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ГРЕШКЕ У ПОЧЕТНОМ ЧИТАЊУ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ
И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ ТЕКСТА

Апстракт: Благовремено утврђивање тешкоћа које се јављају код усменог чи-
тања и у разумевању прочитаног текста на енглеском језику, предуслов је за пла-
нирање и примену адекватног програма интервенције и превенције тешкоћа. Са-
времена истраживања вештине читања фокусирају се на читање као процес, уз 
примену вербалних протокола (енгл. think-aloud protocol) као истраживачке методе. 
У раду се презентују резултати примене вербалних протокола у испитивању вешти-
не почетног читања на узорку од шест ученика петог разреда основе школе који су у 
време истраживања похађали редовну наставу енглеског језика у основним школа-
ма у пет географски удаљених градова Србије. Вербалним протоколима је утврђено 
да постоји велики распон у препознавању речи и тачности у читању (енгл. reading 
accuracy) код ученика истог узраста, као и да примена стратегија и језичког и оп-
штег знања, углавном на основу подстицаја (енгл. prompting), доприноси констру-
исању значења и разумевању прочитаног текста. Најчешћи типови грешака (енгл. 
miscues) при усменом читању били су: 1. погрешан изговор флексија, групе самогла-
сника и појединачних самогласника; 2. супституција речи; 3. изостављање речи; 4. 
уметање речи и 5. понављање речи и фраза. Тешкоће у разумевању текста биле су 
последица непознавања вокабулара и граматичких конструкција, као и погрешног 
закључивања о значењу непознатих речи и фраза. Закључује се да је у почетном чи-
тању на енглеском језику неопходно јачати фонолошку свест ученика, као и њихове 
метакогнитивне и когнитивне стратегије, како би остварили успешније читање и 
разумевање непознатог текста. 

Кључне речи: почетно читање на енглеском као страном језику, тешкоће у чи-
тању, метакогнитивне стратегије, когнитивне стратегије, фонолошка свест.

УВОД

Тешкоће у читању на енглеском језику као матерњем или страном при-
сутне су у целом свету, а посебно се запажају на млађем школском узра-
сту. Истраживања показују да тешкоће у читању могу негативно утицати 
на самопоуздање ученика, њихову мотивацију, ставове и општи академски 
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успех (Вествуд 2008; Међународна асоцијација за унапређивање читања 
1999, 2007; OECD 2014; Расински 2013), посебно у учењу енглеског језика као 
страног. Упркос томе, ова област је још увек недовољно истражена, посебно 
када је реч о почетном читању на енглеском језику као страном. То важи и 
за истраживања у Србији, где је енглески језик уведен као обавезни предмет 
од првог разреда основне школе још пре 14 година, али до данас није било 
истраживања која би потврдила шта се реално може постићи у развоју ве-
штине читања на млађем узрасту и која би указала на тешкоће које ученици 
имају у почетном читању на енглеском језику, као и како их превазићи (Са-
вић 2015, 2017). 

Читање је комплексан систем разумевања прочитаног текста који укљу-
чује процесе нижег и вишег нивоа, при чему је прва група процеса аутомат-
ска и укључује синтаксичка и семантичка знања, док друга група омогућа-
ва разумевање, односно конструисање значења и модела ситуације о којој 
текст говори, путем закључивања и претходног знања (Грејб, Столер 2011: 
13‒14). Веома значајни предиктори разумевања прочитаног текста код уче-
ника млађег узраста јесу управо језичке вештине нижег реда, као што је тач-
ност читања речи, као и вербалне и семантичке вештине (Кејн и др. 2004: 
232). Утврђено је да ученици са тешкоћама у читању на енглеском језику 
најчешће не могу брзо да препознају речи или да декодирају речи са непра-
вилним правописним моделима услед неразвијених фонолошких вештина 
и неефикасних стратегија декодирања, већ се ослањају на трансфер вешти-
не читања на матерњем језику и покушавају да декодирају речи слово по 
слово, што је веома спор процес, оптерећује радну меморију и онемогућава 
разумевање (Вествуд 2008: 19). Негативан трансфер вештине читања може 
се огледати и у утицају синтаксе матерњег језика или ортографских разли-
ка у језицима, што у почетном читању на страном језику може изазвати те-
шкоће у изговору, споро читање, или погрешно разумевање текста (Грејб 
1991; Савић 2015, 2017). Грејб и Столер (2011: 24) сматрају да је неефикасно 
функционисање процеса разумевања нижег и вишег нивоа главни узроч-
ник тешкоћа у читању како на матерњем, тако и на страном језику, а јавља 
се као последица тежине текста, недовољног претходног општег знања или 
лингвистичког знања ученика, као и неразвијене вештине читања, због чега 
ученици покушавају да разумеју текст спорим и механичким превођењем, 
или ослањајући се искључиво на декодирање или на претходно знање и на-
сумично нагађање. 

