširjeno splošno znanje (Vellutino et al., 2004).
Kadar beremo, se naše oko premika z minimalnimi skokovitimi gibi. Na določenih delih besedila se oko za trenutek ustavi; ta trenutek oz. pojav imenujemo fiksacija. Potovanje med eno in drugo fiksacijo imenujemo sakada. Sakade
potekajo tako naprej, v smeri besedila, kot tudi nazaj, kar imenujemo regresija.
Načeloma imajo mlajši bralci več fiksacijskih postankov, ki so daljši, več sakad
in večje število regresijskih gibov. Z odraščanjem se širina vidnega razpona pri
eni fiksaciji povečuje (Pečjak, 1999). Novejše raziskave zavračajo stare modele,
da besede med branjem prepoznavamo po zunanji obliki; nagibajo se k modelu paralelnega prepoznavanja besed. Ta model uči, da v besedi prepoznamo
vse črke, ki so v našem vidnem območju hkrati (Larson, 2004; Hillier, 2006).
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Če otrokova sposobnost branja ob sicer ustreznih intelektualnih sposobnostih za več kot dve leti zaostaja za sposobnostjo branja njegovih vrstnikov, lahko govorimo o disleksiji (Ilustrated Textbook of Paediatrics, 2012). Težave, ki
spremljajo osebe z disleksijo, se kažejo kot počasno branje, polno napak, kot
napačno črkovane besede ter težave pri pomnjenju in identifikaciji zapletenih in novih besed in kot slabo bralno razumevanje ter izčrpanost že po zgolj
kratkem branju. Težavam pri branju lahko sledijo tudi težave pri pisanju in
črkovanju besed (Schavio in Buson, 2014; Smythe, 2010b). Študije so pokazale,
da spremembe v besedilu lahko pripomorejo k boljšemu branju in bralnemu
razumevanju (Hillier, 2006; Zorzi et al., 2012; Rello et al., 2012b, Pijpker, 2013;
Schneps et al., 2013 in 2013b). Otroci z disleksijo uporabljajo programe, ki jim
pomagajo pri šolskem delu, in sicer: programe, ki vključujejo optično prepoznavanje znakov ter avtomatsko branje in prepoznavanje govora, programe,
ki natipkano besedilo preverijo oziroma sami dodajo predvideni konec besede
ter programe, ki informacije razvrščajo na vidni način (Schavio, 2014).
Približno od začetka pa vse do osemdesetih let preteklega stoletja je veljalo, da
so vzrok disleksije vidne težave pri sprejemanju informacij (teorija vizualnega
stresa). Teorije so bile ovržene, ko so se raziskovalci lotili problema točkovno.
Ugotovili so, da je bilo ob primerjavi oseb z disleksijo in brez nje v starosti od
2 do 8 let zaznanih zelo malo razlik na področju vidnega procesiranja in vpliva
verbalnega kodiranja. Nalogo, ki je vključevala podobne črke in besede (npr. b,
d, ”was” in ”saw”), so navadni bralci in bralci z disleksijo pisno reševali enako
dobro, ko pa je bil zahtevan ustni odgovor, sta se skupini razdelili. Da ni nobene razlike, kako črke zamenjujejo navadni bralci in drugi z disleksijo, dokazuje
tudi de Leeuwejeva magistrsko delo (de Leeuw, 2010). Prav tako ni bilo ugotovljene nobene razlike med obema skupinama bralcev pri ocenjevanju vid
nega prepoznavanja črk in besed s področja, ki ga niso poznali (uporabljena je
bila hebrejska abeceda). Raziskovalec Vellutino z ekipo (Vellutino et al., 2004)
dodaja, da se mu zaradi omenjenih ugotovitev zdi smiselno trditi, da sta obračanje črk in prostorsko vrtenje črk zgolj psevdo-problema, ki nimata psihološke vrednosti. Bralci s težavami pri branju črk ne vidijo obrnjenih zrcalno ali
na kakršenkoli način drugače prostorsko zasukanih. Kljub tem ugotovitvam
nekateri članki zrcaljenje in obračanje besed navajajo kot glavne napake pri
disleksiji (Erjavec, 2011).
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Leta raziskav so prinesla različne znanstvene teorije, ki skušajo odkriti vzroke
za pojav disleksije. Najpomembnejša je fonološka teorija, kot njena protiutež
pa sta nastali še med seboj konkurenčni vizualni teoriji, in sicer teorija vizualnega stresa ter magnocelularna teorija. Nobena teorija ne more podati razlage
za vse klinične lastnosti profilov oseb z disleksijo, zato je verjetno, da deficit
pri disleksiji ni (vedno) enodimenzionalen (Erjavec, 2011). Navajajo namreč
tudi druge vzroke za težave pri branju, npr. navidezno zgoščevanje besed (ang:
crowding, slika 1) (Pelli et al., 2007; Whitney et al., 2011; Marteli et al., 2009;
Moores et al., 2011), nezmožnost izključevanja zunanjih motilcev (Cassim
et al., 2014) in povečano regresijsko gibanje očesa (Schneps et al., 2013b).

Slika 1: Bralci, ki pri branju uporabljajo povečano število regresijskih gibov, in
običajni bralci (povzeto po: Schneps et al., 2013b).
Različno formatiranje besedila neposredno pomaga zgolj pri nekaterih težavah, povezanih z disleksijo:
•

Pri magnocelularni motnji, torej poslabšani koordinaciji in slabi očesni
fiksaciji (več o motnji: Erjavec, 2010; Kranich, 2014).

•

Pri osebah, ki so podvržene združevanju vidnih dražljajev v perifernem
delu pogleda (več o motnji: Pelli et al., 2007; Whitney et al., 2011; Marteli
et al., 2009; Moores et al., 2011; Zorzi et al., 2012; Cassim, 2014).

•

Pri osebah, ki pri branju uporabljajo povečano število regresijskih gibov
(Schneps et al., 2013b).

Z ustreznim razmikom med črkami, velikostjo črk, ohlapnejšim stavljenjem
in primerno dolgimi vrsticami poskrbimo, da oko lažje sledi zapisu, s tem pa
je več pozornosti preusmerjene na razumevanje vsebine. To posredno pomaga tudi pri fonološkem oz. glasovnem primanjkljaju, kjer glavno težavo predstavlja povezava med črko in zvokom ter prepoznavanjem besednega pomena
(Vellutino et al., 2004; Ramus, 2003).
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2.3 DIGITALNO BRANJE BESEDILA IN SPREMENLJIVKE, KI
NANJ VPLIVAJO
Sprejemanje informacij preko digitalnega posrednika namesto alternative –
papirja se je začelo bliskovito širiti s tehnološkim razvojem računalništva in
spleta. Čeprav se branje samo ni spremenilo, so se spremenile okoliščine, v
katerih branje poteka.
Poglavitno razliko predstavlja razlika v količini informacij, ki nas v trenutku
koncentriranega branja obdajajo. Na spletu je namreč takšnih informacij veliko več, pojavljajo se v obliki oglasov in dodatnih povezav. Pomemben dejavnik
je tudi zavest, da lahko zgolj s klikom na miški dostopamo do novih informacij,
do različnih zgodb in da lahko porabimo ure in ure s prebiranjem literature, do
katere na začetku sploh nismo želeli dostopati. Informacije, ki jih iščemo, so
bolj razpršene, nahajajo se na različnih mestih in jih je zelo veliko. Na spletu
smo prisiljeni brati hitreje in več, zato moramo biti močno osredotočeni na
to, kar iščemo, saj lahko v nasprotnem primeru hitro izgubimo fokus branja.
Na drugi strani pa branje na spletu omogoča celo vrsto pozitivnih izkušenj.
Na spletu je na dlani praktično ves svet, iskanje razlage nejasnih besed je stvar
trenutka. V besedilu lahko zelo hitro poiščemo različne ključne pojme. S pojavom digitalnega branja se je spremenil tudi način našega bralnega razumevanja. To je v primerjavi s sedmimi točkami (analognega) bralnega razumevanja
iz leta 1992 (Pearson et al.) leta 2003 Schmar-Doblerjeva utemeljila tako, da
jih je prilagodila in dopolnila na način, ki ustreza kriterijem branja na spletu. Digitalno in analogno bralno razumevanje imata torej kar nekaj skupnega,
vendar se na nekaterih točkah tudi razlikujeta (preglednica 1).
V raziskavi se bomo osredotočili zgolj na vprašanje sprejemanja digitalno podanega daljšega besedila. Vprašanje, ki si ga lahko pri tem zastavimo, je, ali
lahko uporabniku s pravilno ponujenimi pogoji ter s spletnim oblikovanjem
olajšamo čitljivost in s tem tudi berljivost spletnih vsebin. Celo za uporabnika,
ki navadno pri branju nima težav, bi vmesnik, ki bi omogočal nastavitve nekaterih kriterijev za gledanje besedila, predstavljal uporabno pridobitev, medtem
ko bi tistim, ki imajo pri tem nekoliko več težav, to pomenilo, da se lahko skozi
besedilo sploh prebijejo (Schneps et al., 2013b).
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Preglednica 1: Razumevanje analognega in digitalnega branja
(Schmar-Dobler, 2003)
Analogno branje
Aktivacija
predhodnega
znanja

Digitalno branje

Bralec se spomni informacij, ki jih je pridobil v preteklosti.
Preletavanje besedila je
pomembno. Le tako lahko
iz velike količine informacij
izberemo bistvene dele.

Sprotno
spremljanje
razumevanja

Bralec prilagodi hitrost branja
razumevanju besedila.

Določitev
pomembnih
idej

Analiza besedila in določitev pomembnega dela.

Sinteza

Ločevanje pomembnih idej od nepomembnih in s tem določitev
jedra besedila.

Postavljanje
ugotovitev

Branje med vrsticami in uporaba predhodnega znanja, da pridemo do zaključkov.

Postavljanje
vprašanj

Bralec postavlja vprašanja,
ki ga motivirajo za nadaljnje
branje.

Vodilna vprašanja morajo biti
močno zasidrana, saj se zaradi
velike količine informacij bralec lahko hitro zmede in izgubi
fokus.

Navigacija

Bralec uporablja navigacijo na
natisnjenem besedilu (kazalo,
tabele, naslovi).

Bralec si pomaga z različnimi
funkcijami na spletu.

Toda - ljudje s težavami pri branju se med seboj razlikujejo, zato je zelo težko postaviti merila, s katerimi bi ugodili vsem ali pa vsaj večini takšnih oseb
(Schavio in Buson, 2014; Schneps et al., 2013b). Univerzalne tipografije ali oblike strani, ki bi ustrezala vsem bralcem, ni. Največje razlike nastajajo med običajnim, standardnim bralcem in tistim, ki zaradi določenih stanj (npr. disleksije ali slabovidnosti) potrebuje drugačne pogoje pri branju besedila. Takšni
bralci so navadno v manjšini. S sodobnimi tehnikami in programiranjem na
spletu lahko bralcem omogočimo, da si z nekaj truda lahko svojo bralno izkušnjo prilagodijo in na ta način izboljšajo kakovost časa, ki ga preživijo na
spletu; to poudarja tudi Britanska zveza za disleksijo (ang. British Dyslexsia
Association (v nadaljevanju BDA)). Rello et. al (2012a) so šli v svoji raziskavi še
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korak dlje, saj so razvili vmesnik z imenom »Dyswebxia«, kjer lahko bralci pri
branju na spletni strani sami prilagajajo določene komponente.
Pomembno je, da glede na obstoječe raziskave in priporočila definiramo,
kateri dejavniki prispevajo k berljivosti in razumevanju besedila na spletu.
Podobno analizo so opravili Schavio in Buson (2014) ter Rello et al. (2012a),
ki sta proučila, katere spremenljivke bi bilo potrebno vključiti v e-knjigo, da
bi omogočile zadostno personalizacijo in s tem posledično lažje branje. Ob
upoštevanju njunih ugotovitev in s povzetkom lastne raziskave smo sestavili
seznam funkcij, ki so se pojavljale v različnih digitalnih prilagoditvah za ljudi s
težavami pri branju: (1) črkovna vrsta, (2) velikost pisave, medznakovni in medvrstični razmik, (3) število znakov na vrstico oz. dolžino vrstice, (4) kontrast
in barva, (5) poravnava besedila in (6) način pomikanja po besedilu. Obstajajo
pa še druge, za katere prav tako lahko predvidevamo, da vplivajo na kakovost
prebranega besedila: (7) število stolpcev, (8) velikost prikaznega okna oz. velikost margin, (9) ureditev naslovov in poudarkov itd.

