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POVZETEK 

 

Pomemben del govornega razvoja otroka predstavlja razvijanje fonoloških spretnosti. Fonološke 

spretnosti so tudi tiste spretnosti, ki predstavljajo temelj dveh pomembnih procesov – branja in 

pisanja, s katerima se otrok sreča v začetnem obdobju šolanja. Pri učenju branja in pisanja je 

pomembno tudi razumevanje in tvorjenje zapisanih besedil. Prvi korak k izboljšanju razumevanja 

pri branju predstavlja širjenje besednega zaklada. 

Raziskava je bila usmerjena v določanje in analiziranje  nekaterih zunanjih dejavnikov na razvoj 

fonoloških spretnosti tretjega razreda osnovne šole in na njihovo razumevanje pri branju 

Na vzorcu 200 otrok smo ugotavljali povezanost fonoloških spretnosti z uspešnostjo razumevanja 

pri branju in vpliv zunanjih dejavnikov na njihovo uspešnost.  

V raziskavi smo s testom Hi-kvadrat, z-testom in Levenovim testom enakosti varianc potrdili 

povezanost fonoloških spretnosti z razumevanjem pri branju.  

Raziskava je hkrati potrdila vpliv spola, starosti, socialnokulturne ravni otroka, govorne 

komunikacije in bralnih navad tako na razvoj fonoloških spretnosti kot tudi na razumevanje 

pri branju, ni pa potrdila vpliva bilingvizma nanje. 

Ugotovitve so pokazale, da je potrebno pri izvajanju učnega procesa več pozornosti posvetiti 

sistematičnemu razvoju spretnosti, ki predstavljajo temelj začetnega opismenjevanja. Tako lahko 

vplivamo tudi na izboljšanje bralnega razumevanja. Zaradi velikega vpliva zunanjih dejavnih 

moramo  upoštevati pri procesu opismenjevanja tudi okolje, iz katerega otrok izhaja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
KLJUČNE BESEDE: fonološke spretnosti, branje z razumevanjem, fonološki testi, testi 

razumevanja pri branju, pismenost, družinska pismenost, opismenjevanje 
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SUMMARY 

 

The development of phonological skills is an important part of child's speech development. 

Phonological skills also include those skills that present the basis of two important processes – 

reading and writing, which a child learns in the starting schooling period. When learning how to 

read and write, it is also important to understand and compose written texts. The first step to 

improving reading comprehension is to enrich vocabulary and even more to enhance reading 

comprehension itself. 

The research focuses on determining and analysing some external factors which impact the 

development of phonological skills in the elementary school third grade students and on their 

reading comprehension. 

The connection of phonological skills with the success rate of reading comprehension and the 

impact of external factors on their success was established on a sample of 200 children. 

The Chi-Square Distribution test, Z-test and Levene's test to assess the equality of variances 

were used in the research to confirm the connection of phonological skills with reading 

comprehension. 

The research simultaneously confirmed the impact of gender, age, socio-cultural level of a 

child, spoken communication and reading habits on the development of phonological skills as 

well as on reading comprehension, however, it did not confirm the impact of bilingualism. 

Based on the research findings, it has been found that more attention should be dedicated to 

systematic skill development during the teaching process, since these skills present the 

foundation for initial literacy. This can also impact the improvement of reading 

comprehension. Due to a significant impact of external factors, the child's environment should 

also be considered in the literacy process. 

 
 
 

 

 

KEYWORDS: phonological skills, reading comprehension, phonological tests, reading 

comprehension tests, literacy, family literacy, literacy process 
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1 UVOD 
 

Pouk slovenščine je temeljnega pomena, saj se v jeziku ustvarjajo in prenašajo pomeni in sporočila, 

v njem je ključ do razumevanja samega sebe in sveta. Ni misli in sporočila, dokler nista 

izoblikovana v besedi; njuna natančnost, učinkovitost in doseg so torej neposredno odvisni od 

jezikovne zmožnost in znanja. V prvem obdobju osnovnošolskega izobraževanja se predmet z 

vsebinami in dejavnostmi učencev tesno povezuje z drugimi predmeti. To velja za t. i. začetno 

opismenjevanje, ki traja celo triletje. Namen jezikovnega pouka je razviti sporazumevalno zmožnost 

v slovenskem jeziku, to je praktično in ustvarjalno obvladanje vseh štirih sporazumevalnih 

dejavnosti  pa tudi jezikovnosistemskih temeljev (Učni načrt za slovenščino, 2011). 

Učenci sprva spontano in prek igre, nato pa vodeno in sistematično vstopajo v samostojno branje in 

pisanje.  Z lastno dejavnostjo odkrivajo in preizkušajo pisani jezik za sporazumevanje, razmišljanje, 

ustvarjanje, učenje in zabavo. Učenci v prvem razredu in drugem razredu sistematično usvajajo 

tehnike branja in pisanja v tretjem razredu pa jo utrjujejo in izboljšujejo. 

Opismenjevanje se ne sme končati v prvem triletju ali ob koncu osnovne šole, marveč ga je treba 

načrtno razvijati za različne potrebe, različne načine branja, razne vrste besedil in za razna 

predmetna področja pri vseh predmetih in skozi vsa šolska obdobja (Grosman, 2007) .  

Na branje delujejo številni dejavniki, ki so odvisni od zrelosti otroka in od zunanjih vplivov. Zelo 

pomemben dejavnik, ki določa, kako hitro bo otrok osvojil bralni proces, so njegove vidne in slušne 

zaznave, razlikovanje slušno podobnih glasov in vidno podobnih črk.  

Otroci se na različnih stopnjah razvoja lotevajo branja na kvalitativno različne načine. Posamezne 

strategije postajajo postopoma vse bolj izpopolnjene in se povezujejo z drugimi sposobnostmi. Tako 

dosežejo stopnjo tekočega branja z razumevanjem, ki je značilna za izurjenega bralca (Magajna, 

2000).  

Branje predstavlja kompleksen razvojni izziv in se prepleta s številnimi drugimi razvojno 

pogojenimi spretnostmi, kot so zaznavanje, pozornost, spomin, jezik in motivacija. Branje pa ni 

samo kognitivno psiholingvistična aktivnost, marveč tudi socialno pogojena aktivnost (Snow, 

Burns, Griffin, 1998).  

Veliko vlogo pri razvijanju pismenosti otrok ima izobrazba  staršev in dejavniki, povezani s stopnjo 

izobrazbe (življenjski pogoji, kultura preživljanja prostega časa). Poleg založenosti okolja z bralnim 

gradivom je pomembno, da družinski člani izvajajo dejavnosti, povezane s pismenostjo, kot so 

branje knjig, obiskovanje knjižnic ipd. 

Z raziskavo želim izpostaviti vpliv zunanjih dejavnikov v procesu opismenjevanja. Z anketnim 

vprašalnikom za starše, ki obsegajo vprašanja o stanju v družini, govornem razvoju in komunikaciji 
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otroka v družini, želim prikazati in analizirati vpliv nekaterih zunanji dejavnikov na razvoj 

fonoloških spretnosti in na razumevanje pri branju. Z vnaprej pripravljenimi programi želim potrditi  

povezanost fonoloških spretnosti z uspešnostjo razumevanja pri branju.  
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2 TEORETIČNI DEL  
 

2.1 PISMENOST 
 

Pojmovanje pismenosti se je v zadnjem desetletju pod vplivom hitrega razvoja informacijsko-

komunikacijske tehnologije močno spremenilo. Nekoč je bila pismenost opredeljena kot dihotomna 

spretnost, ki jo posameznik obvlada ali ne (pismen/nepismen), omogoča pa sprejemanje (branje) in 

sporočanje (pisanje) informacij v pisni obliki. Tako opredeljena pismenost se imenuje alfabetska 

pismenost. V zadnjem desetletju pod vplivom razvoja informacijsko-komunikacijske tehnologije, 

nastajajo opredelitve, ki pod pismenostjo ponujajo več vrst temeljnih spretnosti: bralne, pisne, 

računske, računalniške in druge spretnosti ter določeno temeljno znanje. Le–to vsebuje znanje o 

samem sistemu pisne oblike jezika, načinih sporočanja in podajanja ter dostopa do informacij, ki 

postajajo vedno bolj zahtevni. Poleg tega je potrebna tudi določena splošna poučenost o svetu, ki 

nas obkroža, brez katere posameznik, kljub dostopnosti informacij, ne more v celoti izkoriščati 

možnosti informacijsko-komunikacijske tehnologije. Z drugimi besedami: pismenost je skupek 

spretnosti, ki vse skupaj omogočajo iskanje, izbiro in rabo informacij za potrebe vlog, ki jih 

posameznik opravlja v vsakdanjem življenju (Knaflič, 2002). 

Sodobna družba od posameznika pričakuje sposobnosti, razmišljanje in ustvarjanja novega znanja, 

komunikacije, skupinskega sodelovanja in reševanje problemov, to pa narekuje tudi spremembe v 

začetnem opismenjevanju. Cilji niso le obvladanje osnovnih komunikacijskih dejavnosti, pač pa 

sposobnosti rabe jezika za komunikacijo, razmišljanje in kritično vrednotenje; cilj je doseči višjo 

raven pismenosti, to je kritično in razmišljajočo pismenost (Pečjak, 2000). 