Поред тога, истраживања указују на значајну корелацију између флу-
ентности у читању на енглеском као страном језику и разумевања прочита-
ног текста. Флуентност се односи на тачно и аутоматско декодирање речи у 
тексту, праћено експресивном интерпретацијом текста (Расински 2004: 46). 
Тачност прочитаног се може утврдити као број тачно прочитаних речи у 
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минуту и може се користити за утврђивање развоја вештине читања и ефи-
касности програма читања и интервенције (Фукс и др. 2001: 240). Када чита-
ју на енглеском, ученици петог разреда треба да читају тачно 100‒125 речи у 
минуту (Расински 2004: 50). Грешке које праве при читању укључују погре-
шан изговор речи, супституцију, замену места словима унутар речи, изо-
стављање речи или тражење помоћи од наставника (пауза). Ови резултати 
могу указати на врсте тешкоћа у декодирању речи, врсте показатеља које 
ученик користи или не користи при читању на страном језику (семантичке, 
синтаксичке и графофонемске), као и на метакогнитивну вештину контро-
ле разумевања (Фукс и др. 2001; Серафини 2010). Такође, анализа грешака 
може показати како ученици конструишу значење, па тако грешке које су 
семантички и синтаксички прихватљиве обично не ремете разумевање, док 
грешке које су семантички и синтаксички неприхватљиве онемогућавају ра-
зумевање (Гудман, Гудман 1998; Гудман 1998), због чега је потребно да им 
наставници посвете посебну пажњу у настави. 

Како је разумевање прочитаног суштина процеса читања, благовреме-
но утврђивање тешкоћа које се јављају код усменог читања и у разумевању 
прочитаног текста на енглеском језику предуслов је за планирање и при-
мену адекватног програма интервенције и превенције тешкоћа. Конкретне 
тешкоће са којима се ученик суочава при читању тешко је утврдити стан-
дардним тестовима читања (Оукхил и др. 2015: 30), па се стога савремена ис-
траживања вештине читања фокусирају на читање као процес, уз примену 
вербалних протокола (енгл. think-aloud protocol) као истраживачке методе. 
Вербални протокол подразумева употребу интервјуа, чији је циљ да обја-
сни процесе који се не могу испитивати посматрањем  (Мерием 2009; Петон 
2002) или тестовима. У раду се презентују резултати истраживања тешкоћа 
почетног читања на енглеском као страном језику на млађем узрасту и ути-
цај грешака на разумевање прочитаног.  

МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАжИВАЊА

У истраживању је примењена комплексна метода и прикупљени су 
квалитативни и квантитативни подаци, чиме је обезбеђена триангулација 
у истраживању.

Циљеви

У раду се презентују подаци који су део веома обимног истражива-
ња тешкоћа у почетном читању на енглеском као страном језику у основ-
ним школама у Србији (Савић 2014, 2017). Општи циљ истраживања био је 
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утврђивање типова грешака у почетном читању и начина њиховог утицаја 
на разумевање прочитаног текста. У овом раду су постављена три истражи-
вачка питања: 1. Који типови грешака се јављају при усменом читању?; 2. Да 
ли типови грешака одређују ниво разумевања прочитаног текста?; 3. Како 
тачност у читању утиче на разумевање прочитаног текста? Нашe претпо-
ставке биле су да ће се при усменом читању јавити грешке везане за декоди-
рање и графофонемске вештине ученика, као и да ће тачност у читању бити 
у позитивној корелацији са разумевањем прочитаног текста, али да неће све 
грешке у истој мери реметити разумевање.

Учесници

Учесници су били шесторо ученика петог разреда основне школе (че-
тири дечака и две девојчице старости 11 година) из шест основних школа у 
пет географски удаљених градова Србије. У време када је спроведено истра-
живање, учесници су већ четири пуне године учили енглески као обавезан 
предмет од првог разреда, са два часа недељно, према националном програ-
му за наставу енглеског као страног језика. Настава читања је за ове учесни-
ке започела у трећем разреду, после две пуне године усменог учења језика, а 
наставу су изводили наставници енглеског језика са дипломом професора 
или мастера енглеског језика и књижевности и искуством од 9 до 25 година. 
Свих шесторо учесника су на крају четвртог разреда имали одличну оцену 
из енглеског језика.