2.3.1 Črkovna vrsta
Pomemben pogoj, ki določa, ali je besedilo dobro ali slabo čitljivo, je brez dvoma črkovna vrsta. Obstaja morda samo ena, ki je čitljiva bolj kot vse druge?
Obstaja idealna oblika? Raziskave, ki iščejo odgovore na ta vprašanja, si niso
edine. Ne samo, da je črkovnih vrst enostavno preveč, da bi lahko prav vse med
seboj primerjali, tudi kriteriji in načini raziskovanja se med seboj tako močno
razlikujejo, da so številne raziskave med seboj neprimerljive (Lund, 1999, str.
61; Beier, 2012, str. 10).
Eno od osrednjih vprašanj, ki se pojavijo v trenutku, ko omenimo čitljivost,
je vprašanje serifov. Črkovno vrsto s serifi je potrebno uporabiti vedno, kadar
stavimo daljše besedilo - to je med oblikovalci zagotovo ustaljena domneva
(Beier, 2012). Toda, če se obrnemo k znanstvenim raziskavam, ugotovimo, da
bistvene razlike v čitljivosti med serifnimi in neserifnimi pisavami ni (Science
Cafe : The Art & Science of Reading, 2012; Beier, 2012). Pri manjših velikostih
lahko serifi branje celo nekoliko ovirajo (Beier, 2012, str. 127).
Kljub temu, da raziskave med seboj niso primerljive, smo v dveh raziskavah med
bolj čitljivimi pisavami zasledili tako neserifne črkovne vrste Helvetika, Arial
in Verdana (zadnjo v obeh raziskavah), serifne črkovne vrste (npr. Cambria in
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Computer Modern) in tudi monspace pisavo (npr. Consolas in Courier). Slabše
so bile uvrščene Arial Italic, Corbel in Calibri (Chaparro et al., 2010, Rello et al.,
2013a). Carter in Larson (2013, 19:10) sta dokazala, da med črkovnimi vrstami
z enakim karakterjem (Georgia, Swift, Sitka in Paperback), ki vse veljajo za
izjemno čitljive, statistično ni bilo možno dokazati, da je katera bolj čitljiva
od druge. Sklepamo torej lahko, da obstaja več črkovnih vrst, ki se na testu
čitljivosti obnesejo enako dobro in da med čitljive pisave lahko spadajo pisave
iz več različnih črkovnih slogov.
Odgovor na to, kaj naredi določeno pisavo bolj čitljivo, sta iskala Beier in
Larson (2010). Testirane parametre sta raziskovala na različnih verzijah ene
črkovne vrste. Po njunem mnenju je to edini pravi način raziskovanja, saj izloči
mnoge druge spremenljivke (razmik med vrsticami, kontrast, debelino itd.).
Omenjena raziskovalca priporočata uporabo širših črk »j«, »t«, »f« in »l« za
doseganje bolj čitljive črkovne vrste in istočasno navajata, da bi v tem primeru
pisava zahtevala več ligatur in kerning parov. Poleg omenjenega priporočata
tudi povečevanje črk »s«, »f« in »a« v ascender oz. descender ter potrjujeta,
da je enodelni »a« slabše čitljiv kot dvodelni »a«. Črki »s« in »a« bi morali biti
v sredinskem delu bolj zaokroženi kot pa diagonalni. Da so odprte oblike pri
črkah »c« in »e« bolj čitljive, se razen v ekstremnih primerih v njuni raziskavi
ni izkazalo. Velike spremembe oblik pri črkah »n« in »u« prav tako niso izboljšale čitljivosti.
Za ljudi, ki imajo težave z branjem, je čitljivost črkovne vrste še kako pomembna. BDA za tisk priporoča uporabo naslednjih črkovnih družin: Arial,
Verdana, Tahoma, Century Gothic, Trebuchet in Comic Sans, žal pa ne navajajo raziskav, ki bi to trditev potrjevale. Istočasno tudi poudarjajo, naj bo
uporabljena pisava neserifna, navadna (»plain«) in z enakomernim razmikom
(»evenly spaced«), kar se v tipografskem jeziku nanaša na »monospaced« oz.
enoprostorske ali enoširinske pisave. Pisavo Comic Sans bi glede na njen rokopisni karakter le s težavo uvrstili med t. i. navadne pisave, pisava prav tako
ni namenjena daljšim besedilom. Nobena od priporočenih pisav tudi ni enoprostorska. Rello et al. (2013a) so izvedli raziskavo, kjer so s pomočjo naprave
za sledljivost očesnih premikov primerjali za uporabo na zaslonu naslednje
črkovne vrste: Arial (roman in italic), Computer Modern, Courier, Garamond,
Helvetica, Myriad, OpenDyslexic (roman and italic), Times (roman and italic)
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in Verdana. V raziskavi so ugotovili, da ima črkovna vrsta vpliv na hitrost branja besedila. Glede na objektivno in subjektivno oceno ljudi z disleksijo so
se za najbolj primerne črkovne vrste izkazale Helvetica, Courier, Verdana in
Computer Modern. Slabo so se izkazale kurzivne različice, še posebej Arial italic. Morda velja izpostaviti dejstvo, da ima pisava Computer Modern serife in
Courier egipčanske serife; slednja je tudi enoprostorska. Že pri tej raziskavi
opazimo nesoglasja s priporočili BDA.
Mnogi oblikovalci so poskušali razviti črkovno vrsto, ki bi bila primerna posebej za posameznike z disleksijo, žal pa v veliki večini za njihove trditve nimamo empiričnih dokazov. Včasih so lahko črkovno vrsto, kljub temu da so jo
izvorno izdelali za drug namen, posamezniki z disleksijo dobro ocenili. Takšen
primer predstavlja leta 1995 izdelana črkovna vrsta Sasoon, ki jo je oblikovala
Rosemary Sasoon, digitaliziral pa jo je Adrian Wiliams. Izdelana je bila za uporabo v otroških šolskih knjigah (Sasoon Primary).
Leta 2001 je Morten Rostgaard Olsen oblikoval pisavo Olsen. Njegov namen je
bil, da bi ustvaril pisavo, ki bi bila berljiva v vsakem aspektu in obliki individualnih črk in bi omogočala ljudem s težavami pri branju maksimalno prepoznavanje besed (Hillier, 2006, str. 52).
Natasha Frensch je za ljudi z disleksijo leta 2003 zasnovala font Read Regular.
Podjetje K-Type je leta 2006 izdalo črkovno vrsto Lexia Readable. Njihov namen je bil, da bi izdelali Comic Sans za odrasle. Čeprav ta črkovna vrsta ni bila
namenjena osebam z disleksijo, jo posamezniki uporabljajo (Lexia Readable,
2008). Žal ni nastala nobena študija, ki bi primerjala pisave Read Regular,
Olsen ter Lexia Readable z drugimi črkovnimi vrstami.
Hillier (2006) je oblikovalec z disleksijo, ki je na podlagi svojih izkušenj in testiranj izdelal pisavo serif Sylexiad, za katero v svojem delu trdi, da dobro vpliva
na bralce z disleksijo. Podobno na svojih spletnih straneh trdita tudi Christian
Boer, ki je oblikoval pisavo Dyslexie, ter Alberto Gonzales, ki je izdelal pisavo
OpenDyslexic. Omenjenih pisav strokovnjaki za tipografijo niso sprejeli.
Leta 2012 je Thomas Phinney podal svoje mnenje o dveh tipografijah, ki sta
bili izdelani posebej za osebe z disleksijo: Dyslexie in Sylexiad. V svoji kritiki
poudarja, da so nekateri temelji (npr. prostorsko obračanje črk), ki so navedeni kot glavni podporniki oblike pisave Dyslexie, zastareli. Pisavo Dyslexie sta
preučevali dve magistrski deli (de Leeuw, 2010 in Pijker, 2013). V obeh avtorja
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odkrijeta nekaj manj napak pri branju teh pisav, toda žal ne zadosti, da bi njuno tezo lahko potrdili s statistično natančnostjo. Phiney se strinja, da je možno, da pisavi omogočata boljše branje, vendar se posebej obregne nad izvedbo
obeh črkovnih vrst. Pisavi Sylexiad očita nekonsistentne oblike v sklopu svoje
družine ter slabo oblikovane in nedodelane krivulje. Pisavo Dyslexie obtoži, da
predstavlja slabo preoblikovano Helvetiko, ki ima slab razmik med vrsticami.
Za obe pisavi brezkompromisno trdi, da nista profesionalno izvedeni. Za osebe z disleksijo Phinney predlaga črkovne vrste, ki so v svoji obliki odprte, npr.
Lucida Sans/Grande, Myriad, Frutiger in Gill Sans. Bigelow (Bigelow, 2014) iz
Bigelow & Holmes v svojem blogu prav tako potrjuje, da trenutno ni nobenega
dokaza, ki bi potrjeval, da pisave, izdelane posebej za posameznike z disleksijo,
pozitivno vplivajo na njihovo branje.
Založniška hiša Barringtonstoke, ki je izdala svojo pisavo za posameznike z
disleksijo Barrington Stoke Roman, podaja kritiko pisave Open Dyslextic.
Očita ji neprofesionalno in nedosledno oblikovanje (Talking Type, 2014). Da
pisava ne izboljša hitrosti branja in števila napak, dokazuje tudi raziskava avtorja Zikla (Zikl et al., 2015). Pisavo Barrington Stoke Roman uporabljajo zgolj
v sklopu lastne založniške hiše, za primerne pisave s podobnim karakterjem pa
predlagajo pisave Ayuthaya in Stone Serif. V spodnjem citatu pa poudarjajo, da
za disleksijo žal ni magične rešitve. Obstajata le skrb in delo, s katerima prepoznamo potrebe posameznika.
»And despite all that, no matter how much we travel in hope, there are no »magic« solutions to the challenges of dyslexia – just care, hard work and support that
recognizes the particular needs of the individual.« (Talking Type, 2014).
Iz omenjenih raziskav izhaja, da se je zelo težko objektivno odločiti za skupek
pisav, ki bi jih lahko ponudili v oblikovanem produktu. Mogoče se velja navezati na citat Erica Gilla iz njegovega Eseja o tipografiji:
»Legibility, in practice, amounts simply to what one is accustomed to. But this is
not to say that because we have got used to something demonstrably less legible
than something else would be if we could get used to it, we should make no effort
to scrap the existing thing.« (Gill, 1931)
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Človek najlažje bere tisto, kar je vajen brati – tako ugotavlja tudi tipografinja
Zuzana Licko (Vanderlans, 1990). Lund (1999, str. 70) v svoji doktorski disertaciji pravi, da je ta domneva trdno zasidrana v filozofski polemiki med racionalizmom in empirizmom, toda »pravilnega« odgovora na to vprašanje nimamo.
Beier in Larson (2013) sta dokazala, da ljudje v svojem besedilu ne marajo nenavadnih in novih oblik, čeprav so izbrane tako, da bralca pri branju ne ovirajo. To pa ne pomeni, da se na nenavadno obliko ne morejo navaditi. Dokazala
sta tudi, da že 20-minutna predhodna izpostavljenost določeni črkovni vrsti
bistveno izboljša hitrost branja.
Odgovornost, katere črkovne vrste vključiti v načrtovani vmesnik, tako ostaja
na plečih oblikovalca. Ob izbiri črkovne vrste pa se je potrebno vprašati o namenu besedila, ki ga bo določena črkovna vrsta predstavljala.