Nacionalna strategija za razvoj pismenosti jo opredeljuje kot trajno razvijajočo se zmožnost 

posameznikov, da uporabljajo družbeno dogovorjene sisteme simbolov za tvorjenje, razumevanje in 

uporabo besedil za potrebe življenja v družini, šoli, na delovnem mestu in v družbi. Pridobljeno 

znanje in spretnosti ter razvite sposobnosti posamezniku omogočajo uspešno in ustvarjalno 

osebnostno rast ter odgovorno in kritično sodelovanje v poklicnem in družbenem življenju (Pečjak, 

2009). 

Sodobni pouk izhaja iz pojma funkcionalne pismenosti. Razvoj pismenosti se začenja že pred 

formalnim šolanjem otrok. Učenci razvijajo pismenost z lastnim poskušanjem v branju, pisanju, 

govorjenju in poslušanju. Ko otrok vstopi v formalni proces opismenjevanja, ni v razvoju 

posameznosti na točki nič. Njegova pripravljenost na branje in pisanje je na stopnji nekaterih 

splošnih in specifičnih sposobnosti, potrebnih za pričetek usvajanja spretnosti branja in pisanja. 
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2.1.1 Slovenija v mednarodnih raziskavah bralne pismenosti 
 

Bralna pismenost je ena najpomembnejših veščin, ki jih učenke in učenci pridobijo v prvih letih 

šolanja. Pomeni temelj za nadaljnje učenje vseh predmetov v šoli, pa tudi učenje izven nje.  

Različni avtorji zelo podobno definirajo pojem bralne pismenosti. Duffy in Roehlerjeva 

(1993) opredeljujeta pismenost kot proaktivno in entuziastično uporabo jezika in višjih 

miselnih procesov z namenom usmerjanja in bogatenja lastne usode. Bolj operativno 

definicijo so podali avtorji mednarodne raziskave o bralni pismenosti v okviru Mednarodnega 

izobraževalnega združenja (IEA, 1992). Bralno pismenost opredeljujejo kot sposobnost 

razumevanja in tvorjenja/uporabe pisnih jezikovnih oblik, ki jih zahteva družba in/ali so 

pomembni za posameznika. O bralni pismenosti učencev obstaja v našem prostoru nekaj 

novejših empiričnih raziskav. Rezultati mednarodne raziskave o bralni pismenosti učencev, v 

kateri so sodelovali učenci tretjega in osmega razreda iz Slovenije (Warwick, 1992), so 

pokazali slabšo bralno pismenost naših osnovnošolcev, zlasti učencev tretjega razreda. Le-ti 

so med 27 državami, ki so bile vključene v raziskavo, zasedli 20. mesto. Boljši so bili 

osmošolci, ki so se med 32 sodelujočimi državami uvrstili na 11. mesto. Tudi rezultati 

Evalvacije programa življenja in dela osnovne šole, ki jo je opravil Zavod RS za šolstvo 

(Kozinc, 1990), so pokazali velike težave učencev tretjega razreda, predvsem pri razumevanju 

prebranega. Rezultati empirične študije o razvitosti bralnih sposobnosti pri učencih 3. razreda 

pa opozarjajo zlasti na velike težave učencev tretjega razreda pri poznavanju in uporabi 

bralnih strategij (Pečjak, 1995). 

V okviru Mednarodne zveze za evalvacijo izobraževalnih dosežkov (IEA) so bile izpeljane 

raziskave o branju, v katerih je sodelovala tudi Slovenija. 

Prva mednarodna raziskava bralne pismenosti (IEA 1991) je zajela 9- in 14-letne učence iz 32 

šolskih sistemov. Slovenski 14-letniki so se med 31 državami uvrstili na 11. mesto, 9-letniki 

pa med 27 državami na 20. mesto. Oboji so bili najslabši pri branju razlagalnih besedil, tj. 

besedil, ki jih v večini vsebujejo učbeniki. 

Druga mednarodna raziskava bralne pismenosti (PIRLS 2001) je preverjala pismenost 9–10-

letnih otrok v 35 državah. Pri slovenskih tretješolcih je bil ugotovljen pomemben napredek: 

od velikega zaostanka za mednarodnim povprečjem leta 1991 do majhnega zaostanka za 

mednarodnim povprečjem 2001. Kljub temu je raziskava pokazala na podobne bralne trende, 

ki jih je ugotovila že raziskava leta 1991: deklice so brale veliko bolje od fantov, branje 

učencev v  mestih je veliko bolje od branja na podeželju, učitelji so premalo usposobljeni za 

razvijanje vseh vrst bralnih strategij.  
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V mednarodni raziskavi o pismenosti odraslih (IALS, 1998-2000) so sodelovali odrasli od 16. 

do 65. leta iz 20 držav. Rezultati so pokazali, da slovenski odrasli v funkcionalni pismenosti 

sodijo med petino najslabše pismenih držav. V Sloveniji je kar 77 % odraslega prebivalstva 

po svojih dosežkih pod ravnjo, ki je potrebna za razumevanje in uporabo tiskanih (pisnih) 

informacij v vsakdanjem življenju. 

V letu 2006 je v mednarodni raziskavi bralne pismenosti (PIRLS 2006) sodelovalo 45 držav in 

izobraževalnih sistemov. Slovenija je sodelovala z velikim vzorcem 5337 otrok, v katerem so bili 

zastopani otroci 4. razredov devetletke in 3. razredov osemletke. Slovenski desetletniki so od leta 

2001 napredovali v bralni pismenosti1. Vendar so naši učenci izkazali nekoliko slabše rezultate 

pri priklicu eksplicitno navedenega podatka in izpeljavi preprostega sklepanja kot pri 

interpretaciji in integraciji idej ter podatkov in pri vrednotenju vsebinskih, jezikovnih in 

besedilnih elementov (Priprava nacionalne strategije za razvoj pismenosti 2006). 

Slovenija je sodelovala tudi v mednarodni raziskavi o bralni, matematični in naravoslovni 

pismenosti PISA, ki se izvaja se pod okriljem Organizacije za ekonomsko sodelovanje in 

razvoj (OECD). Raziskava poteka v triletnih ciklih, prvi cikel je bil izveden v letu 2000 in od 

takrat države na tri leta ugotavljajo ravni bralne, matematične in naravoslovne pismenosti 

učenk in učencev v starosti 15 let, kar je za večino držav približno ob koncu obveznega 

izobraževanja. Slovenija je k izvajanju projekta Program mednarodne primerjave dosežkov 

učencev PISA pristopila v začetku k leta 2004, ko so se začele priprave na izvedbo cikla 

raziskave PISA 2006. V raziskavi PISA je sodelovala tudi leta 2009.  

V raziskavo so bili vključeni večinoma dijakinje in dijaki 1. letnika srednjih šol in gimnazij. 

Leta 2009, ko je bila raziskava osredotočena na bralno pismenost, je v raziskavi sodelovalo 26 

milijonov 15-letnikov iz 65 držav. V Sloveniji je v raziskavi sodelovalo 7.764 dijakinj in 

dijakov vseh slovenskih gimnazij in srednjih šol oz. 333 srednješolskih izobraževalnih 

programov in 46 učencev iz 24 osnovnih šol. Slovenski učenci v so raziskavi PISA 2009 na 

preizkusu bralne pismenosti v povprečju dosegli 483 točk, kar je manj kot povprečje OECD 

(494 točk) in tudi manj kot povprečje EU (489). Na preizkusu branja v raziskavi PISA 2006, 

ko je bilo branje sicer preverjano s precej manjšim številom nalog, so slovenski učenci 

dosegli precej višji rezultat kot leta 2009, in sicer 494 točk, kar jih je uvrščalo blizu povprečja 

OECD. Leta 2009 so primerjave Slovenije z izbranimi državami nižje (OECD PISA, 2010). 

 

                                                
1 Pedagoški institut. Center za uporabno epistemologijo. Mednarodna raziskava bralne pismenosti PIRLS 2001 in 2006. http://www.pei.si/czue/ 
(pridobljeno 07. novembra, 2008) 
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2.1.2 Porajajoča se pismenost 
 

Porajajoča se pismenost izhaja iz porajajočega se branja, pri katerem so jezikoslovci usmerili 

pozornost na predšolske otroke, ki so doumeli abecedno naravo opisnega jezika in začeli črkovati na 

domiseln način.  

Ime je prvič uporabila M. Clay v doktorski disertaciji (1966, v: Grginič, 2005). Za uspešno 

razvijanje bralnih sposobnosti je treba upoštevati naslednja dejstva: 

– pripravljenost za branje se ne pojavi v danem trenutku, 

– pogoje za uspešno branje lahko iščemo v zgodnjih izkušnjah otrok z besedili, 

– pripravljenost otroka za branje se povezuje z  njegovim prostovoljnim pristopom k branju. 

 

Sredi l. 1980 sta strokovnjaka W. H. Teale in E. Sulzby skušala zbrati in urediti bistvo novega 

načina razmišljanja o razvoju branja in pisanja mlajših otrok.  Znanje, ki ga otrok pridobiva v šoli, 

ko začne odkrivati pismenost v vsakdanjih dogodkih, razvijati strategije in oblikovati vedenje o 

pismenosti, sta poimenovala koncept porajajoče se pismenosti (Teaale, Sulzby, 1986). 

