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Апстракт: За да се објаснат менталните активности вклучени во читањето, 
истражувачите создале модели на процесот на читање. Во овој труд се дава 
преглед на моделите на процесот на читање на мајчин јазик кои се 
најзастапени во литературата за читање на странски јазик и се дискутира за 
сознанијата кои може да ги дадат во однос на читањето на странски јазик. Тие 
се поделени во три групи според акцентот што го ставаат на текстуалните 
фактори (вокабуларот, синтаксата, реторичката структура, содржината) и 
индивидуалните фактори (општото знаење на читателите, нивните когнитивни 
вештини, интересите и целите на читањето, стратегиите кои ги користат). 
Постојат три главни категории на модели на процесот на читање: „bottom-up“ 
модели, „top-down“ модели и интерактивни модели.  
 
Клучни зборови: модели на процесот на читање, „bottom-up“ модели, „top-
down“ модели, интерактивни модели. 
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Abstract: In order to describe the mental activities involved in reading, language 
learning researchers have created reading process models. This paper reviews some 
of the first language reading models most frequently discussed in the literature on 
second and foreign language learning and discusses the insights that they can give 
us into the second language reading process. They are divided inто three groups 
according to the accent they place on textual factors (vocabulary, syntax, , rhetoric 
structure, content) and individual characteristics (readers’ general knowledge, their 
cognitive skills, their interests, the strategies they use). There are three main 
categories of reading models: bottom-up model, top-down models and interactive 
models.  
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            1. В о в е д 
 Најголемиот број од истражувањата на процесите на читањето се 
направени со изворни говорители, па затоа и повеќето модели на процесот на 
читање се однесуваат на читањето на мајчин јазик. Иако читањата на мајчин и 
на странски јазик се разликуваат, сепак тие имаат некои заеднички 
карактеристики, така што многу сознанија од овие истражувања и дискусиите за 
процесите на читањето на мајчин јазик може до одредена мера да се 
однесуваат и на процесите на читањето кај странските јазици. Барнет (Barnett, 
1989: 11) напомнува дека моделите се делумни, а не целосни, и дека е тешко 
да се споредуваат, бидејќи се ограничени во однос на времето кога се 
создадени и во однос на нивниот фокус, и се засновани врз истражувања кои се 
спроведувани со различни видови читатели кои извршувале различни задачи 



во различни контексти. Тие може да се поделат во три категории: „bottom-up“, 
„top-down“ и интерактивни модели. 
 
 2. „B o t t o m - u p“  м о д е л и 
 2.1. Моделот на Гуг (Gough) 

Семјуелс и Камил (Samuels & Kamil, 2002: 192-195) истакнуваат дека  
моделот на Гуг (Gough) дава детален опис на процесуирањето на текстот од 
моментот кога погледот првпат се насочува на текстот до моментот на 
разбирањето на визуелниот инпут. Според овој модел процесот на читање 
започнува кога погледот се фиксира на зборовите во текстот, што трае 250 
милисекунди и опфаќа 15 до 20 букви. Движењето на окото се состои од 
фиксации и регресии како и од движење на погледот напред и назад. Секое 
движење на погледот напред опфаќа 12 до 15 букви надесно и резултира со 
формирање на сликовна претстава на делот на текстот на кој е фиксиран 
погледот. Таа претстава се задржува во ретината краток период, дел од 
секундата, и по исчезнувањето на надворешниот стимул. Идентификувањето 
на буквите од страна на читателите што читаат течно се случува многу брзо. 
Според Гуг (Gough), зборовите во реченицата се читаат и се разбираат 
сериски, еден по друг од лево кон десно, и тие се складираат во краткотрајната 
меморија сè додека не се организираат во поголема единица. Штом се 
разберат зборовите во краткотрајната меморија, тие се складираат во крајниот 
регистар, односно местото каде што одат речениците откако ќе бидат разбрани, 
а краткотрајната меморија се празни за да може да влезат следните зборови. 