2.3.2 Velikost pisave, razmik med znaki in medvrstični razmik
Tudi za velikost pisave ni merila, ki bi zadovoljilo vse bralce. Poleg osebnih
lastnosti bralca (dioptrija, disleksija, utrujenost oči, osebno počutje itd.) velja
omeniti še druge lastnosti, ki vplivajo na to, kako veliko besedilo bi nam najbolj ustrezalo npr. glede na velikost ekrana, oddaljenost od njega ali našo pozicijo pred njim. S to trditvijo se strinja tudi Smythe (2010), ki še poudarja, da
bi bilo na vsako spletno mesto potrebno dodati možnost formatiranja velikosti
besedila. Veliko vlogo pri določanju velikosti pisave igra tudi črkovna vrsta oz.
njena x-višina, zaradi katere lahko dve pisavi kljub enaki velikosti (pt) izgledata
različno veliki.
Čeprav upoštevamo vse nastavitve, so Rello et al. v svojih dveh raziskavah iz
leta 2012 (Rello, 2012b) ter 2013 (Rello, 2013b) prišli do različnih rezultatov, kar
se tiče velikosti pisave. V študiji iz leta 2012b so testiranci največkrat izbrali 26
pt (največjo dano izbiro) za branje besedila. Pri študiji iz leta 2013b Rello et al.
ugotavljajo, da se, objektivno gledano, nad velikostjo 18 pt branje ni več izboljševalo. Ti rezultati se ujemajo z raziskavo Pelli et al. (2007), ki prav tako podaja (a ne razlaga) ugotovitev, da se ob večanju pisave hitrost branja sicer hitro
dvigne do določene kritične točke, v nadaljevanju pa kljub povečavi besedila
ostaja enaka. V skrajni točki, kjer je povečava besedila že tolikšna, da zaradi
perspektive moti normalno branje, hitrost zopet upade. Ob pogojih, ki so jih
imeli raziskovalci Rello et al. (2012b; 2013b), je kritična točka pri 18 pt.
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Velikost besedila je tesno povezana z medznakovnim in medvrstičnim razmikom ter z dolžino vrstice. Rello et al. (2012b) ugotavljajo, da manjšanje medvrstičnega razmika pogojuje počasnejše branje. V študiji iz leta 2013b navaja,
da lahko prevelik razmik med vrsticami vodi k slabšemu razumevanju besedila. Večanje medvrstičnega razmika ne pripomore k izboljšanju čitljivosti
(Rello et al., 2013b in Zorzi et al., 2012). Smythe (2010) pravi, da je bolje imeti
več belega prostora med vrsticami, toda ne preveč; BDA za tisk priporoča medvrstični razmik 1.5. Pri tem lahko poudarimo, da večji medznakovni razmik
pripomore k branju posameznikov z disleksijo (Zorzi et al. 2012; Schneps et al.,
2013). Zorzi et al. (2012) trdi, da so posamezniki z disleksijo pri razmiku, povečanem za 2,5 pt, naredili za faktor 2 manj napak, besedilo pa brali za 0.3 zloge/s
hitreje kot pri klasično stavljenem besedilu (uporabljena črkovna vrsta je bila
Times-Roman pri 14 pt, z medvrstičnim razmikom 2.0), kar pomeni napredek,
ki ga otroci navadno dosežejo v enem letu. Schneps et al. (2013) potrjuje, da
povečan medznakovni razmik pomaga bolje razumeti besedilo pri bralcih z
disleksijo. Izpostavlja tudi, da so pri slabih bralcih pri besedilu z večjim medzankovnim razmikom zaznali večje število fiksacij kot pri besedilu z normalnim
medznakovnim razmikom; prav tako je bilo samo branje počasnejše. Slednje
nasprotuje študiji Zorzi et al. (2012), ki opaža hitrejše branje. Schneps et al.
(2013) hitrejše branje v študiji Zorzi et al. (2012) pripisuje razliki v dolžini vrstice ter povečanemu medvrstičnemu razmaku, ki je bil pri študiji Schneps et al.
(2013) nespremenjen. Schneps et al. (2013) trdi, da povečan medznakovni razmik pomaga zgolj tistim bralcem, ki imajo hujše težave z branjem, pri boljših
bralcih pa sprememb pri branju ni zaznati. Zorzi et al. (2012) trdi, da je ta prilagoditev koristila tistim otrokom, ki so imeli težave z identificiranjem črk in
težavo gostenja črk (»letter crowding«). Enak test so ponovili tudi pri otrocih,
ki ne trpijo za disleksijo; razlik niso opazili. Hillier (2006) ugotavlja, da kombinacija večjih medbesednih razmikov pozitivno vpliva na sposobnost branja
pri ljudeh z disleksijo.

2.3.3 Število znakov na vrstico oziroma dolžina vrstice
Vrstice, pri katerih je število znakov nižje od 25 ali višje od 100, štejejo za težje berljive. Pri kratki vrstici je namreč več pozornosti namenjeno pomikanju naprej po besedilu, pri dolgi vrstici pa čas, ki ga porabimo za premikanje
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naprej po besedilu, omogoča razmišljanje o tem, kar smo prebrali. Načeloma
velja, da daljše vrstice pomenijo hitrejše branje in ker (običajno) gledamo na
ekran z večje razdalje kot na list papirja, so lahko vrstice nekoliko daljše, kot
je predvideno za tiskane članke. Obsegajo lahko tudi do 100 znakov (Dyson in
Haselgrove, 2001), toda omenjena raziskava se ne nanaša na bralce, ki imajo
težave pri branju.
Rello et. all (2012b) za idealno branje na spletu za posameznike z disleksijo
priporoča približno 77 znakov na vrstico. BDA za tisk priporoča od 60 do 70
znakov na vrstico. Schneps et al. (2013a in 2013b) trdi, da izjemno kratke vrstice (npr. mobilni telefoni) približno 2,1 besede na vrstico, posameznikom z disleksijo olajšajo branje. Kratke vrstice jim omogočajo lažjo orientacijo na trenutno prikazano besedo in tako olajšajo motnjo koncentriranja na določeno
besedo. Prav tako so pri branju krajših vrstic opazili manj regresivnih motenj
pri bralcih z disleksijo. Tako predvideva, da je 2,1 besede na vrstico približna
količina znakov, ki jih oči lahko naenkrat zaznajo pri branju. Posebej naj bi
krajše vrstice koristile ljudem, ki imajo »težavo s količino vidnih informacij, ki
jih lahko obdelajo naenkrat (vidnim razponom)«, in ljudem s težavo fonološkega dekodiranja ali vidnega zaznavanja besed.

2.3.4 Kontrast in barva
Priporočila glede barve in kontrasta so različna glede na to s kakšno težavo se
posameznik spopada. Medtem ko BDA priporoča uporabo svetlega barvnega
ozadja s temnim besedilom za osebe z disleksijo, Royal Institute for the Blind
svetuje belo ozadje za slabovidne bralce (Evett et al., 2005). Smythe (2010) zatrjuje, da je dobro ponuditi serijo vnaprej pripravljenih različnih barvnih kombinacij; tako se izognemo barvnim kombinacijam, ki so si med seboj v nasprotju.
To so storili tudi Rello et al. (2012b); 8 barvnih parov so primerjali glede na
subjektivno oceno bralcev in objektivno oceno dolžine sakad, merjenih z napravo za sledljivost očesnih premikov.
Na sliki 2 lahko vidimo, da je imela rumeno-črna kombinacija, ki so jo bralci
z disleksijo izbrali kot najljubšo, najdaljše fiksacije. Črna temno-krem kombinacija je glede na dolžino fiksacij zasedla prvo mesto. Rello et al. (2012b) niso
opazili nobenih korelacij med subjektivnim in objektivnim merjenjem kombinacije barv.
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Slika 2: Subjektivna ocena bralcev glede barve črk in ozadja (od najpogostejše do
najredkejše) ter barve glede na dolžino sakad, od najkrajših do najdaljših
(Rello et al., 2012a)
Precej natančna priporočila glede barv, ki se sicer nanašajo na slabovidne osebe, je izdelal raziskovalec Arditi (1996 in 2005). Poudaril je tri pravila, ki se jih
je potrebno držati pri izbiri barve pri oblikovanju: (1) Veliko razliko pri svetlosti
barve ospredja in ozadja. Kljub različnim barvam naj svetlost barve ospredja
in ozadja ne bo enaka. (2) Svetle barve naj izhajajo iz zgornjega dela barvnega
kroga, temne pa iz spodnjega (slika 3). (3) Odsvetuje kombinacijo barv, ki si v
barvnem krogu neposredno sledijo. Zgornja pravila pa se ne nanašajo na osebe
z disleksijo.

Barvni krog (povzeto po: Arditi, 2005)
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2.3.5 Poravnava besedila
BDA za tisk priporoča levo poravnano besedilo in odsvetuje poravnane stolpce. Smythe (2010) enako priporoča za zaslone. Tako kot Schavio (2014) smo
tudi mi prišli do ugotovitve, da ni bilo na to temo opravljenih nobenih empiričnih raziskav. Kot navaja Smythe (Smythe, 2010), imajo posamezniki z dis
leksijo raje, da je pri besedilu v stolpcih med njimi tanka črta - vidni mejnik.

2.3.6 Način pomikanja po besedilu
Baker (2003) je v svoji raziskavi preučil, kako različno pomikanje po branem
besedilu na spletu vpliva na branje in razumevanje besedila. Ločil je med dvema različnima načinoma. Pri prvem je besedilo razdeljeno na strani (podobno
kot v knjigi), kjer moramo za nadaljevanje branja pritisniti gumb, drugi način
pa išče svojega analognega dvojnika v egipčanskih zvitkih. Preko tako zapisanega besedila se na strani pomikamo z vrtenjem kolesca na miški; ta način je
bil v omenjeni raziskavi dokazano hitrejši. Razumevanje je bilo pri obeh oblikah pomikanja po besedilu podobno, čas iskanja dejstev v besedilu pa se je pri
besedilu, razporejenem na različne strani, nekoliko povečal.

2.3.7 Povezanost spremenljivk
Omenjene spremenljivke so med seboj povezane, zato je individualna obravnava težka; glede tega se strinjajo številni avtorji (Tschichold, 1991; Dyson,
2004; Haslam, 2006). Oblikovalci besedila morajo določiti vrednost drugih
spremenljivk glede na vrednost prvih. Vsaka črkovna vrsta ima sicer že vna
prej določene medčrkovne in medvrstične razmike, ki jih je izdelal tipograf.
Oblikovalec besedila lahko te spremenljivke prilagodi tako, da ustrezajo njegovemu stavljenju besedila (Haslam, 2006). Ameriški tipograf Jonathan Hoefler
pravi (Haslam, 2006), da je oblikovanje tipografije izdelovanje mehanizma, s
katerim lahko kasneje izdelamo drug produkt. Ta mehanizem se nato prilagaja
individualnim potrebam vsakega besedila na način, da prilagajamo bel prostor, kljub vsemu pa ohranimo skladnost črkovne vrste (Haslam, 2006). Tako
npr. daljše vrstice zahtevajo večji medvrstični razmik, saj oko lažje preskoči
v naslednjo vrstico (Bouma, 1980). Pri načrtovanju vmesnika je potrebno poleg dobro premišljenih spremenljivk vključiti tudi meje, ki se bodo spreminjale glede na izbrane karakteristike besedila in omogočile, da bo besedilo ob
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vsakem postavljenem kriteriju tipografsko pravilno stavljeno. Jan Tschichold
(1991) pravi, da lahko samo s stalno vajo in strogo samokritiko razvijemo smisel za popolno izvedeno delo, zato bi bilo nespametno prepustiti popolno svobodo naključnemu bralcu. Pri oblikovanju ga je potrebno usmerjati na način,
da vedno pride do rezultata, ki je zanj ugoden.
Lund (1999, str. 63-65) v svoji doktorski disertaciji govori o raziskavah, ki se
vedejo kritično do dejstva, da lahko z obliko črke veliko pripomoremo k hitrejšemu branju. V svoji disertaciji navaja številne citate uveljavljenih tipografov,
ki izražajo dvome v raziskovanje čitljivosti.
»I do not believe in tests of which one is more contradictory than the other.«
Adrian Frutiger
Lund (1999, str. 244) kot rešitev ponuja možnost, da bi morali raziskave usmeriti na odnos med vsebino in obliko in ne v tolikšni meri na posamezne elemente, ki jih je preveč. To pa lahko povežemo z načinom, ki se uporablja za
testiranja uporabniških vmesnikov.