 

R. G. Lomax in L. M. McGee (1987) sta med temeljne vidike razvoja predšolske pismenosti 

opredelila idejo o tisku, razvijanju otrokove zavesti o pisanju in obstoju glasov v lastnem govoru, 

odkrivanju in prepoznavanju asociativne zveze glasov in črk ter besednem branju.  

E. Sulzby (1990) porajajoče se pisanje definira kot pisalno vedenje mlajših otrok pred razvojem 

formalne pismenosti. Preden začne mlajši otrok pisati formalno, začne pisati na različne načine, pri 

tem si pomaga z domiselnim črkovanjem, ko glasovom prireja črke, a jih pri tem tudi izpušča ali 

uporablja napačne (Grginič, 2006). 

 

B. Jurišič (2001) je zasnovala intervencijski model, ki je namenjen preprečevanju težav pri učenju 

branja pri predšolskih otrocih. Dosežke porajajoče se pismenosti in jezikovne spretnosti petletnikov 

je razvrstila v  pet stopenj:  

1. stopnja: Tisk iz okolja 

Otrok prepozna tisk iz ožjega okolja.  Pozna nekatere zapise, ki so v zvezi s predmetom. Ne pozna 

vseh črk. 

2. stopnja: Spoznavanje s tiskom 

Otrok razume, da sporočilo prinaša tisk. Sposoben je razumeti in izpolniti nekaj preprostih govornih 

navodil. 
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3. stopnja: Razumevanje pravil tiska 

Otrok razume pravila tiska, pozna dogovore v zvezi s tiskom in funkcijo tiska. Na tej stopnji 

avtorica poudarja pomembnost svetovanja staršem, kako naj berejo otroku (kako in kakšna 

vprašanja naj zastavljajo). 

4. stopnja: Črkovno-glasovno vodilo 

Otrok razume povezavo med črko in glasom, pozna večino črk in jih tudi poimenuje. Nima težav pri 

prepoznavanju rim, razdruževanju besed v zloge, prepoznavanju prvega zloga v besedi in 

prepoznavanju prvega glasu v besedi.  

5. stopnja: Začetno branje 

Otrok obvlada začetno branje z dekodiranjem. Otrok ima razvite spretnosti obvladanja jezika in 

njegove jezikovne strukture. Po mnenju Jurišičeve (2001) otroci, ki so na tej stopnji pred vstopom v 

šolo, ne bodo imeli težav pri učenju branja, ampak bodo celo pred svojimi vrstniki. Potrebovali 

bodo še več dodatnih izzivov in spodbude pri branju in pisanju, da bodo na tem področju še bolj 

napredovali. 

Dejavnosti v intervencijskem modelu Jurišičeve (2001) so primerne  tudi za predšolske otroke, ki so 

na različnih ravneh porajajoče se pismenosti, da bi v tem razvoju napredovali. Nekatere dejavnosti 

se izvajajo na vseh ravneh porajajoče se pismenosti (razgovorno branje, funkcija tiska, poslušanje 

navodil, fonološko zavedanje, računalniško opismenjevanje) druge pa so pomembne predvsem na 

začetnih ravneh (tisk iz okolja na 1. in 2. stopnji; spoznavanje s črkami do 4. stopnje porajajoče se 

pismenosti).  

  

Model porajajoče se pismenosti ponazarja otrokovo obvladanje pismenosti in razvoj jezikovnih 

spretnosti v predšolskem obdobju; otrok jih pridobiva tako v družinskem kot v predšolskih 

izobraževalnih  ustanovah (Jurišič, 2001). 

Iz izraza porajajoča se pismenost lahko razberemo, da je opismenjevanje dolgotrajen proces, ki se 

ne začne šele pred vstopom v šolo oziroma kakšno leto prej, pač pa zajema obsežen del 

predšolskega obdobja. Ta proces je postopen in lahko poteka tudi nevede. Poteka v obdobju razvoja 

otroka in med najzgodnejšo pismenostjo, ki vključuje otrokovo čečkanje in pretvarjanje, da bere, pa 

do obdobja, ko se branja in pisanja uči v šoli (Pečjak, 2003). 
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2.1.3 Družinska pismenost 
 

Družinska pismenost je nov termin in se najpogosteje uporablja za opis različnih dejavnosti znotraj 

družine, ki so povezane s pismenostjo v najširšem pomenu. V vsakdanjem življenju družin vsak dan 

potekajo pisne aktivnost, v katerih so udeleženi tudi otroci. V družinsko pismenost so zajeti vsi 

načini in situacije, v katerih družinski člani rabijo bralne, pisne ali računalniške spretnosti v 

družinski skupnosti v vsakodnevnem življenju. Vključuje pa tudi bralčevo kulturo in navade, 

povezane s pismenostjo. 

Način življenja in družbena ureditev  postajajo bolj kompleksni in pred posameznika postavljajo 

vedno večje zahteve glede ravni pismenosti, ki jo potrebuje pri opravljanju svojih vlog v šolskem ali 

delovnem okolju in v družini. Raven razvitosti pismenosti vpliva na pridobivanje izobrazbe, 

možnosti zaposlovanja in uspešnosti na delovnem področju, rabo prostega časa in splošno 

razgledanost. Raven pismenosti odraslih ima dvojni pomen in sicer na ravni osebnih potreb in z 

vidika starševske vloge. 

Vpliv staršev na raven pismenosti njihovih otrok so izkustveno ugotavljali učitelji in šolski 

strokovni delavci, ugotovljen pa je bil tudi znanstveno med raziskovanjem šolske uspešnosti. 

M. Grginič (2005) je ugotavljala, v kolikšni meri vpliva družinsko branje na otrokovo spoznavanje 

pisnega jezika in ali pomembno vpliva na razvoj predopismenjevalnih spretnosti. S projektom Otrok 

s starši ob knjigi je želela doseči, da bodo otroci v projektu družinskega branja dosegli prednost pri 

konceptu tiska, grafičnem in fonološkem zavedanju bralno-pisalnih spretnosti ter jezikovnem 

razumevanju. Projekt je združeval starše in otroke ob vsakodnevnih družinskih aktivnostih v 

popoldanskem in večernem času in je trajal šest mesecev. Otroci so v tem času spontano in 

usmerjeno odkrivali napise v okolju, prepoznavali tisk in slikovno (globalno) brali. Dejavnosti 

projekta so pomembno vplivale na razvoj pismenosti, tako na branje/prepoznavanje okoljskega tiska 

in tudi na črkovno znanje. Pomemben vpliv na pisne dosežke otroka imajo starost otroka, materina 

izobrazba in družinsko branje. Po mnenju Grginičeve bi bilo potrebno obogatiti programe v vrtcih in 

prvem razredu devetletke.  Porajajoči se pismenosti bi morali posvečati več pozornosti ter izvajati 

različne dejavnosti, ozaveščati starše, vzgojiteljice in učiteljice. Potrebno bi bilo razmišljati o novih 

načinih dela v procesu opismenjevanja. 
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2.2 OPISMENJEVANJE 
 

Opismenjevanje je opredeljeno kot faza procesa pridobivanja funkcionalne pismenosti, tj. 

sposobnosti razumevanja in tvorjenja ter uporabljanja tistih jezikovnih oblik, ki jih delovanje v 

družbi zahteva in so pomembne za posameznika. Ta faza se začne že v predšolski dobi, nato se 

sistematično nadaljuje v času osnovnega šolanja. V devetletni šoli je opismenjevanje podaljšano na 

tri leta. Cilj je omogočiti vsem otrokom, da dosežejo višjo raven tudi v branju. Na učinkovitost pri 

opismenjevanju vplivajo vse štiri sporazumevalne dejavnosti: poslušanje, govorjenje, branje in 

pisanje.  

Pouk slovenščine v prvem triletju upošteva, da se otrokova sporazumevalna zmožnost razvija v 

medsebojni povezanosti z razvojem mišljenja in znanja. Učenci se učijo uporabljati ustna in pisna 

besedila v različnih okoliščinah in za različne namene s prenovljenimi tradicionalnimi in nekaterimi 

novimi pristopi. Vse štiri sporazumevalne dejavnosti se funkcionalno prepletajo, sprva je več 

govorjenja in poslušanja, pozneje začetnega branja in pisanja. Ustrezno zastopana so tako 

neumetnostna kot tudi umetnostna besedila. 

Poučevanje branja in pisanja je postavljeno v okvir razvijanja sporazumevalnih dejavnosti. Cilj je 

obvladanje tekočega branja in pisanja ter uporaba pisnega jezika za sporazumevanje, razmišljanje, 

učenje in razvedrilo.  

Učenci v 1. razredu predvsem poslušajo in govorijo, začenjajo pa že razlikovati in spoznavati 

možnosti pisnega sporazumevanja. Za spontano vstopanje v branje in pisanje otroci spoznavajo 

natisnjene besede na predmetih in stvareh iz vsakdanje rabe, pišejo in berejo ime in priimke 

sošolcev, imena za predmete v razredu itn. Te besede berejo skupaj z učiteljem in v obliki igre 

vadijo njihovo glasovno in vidno razločevanje.  