Инструменти

Основни инструмент био је вербални протокол који је креирао аутор 
рада и који је био везан за читање текста преузето из Кембриџ испита за 
млађи узраст (Young Learners English Tests: Sample Papers – Flyers, 2013), сло-
бодан за преузимање са вебсајта Кембриџ испита за ученике млађег узраста, 
највиши (трећи) ниво (Flyers). Текст је био непознат учесницима, али о по-
знатој теми (породични излет) и нешто вишег нивоа од компетенција уче-
сника, што је било неопходно да би се омогућило прикупљање података за 
анализу грешака (Гудман 1998; Серафини 2010). Састојао се од три пасуса и 
био комплетан (наративни текст адекватне структуре: увод, разрада, завр-
шни део). Са учесницима су спроведени индивидуални интервјуи у трајању 
од 25 до 40 минута, али само један сегмент интервјуа био је везан за читање 
текста и рефлексију учесника о његовом значењу. Питања су била отвореног 
типа и представљала су подстицај за рефлексију о вештинама и процесима 
читања, декодирања, разумевања и тешкоћама у читању. Интервјуи су дали 
две врсте података: 1. квантитативне податке везане за тачност и брзину 
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читања, као и врсту и број грешака; 2. квалитативне податке (одговори на 
отворена питања и реакције учесника на подстицаје од стране испитивача).

Процедура

Интервјуи су спроведени на српском језику, са сваким учесником по-
јединачно, у време редовне наставе, у школи коју учесник похађа, у про-
сторији где није било других особа сем испитивача и учесника и није било 
спољних узнемиравања. Направљен је аудио снимак интервјуа, који је ка-
сније транскрибован и анализиран. Сваки интервју је почињао општим пи-
тањима у вези са ставовима, навикама и мотивацијом за читање на матер-
њем и страном језику, а затим је уведен задатак (текст за читање) питањима 
у вези са сликом која прати текст и у вези са сваким наредним пасусом и од 
учесника се тражило да претпоставе о чему је текст и шта ће се дешавати у 
сваком од наредних пасуса. У току читања истраживач је бележио грешке, а 
касније проверавао да ли учесник може исправно да изговори реч, да ли је 
она позната или нова за њега и да ли зна шта значи, а ако не зна, да ли може 
да погоди њено значење. Такође, од учесника се тражило да текст преприча 
на српском, како би се проверило глобално разумевање. При читању трећег, 
језички најзахтевнијег пасуса, испитивач је учеснику сугерисао да га најпре 
прочита у себи, а затим наглас. За време читања истраживач није прекидао 
учесника када би се јавила грешка у читању, нити му је помагао када је имао 
тешкоће у изговору појединачних речи или фраза, или није могао да прочи-
та реч или фразу, већ је учеснику унапред сугерисао да настави са читањем 
прескакањем тих речи и фраза и да због тога не брине. На тај начин је испи-
тивач у највећој могућој мери задржао неутралност и учинио да се учесник 
осећа опуштено и да буде под минималним стресом (Мекеј, Гас 2005: 174).

 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

Истраживачка питања 1 и 2

Вербалним протоколима добијени су одговори на прво и друго истра-
живачко питање. Врсте грешака су утврђене на основу белешки истражи-
вача направљених за време интервјуа и на основу поновног слушања сни-
мака. Најчешћи типови грешака (енгл. miscues) при усменом читању били 
су: 1. погрешан изговор флексија, групе самогласника и појединачних само-
гласника, што је резултирало изговором непостојећих речи; 2. супституци-
ја речи; 3. изостављање речи; 4. уметање речи и 5. понављање речи и фраза 
или самостално исправљање (види Табелу 1). 
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Табела 1: Врсте грешака које је направило шесторо учесника

Врсте грешака  Грешке у читању наглас
погрешан изговор 
речи

‒ погрешан изговор флексије за прошло време правилних 
глагола – ed:  called (3 учесника), carried (3 учесника), shouted 
(3 учесника), looked (3 учесника), answered (3 учесника).