2.4 PREGLED OBSTOJEČIH VMESNIKOV
Pri branju daljših besedil na spletu se pogosto srečamo s težavo hipnega beganja oči, k čemur pripomorejo različni premikajoči se oglasi in reklamni bloki.
Z vtičnikom, ki omogoča osamitev vsebine, se lahko temu izognemo. Poleg
osredotočenja na glavno temo lahko našim očem prilagodimo besedilo tudi
vizualno. Na spletu že obstajajo nekateri vtičniki, ki omogočajo osamitev besedila. Izziv je primerjati in ugotoviti, kako bi lahko takšen vtičnik še izboljšali
in s tem izboljšali uporabniško izkušnjo z že obstoječimi.
Rello et al. (2014) so izdelali primerjavo med nekaterimi obstoječimi rešitvami za branje besedil na spletu in pri tem raziskali, kakšne funkcije personalizacije besedila ponujajo. Raziskava je vključevala naslednje aplikacije, ki so v
pomoč pri branju: svetovna bralnika za e-knjige Amazon's Kindle in Apple's
iBook, poleg njiju pa še ClaroRead, Firefixio, IDEAL eBook Reader, SeeWord,
Text4All, MultiReader in DysWebxio. Vse primerjane aplikacije so vsebovale
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možnost spreminjanja barve in velikosti pisave, vse, razen ene (MultiReader),
so ponujale tudi izbiro črkovne vrste. Ostale lastnosti, npr. nastavitve svetlobe,
spreminjanje presledkov med vrsticami in odstavki, nastavitev dolžine vrstice
ter pretvarjanje besedila v govor pa so imele na voljo le nekatere. Dve aplikaciji
prikazujeta tudi sinonime pri zapletenih besedah. Poleg opisa svoje aplikacije
Rello et al. (2012a) izpostavljajo še, da je tudi ob popolni obliki glavna težava
pri posameznikih z disleksijo kompleksnost povedanega besedila, zato v okviru novih projektov ponujajo raziskave, kako kompleksnejše vsebine razbiti na
preprostejše s pomočjo informacijskih shem in tabel.
V patentnih bazah lahko najdemo nekaj patentov na to temo. Leta 2013 je bil
patentiran (Tian, 2013) vtičnik za spletni bralnik, namenjen bralcem s težavami pri branju. Patentirani vtičnik bralniku spremeni besedilo na spletni strani
s pomočjo CSS kode, ki je prednastavljena tako, da ustreza bralcu s težavami
pri branju. V patentu, ki je bil podeljen leto poprej (Mercanti, 2012), zasledimo
prilagoditev strani v knjigi na način, da je le-ta lažje berljiva za ljudi z disleksijo. Pri njem se vsaka črka v besedi zapiše v posebno celico tabele, katere linije
potekajo v dveh barvnih odtenkih vertikalno po celotni strani. Razmiki med
vrsticami so enaki.
Na spletu obstajajo mnogi drugi vtičniki, kjer je z odstranjevanjem nepotrebne vsebine in s formatiranjem besedila možno stran oblikovati do te mere, da
omogočajo lažje sprejemanje besedila za bralce. Vtičniki se ne razlikujejo zgolj
po funkcijah, ki jih imajo, ampak tudi po načinih, kako do teh funkcij dostopati. Tako lahko srečamo uporabniško bolj in manj dodelane vmesnike, tiste,
ki imajo veliko možnosti nastavitev in takšne, ki imajo teh možnosti nekoliko manj. Pojavi se vprašanje, katere so tiste možnosti, ki resnično napravijo
razliko pri branju in razumevanju besedila, koliko funkcij in katere ponuditi
uporabniku in tudi, na kakšen način mu jih ponuditi.

2.4.1 Pregled vtičnikov in njihovih funkcij na dan 20. 2. 2015
Pred začetkom praktičnega dela naše raziskave smo izdelali seznam vseh obstoječih vtičnikov. Izločili smo tiste, ki niso bili relevantni in zabeležiti tiste
ideje, ki so bile zanimive same po sebi ali primerne za izboljšanje. Osredotočili
smo se tudi na to, kaj pri vtičniku ocenjujemo (osredotočili smo se zgolj na
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vtičnike in ne na e-bralnike). V preglednici 2 prikazujemo funkcije pregledanih
vtičnikov; 8 različnih aktualnih vtičnikov skupaj vsebuje 25 različnih funkcij.
Rdeče pobarvane funkcije na sliki 5 so tiste, katerih lastnosti se pogosto pojavljajo tudi v znanstvenih raziskavah. To so določanje črkovne vrste, velikosti
pisave, medvrstičnega razmika, dolžine vrstice, kontrasta, barve, poravnave
besedila in načina pomikanja po besedilu. V nobeni izmed navedenih aplikacij
ne najdemo nastavitve medznakovnega razmika, ki je ena od redkih funkcij,
za katero je bilo ugotovljeno, da resnično izboljšuje branje (Zorzi, 2012). Na
slikah 5–9 prikazujemo vtičnike, ki so navedeni v preglednici 2. Vsi vtičniki so
bili uporabljeni ob pogledu enake strani z Wikipedije (Slika 5).

Branje daljšega besedila
Prikaz slik
Določanje fonta
Velikost pisave
Shranjevanje nastavitev
Določanje dolžine vrstice
Transparenca ozadja na zunanji strani margine
Presledek med vrsticami
Prednastavljene kombinacije
Inverzija barv besedilo-ozadje
Določanje debeline margine
Določanje barve povezav
Spreminjanje barve ozadja
Spreminjanje barve besedila
Določanje stevila stolpcev
Rez (italic, bold)
Poravnava besedila
Način navigacije skozi besedilo (strani, zvitek)
Osvetlitev ozadja
Orientacijske sličice, ki določajo lokacijo
Nastavitev kontrasta
Hitrost avtomatskega prikazovanja besedila
Hitrost delovanja miškinega kolesca
Branje zgolj ene vrstice na enkrat
Animirano prikazovanje besedila
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Slika 3: Pogostost pojavnosti določenih funkcij v pregledanih aplikacijah
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Preglednica 2: Pregled vtičnikov in njihovih funkcij na dan 20. 02. 2015
(sivo pobarvane celice označujejo spremenljivke, ki smo jih omenili v prejšnjem
poglavju)
Vtičniki

Reader

Column
Reader

RSVP Reader
YARR Reader

OpenDyslexic

Read Mode

Redability

Easy reader

Safari Reader

✖

✖

✔

✖

✖

✖

✖

✖

✔
✔
✔

✖
✖
✖

✖
✖
✖

✖
✖
✖

✖
✖
✖

✖
✖
✖

✔
✔
✔

✖
✖
✖

Branje zgolj ene
vrstice naenkrat

✖

✖

✔

✖

✖

✖

✖

✖

Branje daljšega
besedila

✔

✔

✖

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔
✔

✔
✖
✔

✖
✔
✖

✖
✖
✔*

✖
✖
✖

✖
✔
✔

✖
✔
✔

✖
✖
✖

Hitrost delovanja
koleščka na miški

✖

✔

✖

✖

✖

✖

✖

✖

Hitrost avtomatskega prikazovanja
besedila

✖

✖

✔

✖

✖

✖

✖

✖

Inverzija barv
besedilo-ozadje

✖

✔

✖

✖

✖

✔

✖

✖

Kontrast

✖

✔

✖

✖

✖

✖

✖

✖

Orientacijske
sličice-kje si

✖

✔

✖

✖

✖

✖

✖

✖

Funkcije

Animirano prikazovanje besedila
Barva črk
Barva ozadja
Barva povezav

Debelina margine
Dolžina vrstice
Črkovna vrsta

Osvetlitev ozadja

✖

✔

✖

✖

✖

✖

✖

✖

Postavitev (knjiga,
journal, scroll)

✖

✔

✖

✖

✖

✖

✖

✖

Prednastavljene
barvne kombinacije

✖

✔

✖

✖

✖

✔

✖

✖

Presledek med
vrsticami

✖

✔

✖

✖

✖

✖

✔

✖

✖
✖
✔
✔
✖

✔
✖
✖
✔
✔

✖
✖
✖
✖
✖

✔
✖
✖
✖
✖

✔
✖
✖
✔
✖

✔
✖
✖
✖
✖

✔
✔
✖
✔
✖

✖
✖
✖
✖
✖

Transparenca na
zunanji strani
margine ali barva

✔

✔

✖

✖

✖

✖

✖

✖

Velikost pisave

✔

✖

✖

✖

✖

✔

✔

✔

Spletni
raziskovalec

Firefox

Firefox

Firefox

Firefox,
Chrome, Safari

Google
chrome

Google
chrome

Google
chrome

Safari

Prijaznost
vmesnika (lastna
ocena: 1- slabo,
5-dobro)

4

1

5

Ga ni

Ga ni

5

4

0

Prikaz slik
Poravnava besedila
Rez
Shrani nastavitve
Število stolpcev

*Na izbiro zgolj ena črkovna vrsta
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Slika 4: Prikaz originalne spletne strani, kot jo vidimo v spletnem brskalniku
Firefox (Wikipedija).

Slika 5: Reader 35.0 v brskalniku Firefox (Wikipedija)

Slika 6: Column Reader v brskalniku Firefox (Wikipedija)
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Slika 7: Yet Another RSVP Reader 1.7.4 v brskalniku Firefox (Wikipedija)

Slika 8: Open Dyslexic v brskalniku Firefox (Wikipedija)

Slika 9: Read Mode v brskalniku Google Chrome (Wikipedija)
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Slika 10: Readability v brskalniku Google Chrome (Wikipedija)

Slika 11: Easy Reader v brskalniku Google Chrome (Wikipedija)

Slika 12: Reader v brskalniku Safari (Wikipedija)
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
Za izvedbo eksperimentalnega dela je bil izdelan spletni test, v katerega smo
s pomočjo programerja vključili delno simulacijo vtičnika. Sprva smo test izpeljali zgolj na pilotni ravni, po določenih popravkih pa smo ga razširili na več
anketirancev.

3.1 RAČUNALNIK IN PROGRAMI
Spletno anketo je izdelal Primož Godec s Fakultete za računalništvo in informatiko, pri tem pa je uporabljal Sublime3, Javascript, jQuery, Html, Codelgniter
in Mysql. Anketa je potekala na spletu v obliki spletne strani. Vsak anketiranec
je zanjo potreboval svoj računalnik in katerega koli od spletnih brskalnikov.
Anketo je bilo potrebno izdelati posebej za našo raziskavo, saj vprašanj nismo
mogli prilagoditi tako, da bi lahko uporabljali standardne anketne obrazce, dosegljive na spletu.