V 2. razredu je poudarek na sistematičnem opismenjevanju, skozi katerega morajo vsi učenci. V 

naših šolah je najpogostejša analitično-sintetična metoda z elementi globalne metode. Izhodišče so 

vedno glasovi, po slušni analizi besede in po ugotovitvi želenega glasu iščejo učenci ta glas še v 

drugih besedah. Nato učenci spoznajo črko za ta glas. Glede na različno predznanje učencev je faza 

sistematičnega abecednega opismenjevanja različno dolga. 

V 3. razredu je poudarek na utrjevanju oziroma avtomatizaciji tehnike branja in pisanja. 

Obvladovanje tehnike branja in pisanja učencem olajšuje razumevanje in omogoča spoznavanje 

strategij  za učinkovito pisno sporazumevanje. 

Učenci v prvem triletju poleg opismenjevanja opravljajo še druge dejavnosti: sodelujejo v 

pogovorih, razvijajo zmožnost logičnega mišljenja ter svojo poimenovalno, upovedovalno, 
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pravorečno in pravopisno zmožnost, sprejemajo, razčlenjujejo in tvorijo neumetnostna besedila ter 

sprejemajo, interpretirajo in poustvarjajo umetnostna besedila.   

 

2.2.1 Metode opismenjevanja 
 

Opismenjevanje je proces, v katerem skušamo otroka naučiti brati in pisati. Pri tem uporabljamo 

različne načine poučevanja. V grobem jih lahko delimo na sintetične, analitične in globalne metode 

(Golli, 1991). 

Bistvo sintetične metode je, da se začenja s posameznimi glasovi in črkami ter te povezuje v zloge 

in besede. Med sintetičnimi metodami je najstarejša metoda začetnega branja in pisanja črkovalna 

metoda. Uporabljali so jo že stari Grki in Rimljani. Po smiselnem procesu je črkovalna metoda 

sintetična metoda, ker so izhajali iz elementov. Učenci so se najprej učili črkovanja, nato 

povezovanja črk v zloge, nazadnje pa branja celih besed (Žagar, 1996).  

Gollijeva (1991) ugotavlja, da se je pri branju besed pokazala nerešljiva težava pri vezavi. Ta 

metoda je danes neuporabna. 

Glaskovalna metoda se je počasi popolnoma uveljavila. Opustila je imena za črke in je učila ob 

črkah izgovarjati le ustrezen glas. Posamezne glasove so vlekli in jih nato združevali v besede. Ta 

metoda pridobiva najprej glas in natančno razlikuje glas, simbol za glas in ime črke. Metodiki in 

praktiki so prilagajali otroku sintetično pot pri začetnem branju in pisanju. Tako so se razvile nove 

različice glaskovalne in sintetične metode. Te metode so še danes delno uporabne.  

Pri metodi naravnih glasov izhajamo iz primerne zgodbe do povedi, v kateri je glas v funkciji izraza 

človekovega razpoloženja, naravnega glasu živali ali šuma. Ta metoda je uspešna, če je povezana s 

fonografsko metodo. Pri tej je značilno, da je v risbi, ki ponazarja določeno situacijo iz zgodbe, 

skrita oziroma nakazana oblika črka. Ta način pomaga k zapomnitvi črke, ker omogoča asociativne 

zveze med glasom v zgradbi in obliki črke. 

Interjekcijska metoda ima za izhodišče glas, ki je človeški vzklik v različnih življenjskih situacijah 

in ob različnih čustvih. 

Fonomimična metoda je metoda, pri kateri uporabljamo ob vzklikih in drugih naravnih glasovih tudi 

mimiko obraza in pantomimo vsega telesa. 

Fonetična metoda močno poudarja pravilen izgovor posamičnih glasov.  

Sintetične metode so v dolgotrajnem razvoju čedalje kakovostnejše. Novejše različice so še vedno 

uporabne kot dopolnilo pri sodobnem in kombiniranem delu. 

Analitično metodo lahko izpeljemo v celem besedilu, povedi ali celo zlogu. Otrok se poved nauči 

na pamet, nato besede analizira na zloge ter zloge na glasove. Z metodo normalnih povedi učitelj 
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pripravi učencu lahke in primerne povedi, navadno ob ilustracijah. Metoda normalnih besed zahteva 

na začetku pogovor in ogled slik,  pod katero učitelj napiše ime upodobljenega predmeta, osebe ali 

živali. V tej besedi sta črka in glas, ki ju obravnavajo. Učitelj pomaga učencem pri slušni in vidni 

analizi besede. Učenci nato zapišejo besedo tudi sami. Pozneje berejo in pišejo še druge besede z 

novim glasom in črko v kombinaciji s prej znanimi. Pri tej metodi se analizi pridruži sintetiziranje 

znanih glasov in črk v nove smiselne kombinacije. 

Analitično-sintetična metoda poudarja, da je pri delu nujna kombinacija analize in sinteze. 

Izhodišče so vedno glasovi, naj začnemo s celo povedjo ali besedo ali pa s posameznim glasom. Po 

slušni analizi besede in po ugotovitvi želenega glasu iščejo učenci ta glas še v drugih besedah, v 

katerih je ta na začetku, v sredini ali na koncu. Novi glas obravnavajo še po fonetični, interjekcijski 

in po fonografski metodi ali po metodi naravnih glasov. Nato učenci spoznajo črko za ta glas. Pri 

nas v praksi prevladuje ta metoda . 

Z intergrativno metodo začetnega opismenjevanja pouka združujemo v funkcionalno celoto vse tiste 

prvine učnih metod in oblik, spoznavnih in delovnih postopkov, ki omogočajo pri razvijanju bralnih 

in pisalnih spretnosti čim večjo hkratnost pri pridobivanju potrebnih zavestnih spoznanj o naravi in 

vlogi  govornih ter pisnih jezikovnih pojavov. Učenci, ki jih učitelj stimulira in obzirno usmerja, so 

pri tem vseskozi dejavni sooblikovalci pouka in učnega procesa. Pri intergrativni metodi hkrati 

pridobivamo velike in male črke (Ropič, 2003). 

Bistvo globalne metode je, da učenci takoj berejo nerazčlenjene celote. Učenci po določenem času 

sami ugotovijo ponavljanje določenih znakov ob enakih glasovih v besedah. Globalno metodo so 

utemeljevali s psihološkimi značilnostmi izurjenega bralca, ki besede prepoznava kot celote..Otrok 

se navadi na pravilne fiksacije in pravilne gibe oči, optično sliko besede pa tako poveže s 

spominom.  Na podlagi globalne metode so se v šolah pojavili slikopisi, kombinacije napisanih 

besed in sličic (Golli, 1991). 

 

2.2.2 Faze opismenjevanja 
 

Na poti k bralni pismenosti govorimo o dveh jasno ločenih fazah: fazi opismenjevanja v ožjem in 

fazi opismenjevanja v širšem pomenu besede (Pečjak, Gradišar, 2002). 

Faza opismenjevanja v ožjem pomenu besede vključuje razvijanje predbralnih in predpisalnih 

sposobnosti, usvajanje tehnik branja in urjenje/avtomatizacijo bralne tehnike. Poudarek je na 

pridobivanju znanja besedne analize.  
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V fazi opismenjevanja v širšem pomenu mora učenec bralno spretnost uporabiti v funkciji učenja, 

torej pridobiva novo znanje. Učenec bere tekoče z razumevanjem različne vrste gradiva in sposoben 

se je učiti s pomočjo branja.  

 

2.2.3 Stopnje bralnega razvoja 
 

Razvoj branja poteka po določenih stopnjah od zelo preprostega prepoznavanja  besed, preko 

dekodiranja, do bralnih spretnosti kot so razumevanje prebranega in učenje s pomočjo branja. 

Bralne stopnje, po mnenju Pečjakove (1999), pripomorejo k spoznanjem, kako poteka učenje 

branja in kako s poučevanjem branja olajšamo pouk branja ter tako pomagamo učencem na 

različnih bralnih stopnjah.  

 

2.2.3.1 Bralne stopnje Ute Frith 

 

Teorija Ute Frith obravnava začetno obdobje usvajanja pisnega jezika in prikazuje različne razvojne 

stopnje ter kvalitativne razlike med njimi. Otrok postopno obvladuje tri temeljne strategije: 

logografsko (slikopisno), alfabetsko (abecedno) in ortografsko (pravopisno). Otroci se na različnih 

stopnjah razvoja lotevajo branja na kvalitativno različne načine. Posamezne strategije se med seboj 

stapljajo in povezujejo z drugimi sposobnostmi. Tako dosežejo stopnjo tekočega branja z 

razumevanjem, ki je značilna za izurjenega bralca. Model opozarja na nihanja, začasne upade in 

nenadna izboljšanja. Lahko je v pomoč pri postavljanju ciljev in pri vrednotenju posameznikov in 

skupin. Stopnje obsegajo razvoj branja in pisanja. 