‒ погрешан изговор самогласничких група као што су -ai-, 
-au-, -ea-, -ie-, -ou, у речима: sweaters (3 учесника), couldn’t (3 
учесника), because (4 учесника), said (4 учесника), brought (4 
учесника), Treasure (4 учесника), course (1 учесник), mouth (1 
учесник), found (1 учесник), our (1 учесник).

‒ погрешан изговор самогласника у речима:  her (2 учесника), 
takes (1 учесник), few (3 учесника), find (3 учесника), took 
(3 учесника), other (1 учесник), tell (1 учесник), saw (3 
учесника), kind (3 учесника), other (1 учесник), last (1 
учесник), carefully (2 учесника), minutes (1 учесник), us (1 
учесник).

супституција 
речи  

shout уместо shouted (1 учесник)
has уместо was (1 учесник)
go уместо got (1 учесник)
balls уместо dolls (1 учесник)
play уместо place (1 учесник)
give уместо gave (1 учесник)
careful уместо carefully (1 учесник)
want уместо went (1 учесник)
on уместо one (1 учесник)
in уместо it (1 учесник)
he уместо she (1 учесник)
bag уместо bad (1 учесник)
give уместо gave (1 учесник)
was уместо wasn’t (1 учесник)
the уместо her (1 учесник)
box уместо bags (1 учесник)

изостављање речи ‒ изостављање неодређеног члана: a picnic (1 учесник)
уметање речи ‒ уметање предлога: to (went to on the swings) (3 учесника)

‒ уметање члана: the (to the school) (1 учесник)
‒ уметање помоћног глагола: is (the doll is always sits) (1 учесник)

понављање речи и 
фраза, или самоста
л но исправљање

‒ понављање речи и фраза (не рачуна се као грешка, према 
Фаунтас, Пинел 1996), присутно код свих 6 учесника.
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Анализа транскрипта вербалних протокола показала је да су најбројније 
грешке везане за изговор речи (запажене код пет од шест учесника), одно-
сно погрешно изговорене речи које у тој форми не постоје у енглеском је-
зику (енгл. non-words), настале погрешним изговором флексије за прошло 
време правилних глагола (нпр. called), облика прошлог времена неправил-
них глагола (нпр. saw) и самогласника у везницима (нпр. because), имени-
цама (нпр. mouth), придевима (нпр. kind), прилозима (нпр. carefully) и де-
терминаторима/одредницама (нпр. few). Ова група грешака је могла настати 
услед негативног трансфера стратегија читања из српског језика и неуспе-
ха у декодирању енглеских речи, односно применом научених графофон-
ских кореспонденција из српског језика, и као последица неуспешне при-
мене вештина контроле сопственог разумевања текста (енгл. comprehension 
monitoring).

Другу велику групу грешака чиниле су супституције (замене речи), 
углавном глаголи (нпр. want уместо went), заменице (нпр. he уместо she), 
предлог или члан уместо заменице (нпр. in уместо it), именица замењена 
фонетски сличном именицом (нпр. balls уместо dolls) и придев уместо при-
лога (нпр. careful уместо carefully). Карактеристично је да се појединачне 
супституције не понављају код више од једног учесника, али је сваки од уче-
сника направио више различитих супституција. Може се претпоставити да 
су појединачне супституције можда настале као омашке (замене he–she, in 

–it), или као резултат непознавања неких флексија (-ly, -ed) или облика за 
прошло време неправилних глагола (want–went, give–gave), или непрепозна-
вања или непознавања речи, односно немогућности да се изговоре непозна-
те речи (balls–dolls). 

Остале врсте грешака нису биле изражене. Колико су ове грешке усме-
ног читања утицале на разумевање прочитаног текста? Одговор на друго 
истраживачко питање добијен је разговором са учесницима у процесу чи-
тања делова текста. Све уочене грешке нису увек имале за последицу нера-
зумевање текста: учесници су имали проблем да прочитају прошло време 
глагола, али не и да разумеју њихово значење, чак и у случајевима када се 
радило о неправилним глаголима (was, saw, gave, went). До неразумевања је 
долазило када се радило о непознатим речима и фразама, као последица до-
ношења погрешних закључака, неуспешног погађања значења и неефикасне 
примене вештине контроле сопственог разумевања. Примери неуспешног 
погађања значења речи су: lake, погрешно протумачена као ’река’, swings, по-
грешно потумачена као ’речна обала’, sweaters, погрешно протумачена као 
’тањирићи’ и ’пешкирићи’, при чему се учесник ослањао на контекст (по-
родични излет крај језера) (процес разумевања одозго на доле). Учесни-
ци су навели да су им облици прошлог времена неправилних глагола took, 
couldn’t, bought, saw били непознати, али успешни учесници су успели да их 
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асоцирају са облицима инфинитива које су знали. Неки учесници су били 
успешни у погађању значења речи после подстицаја од стране испитивача. 
Тако је нпр. за Учесника 1 глагол shouted  био непознат, али је успео да пого-
ди његово значење пошто је упитан да га повеже са текстом који му је непо-
средно претходио – директан/управни говор обележен знацима навода, са 
употребљеним узвичником – при чему је употребио своје претходно знање 
из матерњег језика. Учесници су углавном користили своје опште знање при 
погађању значења непознатих речи.