3.2 PREVERJANJE ČITLJIVOSTI S TESTOM ISKANJA BESEDE V
BESEDILU
Za preverjanje čitljivosti se uporabljajo različni testi.
Glasno branje. Bralec bere besedilo glasno, raziskovalec pa si zapisuje podatke, število napak in čas, ki ga bralcu besedilo vzame. Ta način ne predstavlja
naravne situacije za večino odraslih oseb. Glasno branje vodi tudi do večjega
števila fiksacij (Beier, 2015, str. 12).
Tiho branje besedila in test bralnega razumevanja. Bralci tiho preberejo besedilo, ob tem pa se meri čas, ki ga za branje potrebujejo. Naknadno rešijo še
test razumevanja besedila. Glavni rezultat pri tej metodi predstavljata hitrost
prebranega besedila in njegovo razumevanje. Hitrejše prebrano besedilo navadno velja za bolj čitljivo. Lund (1999) navaja citate številnih tipografov in
raziskovalcev (Walter Tracey, R. L. Pyke, Joycelyn Chapman, Donald Norman),
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ki merjenje hitrosti branja opredeljujejo kot zavajajočo obliko merjenja čitljivosti; le-ta se uporablja zgolj zato, ker je lahko merljiva. Hkrati se sprašuje,
kako izmeriš interes, zanimanje in motivacijo bralca ter čustva, ki ga obdajajo,
kajti vse to, ne samo oblika besedila, vpliva na hitrost branja (str. 237). Enako
trdi tudi Beier (2015), ki še poudarja, da je pri tem testu časovna razlika v pre
branih besedilih tako majhna, da jo lahko skoraj zanemarimo. To seveda ne
pomeni, da razlik ni, le metoda ni dovolj dobra, da bi jih pokazala.
Metoda sledenja očesnim premikom. Med branjem bralcu merimo očesne
premike. Pri metodi merjenja očesnih premikov velja, da daljše in pogostejše
fiksacije ter veliko regresijskih gibov pomenijo slabše branje (Lund, 1999).
Kratko izpostavljanje dražljaju. Larson (2004) je čitljivost pisave preučeval z
metodo hitrega prepoznavanja črke na belem ekranu, in sicer črke same ter v
skupini s tremi črkami. Ta metoda pove veliko o čitljivosti posameznih črk, saj
moramo tudi pri branju črke prepoznati v trenutku fiksacije, ki je načeloma
zelo kratek. Malo pa ta metoda pove o povezavi med dolžino vrstice, razmiki
med črkami ipd.
Zaradi specifičnega medija izvajanja testa (spletna anketa) smo se odločili za
nalogo iskanja besed ali črk v besedilu. V preteklosti se je test izvajal tako,
da je bralec v besedilu poiskal v naprej določene besede ali črke, vendar to ni
podobno realni situaciji pri branju, saj bralec besedilo bolj preletava. Metoda
je uporabna, za iskanje točno določenih objektov med drugimi objekti (Beier,
2012). Omenjeni test lahko izvajamo tudi na način, da je iskana beseda neznana oz. povezana z razumevanjem besedila; takšen test sta l. 2013 izvedla Larson
in Beier. Bralcu sta podala množico kratkih odstavkov (glej odstavek spodaj);
imenuje pa se Tinkerjev test hitrosti branja.
»The older the school pupil becomes, the stronger is the force of those economic
and social influences which ultimately will remove him from the school. Up to
the age of fourteen the public school hold the pupils well aided by the compulsory
attendence laws under the guidance of the grocery clerk.«
V vsakem odstavku so morali bralci identificirati eno besedo, ki ni bila logično
povezana z odstavkom (v zgornjem odstavku je rešitev »grocery«). Odstavki
so bili zgrajeni tako, da je bilo potrebno prebrati cel odstavek, da si lahko
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identificiral pravilno besedo. Nalogo sta časovno omejila na 2 minuti in na
koncu primerjala število prebranih odstavkov.
S testom smo primerjali čitljivost dveh različnih besedil: (1) čitljivost besedila,
ki si ga bralci sami oblikujejo, ter (2) čitljivost besedila, ki smo ga predhodno
pripravili sami. S testom smo želeli zgolj preveriti, v kolikšni meri besedilo
bolje prebere nekdo, ki si ga oblikuje sam, v primerjavi z besedilom, ki ga oblikujemo mi (po prebranih smernicah). Na ta način torej primerjamo, kako se na
dve različni besedili odzove ista oseba, ki celotno anketo rešuje pod enakimi
pogoji (npr. je v svoji sobi, v času anketiranja je enako motivirana za delo in
se na splošno počuti enako). Tako lahko primerjamo čas branja dveh besedil
pod enakimi pogoji, vendar anketa ne omogoča absolutne primerjave hitrosti
prebranega besedila med vsemi anketiranci.

3.3 REPREZENTATIVNOST VZORCA

Slika 13: Starostna sestava anketirancev
V svetovnem merilu je v šolski populaciji približno 10 odstotkov otrok z
disleksijo (Raduly-Zorgo, 2010), prav tako je v svetovni populaciji okoli 10 odstotkov ljudi, ki se dnevno spopadajo s težavami povezanimi z disleksijo (The
Problem, 2015). Slovenija o tem ne vodi statistike.
Kot statistično množico smo opredelili posameznike, stare od 16 do 36 let, intervjuvane na področju Slovenije v maju 2016. Izbrali smo priložnostni vzorec,
zato je rezultate možno posplošiti zgolj na hipotetično osnovno množico oseb,
podobnih, kot so te iz raziskave. Anketo je rešilo 82 oseb, od tega 26 takih z
disleksijo. Anketiranci so bili stari od 16 do 36 let (slika 13). Odločili smo se za
mlajšo starostno skupino, saj se računalniška pismenost z različno starostjo
močno spreminja. Anketo je rešilo 60 žensk in 22 moških.
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3.4 DELOVNI POSTOPKI
V nadaljevanju opisan postopek določanja funkcij, ki jih je anketa pri oblikovanju besedila ponujala.

3.4.1 Izbira spremenljivk in funkcij
V vmesnik smo vključili naslednje funkcije: (1) izbiro vrste črkovne družine,
(2) izbiro prednastavljene barvne sheme, (3) izbiro velikosti črk, (4) nastavitev
medvrstičnega razmika in (5) nastavitev medčrkovnega razmika. Nismo vključili nastavitve poravnave besedila, saj na to temo nismo našli znanstvenih ra
ziskav, prav tako pa uporabljena levostranska poravnava omogoča bolj enakomeren tok besedila. Za premikanje po besedilu smo izbrali model »papirus«,
kjer se po besedilu premikamo z vrtenjem kolesca na miški. Širina stolpca je
bila določena na maksimalno širino 77 znakov na vrstico (po priporočilu Rello
et al. (2012b)), brez lomljenja besed. Širina stolpca se je manjšala glede na širino
zaslona.

3.4.2 Izbor črkovnih vrst za splet
Črkovne vrste, ki smo jih izbrali za naš poizkus, so morale vključevati naslednje tri kriterije: (1) brezplačno dosegljivo licenco za splet, (2) vsebnost vseh črk
slovenske abecede, se pravi, da vključujejo razširjen nabor znakov latinice in (3)
da so črkovne vrste prilagojene za prikaz na zaslonu. Za ponudnika spletnih črkovnih vrst smo izbrali podjetje Fonts.com. Glede na naše zastavljene kriterije
smo lahko izbirali med 20 črkovnimi družinami. V raziskavah in priporočilih
se pogosto pojavljajo črkovne vrste, ki se nahajajo na zasebnih računalnikih.
Uporabniki jih poznajo, črkovne vrste pa imajo že samo zaradi svojega imena
določeno stigmo, zato jih v vmesniku nismo navedli poimensko. Želeli smo
zajeti pisave iz različnih skupin pisav. Izbrane črkovne vrste (Bembo Roman,
Demos Regular, Neuzeit Office, Amasis Regular, Neue Frutiger, OpenSans in
Verdana) so predstavljene na sliki 14 (Fonts.com, MyFonts). Slike pisav so bile
generirane s pomočjo orodja Typecast. Beier in Larson (l. 2013) navajata, da
prisotnost nove črkovne vrste, ki s svojim dizajnom skuša slediti klasičnim
oblikam, bralca ne zmoti.
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Slika 14: Izbrane črkovne vrste Demos,
Neuzeit Office, Bembo, Amasis, Neue
Frutiger, Open Sans in Verdana

Bembo spada v skupino francoskih renesančnih pisav. Originalno jo je izrezal
Francesco Griffo l. 1495, kasneje jo je l. 1929 oživil Stanley Morison. Črkovna
družina Bembo velja za osnovo bolj znanim pisavam, kot sta Garamond in
Times Roman. Glavne značilnosti so, da ascenderji pri minuskulah segajo višje
kot majuskule, miniskula c je nagnjena nekoliko naprej, desno steblo pri minuskulah m, n in h pa je rahlo zavito nazaj.
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Demos spada v skupino klasicističnih pisav. Izdelal jo je Gerard Unger l. 1976.
Neuzeit Office spada v skupino dodelanih linearnih pisav. Izdelal jo je Akira
Kobayashi l. 2006. Izhodišče pisave je pisava DIN Neuzeit l. 1928-1939, na
osnovi katere je l. 1966 nastala pisava Neuzeit S. Leta 2006 jo je oživil in preoblikoval Kobayashi.
Amasis spada v skupino egipčanskih pisav oz. pisav z oglatimi serifi. Izdelal
jo je Ron Carpenter l. 1990-1992. Pisava je kljub oglatim serifom izdelana na
humanističen in ne geometrijski način. Posebno dobro deluje pri majhnih velikostih in je zato popularna izbira mnogih e-bralnikov ter spletnih strani.
Neue Frutiger spada v skupino humanističnih linearnih pisav. Na osnovi originalne pisave Frutiger iz l. 1975, ki jo je izdelal Adrian Frutiger, je l. 2009 ob
pomoči Akire Kobayashija nastala nova izboljšana različica.
Open Sans spada v družino humanističnih lineranih pisav. Izdelal jo je Steve
Matteson (ascender Corp). Oblikovana je nevtralno, toda prijetno in ima iz
jemno čitljive karakteristike.
Verdana je humanistična linearna pisava, ki jo je l. 1996 oblikoval Matthew
Carter za Microsoft. Je berljiva pri majhnih velikostih na računalniku, ima široke proporce in velike protioblike.

3.4.3 Spreminjanje velikosti, medvrstičnega in medznakovnega
razmika ter dolžine vrstice
Velikost znakov bomo določali z drsnikom, ki bo omogočal nastavitve višine
črke od 10 do 151 px. Višina črke je merjena od najnižje točke - descenderja, do
najvišje točke - ascenderja. Vzporedno z velikostjo črk se bo spreminjala tudi
velikost vrstice, ki se bo prilagajala tako, da bo v vrstici vedno največ 77 znakov.
Tudi medvrstični razmik je nadzorovan z drsnikom; omogoča nastavitve velikosti medvrstičnega razmika v povezavi z velikostjo črk. Tako ni mogoče doseči, da bi se vrstice med seboj prekrivale. Medvrstični razmik je torej vedno
določen kot faktor velikosti pisave. Najmanjša vrednost bo 1,5 vrstice, največja
pa 4,5. Razmik med znaki smo lahko povečali do največ 10 px.
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3.4.4 Izbor barv za splet
Pri izbiri barv smo se naslonili predvsem na pravilo, da mora biti pri izbranih
barvah velika razlika v svetlosti (Arditi, 2015). Izbrane barvne kombinacije in
njihove RGB vrednosti so zapisane v preglednici 3.
Preglednica 3: Izbrane barvne kombinacije
Barva besedila

Barva ozadja

R

G

B

R

G

B

34

34

33

255

255

255

255

255

255

34

34

33

215

237

245

44

70

77

62

62

61

235

235

235

64

57

76

199

234

240

3.4.5 Spletna anketa
Anketa je sestavljena iz uvoda, osmih vsebinskih delov in zaključka. Glavna
tema ankete je ugotavljanje razlike med prebranimi in pravilno rešenimi
odstavki. V anketi smo primerjali razlike med številom prebranih in pravilno
rešenih odstavkov pod dvema različnima pogojema:
•

POGOJ 1 (bralci so sami oblikovali besedilo),

•

POGOJ 2 (bralci so brali že oblikovano besedilo).

Bralci so anketo reševali zaporedno, in sicer so vedno najprej brali pod pogojem 1 in nato pod pogojem 2. S takšnim vrstnim redom smo anketirancem
omogočili, da so si lahko nastavili parametre besedila, ki so jim najbolj ustrezali, ne da bi nanje vplivalo optimalno oblikovano besedilo (optimalno glede
na prebrane raziskave), ki smo ga pripravili pri branju pod pogojem 2. Da bi
zagotovili čim manjši vpliv besedila, branega pod pogojem 1 na besedilo, brano
pod pogojem 2, smo se pri pisanju držali naslednjih omejitev:
•

besedila morajo biti izenačena po kompleksnosti in vsebini;

•

ujemati se morajo po številu znakov (330 ± 1 znak);

•

	povedi, v katerih se nahajajo nelogične besede, se morajo ujemati po
številu besed in znakov (77 ± 1 znakov, 13 ± 1 besed);
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•

	ključne besede v vzporednih besedilih morajo biti na podobnem mestu v odstavku;

•

	celoten sklop besedila mora govoriti o isti temi, s čimer omilimo miselne preskoke.

Pred vsakim delom ankete smo predvideli kratek in zelo preprost vprašalnik, s
katerim smo prekinili vzorec branja. Anketiranec se je s tem predahom odpočil in se psihično pripravil na novo branje; tako smo omilili motnje v njegovi
koncentraciji. Želeli smo doseči tudi, da se anketiranci pred vsako preizkušnjo
vizualno in praktično navadijo na izgled besedila, zato so pred začetkom vsake
preizkušnje prebrali in našli nelogično besedilo v dveh testnih odstavkih. Šele
po testnem delu so se anketiranci lotili pravih nalog.