 

1. faza: Slikopisna ali logografska strategija 

Otrok lahko bere besede globalno, pri čemer vsako besedo zazna kot sliko, kot neki specifični vidni 

vzorec, ki se mu s ponavljanjem v celoti vtisne v zavest.  Tako »bere« besede, s katerimi se pogosto 

srečuje. Prepoznavanje besed pri uporabi te strategije temelji na izstopajočih grafičnih potezah in 

poteka celostno, brez predhodne analize posameznih elementov. Prepoznavanje je takojšnje, vsaka 

beseda se pri tem identificira kot neka posebna značilna shema. Otrok se tako z uporabo slikovne 

strategije, v kateri prepoznava skupino črk kot neko sliko, nauči prepoznati kar precej besed, ki jih v 

vsakdanjem življenju pogosteje srečuje. Otrok v tem obdobju spozna bistvene značilnosti sistema 

pisanja. Tudi učni načrt za slovenščino predvideva slikovno branje v prvem razredu. Glavnina dela 

pri bralnem pouku je namenjena sistematičnemu razvijanju predbralnih spretnosti, zlasti spretnosti 
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vidnega in slušnega razločevanja ter razčlenjevanja. Od teh sposobnosti je odvisen uspešen začetek 

sistematičnega opismenjevanja v drugem razredu osnovne šole, to je za alfabetsko fazo.  

2. faza: Alfabetska ali abecedna strategija 

Za obvladanje branja z abecedno strategijo mora otrok usvojiti naslednje dejavnosti: 

– analizirati besede v ustrezne sestavne dele (glasove, črke), 

– odkriti in oblikovati pravila za  medsebojno povezovanje črk in glasov, 

– vezati glasove v besede. 

Grafični enoti abecednega zapisa – črki ustreza subleksični del – glas. Za dekodiranje tako 

zapisanega govora je zato potrebna spretnost, s katero učenec razčleni notranjo sestavo tiskane 

besede in notranjo sestavo izgovorjene besede ter obvlada povezave med vidnimi in slušnimi 

enotami. Na tej stopnji postane pomemben vsak element, vsaka črka, vsak glas. Posebnega pomena 

pa je tudi vrstni red  posameznih elementov. Alfabetska stopnja je počasna in manj učinkovita, saj 

predstavlja indirektno pot do aktiviranja notranjega slovarja. V tej fazi učenci vzpostavljajo 

asociativno zvezo črka – glas in povezujejo glasove v besede. Na tej stopnji se torej že pojavlja 

glasovna analiza, kar kaže na to, da otrok začenja razumeti, da je beseda sestavljena iz 

manjših delov – zlogov in glasov. Gre za usvajanje tehnike branja in pisanja. Z vajo in 

avtomatizacijo posameznih sestavin pa lahko posameznik preide k razvojno višji in učinkovitejši 

ortografski strategiji.  

3. faza: Pravopisna ali ortografska strategija 

Pravopisna ali  ortografska strategija vključuje oblikovanje višjih enot prepoznavanja, kot je 

posamezna črka. Otrok postane sposoben takojšnje prepoznave morfemov. Pri prepoznavi teh delov 

upošteva zaporedje črk, ne pa tudi zaporedja glasov. Ta strategija je abstraktna, omogoča pa 

direktno pot do pomena besede. Faza se izvaja v tretjem razredu in preide do utrjevanja tehnike 

branja z urjenjem. Posledica urjenja je avtomatizirana tehnika branja, ki se kaže kot tekoče branje 

učencu primernih besedil, povezano z razumevanjem teh besedil. V tej fazi ima otrok usvojeno 

znanje in razumevanje povezave glas – simbol, strukture in pomena. Pomemben dosežek na 

tej stopnji je branje besed, ki jih otrok ne razume oziroma branje nesmiselnih besed. 

Na razvoj stopenj vplivajo biološko maturacijski dejavniki kot tudi kulturno-izobraževalno 

okolje ter narava jezika, ki ga otrok usvaja. Posameznik na vsaki stopnji bere na drugačen 

način, saj se na vsaki stopnji pojavi nova spretnost (Frith, 1986). 
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2.2.3.2 Stopnje bralnega razvoja J. Chall 

 

Model Challove vsebuje šest razvojnih stopenj branja, ki pripeljejo do zrelega bralca. 

Napredovanje po stopnjah je odvisno od kognitivnega razvoja  posameznika in vpliva okolja. 

Challova je za izhodišče vzela spoznavne stopnje po Piagetu. Sledila je naslednjim 

povezavam: 

– Stopnja bralnega razvoja sovpadajo s stopnjami kognitivnega  in jezikovnega razvoja. 

Stopnje se med seboj kvalitativno razlikujejo in si sledijo v hierarhičnem zaporedju.  

– Branje je na vseh stopnjah oblika reševanja problema, preko katerega se bralec prilagaja 

okolju s procesi asimilacije in akomodacije pod vplivom novega, zahtevnejšega bralnega 

gradiva.  

– Napredek posameznika po stopnjah je odvisen od njegove interakcije z okoljem. 

– Merila za prehod iz ene stopnje na drugo stopnjo bodo pripomogla k razumevanju razvoja 

branja in k razvoju načinov za spodbujanje napredovanja tistih učencev, ki te načine 

potrebujejo. 

– Zaporedne razvojne stopnje so povezane z razlikami v ključnih bralnih spretnostih, kot so 

gibanje oči, vidno polje, glasovni obseg, hitrost … 

– Na višjih stopnjah je bralec sposoben brati v zahtevnejšem jeziku. Pogled bralca na besedilo 

je drugačen in skladno s tem je način branja zahtevnejši. 

–Na višjih stopnjah je odziv bralca na prebrano  kritičen. V zvezi s prebranim oblikuje sklepe. 

– Za vsako stopnjo je značilna različna raven predznanja, ki jo bralec potrebuje za branje in 

razumevanje prebranega. 

– Za napredovanj na naslednjo stopnjo mora usvojiti tehnike in navade predhodne stopnje.  

Če bralec na primer ne usvoji analize in sinteze na ravni dekodiranja, ne bo usvojil branja, ki 

na naslednji stopnji zahteva določeno hitrost in večje razumevanje vsebine.  

– Branje obsega tako spoznavne kot tudi motivacijske in čustvene prvine. Na temelju 

prebranega si bralec oblikuje stališče, odnos do vsebin in podobno. 

Navedene starosti in šolski razredi pri posameznih stopnjah so okvirni in odvisni od številnih 

dejavnikov (Chall, 1983). 

 

Stopnja 0 - Predbralna stopnja (od rojstva do 6. leta) 

Stopnja pokriva najdaljše časovno obdobje. Otroci od rojstva do vstopa v šolo pridobivajo 

znanje o črkah, besedah in knjigah. Spoznavajo, da besede razdelijo na različne dele, glasove, 

te pa ponovno združijo v besede.  Otrok se začenja zavedati, da so besede zgrajene iz glasov, 
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da se besede začenjajo in končajo na določen glas ter da so si določene besede v teh 

karakteristikah zelo podobne. Začne prepoznavati rime in ujemanje soglasnikov v 

ponavljajočih se besedah (aliteracija).  

Danes veliko otrok na tej stopnji napiše svoje ime in nekaj črk po nareku, prepoznavajo tisk iz 

okolja, znane napise na ulicah, imena znanih izdelkov, napise na etiketah in ovitkih, TV 

reklamah in podobno. Za to obdobje je pomembna vloga odraslih. Otroci si pridobivajo 

izkušnje tako, da mu odrasli berejo in ga vzpodbujajo k pripovedovanju.  

 

Stopnja 1 - Začetno branje ali Stopnja dekodiranja (med 6. in 7. letom starosti) 

Otroci na tej stopnji spoznajo vse črke in tudi njihovo povezanost z glasovi in tako 

ponotranjijo spoznanja o branju. Otrok se usmerja v tisk in dekodiranje tiska ter izgovarja 

besede. Spoznava, da črke in kombinacije le-teh predstavljajo glasove, zavedati se začne 

samoglasnikov in njihovih glasov. Na tej stopnji otroci ugotovijo, kako se bere. 

Obdobje poteka preko posameznih razvojnih faz. V prvi fazi te stopnje je pogosto 

zamenjavanje besed. Prebrana beseda je vsebinsko ustrezna, ni pa to napisana beseda. V 

drugi fazi  je otrok bolj pozoren na grafično podobo besede, nekoliko manj pa na njen 

pomen. V tretji fazi otrok že bere natančno in tako tudi vsebinsko ustreznejše. Boljši bralci 

gredo skozi tri faze branja hitreje.  

 

Stopnja 2 - Utrjevanje branja in razvijanje fluentnosti (med 7. in 8. letom starosti)  

Na tej stopnji otrok hitro in natančno prepoznava črke in besede. Branje na tem nivoju še ne 

služi pridobivanju novih informacij pač pa urjenju spretnosti dekodiranja in s tem 

avtomatiziranja tehnike branja. Na tej stopnji otroci potrebujejo veliko besedil z znanimi 

vsebinami in slikovnim gradivom, ki jim pomaga razbrati vsebino. 

 

Stopnja 3 - Branje za učenje novega (med 8. in 14. letom) 

Na 3. stopnji je v ospredju odnos med tiskanim gradivom in pojmi ter informacijami. 