 
 2.2. Моделот на ЛаБерж и Семјуел (LaBerge & Samuel) 
 Моделот на ЛаБерж и Семјуел има 5 компоненти: визуелна меморија, 
фонолошка меморија, семантичка меморија, епизодиска меморија и внимание. 
Во тој модел се тргнува од фактот дека за да се изведе заклучок за значењето 
на зборот од контекст потребно e внимание, и дека во одреден временски 
интервал тоа внимание е ограничено. При читањето читателот извршува две 
задачи: декодирање и разбирање. Колку внимание ќе му биде потребно за овие 
две задачи зависи од вештината на декодирањето, познавањето на зборовите и 
темата, како и густината на идеите презентирани во текстот. За почетниците, 
декодирањето е тешка задача, па тие не можат во исто време да посветат 
внимание и на декодирањето и на разбирањето на содржината. Па затоа, 
нивното внимание прво е свртено кон декодирањето, а потоа кон разбирањето. 
Истражувањата покажале дека учениците во второ одделение ги процесуираат 
зборовите буква по буква, додека учениците во шесто одделение и студентите 
ги процесуираат зборовите како една единица, со таа разлика што студентите 
тоа го прават побрзо. Фонолошката меморија вклучува фонеми, слогови и 
морфеми и таа е посредник помеѓу визуелната и семантичката меморија. 
Односно, она што е избрано за процесуирање од визуелната меморија мора да 
се кодира во фонолошката меморија, и од таму преминува во семантичката 
меморија каде што се процесуира во значење. Епизодиската меморија се 
вклучува кога читателот треба да се присети на одредени луѓе, предмети, 
места или настани поврзани со текстот. Разбирањето се случува кога постои 
спој помеѓу информацијата во текстот со поимите што се складирани во 
меморијата. Според тоа, разбирањето не е процес на добивање значење од 
текстот, како што обично се тврди, туку е процес на доделување на значење на 
текстот. Со тоа се објаснува фактот што многу луѓе ги интерпретираат 
текстовите на различни начини (Barnett, 1989: 16; Samuels & Kamil, 2002: 198-
206). 
 
 



 2.3. Моделот на Карвер (Carver) 
  Карвер  го користи терминот „rauding“ за поврзување на разбирањето 
при читање и слушање. Според Карвер, реченицата е унитарна единица на 
мислата и примарната цел на читањето и слушањето е да се разберат мислите 
на писателот или говорникот. Неговиот модел спаѓа во оваа категорија, бидејќи 
според него сите зборови еден по еден се проверуваат за да се види дали 
формираат една целосна мисла и читателот си го изговара секој збор во себе. 
Карвер смета дека таа внатрешна артикулација помага при разбирањето, па 
затоа се става посебен акцент на фонолошкото декодирање (Barnett, 1989: 18).  
 
 3. „T o p - d o w n“  м о д е л и 
 3.1. Моделот на Гудман (Goodman) 

Моделот на читање на Гудман (Goodman) познат како 
„психолингвистичка игра на погодување“ е еден од најпознатите модели на 
читањето. Тој го дефинира читањето како интеракција помеѓу читателот и 
текстот преку која читателот се обидува да ја реконструира пораката на 
писателот. Со овој модел се тврди дека читателите го користат нивното знаење 
за синтаксата и за семантиката за да ја намалат зависноста од текстот и 
опфаќа четири процеси во читањето: предвидување, селектирање на одредено 
делови од текстот, потврдување и поправање. Прво, читателите формираат 
предвидувања за граматичката структура на текстот користејќи го нивното 
знаење  за јазикот и додаваат семантички поими за да може овие структури да 
добијат значење. Потоа, тие селектираат делови од текстот за да ги потврдат 
нивните предвидувања, но при тоа немаат потреба да ја видат секоја буква или 
збор. Колку што е нивното чувство за синтакса и за значење поразвиено, тие 
толку повеќе можат да бидат селективни во изборот на делови од текстот. 
Потоа или ги потврдуваат нивните предвидувања или ги поправаат ако увидат 
дека немаат смисла или ако графичкиот инпут кој го предвиделе не се наоѓа во 
текстот. Значењето е она што е главното во овој модел, иако се дозволува 
читателот да се движи од буквите до гласовите и до значењето (Barnett, 1989: 
19-20). Друга разлика помеѓу моделот на Гудман и другите модели на читање, 
која ја истакнуваат Семјуелс и Камил (Samuels & Kamil, 2002: 186), е во 
употребата на терминот „декодирање“. Додека другите го користат овој термин 
за да опишат што се случува кога читателот го претвора графемскиот код во 
фонемски, Гудман го користи за да го опише претворањето на графемскиот или 
на фонемскиот код во значенски код, додека за процесот на претворање на 
графемскиот во фонемски код го користи терминот „рекодирање“. Па така, 
декодирањето може да биде или директно (од графема до значење) или 
посредно (од графема до фонема, па до значење). Неговиот модел имал 
најголемо влијание врз поимот на читање во наставата, па не е ретко да се 
слушне за психолонгвистички или за целосен приод кон читањето. Меѓутоа, 
Грејб и Столер (Grabe & Stoller, 2001: 34) истакнуваат дека и покрај неговата 
популарност, многу лингвисти сметаат дека тој е погрешен, бидејќи добрите 
читатели обично не погодуваат кои зборови ќе се појават следни во текстот и 
помалку го користат контекстот од послабите читатели. 
         Овој модел на Гудман (Goodman) бил објавен во 1970 година, а 
осумнаесет години подоцна тој го објавил новиот преработен модел на 
процесот на читање (Goodman, 1988: 12-16), во кој објаснува дека читањето е 
психолинвистички процес, бидејќи започнува со лингвистичка претстава 
кодирана од писателот и завршува со значење кое го конструира читателот. 
Затоа, при читањето постои интеракција помеѓу јазикот и мислата. Писателот ги 
кодира мислите во форма на јазик, а читателот го декодира јазикот во мисла. 
Тој вели дека вештите читатели се ефикасни и ефективни. Од една страна, тие 
се ефективни при конструирање на значењето кое можат да го асимилираат и 