Slika 15: Uvodna stran ankete
(1) Individualna nastavitev spremenljivk vmesnika tako, da le-te bralcu najbolj ugajajo. V tem delu smo si zapisali nastavitve, ki jih je bralec nastavil:
črkovno vrsto, barvo, velikost, medvrstični razmik in medznakovni razmik.
Dodatno smo pridobili še informacije o vrsti brskalnika, preko katerega bralec
operira z anketo, in o velikosti zaslona.
(2) Poizkusno izvajanje testa, z nastavitvami, ki jih je nastavil bralec ankete.
Namen naloge je, da bralca seznani s potekom testa. Bralec naj bi ga kasneje
rešil brez večjih težav, ki bi lahko vplivale na rezultat. Istočasno se bralec navadi tudi na obliko besedila.
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Slika 16: Nastavitev spremenljivk besedila

Slika 17: Vnaprej oblikovano besedilo
(3) Izvajanje testa z nastavitvami, za katere je poskrbel bralec.
Bralec izvede test, kjer 2 minuti bere podano besedilo in ob tem označuje nelogične besede v besedilu.
(4) Bralcu zastavimo nekaj vprašanj v zvezi z občutki ob prebranem besedilu.
Namen je razumeti stopnjo ugodja, ki ga je bralec čutil ob branju besedila.
(5) Poizkusno izvajanje testa z nastavitvami, ki smo jih predhodno izbrali za
bralca. Podobno kot pri prvi nalogi s tem bralca nekoliko navadimo na oblikovanje besedila.
(6) Izvajanje testa z nastavitvami, ki smo jih predhodno izbrali.
Parametri vnaprej oblikovanega besedila so bili:
Črkovna vrsta Verdana, velikost fonta 23 px, razmik med vrsticami za faktor 1,5,
razmik med črkami 0 px in barva črno besedilo na beli podlagi.
(7) Bralcu zastavimo nekaj vprašanj v zvezi z občutki ob prebranem besedilu.
Namen je razumeti stopnjo ugodja, ki ga je bralec čutil ob branju besedila.
(8) Demografska vprašanja ter vprašanja o njegovi okolici.
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA
V nadaljevanju so opisani rezultati, ki smo jih pridobili z našo anketo. Če ni
posebej navedeno, se odstotki nanašajo na celotno skupino anketirancev oz.
bralcev.

4.1 POGOJI ANKETIRANJA
Vsak posameznik je anketo reševal v različnih okoliščinah (drugačen prostor,
drugačna svetloba, monitor, stopnja udobja itd.). Med reševanjem ankete se
omenjene okoliščine pri posamezniku niso spreminjale. V anketi smo primerjali razlike, ki so nastale pri vsakem anketirancu med branjem različno oblikovanega besedila, zato smo domnevali, da različne okoliščine, v katerih je vsak
posameznik reševal anketo, niso vplivale na končni rezultat. S tem, ko smo
anketirancem omogočili reševanje ankete v domačem okolju, smo se približali
naravnim razmeram in pogojem, v katerih branje poteka.
Kljub temu bomo za oris splošne slike zapisali nekaj o osnovnih pogojih reševanja ankete. 73 odstotkov anketiranih je anketo reševalo za pisalno mizo,
17 odstotkov na kavču, ostali so anketo reševali za jedilno mizo, v postelji ali
kar na tleh. Svetlobni pogoji so bili opredeljeni po lastni oceni anketiranca s
točkami od 1 do 10, kjer je ocena 10 pomenila svetel sončen dan, 1 pa popolno
temo. Slika 18 prikazuje, kako so svoje svetlobne pogoje ocenili anketiranci. 69
odstotkov anketirancev je svoje svetlobne pogoje ocenilo s številko 5 ali več, 31
odstotkov pa je imelo pri reševanju manj svetlobe. Anketirance smo prosili, da
ocenijo tudi svojo oddaljenost od zaslona. 46 odstotkov jih je ocenilo, da so od
zaslona oddaljeni od 30 do 40 cm, 44 odstotkov pa od 45 do 60 cm. 3 odstotki
so bili zaslonu bližje od 25 cm, 7 odstotkov pa bolj oddaljeni kot 60 cm.

Slika 18: Svetlobni pogoji reševanja ankete
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4.2 ANKETIRANCI O BRANJU NA SPLETU
Kot najpogostejšo težavo pri branju besedil na spletu so anketiranci navedli
barvo črk in ozadja. Sledijo razmik med vrsticami, črkovna vrsta, velikost črk
in dolžina vrstice. 8 odstotkov anketirancev ima pri branju na spletu težave,
vendar jih ne zna opredeliti. Pri branju na spletu 20 odstotkov anketiranih
nima težav (slika 19). 7 odstotkov anketirancev je navedlo, da ima pri branju na
spletu tudi druge težave:
•

težave s koncentracijo zaradi pojavnosti reklamnih oken;

•

težave zaradi premajhnega kontrasta med ozadjem ter pisavo;

•

težave zaradi prevelike zgoščenosti vrstic;

•

težave zaradi bleščanja ekrana (zaradi pogoste bele barve ozadja);

•

težave zaradi neprimerne dolžine odstavkov;

•

težave zaradi nerodne postavitve besedila in slike.

Slika 19: Težave pri branju na spletu
Opazimo tudi, da večji delež oseb z disleksijo navaja določene težave pri branju na spletu, in sicer razmik med črkami, črkovno vrsto, razmik med vrsticami ter dolžino vrstice. Izstopata zgolj barva črk in ozadja ter velikost črk, kjer
sta deleža pri osebah z disleksijo in tistimi brez nje enaka. Med 20 odstotki, ki
so obkrožili rubriko, da pri branju na spletu nimajo težav, je bilo zgolj 33 odstotkov takšnih, ki imajo disleksijo (slika 20).
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Slika 20: Težave, s katerimi se anketiranci srečujejo pri branju na spletu.
Kar 75 odstotkov oseb brez disleksije in 88 odstotkov oseb z disleksijo se strinja, da bi morali bralcu pri branju ponuditi osnovne možnosti oblikovanja.
Enak delež oseb z disleksijo in 71 odstotkov oseb brez nje se strinja s trditvijo
»Rad/a imam kontrolo nad obliko besedila«. Večji delež oseb brez disleksije
(64 odstotkov) kot oseb z njo (57 odstotkov) dnevno bere daljša digitalna besedila. 11 odstotkov oseb z disleksijo in 5 odstotkov oseb brez nje bere daljša
digitalna besedila zelo redko. Po pričakovanjih ugotovimo tudi, da se večji del
oseb z disleksijo ne strinja s trditvijo »zelo rad berem«; teh je kar 34 odstotkov.
89 odstotkov oseb brez disleksije zelo rada bere. Podrobnejše odgovore prikazuje slika 21.
Ali anketiranci uporabljajo pomoč pri branju digitalnih besedil, ki je dostopna
na spletu v obliki raznih vtičnikov, kaže slika 22. Velike večine vtičnikov, po
katerih smo povprašali, ne uporablja 54 odstotkov oseb z disleksijo in 67 odstotkov oseb brez nje, 37 odstotkov oseb brez disleksije in 38 odstotkov oseb
z njo pa ne ve, kaj ti vtičniki so in kako jim lahko pomagajo. 8 odstotkov oseb
z disleksijo uporablja vtičnik kot pomoč pri branju, in sicer »Easy Reader« in
»Bee Line Reader«. Glede na to, da je veliko oseb, ki si s formatiranjem besedila želijo pomagati k bolj udobnemu branju, je presenetljivo, da jih tako malo
uporablja omenjene vtičnike.
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Slika 21: Prikaz odzivov na vprašanja

Slika 22: Uporaba vtičnikov
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4.3 HITROST BRANJA IN BRALNO RAZUMEVANJE
Slika 23 prikazuje deleže oseb, ki so različno oblikovana besedila brali hitreje,
počasneje ali enako hitro. Večina anketirancev (54 odstotkov vseh anketirancev, od tega 38 odstotkov oseb z disleksijo in 48 odstotkov oseb brez nje) je hitreje brala vnaprej oblikovano besedilo. Besedilo, ki so ga anketiranci oblikovali
sami, je hitreje bralo 32 odstotkov vseh anketirancev, od tega 23 odstotkov oseb
z disleksijo in 32 odstotkov oseb brez nje. Pri 20 odstotkih vseh anketirancev
(od tega 38 odstotkov anketirancev z disleksijo in 20 odstotkov anketirancev
brez nje) je bilo mogoče opaziti, da oblikovanje besedila na hitrost branja besedila ni imelo vpliva. Oblikovanje besedila je v večji meri vplivalo na hitrost
branja pri osebah brez disleksije. Kar 38 odstotkov oseb z disleksijo je besedilo
bralo enako hitro, ne glede na obliko besedila.
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Slika 23: Hitrost branja
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Slika 24: Razumevanje branja
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Pri razumevanju besedila se delež oseb, ki so različno oblikovano besedilo razumele bolje, slabše ali enako dobro, nekoliko spremeni (slika 24). 45 odstotkov
oseb brez disleksije in 46 odstotkov oseb z njo je ne glede na oblikovanje besedila naredilo enak delež napak. Več napak je bilo narejenih pri branju vnaprej
oblikovanega besedila. 39 odstotkov vseh bralcev, od tega 43 odstotkov oseb
brez disleksije in 31 odstotkov oseb z njo, se je bolj motilo pri vnaprej oblikovanem besedilu. 13 odstotkov oseb brez disleksije in 23 odstotkov oseb z njo pa je
več napak napravilo pri branju besedila, ki so ga oblikovali sami.
Največji delež, 38 odstotkov oseb z disleksijo in 48 odstotkov oseb brez nje,
je prebral več odstavkov vnaprej oblikovanega besedila v primerjavi z besedilom, ki so ga oblikovali sami. V tem besedilu je največji delež oseb naredil tudi
največ napak pri razumevanju besedila (31 odstotkov oseb z disleksijo in 43
odstokov oseb brez nje). V besedilu, kjer je branje potekalo hitreje, je bilo torej
storjenih več napak.
Pri velikem deležu anketiranih oseb možnost oblikovanja besedila ne bi pripomogla k hitrejšemu branju ali boljšemu bralnemu razumevanju. Kljub vsemu
pa obstaja dokaj veliko število ljudi, ki bi zaradi nekaj dodatnih možnosti z
večjim veseljem bralo digitalno besedilo.

4.4 VPLIV OSTALIH NASTAVITEV
V naslednjih poglavjih smo zabeležili kako so na hitrost in bralno razumevanje
vplivale ostale nastavitve: črkovna vrsta, barva črk in ozadja, velikost črkovne
vrste, razmik med črkami in razmik med vrsticami.