Branje  mora postopoma postati temeljno sredstvo za učenje 

Bralec mora uporabljati branje kot orodje za pridobivanje novega znanja in se naučiti, kako 

iskati informacije v tiskanem gradivu. Otrok presoja informacije le z vidika avtorja. Svojega 

odnosa do besedila in mnenja o prebranem še ne izraža. Otrok je že sposoben vzpostaviti 

odnos do besedila, lahko ga analizira, povzame, kar je prebral in je lahko do njega kritičen.  
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Stopnja 4 - Večstransko/kritično branje (med 14. in  18. letom starosti) 

Značilnost te stopnje je, da učenec kritično pristopi k branju. Učenec že lahko presoja in 

zavzema stališča do prebranega.  

 

Stopnja 5 - Konstrukcija in rekonstrukcija (po 18. letu starosti) 

Na tej stopnji zna bralec preceniti, kaj brati in česa ne. Značilnost stopnje je konstruktivnost, 

ko si bralec z višjimi miselnimi procesi ustvarja sistem znanja s pomočjo analize, sinteze in 

vrednotenja.  

 

2.2.3.3 Bralne stopnje Spear-Swerlinga in Sternberga 

 

Avtorja Spear-Swerling in Sternberg govorita o šestih stopnjah v procesu bralnih sposobnosti. 

 

1. stopnja: Vidni ključ prepoznavanja (2–5 let).  

Otrok uporablja vizualni ključ za prepoznavanje besed (npr. obris besede, barvo, logotip …). 

 

2. stopnja: Glasovni ključ prepoznavanja (5–6 let).  

Otrok občasno uporablja glasovni ključ pri prepoznavanju besed. 

 

3. stopnja: Kontrolirano prepoznavanje besed (6–7 let).  

Otrok uporablja ključ črka – glas, pri čemer pa prepoznavanje besed še ne poteka avtomatizirano. 

 

4. stopnja: Avtomatizirano prepoznavanje besed (7–8 let).  

Otrok prepoznava pogosto uporabljene besede natančno in avtomatično. 

 

5. stopnja: Strateško branje (od 8./9. leta naprej).  

Otrok rutinsko uporablja strategije kot pomoč pri razumevanju prebranega. 

 

6. stopnja: Učinkovito branje odraslih (od pozna adolescence naprej).  

Posameznik ima visoko razvite spretnosti in sposobnosti za razumevanje prebranega. 

 

Pri tem sta avtorja za vsako stopnjo posebej izpostavila kognitivne pogoje, potrebne za branje na 

posamezni stopnji (Pečjak, Gradišar, 2002). 
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2.2.3.4 Bralne stopnje Gillet, Temple, Crawford, Cooney 

 

Gillet, Temple, Crawford in Cooney (2003) opisujejo razvoj branja in pisanja skozi pet stopenj; pri 

tem poudarjajo, da bi morali v sistemu izobraževanja poskrbeti za razvoj teh zmožnosti vsakega 

učenca.  

1. stopnja: Porajajoča se pismenost (značilna za starost 2–5/6 let): otrok mora razumeti dogovore v 

zvezi s tiskom, razumeti, da črke predstavljajo glasove, imeti predstavo, da lahko misli posredujemo 

v pisni ali slikovni obliki in poznati, kako se »sliši« struktura zgodbe. 

 

2. stopnja: Začetno branje in pisanje (značilno za starost 5/6–6/7 let): učenec mora prepoznavati 

odnos med posameznimi črkami in glasovi, na prvi pogled  prepoznavati nekatere pogoste besede, 

uporabljati kontekst za napovedovanje besed, uporabljati predznanje za napovedovanje dogajanja v 

nadaljevanju in vedeti, kako tvoriti tekst, da ga bodo drugi lahko brali.  

 

3. stopnja: Tekočnost branja in pisanja (značilno za 7–8 let): učenec mora samostojno brati slikanice 

in začetna berila, brati vedno lahkotneje in hitreje, natančno črkovati in zapisati besede in uporabljati 

različne besedne vzorce iz branja pri pisanju. 

 

4. stopnja: Branje za učenje in branje za razvedrilo (značilno za starost 8–18 let): učenec mora 

poiskati in brati knjige za razvedrilo (knjige z več kot 100 stranmi), uporabljati branje za iskanje 

informacij, ki jih ne more pridobiti drugače, v pisnem jeziku poznati in uporabljati različne stavčne 

strukture in pisati tekoče za različne namene. 

 

5. stopnja (pojavi se lahko v starosti 8–18 let). Učenec mora kritično brati, brati z različnih virov o 

isti stvari, zavedati se prisotnosti ali pomanjkljivosti določenih elementov pri pisanju in iskati knjige, 

ki predstavljajo izziv. 

 

Pri modelu gre za hierarhični razvoj zmožnosti pismenosti od predbralnih/predpisalnih do 

bralnih/pisalnih (Pečjak, 2007). 
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2.2.4 Dejavniki začetnega učenja branja in pisanja 
 

Za začetno učenje branja in pisanja so pomembni številni dejavniki, ki vplivajo na uspešnost 

opismenjevanja. Večina avtorjev ločuje notranje, kot so kognitivni in čustveno-motivacijski, 

in zunanje dejavnike, med katere spadajo socialni in sociološko-kulturni dejavniki (Grginič, 

2005). 

 

2.2.4.1 Notranji dejavniki 

 

Z razumevanjem abecedne narave našega jezika začnejo otroci odkrivati odnose med 

izgovorjenimi deli in zapisanimi glasovi. Dejavnike, ki vplivajo na začetno učenje branja in 

pisanja, delimo na kognitivne in čustveno-motivacijske. 

 

Kognitivni dejavniki 

Pri začetnem opismenjevanju so pomembne otrokove zmožnosti za učenje branja in pisanja in 

zmožnost dekodiranja. Otrok mora razviti zmožnosti zaznavanja, in sicer vidnega, slušnega 

zaznavanja in razčlenjevanja ter zmožnost razumevanja. Prav na kognitivne dejavnike 

pomembno vplivajo predšolske izkušnje in dejavnosti, pri katerih sodelujejo tudi odrasli, ki 

otrokom prenašajo informacije o tisku, knjigah, napisih in se z njimi pogovarjajo o njih. 

Otroci le tako odkrijejo povezavo med tiskom v okolju ter njihovimi lastnimi besedami in 

izkušnjami.  

Za učenje branja in pisanja je potrebna določena stopnja zaznavne zrelosti (S. Pečjak 1999). 

Razvoj vidnega zaznavanja se pri otroku začne že zelo zgodaj. Otroci prepoznavajo splošni 

videz in obliko znakov ter vzorcev in težijo h globalni fiksaciji, niso pa še sposobni zaznavati 

in razločevati podrobnosti. Po četrtem letu starosti se otrokov razvoj usmerja od zaznavanja k 

splošnemu miselnemu razvoju, ki vpliva na razvoj pozornosti, analizo zaznanega, 

sintetiziranje delov v celoto in povezovanje s preteklimi izkušnjami. Sposobnost vidnega 

razločevanja pomeni, da je otrok sposoben razločevati predmete, osebe, različne vzorce in 

znake v svoji okolici. Razvoj te zmožnosti poteka od otrokovega razločevanja oseb in 

predmetov do razločevanja bolj abstraktnih oblik, kot so črke (Pečjak, 1999). Večina avtorjev 

(Adam, 1990) se strinja, da učenje in urjenje vidnega zaznavanja in razločevanja posameznih 

črk nima večjega vpliva na hitrost prepoznavanja pri formalnem učenju branja in pisanja.  

Sposobnost identifikacije je odvisna od razvite sposobnosti zaznavanja, razločevanja in 

pomnjenja. Proces identifikacije poteka pri branju, ki zahteva sposobnost zaznavanja in 
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zapomnitve črk v besedi, in po mnenju avtorjev kot sta Kahn in Birch (1978), otroci to 

sposobnost dosežejo pri  sedmih letih (Pečjak, 1999).  

 

Slušno zaznavanje  

 

Avtorji številnih raziskav (Ciunningham, 1995; Whitehurst in Ch. J. Lonigan, 2001; U. 

Goswami, 2001) definirajo glasovno zavedanje kot sposobnost upravljanja z glasovi jezika 

neodvisno od pomena. Gre za sklop sposobnosti, kot so prepoznavanje besed, ki se rimajo, 

določanje in raba prvih in zadnjih glasov v besedi, štetje vseh glasov v besedi itn. Kar zadeva 

odnos med glasovnim zavedanjem in bralnimi dosežki, je Stanovich (1991) dokazal, da je 

stopnja glasovnega zavedanja najboljši napovedovalec zgodnjih bralnih dosežkov. Zelo 

natančne raziskave sedemletnih slabih bralcev so pokazale, da je njihovo urjenje glasovnega 

zavedanja pozitivno vplivalo na razvoj tega področja, ne pa na samo branje. Hartcher, Hulme 

in L. C. Ellis (1994) so ugotovili, da se prvotno glasovno zavedanje spontano pojavi pri 

predbralcih, ob učenju imen in glasov in  narašča s  formalnim učenjem branja. D. Golli (1991 

in 1996) opozarja na težavnost samo slušnega razločevanja. Zagovarja sočasno vidno in 

slušno analizo ter na osnovi raziskave utemeljeno rabo stavnice, kjer ima otrok pri 

določevanju glasov oporo v stavčnih listkih, ki materializirajo glas. J. Chall (1967, v S. 