Истраживачко питање 3

Треће истраживачко питање односило се на однос између тачности у 
читању и разумевања прочитаног текста. Квантитативни подаци о тачно-
сти усменог читања добијени су преслушавањем аудио снимака и праћењем 
транскрипата за сваког појединачног учесника, а израчунати су на основу 
мерења брзине читања и броја грешака (види Табелу 2). Табела 2 приказује 
квантитативне податке за две добијене вредности за тачност, које су утвр-
ђене на основу два мерења: број грешака је утврђен за време читања првих 
100 речи текста (према Расински 2004) и за текст у целини (229 речи). Два 
су разлога за утврђивање две вредности: прво, први део текста био је лин-
гвистички једноставнији од другог, где је било више непознатих речи и гра-
матичких конструкција; друго, утврђивање две вредности за два различита 
дела текста имало је за циљ да повећа валидност и поузданост добијених по-
датака. Тачност је изражена у процентима, а утврђена је применом следеће 
формуле (Расински 2004: 6) (укупан број речи – грешке): укупан број речи x 
100 = --%. Дакле, од укупног броја прочитаних речи одузет је број погрешно 
прочитаних речи, и тај број подељен са укупним бројем речи и помножен 
бројем 100. 

Табела 2: Нивои тачности у читању за сваког учесника

Учесник бр.
(јединствени код 

учесника)

Ниво тачности у читању (Расински 2004: 6):
изузетан (независтан): 97‒100%; задовољавајући 

(наставни): 90‒96%; незадовољавајући: < 90%)
Учесник 1
(L-1-1-2-13)

Тачност (првих 100 речи): 98% (3 грешке: 1 изостављена реч, 
2 погрешно изговорене речи); 
Укупно грешака (наративни текст дужине 229 речи): 10; тач-
ност: 96%; 
Ниво: задовољавајући (наставни).
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Учесник 2
(L-2-1-2-03)

Тачност (првих 100 речи): 94% (6 грешака: 1 супституција, 5 
погрешно изговорених речи)
Укупно грешака (наративни текст дужине 229 речи): 20; тач-
ност: 91%; 
Ниво: задовољавајући (наставни)

Учесник 3
(L-2-2-1-15)

Тачност (првих 100 речи): 95% (5 грешака: 1 супституција, 4 
погрешно изговорене речи)
Укупно грешака (наративни текст дужине 229 речи): 23; тач-
ност: 90%; 
Ниво: задовољавајући (наставни)

Учесник 4
(L-3-1-3-16)

Тачност (првих 100 речи): 98% (2 грешке: 2 уметнуте речи)
Укупно грешака (наративни текст дужине 229 речи): 6; тач-
ност: 97%; 
Ниво: изузетан (независтан)

Учесник 5
(L-4-1-1-10)

Тачност (првих 100 речи): 91% (9 грешака: 4 супституције, 5 
погрешно изговорених речи)
Укупно грешака (наративни текст дужине 229 речи): 29; тач-
ност: 87%; 
Ниво: незадовољавајући

Учесник 6
(L-5-1-2-09)

Тачност (првих 100 речи): 99% (1 грешка: 1 погрешно изго-
ворена реч) 
Укупно грешака (наративни текст дужине 229 речи): 3; тач-
ност: 99%; 
Ниво: изузетан (независтан)