кое донекаде е во согласност со значењето кое сакал да го постигне писателот. 
Од друга страна, тие се ефикасни, бидејќи користат најмал напор за да 
постигнат ефективност. За да ја постигнат ефикасноста, читателите постојано 
се фокусираат на конструирањето на значењето и секогаш го бараат 
најдиректниот пат до него, секогаш користат стратегии за да ги намалат 
нејасностите, секогаш се селективни во користењето на текстуалните 
показатели и ја користат својата претходна концепциска и лингвистичка 
компетенција. Според него, ефикасните читатели ја минимизираат зависноста 
од  визуелните детали. 
  Во преработениот модел на Гудман читањето вклучува пет процеси. Тој 
потенцира дека мозокот е органот кој го врши процесуирањето на 
информациите. Тој решава кои задачи да ги извршува, која информација стои 
на располагање, кои стратегии треба да ги користи, кои канали за инпут да ги 
користи, каде да ја бара информацијата. Мозокот има тенденција да ги 
максимизира информациите што ги добива, а да ги минимизира и напорот и 
енергијата за усвојување на тие информации, па петте процеси кои ги користи 
при читањето се следните: 
    1. Препознавање – започнување. Мозокот мора да ја препознае 
графичката претстава во визуелното поле како писмен јазик и да го започне 
читањето; 
    2. Предвидување. Мозокот постојано очекува и предвидува, бидејќи бара 
ред и значење во сензорниот инпут; 
     3. Потврдување. Ако мозокот предвидува, тој мора да бара и потврда за 
предвидувањата. Затоа тој постојано следи за да го потврди или да го отфрли 
тоа што го очекувал; 
    4. Поправање. Мозокот повторно ја процесуира информацијата ако 
открие неусогласеност или ако предвидувањата не се потврдени; 
    5. Завршување. Мозокот го завршува читањето кога задачата е 
завршена, но завршувањето на читањето може да се случи и од други причини: 
ако задачата е непродуктивна, ако се добива малку значење, ако значењето е 
веќе познато, ако сторијата е неинтересна или ако читателот смета дека не 
одговара на неговата цел. 
 
 3.2. Моделот на Смит (Smith) 
       Смит (Smith), исто така, ја потенцира улогата на значењето и потребата 
на читателот да предвидува кога чита. Тој наведува четири основни 
карактеристики на читањето: 

1. Читањето е со намера: луѓето читаат со одредена причина или цел; 
2. Читањето е селективно: логично, читателите обрнуваат внимание 

само на она што е неопходно за нивната цел; 
  3. Читањето се заснова врз разбирање: читателот внесува во текстот 
претходно знаење со кое се потврдуваат или се оспоруваат информациите и 
идеите од текстот; 
  4. Читањето вклучува очекувања: интеракцијата на претходното знаење, 
очекувањата од текстот и целта на читањето го водат читателот да ја предвиди 
содржината на текстот (Barnett, 1989: 20). 
  Најголемиот придонес на овој модел, според Семјуелс и Камил (Samuels 
& Kamil, 2002: 187), е што со него се укажало на фактот дека информациите 
присутни на секое ниво на јазикот (буквите, зборовите, речениците, дискурсот) 
му овозможуваат на читателот флексибилност во користењето на изворите за 
разбирање на значењето на текстот. 
 