Pečjak, 1999) opozarja, da učenci najprej razvijejo sposobnost vidnega razločevanja, in sicer 

do sedmega leta, medtem ko do te starosti le delno razvijejo sposobnost slušnega 

razločevanja. Otrok pri slušnem razločevanju namreč potrebuje dodatno stopnjo abstrakcije 

(M. Grginič, 2005). 

 

Razumevanje 

 

Otroci se že od rojstva seznanjajo s pisnim jezikom, sodelujejo pri pisnih dogodkih v družini 

in bližnji okolici, zato je povsem naravno, da v pisnih kulturah otroci že zelo zgodaj tudi sami 

začnejo preizkušati pisni jezik. Otrokovo eksperimentiranje se začne s spraševanjem, ko v 

okolju prepozna zanimive napise in začne zapisovati znake in črke, ki jih vidi ter v igri 

posnema odrasle (E. Sulzby, 1985; L. Ehri, 1995). Tako se seznanjajo s pisnim jezikom ter ob 

družinskem branju spoznavajo strukturo besedila. S svojim vedenjem pokažejo razumevanje, 

da imata tisk in pisanje pomen, tudi ko sami še ne znajo pisati (Morrow, 2001; Grginič, 2006). 

Proces aktivacije predhodnega znanja in izkušenj omogoča predrazumevanje, ki je del 

bralnega procesa. Pred razumevanje spremlja in ureja proces dekodiranja, hkrati pa poteka 
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proces miselnega predelovanja, kar vodi do bralnega razumevanja. Bralni proces brez 

miselnega predelovanja ostaja na ravni mehaničnega branja.  

 

Čustveno-motivacijski dejavniki 

 

Razvijanje pozitivnega odnosa in zaupanja do učenja branja in pisanja na začetni stopnji je 

ključnega pomena za nadaljnje učenje. Pri otrocih s pomanjkanjem spoštovanja je učiteljeva 

pozornost usmerjena k nalogam, ki ne zmanjšujejo otrokove motivacije. Učitelj mora poiskati 

načine, kako obnoviti samospoštovanje pri otrocih, ki so izgubili zaupanje v lastne 

sposobnosti (A. Brown, 1998). 

Z učenjem so povezana čustva, ki so lahko negativna (strah, sram, jeza) ali pa pozitivna 

(veselje, navdušenje). Ob uspehu učenci doživijo čustva ugodja, kar jih bo najmočneje 

motiviralo za nove naloge. Svoje znanje naj bi gradil na majhnih, a vsakodnevnih dosežkih. 

Pomanjkanje motivacije za učenje branja in pisanja zasledimo pri otrocih, ki niso nikoli 

doživeli prijetnih in pomembnih izkušenj  s knjigami in pismenostjo ter niso zmožni pokazati 

navdušenja pri  učenju branja in pisanja (Strickland, 2000). 

Pomemben dejavnik branja in pisanja je otrokovo okolje, ki naj predvsem spodbuja in 

motivira otroke za pridobivanje pismenosti. Raznovrstne situacije, v katere postavimo otroka, 

nudijo kar največ možnih načinov, da otroci pokažejo pomen in izrazijo uporabo pismenosti. 

Ves čas pa je izredno pomembna vloga učitelja oziroma njegova sposobnost, da v naporni 

proces opismenjevanja vnese dejavnosti in oblike del, v katerih se bodo učenci učili drug od 

drugega, sami iskali informacije v učnem gradivu, pri sošolcih in učitelju, v knjigah, 

predvsem pa izbirali dejavnosti, pri katerih bodo uspešni (M. Grginič, 2005). 

 

2.2.4.2 Zunanji dejavniki 

 

Med zunanjimi dejavniki, ki vplivajo na razvoj pismenosti, so najpomembnejši socialno in 

socialno-kulturološki.  

 

Otrokove socializacijske izkušnje doma in v vrstniških skupinah so tesno povezane s 

socialnimi vlogami in pravili, ki se jih učijo, prav tako vplivajo na učenje pisnega jezika. 

Otroci, katerih socializacijske izkušnje so enake šolski socializacijski praksi, so pri razvijanju 

pismenosti uspešnejši.  
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V socialnem kontekstu, za katerega je značilna bližina odnosov, je pomembnejša kakovost 

socialnih odnosov kot  raznolikost izkušenj.  

V tesnih vrstniških zvezah se otroci učijo nadzorovati interaktivne procese do te mere, da 

obravnavajo pravila pismenosti kot nezadostna, omejena, kar jim posledično omogoča prehod 

k metazavedanju teh pravil, k  razmišljanju o jeziku. Ta metajezikovna spretnost ima odločilni 

pomen  pri učenju šolske pismenosti (Grginič, 2005). 

 

Socialno-kulturološki dejavniki 

Znotraj družine in skupnosti otroci spoznajo šolski spekter oblik pismenosti. Branje in pisanje 

tako nista spretnosti, ki ju mora otrok obvladati v šoli, ampak gre za daljši proces, ki se začne 

že ob rojstvu in pri katerem je otrok aktiven udeleženec. Branje, pisanje in govorna zmožnost 

so med seboj povezane in se razvijejo ob udejstvovanju v dogodkih, povezanih s pismenostjo. 

Osrednji del tega procesa je ožja družina, širša družina in skupnost, ker tu nastajajo pogoji, ki 

omogočajo pojavitev in razvoj pismenosti.  

Sociološko-kulturološka teorija postavlja okoliščine in kulturne dogodke za osnovo učenja. 

Pismeni dosežki otrok iz različnih družbenoekonomskih okolij se razlikujejo, prav tako se 

razlikuje pisna praksa posamezne družine in skupnosti (Grginič, 2005). 

 

2.2.5 Modeli branja 
 

Poleg definicij branja skušajo branje bolj natančno prikazati bralni modeli. Oblikovali so 

različne modele branja, še danes pa ni izdelanega modela, ki bi v celoti pojasnil, kako poteka 

proces branja. Bralni modeli skušajo ugotoviti, do kakšnih procesov prihaja med branjem v 

možganih. Raziskovalci so si enotni le v tem, da pri branju sodelujejo številne zaznavne,  

govorne in vidne spretnosti ter da vsi otroci ne usvajajo bralnih spretnosti na enak način.  

 

Pečjakova (1999) navaja, da lahko vse spoznavne  modele branja razvrstimo v večje skupine. 

V prvo skupino sodijo modeli »od zgoraj navzdol« (»top – down«), druga skupina modelov 

so modeli »od spodaj navzgor« (»bottom – up«), tretji sklop predstavljajo interaktivni modeli, 

ki združujejo oba prejšnja modela. Tudi Reid (2004) kot osnovna modela navaja modela »od 

zgoraj navzdol« in od »spodaj navzgor«. Po njegovem mnenju pa so ostali modeli – 

interaktivni kompezatorni model, »povezovalni«  model in »uravnoteženi« model – izpeljanke 

obeh modelov (Rupar, 2006). 
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2.2.5.1 Model »od spodaj navzgor« in model »od zgoraj navzdol« 

 

Model »od spodaj navzgor« temelji na principu, da je pisni jezik hierarhično organiziran in 

da bralec najprej dešifrira manjše jezikovne enote, črkovne, glasovne elemente in besede, šele 

nato pride na vrsto pomen (razumevanje prebranega). Napredovanje pri branju je pogojeno z 

obvladovanjem procesov nižje ravni (od zaznave in prepoznave do pomena). 

V to skupino spada Laberge-Samuelsov model. Avtorja sta predpostavljala, da proces branja 

vključuje štiri ključne elemente: 

– pozornost (bralec začetnik usmerja več pozornosti v sam proces dekodiranja besed, manj 

pozornosti tako ostane za oblikovanje prebranega); 

– vizualni spomin (posamezniku omogoča, da izbere ustrezno vizualno enoto za besedno 

prepoznavanje); 

– glasovni, fonološki spomin; 

– semantični spomin (od te komponente je odvisno razumevanje prebranega). 

Cilj tekočega branja je sposobnost, da bralec zadržuje svojo pozornost kontinuirano na 

pomenskih enotah semantičnega spomina, dekodiranje pa medtem poteka avtomatično od 

vizualnih do semantičnih sistemov. Procesiranje, ki poteka v vsaki fazi, je naučeno, stopnjo 

tega učenja pa določata dva kriterija – natančnost in avtomatizacija. Pri natančnosti je nivo 

pozornosti pomemben, pri avtomatizaciji ne. Vsaka posamezna faza mora biti avtomatizirana, 

prav tako mora biti avtomatiziran prehod med njima (Jelenc, 1995). 

 

Model »od zgoraj navzdol«  vključuje miselno kontrolo in iskanje pomena že na zgodnjih 

stopnjah branja. Bralec vnaša v besedilo njegovo predznanje in izkušnje, kognitivni stil in 

njegove bralne strategije. Šele na koncu pa se bralec usmerja v dekodiranje manjših enot 

(Reid 2004). 