4.4.1 Črkovna vrsta
Največ anketirancev (35 odstotkov z disleksijo in 30 odstotkov brez nje) je
izbralo črkovno vrsto Open Sans. Pri osebah z disleksijo je sledila črkovna vrsta Frutiger (27 odstotkov), pri tistih brez disleksije pa črkovna vrsta Demos
(15 odstotkov). Manj pogosto so anketiranci izbrali črkovne vrste Amasis,
Neuzeit Office in Bembo (slika 25).
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Slika 25: Črkovna vrsta
Vnaprej oblikovano besedilo je bilo stavljeno v črkovni vrsti Verdana; vse črkovne vrste smo torej primerjali s črkovno vrsto Verdana. Slika 26 prikazuje
deleže oseb, ki so v določeni črkovni vrsti besedilo brali hitreje ali enako hitro, kot v črkovni vrsti Verdana. Pri besedilu oblikovanem v črkovnih vrstah
Frutiger in Demos so deleži oseb, ki so brale hitreje, počasneje ali enako hitro
kot v črkovni vrsti Verdana, dokaj enakomerno razporejeni. Te črkovne vrste
so torej primerljive z Verdano. Pri besedilu oblikovanem v črkovnih vrstah
Bembo in Neuzeit Office opazimo, da je večji delež bralcev, ki so izbrali ti dve
črkovni vrsti, besedilo v omenjenih črkovnih vrstah bralo počasneje kot besedilo, oblikovano v Verdani. Večji del bralcev, ki so izbrali črkovno vrsto Amasis,
je besedilo v tej črkovni vrsti bralo hitreje kot besedilo, oblikovano v Verdani.
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Slika 26: Vpliv črkovne vrste na hitrost branja
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Vpliv črkovne vrste na razumevanje besedila prikazuje slika 27. Osebe, ki so
izbrale črkovne vrste Bembo, Neuzeit Office in Amasis, so bolje razumele besedila, zapisana v Verdani. Pri črkovni vrsti Amasis ni bilo zaznati trenda, da
bi osebe bolje ali slabše brale besedilo v primerjavi z Verdano. Besedila, pisana
s črkovno vrsto Frutiger, Open Sans in Demos, pa je večji del anketirancev v

Delež anketirancev, ki so bolje razumeli odstavke,
zapisane v določeni črkovni vrsti [%].
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Slika 27: Vpliv črkovne vrste na razumevanje besedila
Kljub različnim pogojem lahko sklepamo, da ima izbor črkovne vrste določen
vpliv na hitrost in razumevanje besedila. Lahko tudi potrdimo, da hitrost branja ni vedno najbolj pomembna. Če torej izberemo črkovno vrsto, ki od nas
zahteva počasnejše branje, lahko dosežemo, da se bralec bolj poglobi v vsebino
in zato besedilo prebere z več razumevanja. V naboru naših črkovnih vrst sta
se najslabše odrezali Bembo in Neuzeit Office. Zanimivo je, da sta to serifna in
neserifna črkovna vrsta. Strinjamo se torej lahko z raziskavama (Science Cafe:
The Art & Science of Reading, 2012; Beier, 2012), da razlik med serifnimi in
neserifnimi črkovnimi vrstami glede na hitrost branja in razumevanje prebranega ni zaznati. Bembo in Neuzeit Office sta med drugim črkovni vrsti, ki so
ju bralci najredkeje izbrali. V primerjavi z Verdano se je pri hitrosti branja bolje
odrezala Amasis, Frutiger, Open Sans in Demos pa pri bralnem razumevanju.
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4.4.2 Barva črk in ozadja
Slika 28 prikazuje delež anketirancev, ki je izbral določeno barvno kombinacijo. Več kot polovica oseb (54 odstotkov) brez disleksije se je odločila za klasično
črno besedilo na belem ozadju. Prav tako se je za to vrsto besedila odločil tudi
največji delež oseb z disleksijo, kar 38 odstotkov. Druga pogosto izbrana opcija
pri osebah z disleksijo so bile sepia (23 odstotkov), črne črke na modrem ozadju (15 odstotkov) in črne črke na sivem ozadju (15 odstotkov). Pri osebah brez
disleksije pa so izbor predstavljale sepia (14 odstotkov) in bele črke na črnem
ozadju (11 odstotkov). Modrih črk na zelenem ozadju ni izbrala nobena oseba
z disleksijo in le 5 odstotkov oseb brez nje.

Slika 28: Barva črk in ozadja
Primerjali smo bralno razumevanje in hitrost branja v izbranih barvah v primerjavi s črnim besedilom na beli podlagi, ki je bil uporabljen v predhodno
oblikovanem delu besedila. Da bi barva besedila vplivala na hitrost branja, s
slike 29 ni mogoče razbrati; deleži so se razporedili dokaj enakomerno. V primeru, ko je bila barva v obeh primerih enaka, je večji delež anketirancev prebral več odstavkov besedila, ki je bilo pripravljeno vnaprej. To je bil tudi splošen
rezultat.
Večji delež anketirancev je izkazal boljše razumevanje, v primerjavi s črnimi
črkami na belem ozadju, pri kombinacijah, kot so sepia, črne črke na svetlomodrem ozadju in črne črke na sivem ozadju, slabše razumevanje pa pri modrih črkah na zelenem ozadju. Enakovredne črnim črkam na belem ozadju so
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bele črke na črnem ozadju. V primeru, ko je bila barva besedila pod obema
pogojema enaka, opazimo, da je večji del anketirancev boljše razumel besedila v prvem delu, kar je bilo ugotovljeno tudi pri splošni analizi (slika 30).
Pri bralnem razumevanju so se najboljše obnesle črne črke na svetlomodrem
ozadju; o blagodejnem učinku te kombinacije poroča tudi prof. Milena Košak
Babuder. Vsi, ki so izbrali to barvno kombinacijo, so bodisi obe besedili razumeli enako dobro ali pa so boljše razumeli besedilo s črnimi črkami na svetlo
modrem ozadju.
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Slika 29: Vpliv barve črk in ozadja na hitrost branja

Delež anketirancev, ki je besedilo
bolje razumel v določeni barvi [%].

100%
90%
80%

Črne črke na
belem ozadju
8
Razumeli enako
4

70%
60%

Črne črke na
belem ozadju
1

Črne črke na
belem ozadju
1

Razumeli enako
15

Razumeli enako
5

50%
40%
30%
20%
10%

Črne črke na
belem ozadju
17

0%

Črne črke na
belem ozadju
3

Sepia
3

Črne črke na
svetlo modrem
ozadju
4

Razumeli enako
7

Črne črke na
belem ozadju
2

Razumeli enako
3

Bele črke na
črnem ozadju
2

Črne črke na
sivem ozadju
6

Na grafu zapisana barva črk in ozadja ter število anketirancev

Razumeli enako
1

Modre črke na
zelenem ozadju
0

Slika 30: Vpliv barve črk in ozadja na bralno razumevanje
Glede na naše ugotovitve sklepamo, da barva besedila nima velikega vpliva
na hitrost branja. Ravno nasprotno se je pokazalo pri raziskavi o razumevanju besedila. Določeni vplivi barve besedila na razumevanje vsebine so očitni.
Čisti črno-bel kontrast se je izkazal za manj primernega kot variacije z manjšim kontrastom.
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4.4.3 Velikost črkovne vrste
Velikost črkovne vrste je merjena v slikovnih točkah (pikslih, px) od descenderja do ascenderja. Anketiranci so jo izbirali zaradi različnih pogojev branja zelo
različno (oddaljenosti zaslona, svetlobe v sobi itd.). Največ, kar sedem anketirancev, je izbralo velikosti 17 px (13 pt), 20 px (15 pt) in 23 px (17 pt), sicer pa so
bili podatki zelo razpršeni (Slika 31).

Slika 31: Velikost črkovne vrste
Slika 32 prikazuje deleže anketirancev, ki so besedilo ob določeni velikosti brali
hitreje ali enako hitro kot pri vnaprej nastavljeni velikosti 23 px (17 pt). Večji
delež anketirancev je bolje bral besedilo oblikovano vnaprej v velikosti 23 px
(17 pt). Drugačen rezultat se je pokazal zgolj pri velikostih od 41 do 151 px, kjer
so anketiranci obe besedili brali enako hitro. Zgolj dva anketiranca iz te skupine nosita očala. V primeru, kjer je bila velikost besedila v obeh besedilih enaka,
pa so anketiranci hitreje brali besedilo, pri katerem so si ostale karakteristike
nastavili sami.
Razumevanje besedila glede na velikost črk, ki ga prikazuje slika 33, je bilo pri
večini izbranih velikosti (pri petih od sedmih izbranih intervalov; 14-18 px, 1922 px, 24-28 px, 23 px, 34-40 px) boljše pri branju besedila, kjer so nastavitve
anketiranci izvedli sami; tak je bil rezultat tudi pri splošni analizi. To ne velja
za velikosti od 41 do 151 px, kjer je bila situacija obratna - večji del anketirancev
je bolje razumel besedilo v velikosti 23 px - predvidoma zaradi daljšega besedila. Kakšnega posebnega trenda ni bilo opaziti.
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Slika 32: Velikost besedila v primerjavi s hitrostjo branja
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Slika 33: Velikost besedila v primerjavi z razumevanjem besedila
Razpršenost podatkov dokazuje, da zelo težko najdemo neko univerzalno velikost črk, ki bi ustrezala vsem bralcem; to ugotavlja tudi Smythe (2010). Pelli
et al. (2007) dokazuje, da se hitrost branja z večanjem pisave dvigne do določene kritične točke, ki je 18 pt (oz. 24 px), nato pa začne zopet padati. Po naših
ugotovitvah je bilo besedilo v primerjavi z ostalimi izbranimi velikostmi vedno
hitreje brano pri velikosti 23 px, kar se sklada s prejšnjo ugotovitvijo. Pri večjih
velikostih je delež bralcev, ki so besedilo brali hitreje od tistega pri 23 px, začel
padati. K dobremu razumevanju najbolj prispevajo nastavitve posameznikov.
Pri ekstremno velikih črkah postane razumevanje besedila za večino bralcev
slabše (zgolj 12 odstotkov bralcev je bolje razumelo večje napisano besedilo).
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4.4.4 Razmik med črkami
Na sliki 34 je prikazan delež oseb, ki so izbrale določen razmik med črkami.
50 odstodkov oseb z disleksijo in 68 odstotkov oseb brez disleksije je izbralo
razmik med 0 in 2,5 px. 22 odstotkov oseb z disleksijo in 17 odstotkov oseb brez
disleksije je izbralo velikost med 2,6 px in 5 px. Skoraj enak delež, 8 odstodkov
oseb z disleksijo ter 9 odstotkov oseb brez disleksije, je izbralo razmik med
črkami od 5,1 px do 7,5 px. Največji možen razmik med črkami, 7,6 px do 10 px,
je izbralo 19 odstotkov oseb z disleksijo in 7 odstotkov oseb brez disleksije.
Opazimo lahko, da je večji delež oseb z disleksijo izbral razmike od 2,6 px do
5 px in od 7,5 px do 10 px. Osebe brez disleksije pa so v večjem deležu izbrale
razmike od 0 px do 2,5 px.

Slika 34: Medčrkovni razmik
V nadaljevanju smo raziskali, ali so osebe, ki so nastavile različen razmik med
črkami, besedilo brale hitreje, počasneje ali enako hitro kot besedilo, oblikovano vnaprej (z medčrkovni razmikom 0 px). 40 odstotkov oseb, ki so kot svojo
opcijo nastavile razmike od 1 do 2,5 px, je hitreje brala besedilo, ki je bilo že
vnaprej formatirano, torej ni imelo povečanega razmika med znaki, kar vidimo na sliki 35. Pri medčrkovnem razmiku od 2,6 do 5 px se rezultati spremenijo, saj 45 odstotkov oseb hitreje bere razmaknjeno besedilo. Pri večjih razmikih, nad 5,1 px, je 27 odstotkov anketiranih bralo hitreje kot v primeru vnaprej
oblikovanega besedila z 0 px razmika. Največji delež oseb je torej besedilo bral
hitreje pri razmiku od 2,6 do 5 px.
Slika 36 prikazuje delež oseb, ki so besedilo z različnimi razmiki razumele bolje slabše ali pa enako kot vnaprej pripravljeno besedilo z 0 px medčrkovnega
razmika. Razumevanje besedila se z medčrkovnim razmikom viša. Izjemo v
trendu opazimo pri razmiku od 2,6 do 5 px, saj je razumevanje besedila s tem
razmikom najnižje.
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Slika 35: Hitrost branja v povezavi z medčrkovnim razmikom
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Slika 36: Razumevanje branja v povezavi z medčrkovnim razmikom
Študija Zorzi et al. (2012) ugotavlja, da pri razmiku 2,5 pt (3,33 px) posamezniki
z disleksijo berejo hitreje, pri ekstremno velikih razmikih (nad 5 px) pa se trend
ustavi. Pri naši študiji smo opazili, da je večji delež oseb besedilo z medčrkovnim razmikom od 2,6 do 5 px bral hitreje kot tisto z razmikom 0 px. Ugotovili
smo tudi, da z večanjem medčrkovnega razmika povečujemo bralno razumevanje, kar se sklada z ugotovitvami Zorzija et al. (2012) in tudi Schnepsa et al.
(2013).
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4.4.5

Razmik med vrsticami
Slika 37 prikazuje kakšen medvrstični razmik so izbrali anketiranci. Največji
delež anketirancev je izbral medvrstični razmik med faktorjem 1,5 in 2,2; od
tega 69 odstotkov oseb z disleksijo in 82 odstotkov osebe brez disleksije. Faktor
od 2,3 do 3 je izbralo 28 odstotkov oseb z disleksijo in 10 odstotkov oseb brez
disleksije. Faktor medvrstičnega razmika od 3,1 do 4,5 je izbralo le malo anketirancev. Iz rezultatov, prikazanih na sliki 37, opazimo, da je večji delež oseb z
disleksijo izbral faktor razmika od 2,3 do 3, faktor od 1,5 do 2,2 pa je izbral večji
delež oseb brez disleksije.