Моделите на Гудман и на Смит му даваат на читателот централна улога 
при разбирањето на она што го читаат. Барнет (Barnett, 1989: 22) истакнува 



дека овие модели помагаат за објаснување на читањето на странски јазик. 
Читателите кои веќе имаат стекнато вештини на читање на мајчиниот јазик како 
и општо знаење, го користат тоа и при читањето на странски јазик. Влијанието 
на овие модели во наставата по странски јазици се гледа во активностите кои 
се предлагаат при читањето и кои ја истакнуваат потребата од развивање на 
стратегии за превидување. Такви активности се активностите пред читањето со 
кои се активираат вештините за предвидување. Меѓутоа, теоретичарите 
сметаат дека овој концепт на процесот на читање има мала смисла за 
читателот кој чита текст што содржи голем број непознати зборови (ibid.). Друга 
критика за овие два модела на читање е што тие не ја зеле предвид 
општествената природа на процесот на читање и фактот дека интерпретацијата 
на текстовите не зависи само од психолошките, когнитивните и афективните 
фактори, туку и од општествените, бидејќи и кога читателот смета дека 
изразува лично мислење, тоа е, всушност, обликувано од општествената 
средина (Wallace, 1992: 43).  
 
 4. И н т е р а к т и в н и   м о д е л и 
 4.1. Моделот на Румелхарт (Rumelhart) 

Според Румелхарт, моделите кои го опишуваат процесот на читањето 
како линеарно движење во еден правец имаат слабости, бидејќи не 
дозволуваат информацијата која се стекнува на повисоко ниво на 
процесуирање да влијае врз анализата на процесите кои се случуваат на 
пониските нивоа на процесуирање (Samuels & Kamil, 2002: 209). Според 
интерактивниот модел на Румелхарт, синтактичките, семантичките, лексичките 
и ортографските информации одат во еден центар за пораки во кој за сите овие 
информации се поставуваат хипотези кои се тестираат, се отфрлаат или се 
потврдуваат во однос на хипотезите за преостанатите  информации сè додека 
не се дојде до еден заклучок за соодветноста на сите хипотези (ibid.: 211). 

 
 4.2. Моделот на Станович (Stanovich) 

Станович се обидел да го вгради она што е познато за процесите на 
читање кај вештите читатели и кај почетниците во неговиот интерактивно-
компензациски модел (ibid.: 213). Главниот концепт на овој модел е дека 
процесот на кое било ниво може да ги компензира недостатоците на кое било 
друго ниво. Па така, читателите кои бавно ги препознаваат зборовите, но кои 
имаат познавање од темата, можат да ги искористат и општото знаење и 
контекстот за да го одредат зборот. А за читателите кои се вешти во 
препознавањето на зборовите, но кои немаат познавање од темата, полесно е 
да се потпрат врз нивното знаење на зборовите. Од моделот на Станович 
(Stanovich) може да се изведат следните заклучоци: а) читателите можат да 
развијат ефикасни процеси на читање; б) постои постојана интеракција помеѓу 
помалку автоматските процеси; в) автоматските процеси се случуваат прилично 
независно; г) тешкотиите при читањето доведуваат до зголемена интеракција и 
компензација дури и помеѓу процесите кои се изведуваат автоматски (Grabe & 
Stoller, 2001: 35). На пример, користењето на контекстот за да се разбере 
текстот подобро или за да се одлучи што значи зборот,  е компензациска 
стратегија која се користи кога очекуваните способности не функционираат или 
сè уште не се развиени (ibid.). Семјуелс и Камил (Samuels & Kamil, 2002: 213) 
истакнуваат дека  моделот на Станович дава објаснување за неочекуваните 
резултати од некои истражувања кои покажуваат дека послабите читатели 
повеќе го користат контекстот отколку подобрите читатели. Тоа се случува кога 
нивното ортографско и лексичко знаење е послабо во однос на нивното 
синтаксичко и семантичко знаење 
 



 4.3. Моделот на Џаст и Карпентер (Just & Carpenter) 
Џаст и Карпентер го создале овој модел на читање врз основа на 