Резултати у Табели 2 показују да су забележена сва три нивоа тачности 
која је дефинисао Расински (2004): два учесника су постигла изузетан ниво 
(преко 97% тачности), три учесника су читала на задовољавајућем нивоу 
(90‒96% тачности), док је један учесник читао на незадовољавајућем нивоу 
(испод 90% тачности). Разлике између учесника огледале су се како у броју 
тако и у квалитету грешака: учесници који су читали на незадовољавајућем 
и задовољавајућем нивоу имали су велики број грешака у виду погрешно 
изговорених речи (како познатих, тако и непознатих), а да нису били све-
сни погрешног изговора; такође, супституције које су се јавиле у њиховом 
читању нису одговарале контексту и ометале су разумевање. Насупрот томе, 
учесници који су читали на изузетном нивоу направили су много мање гре-
шака погрешног изговора и успели су да погоде значење непознатих речи, а 
уметања нових речи нису реметила разумевање текста. Може се закључити 
да постоји позитивна корелација између тачности у читању и разумевања 
прочитаног у почетном читању на енглеском језику као страном.
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ЗАКљУЧАК

Истраживање је омогућило значајан увид у развој почетног читања на 
енглеском као страном језику. Вербалним протоколима утврђено је претход-
но знање које је неопходно за разумевање прочитаног текста, за извођење 
закључака, повезивање идеја у тексту и контролу разумевања прочитаног. 
Утврђено је да су тешкоће у разумевању текста биле изазване непознатим 
речима и граматичким конструкцијама, негативним трансфером вештина 
читања из српског језика, као и погрешним закључивањем о значењу не-
познатих речи и фраза, али и да је код ученика истог узраста и веома слич-
ног језичког искуства и предзнања, постојао велики распон у препознавању 
речи и тачности у читању. Такође, наше истраживање указује на значајну 
чињеницу да примена стратегија читања и језичког и општег знања, углав-
ном на основу подстицаја (енгл. prompting), доприноси конструисању зна-
чења и разумевању прочитаног текста, као и да омогућава позитиван тран-
сфер вештина читања из матерњег језика. 

Наше три претпоставке везане за истраживачка питања постављена у 
овом раду показале су се као тачне: при усменом читању јавиле су се гре-
шке везане за декодирање и графофонемске вештине учесника, али нису све 
врсте грешака подједнако утицале на разумевање прочитаног; такође, по-
тврђена је и претпоставка о постојању чврсте узајамне везе између тачно-
сти у читању и разумевања прочитаног текста. Имајући у виду чињеницу да 
су грешке неопходан и саставни део развојне вештине читања (Савић 2012, 
2015, 2017), тешкоће у читању треба препознати, забележити и помоћи уче-
ницима да их превазиђу. Повећана тачност у читању омогућиће боље разу-
мевање, а сама флуентност повећаће и самопоуздање ученика млађег узра-
ста у читању на енглеском језику, како у настави, тако и у слободно време. 
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YOUNG LEARNERS’ READING FLUENCY AND READING 
COMPREHENSION IN ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE

Summary: Success in teaching beginning reading in English as a foreign language 
(EFL) is determined by learners’ reading fluency and reading comprehension achievement. 
A survey of learners’ oral reading miscues, their reading accuracy and reading 
comprehension difficulties, should contribute to planning appropriate intervention 
programmes for helping young learners become good readers and comprehenders. 
Reading research today focuses on reading as a process and applies think-aloud protocols 
as research instruments. The paper presents the results based on the data collected with 
verbal protocols for studying beginning reading of six EFL learners aged 11, learning 
English in formal school settings in five distant regions in Serbia.  It is a sub-study of an 
extensive research of young learners’ reading difficulties in English as a foreign language. 
Think-aloud protocols revealed that word recognition skills and reading accuracy of young 
learners of the same age varied a lot, and that their prompted use of reading strategies 
and background knowledge contributed to meaning construction and comprehension. 
The participants’ most frequent miscues in oral reading involved: 1. mispronunciation of 
inflections, vowel clusters, and individual vowels, resulting in creation of non-words; 2. 
substitution; 3. omission; 4. insertion; 5. repetition of words and phrases. Comprehension 
difficulties were caused by unfamiliar vocabulary and grammar structures, and by wrong 
guesses of their meaning. It was concluded that success in beginning EFL reading can be 
achieved by strengthening young learners’ phonological awareness and their cognitive 
and metacognitive strategies, so that they can develop faster word recognition skill and 
make more accurate guesses of unfamiliar words and grammar structures, which will 
contribute to enhancing reading comprehension of a new text.

Key words: beginning reading in English as a foreign language, reading difficulties, 
metacognitive strategies, cognitive strategies, phonological awareness.