Slika 37: Razmik med vrsticami
Pri medvrstičnih razmikih, ki so bili večji od 1,5, je večji delež oseb besedilo bral
počasneje kot pri vnaprej pripravljenem besedilu z medvrstičnim razmikom
1,5. Z večanjem medvrstičnega razmika je delež oseb, ki je besedilo z večjim
razmikom prebral hitreje od besedila z razmikom 1,5, padal (slika 38).
Delež oseb, ki je besedilo razumel bolje pa je s povečanim medvrstičnim razmikom naraščal (slika 39).
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Slika 38: Hitrost branja in medvrstični razmik
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Slika 39: Bralno razumevanje in medvrstični razmik
Naše ugotovitve so v tem primeru drugačne od ugotovitev Rello et al. (2012b),
ki ugotavljajajo, da manjšanje medvrstičnega razmika pogojuje počasnejše
branje. V našem primeru so bili uporabljeni medvrstični razmiki, večji od faktorja 1,5, v primeru Rello et al. (2012b), pa so bili preiskovani medvrstični razmiki med faktorji 0,8 in 1,4. V študiji iz leta 2013b Rello et al. navajajo, da lahko
prevelik razmik med vrsticami vodi k slabšemu razumevanju besedila. Tudi v
tem primeru se rezultati razhajajo.
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4.5 BRALNO UDOBJE
Bralno udobje smo analizirali zgolj na osnovi komentarjev, ki so jih podale anketirane osebe. Zanimalo nas je, kako so se počutili anketiranci med branjem
besedil pod različnimi pogoji. Anketiranci so se morali opredeliti, v kolikšni
meri se strinjajo s spodnjima trditvama:
•

Besedilo v nalogi, kjer ste sami določili obliko besedila (pogoj 1) je bilo oblikovano tako, da je omogočalo udobno branje.

•

Besedilo v nalogi, kjer je bilo besedilo oblikovano vnaprej (pogoj 2), je bilo
oblikovano tako, da je omogočalo udobno branje.

Slika 40: Počutje anketirancev ob branju besedila
Slika 40 kaže, da je bila stopnja ugodja med branjem ob obeh pogojih (1 in 2)
nižja pri osebah z disleksijo. Načeloma so se bralci bolje počutili ob branju
besedila, ki so ga oblikovali sami. Kar 98 odstotkov bralcev brez disleksije in
81 odstotkov bralcev z njo je bilo zadovoljnih z branjem pod pogojem 1, kar je
23 odstotkov več kot pri branju pod pogojem 2. Pod pogojem 2 je naraslo tudi
število bralcev, ki so bili nezadovoljni z obliko besedila. Pri osebah z disleksijo
je bilo le-teh kakšen odstotek več kot pri osebah brez nje. Pod pogojem 1 ni bil
nezadovoljen noben bralec brez disleksije oziroma samo en bralec z disleksijo.
Nobene bralec pod pogojem 1 ni bil zelo nezadovoljen.
Vmesnik za spreminjanje besedila v prvem delu ankete se je večini bralcev (95
odstotkov bralcev brez disleksije in 92 odstotkov bralcev z njo) zdel preprost
za uporabo. Zgolj ena oseba brez disleksije »se zelo ni strinjala« s to trditvijo
(slika 41).
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Slika 41: Preprostost vmesnika za uporabo

Slika 42: Zaznavanje nelogičnih besed
Več težav, kot smo pričakovali, pa so imeli anketiranci z zaznavanjem nelogičnih besed v odstavkih (slika 42). 71 odstotkov oseb brez disleksije in 46 odstotkov oseb z njo se je strinjalo s trditvijo, da so nelogične besede v besedilu
zaznali z lahkoto. S trditvijo se ni strinjalo 8 odstotkov oseb brez disleksije in
22 odstotkov oseb z njo. Po pričakovanjih je imel torej večji delež oseb z disleksijo težave z zaznavanjem nelogičnih besed v besedilu.

4.6 ANALIZA VPLIVA VSEH SPREMENLJIVK
Zanima nas še, v kolikšni meri so nastavitve, ki so jih ustvarili bralci, odstopale
od nastavitev, ki smo jih izbrali pri že oblikovanem besedilu. To smo naredili tako, da smo rešitve točkovali in bolj ko so se rešitve odmikale od našega že postavljenega oblikovanja, več točk je dobil bralec. Dobljene rezultate
smo razdelili na tretjine, pri čemer je nižje število točk (prva tretjina) ustrezalo
manjšim spremembam, srednje število točk (srednja tretjina) srednje velikim
spremembam, veliko število točk (zadnja tretjina) pa velikim spremembam.
Večji delež anketirancev (45 odstotkov oseb z disleksijo in 61 odstotkov oseb
brez nje) je pri besedilih izvajal manjše spremembe. Večje in srednje spremembe besedil so v večjih deležih izvajale osebe z disleksijo (slika 43).
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Slika 43: Odstopanje vseh nastavitev od vnaprej izbranih
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Slika 44: Hitrost branja glede na velikost sprememb, ki jih je v besedilo vnesel
bralec.
Iz rezultatov na sliki 44 ugotovimo, da je večji delež tistih, ki so delali velike
spremembe, besedilo bral počasneje; morda zato, ker so tukaj zajeti tudi vsi
ekstremi (npr. izjemno veliki medčrkovni in medvrstični razmiki, ki vodijo do
počasnejšega branja). Hkrati lahko potrdimo, da je bilo vnaprej oblikovano besedilo kreirano tako, da so bile med njim in optimalnim oblikovanjem posameznika potrebne zgolj manjše spremembe.
Pri bralnem razumevanju glede na velikost vnesenih sprememb ni bilo opaziti kakšnega posebnega trenda. Deleži bralcev so bili razporejeni dokaj
enakomerno.
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5 ZAKLJUČKI
Osebe z disleksijo imajo pri branju na spletu več težav kot tiste brez nje. V
celoti le 20 odstotkov anketirancev nima težav pri branju na spletu. Želja po
izboljšavi pogojev je torej velika, saj kar 64 odstotkov oseb z disleksijo in 57 odstotkov oseb brez nje na spletu dnevno bere daljša besedila. Samo 8 odstotkov
anketirancev z disleksijo pri tem uporablja pomoč v obliki spletnih vtičnikov.
Verjetni razlogi za to so slabo delovanje vtičnikov na določenih spletnih straneh, njihova neuporabnost v dokumentih pdf, slabi uporabniški vmesniki in
slaba splošna informiranost o vtičnikih. Zaradi velikega števila spletnih strani in različnega načina formiranja vsebine je zelo težko napraviti univerzalni
vtičnik za brskalnik, ki bi omogočal celostne nastavitve. V prihodnosti pričakujemo uporabno rešitev tega problema. Obetavno rešitev za digitalne informacije predstavljajo tudi e-knjige.
V nadaljevanju bomo zapisali, kako je na določen bralni pogoj reagirala večina
anketirancev, pozoren pa velja biti tudi na to, kaj je izbrala manjšina. Pri personalizaciji digitalnih vsebin gre namreč ravno za to, da lahko uveljavi svoje
želje tudi manjšina.
Večji del anketirancev je hitreje bral besedilo, ki je bilo oblikovano vnaprej,
bolje pa so razumeli besedilo, ki so ga oblikovali sami. Glede na to, da je večji
delež anketirancev hitreje bral besedilo, v katerem so kasneje tudi napravili
več napak, se pojavi vprašanje, če predstavlja hitrost branja res tisto najpomembnejšo lastnost, na katero bi se morali naslanjati pri preučevanju tipografije. Lahko morda zaradi hitrega branja trpi celo razumevanje besedila?
Za verjetno se izkaže naša hipoteza »Sklepamo, da obstaja več črkovnih vrst,
ki se lahko enako dobro odrežejo na testu čitljivosti in da med čitljive pisave lahko spadajo pisave iz več različnih črkovnih slogov«. Določene črkovne
vrste so se pri ugotavljanju hitrosti branja obnesle prav tako dobro kot črkovna
vrsta Verdana. Pri merjenju hitrosti branja sta bili to črkovni vrsti Demos in
Frutiger, pri razumevanju pa črkovna vrsta Amasis. Omenjene črkovne vrste
prihajajo iz različnih črkovnih slogov, so tako serifne kot neserifne. Zato se
lahko strinjamo z raziskavama (Science Cafe: The Art & Science of Reading,
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2012; Beier, 2012), da so glede na hitrost branja in razumevanje, razlike med
serifnimi in neserifnimi črkovnimi vrstami nezaznavne.
Za napačno se je izkazala hipoteza »Med izbranimi črkovnimi vrstami (ki so
vse zelo kvalitetne) ne bo večjih razlik pri razumevanju in hitrosti branja besedila«. Kljub temu namreč, da smo za test izbrali črkovne vrste, ki obljubljajo
čitljivost in berljivost, opazimo razlike tako pri hitrosti branja kot pri razumevanju glede na izbrano črkovno vrsto. V primerjavi s črkovno vrsto Verdana sta
se slabše odrezali črkovni vrsti Bembo in Neuzeit Office.
Barva besedila ni imela vpliva na hitrost branja, pri bralnem razumevanju pa
so se kot boljša opcija izkazale variacije z manjšim kontrastom.
Razpršenost podatkov pri analizi velikosti črkovne vrste dokazuje, da zelo težko najdemo univerzalno velikost, ki bi ustrezala vsem bralcem. Ugotavljamo,
da bralci velikost besedila nastavljajo zelo različno in večinoma glede na pogoje, v katerih so reševali ankete. Ugotovljeno je bilo, da je pri zelo velikih črkah
(41-151 px) razumevanje slabše. Velikost 23 px (17 pt) se zdi dobra izbira tako za
hitrost branja kot tudi za razumevanje. Podobno so za optimalno velikost pri
merjenju hitrosti branja branja Pelli et al. (2007) določili 24 px (18 pt).
Največji delež oseb je besedilo hitro bral pri razmiku od 2,6 do 5 px. Pri večjih
medčrkovnih razmikih je delež oseb, ki je bral besedilo hitreje, manjši. Z večanjem medčrkovnega razmika povečujemo bralno razumevanje, kar potrjujeta
tudi študiji Zorzija et al. (2012) in Schnepsa et al. (2013).
Večji razmik med vrsticami vodi k počasnejšemu branju, toda k boljšemu razumevanju. Rezultati študije Rello et al. (2012b) trdijo ravno nasprotno. Potrebna
bi bila dodatna raziskava.
Potrdimo lahko hipotezo »Posamezniki s težavami ali brez njih pri branju potrebujejo možnost lastnega formatiranja digitalnega besedila, saj jim to omogoča bolj udobno branje in sprejemanje informacij«. Stopnja bralnega udobja
pri besedilu, kjer so si bralci obliko nastavili sami, je bila v splošnem višja kot
pri besedilu, ki je bilo oblikovano vnaprej.
Potrdimo lahko tudi hipotezo »Univerzalnega recepta za prilagoditev digitalnega besedila ni. Vsakomur ustreza drugačna (individualna) nastavitev, ki je
odvisna od pogojev branja.« Ugotovili smo, da se okviri nastavitev, v katerih se
premikajo bralci, med seboj ne razlikujejo v velikih preskokih, kljub vsemu pa
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vsakemu ustrezajo drugačne nastavitve. Malenkosti so pri tipografskem oblikovanju zelo pomembne.
Za konec si lahko zastavimo vprašanje, ki bi si ga morali zastaviti že na začetku naloge. Pri ugotavljanju bralne izkušnje smo raziskovali hitrost branja ter
stopnjo bralnega razumevanja in bralnega udobja. Nismo pa se vprašali, kateri
izmed teh treh faktorjev je najpomembnejši. Odgovor ponovno ni en sam; vse
je odvisno od namena oblikovanja besedila.
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