студиите кои го истражувале движењето на очите при читањето. Овие 
истражувања покажале дека погледот во просек се фиксира на 1,2 зборови, 
дека зборовите кои најчесто се прескокнуваат се најчестите граматички зборови 
и дека должината на фиксирањето е различна – сосема кратка кај граматичките 
зборови, а најдолга кај поретките зборови и на крајот од реченицата (ibid.: 213-
214). Нивниот модел поаѓа од две претпоставки. Првата е дека читателот се 
обидува да ги интерпретира сите значенски зборови, при што 
интерпретирањето значи процесуирање на повеќе нивоа: препознавање на 
зборот, избирање на едно значење и одредување на неговата улога во 
локалниот и глобалниот контекст. Втората претпоставка е дека фиксирањето на 
погледот трае додека зборот се процесуира. Оттука, времето на фиксирање е 
показател за времето на процесуирање (ibid.: 214). Процесуирањето се состои 
од неколку фази. Прво, погледот се фиксира на еден или на два збора. Зборот 
се декодира визуелно при што се активира соодветен поим кој служи како 
показател за одредување на попрецизното значење. Факторите како што се 
повторувањето и фреквентноста на зборот влијаат врз должината на 
фиксирањето. Потоа на зборот му се доделува улога во однос на другите 
зборови во реченицата. Во исто време се прави обид зборот да се поврзе со 
претходно позната информација, така што со секој нареден збор во реченицата 
интерпретацијата на реченицата повторно се обновува. Во последната фаза, 
кога ќе дојде до крајот на реченицата, ако има потреба, читателот се обидува 
да разреши некои нејасностии за да може да се заокружи смислата на 
реченицата. 

 
5. Заклучок 

 Иако сите овие модели даваат одредени сознанија за процесите на 
читањето кај странските јазици, сепак тие не може целосно да се применат 
заради разликите помеѓу читањето на мајчин и на странски јазик. Барнет 
(Barnett, 1989: 34-35) наведува две основни разлики. Прво, за разлика од 
изворните говорители, повеќето ученици немаат целосно развиен фонолошки 
систем кога почнуваат да читаат. Оттука, „bottom-up“ моделите кои 
претпоставуваат декодирање на текстот во фонолошки симболи или во 
внатрешен говор не може да се применат на процесот на читање на странски 
јазик. Второ, додека почетното читање на мајчин јазик се однесува на децата, 
учениците кои учат странски јазик веќе имаат развиено вокабулар на мајчиниот 
јазик, синтаксичко знаење, општо знаење и стратегии кои ги применуваат при 
читањето на мајчин јазик. Сепак, културните разлики и разликите во јазичната 
структура на текстот може да го отежнат активирањето на соодветните знаења 
и способностите кои веќе ги поседуваат.  
 Еден од ретките модели на читање на странски јазик е 
психолингвистичкиот модел на Коуди кој претставува обид за примена на 
теориите за читањето на мајчин јазик на Гудман и Смит на странски јазик (ibid.: 
39). Коуди смета дека разбирањето резултира од интеракцијата на 
концепциските способности, општото знаење и стратегиите за процесуирање. 
Според неговиот модел, во почетокот учениците користат конкретни стратегии 
за процесуирање како што се усогласувањето на фонемите со графемите, 
информацијата за слоговната структура на зборот итн., додека напредните 
читатели преферираат апстрактни стратегии и почесто ја користат синтаксата и 
семантиката за да го разберат текстот (ibid.: 40). Под концепциска способност 
Коуди подразбира општ интелектуален капацитет, додека под стратегии за 
процесуирање тој мисли на различните компоненти на способноста за читање 



(Carrell & Eisterhold, 1988: 74). Тој, исто така, сугерира дека општото знаење 
може да го компензира недостатокот од синтаксичко знаење. 
   Теоријата за читање на втор, односно на странски јазик го гледа 
читањето како интерактивен процес во кој читателот има централна улога. 
Теоретичарите сметаат дека целите на читањето, когнитивните вештини, 
нивото на јазична компетенција, стратегиите и општото знаење повеќе 
придонесуваат за разбирањето на текстот отколку графичките, синтактичките и 
семантичките симболи коишто се присутни во текстот. Фокусот на 
индивидуалните способности на читателите за справување со специфичните 
текстуални елементи ги прави стратегиите интегрален дел од проучувањето на 
процесот на читање на странски јазик. Читателите ги користат стратегиите на 
различни начини: да активираат соодветни шеми, да го погодат значењето на 
непознатите зборови, да разјаснат непознати синтаксички структури, да решат 
што е важно во текстот итн. Наставниците треба да имаат на ум дека учениците 
се разликуваат по нивниот стил на читање, стратегиите кои ги користат и 
нивото на свесност за процесите на читање. Затоа, тие треба да знаат да ги 
процени разните стилови на учениците и да ги поттикнува да си изнајдат начин 
кој е најпријатен за нив за да можат да уживаат во читањето во и надвор од 
училиштето. 
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