Na prvem mestu je branje z razumevanjem, pred spretnostjo prepoznavanja posameznih 

besed. Pozornost je usmerjena v branje večjih enot, saj bralec lahko razume besedilo, četudi 

ne pozna vsake posamezne besede. Za prepoznavanje neznanih besed pa mora uporabljati 

pomenske ključe. 
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2.2.5.2 Ellisov model glasovnega posredovanja 

 

Procese, vključene v branje z glasovnim posredovanjem, nam kaže model glasovnega 

posredovanja (Ellis, 1991). Bralec pisano besedo najprej analizira po sistemu vizualne 

analize; analizirati mora njene sestavne elemente in oblikovati notranjo črkovno kodo. Po 

pretvorbi črka – glas mora to kodo prevesti v akustično kodo, ki se identificira po sistemu 

avditivne besedne prepoznave (Rupar, 2006). 

 

2.2.5.3 Interaktivni kompenzatorni model 

 

Model združuje oba že navedena pristopa (model »od spodaj navzgor« in model »od zgoraj 

navzdol«); besedilu in pomenu tako pripisuje enako težo. Interaktivni modeli predlagajo, da je 

konstrukcija razumevanja posledica selektivne uporabe informacij iz različnih virov – 

vizualnih, ortografskih, leksičnih, sintaktičnih in semantičnih brez vnaprej določenega 

zaporedja. 

Stanovich (1988) je ta model potrdil na naslednji način: 

- bralci uporabljajo informacije hkrati na različnih nivojih in ni nujno, da začnejo samo z 

grafičnim (od spodaj – navzgor) ali vsebinskim ( od zgoraj – navzdol) modelom; 

- med samim razvojem bralnih spretnosti se na posamezne nivoje opirajo bolj kot na druge; 

- bralci svoje primanjkljaje kompenzirajo z močnejšimi področji. 

 

Za interaktivni model je značilna definicija, ki pravi, da je branje zaznavni in kognitivni 

proces. Modeli opozarjajo na velik pomen učenja različnih strategij pri pouku branja.. 

 

2.2.5.4 Povezovalni modeli  

 

»Dvopasovni  model« (dual rote model) je bil dolgo časa prevladujoč model na področju 

razvoja branja. Bralec naj bi imel za branje na voljo dve strategiji: direktno vizualno 

strategijo, ki jo uporablja pri branju znanih besed, in indirektno, ki vključuje uporabo 

fonoloških strategij ob branju neznanih besed (besed, ki jih bralec nima v svojem besednjaku) 

(Reid, 2004). 

Po predstavljeni besedi se najprej aktivirajo detektorji oblike, zunanje podobe, in poskušajo 

identificirati vse individualne poteze oblik, iz katerih so sestavljene črke. Primarni detektorji 

za zunanje oblike takoj aktivirajo ustrezne detektorje črkovnega nivoja in inhibirajo vse druge 
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črkovne detektorje. Brž ko je aktiviran črkovni nivo in so individualne črke identificirane, se 

sproži proces aktiviranja enot besednega nivoja. Enote besedne prepoznave se odzivajo na 

aktivirajoče in inhibirajoče informacije črkovnega nivoja in vzajemno inhibirajo druga drugo. 

Model tudi zagovarja, da otroci lažje berejo znane, pomenske besede kot pa nesmiselne 

besede, saj je pri branju le-teh poudarek na kognitivnih dejavnikih, ki se nanašajo na spomin 

in fonološko reprezentacijo (Jelenc, 1995). 

 

2.2.5.5 Uravnoteženi model branja  

 

Zagovornika modela Robertson in Bakker (po Reid, 2004) pravita, da morajo začetni bralci, 

preden dosežejo določeno stopnjo fluentnosti, razumeti vidno predstavo besedila. Le-to mora 

postati avtomatizirana aktivnost, ki jo otrok izvaja na nezavedni ravni. V naslednji fazi se 

otrok seznanja s sintaktičnimi pravili, hkrati s tem pa narašča število znanih besed, ki jih 

lahko otrok prebere avtomatično. 

Zagovorniki tega modela (po Jelenc, 1995) so s številnimi raziskavami zagotovili tako 

nevropsihološke kot tudi psihofiziološke dokaze za svojo trditev. Na podlagi predstavitve črk, 

besed in številk v levem in desnem vidnem polju mlajših in starejših otrok ter odraslih so 

potrdili: 

- da se besede projicirajo v desni hemisferi, kadar so predstavljene v levem vidnem polju, in v 

levi hemisferi, če so predstavljene v desnem vidnem polju; 

- da imajo bralci začetniki  prednostno levo vidno polje za posamezne črke, bolj izurjeni 

bralci pa desno vidno polje; 

- da uporabljajo bralci začetniki in izurjeni bralci različne strategije za procesiranje črk in 

besed; 

- da je hemisferna dominanca pri primarni bralni kontroli odvisna od količine izkušenj s 

črkovnim gradivom; leva možganska hemisfera začne prevladovati v bralnem procesu po 

enem letu ali več letih urjenja te spretnosti. 
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2.2.6 Fonološko zavedanje 
 

Sposobnost fonološkega zavedanja je sposobnost razlikovanja glasov v jeziku  in njegovih 

sestavnih delih (besedah, stavkih). Ta sposobnost ima odločilno vlogo v procesu začetnega 

opismenjevanja.  

Razvoj glasovne strukture jezika se začne v otrokovem najzgodnejšem obdobju in konča 

okvirno do 12. leta starosti.   

Poteka skozi naslednje faze (Hoff-Ginsberg, 1997): 

1. Predlingvistična (0–12 mesecev) 

Postopna artikulacija glasov, ki se začne z beblanjem in konča z oblikovanjem prve besede. 

2. Predreprezentativna fonologija (12–18 mesecev) 

Artikulacija prvih besed je zelo spremenljiva. V tem obdobju so osnovni gradniki večje enote   

zlogi in cele besede (fonološki idiomi), ne pa še posamezni glasovi. 

3. Reprezentativna fonologija (18 mesecev–3 leta) 

Artikulacija glasov je doslednejša. Otrok obvladuje sistem tvorbe posameznih glasov. 

4. Fonetično izpopolnjevanje (4–7 let) 

Otrok tvori večzlogovne besed, oblikuje  preteklik in uporablja množino. Razvije spretnosti 

štetja delov besed, rimanja in igranja z besedami. 

 5. Napredna fonologija (7–12 let) 

Otrokov kognitivni razvoj in usvajanje pismenosti podpirata zavest o odnosu med glasom in 

črko. 

Fonološko zavedanje se razvija v času predšolskega obdobja, sistematičen razvoj pa 

predvideva tudi učni načrt za slovenščino v prvem triletju osnovne šole, še zlasti v prvem 

razredu. 

Pri razvoju sposobnosti fonološkega zavedanja je pomemben razvoj slušnega zavedanja 

dolžine besed in zavedanja števila besed v povedi, slušnega razločevanja glasov, slušnega 

razčlenjevanja besed na zloge in glasove ter iskanja in tvorjenja rim (Pečjak, 2009). 

 

Fonološko zavedanje merimo z nalogami, v katerih mora otrok prepoznati, razločiti ali 

združiti posamezne glasove v besede. Zgodaj razvite spretnosti fonološkega zavedanja 

vključujejo rimanje in razčlenjevanje povedi. Bolj zahtevne naloge pa vključujejo 

razčlenjevanje glasov na posamezne besede, ko morajo otroci ločeno izgovoriti prvi glas 

posamezne besede ali pa izgovoriti besedo brez posameznega glasu. 

Chard in Dickson (1999) sta izoblikovala kontinuum zahtevnosti glasovnega zavedanja: 
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1. rime in aliteracije (slušna zaznava rime in aliteracije v otroških pesmicah in izštevankah, 

prepoznavanje rime in aliteracije v otroških pesmicah in izštevankah z razločevalnim 

poslušanjem ter oblikovanje besed, ki se rimajo …); 

2. stavčno razčlenjevanje (razčlenjevanje povedi na besede, pri čemer otrok spozna, da je 

vezano govorico mogoče členiti na manjše enote); 

3. razčlenjevanje besed na zloge in spajanje zlogov v besede; 

4. začetki in konci (razčlenjevanje besed na dva dela – začetnega in končnega – tvorjenje 

novih besed z danimi začetki in konci ter spajanje začetnih in končnih delov v besede); 

5. razčlenjevanje, spajanje in manipuliranje z glasovi je najvišja raven glasovnega zavedanja 

imenovana tudi fonemično zavedanje (angl. phonemic awareness). 

 

Raziskave Wagnerja (1987), Torgesena (1987), Yoppove (1992) in drugih so opredelile 

sposobnost fonološkega zavedanja kot splošno spretnost s številnimi dimenzijami in 

stopnjami zahtevnosti (Smith, Simmons, Kameenui,1995;  Shaywitz, 2004). 

Yoppova (1992) je želela empirično razrešiti problem operacionalizacije fonološkega 

zavedanja. Rezultati raziskave so pokazali, da so imele vse naloge razen primerjanja besed 

zmerno zanesljivost. Najlažje so bile ugotavljanje rim in slušno razlikovanje, najtežje pa 

naloge odstranitve glasov. Otroci so bili uspešnejši pri združevanju glasov, kar pa ni vplivalo 

na sposobnost odstranjevanja glasov. Raziskava pa je pokazala, da otrok, ki ni bil sposoben 

ugotavljanja rim, ni zmogel odstranjevati glasov. 

Po mnenju Shaywitzove (2004) sposobnost odstranjevanja glasov in razčlenjevanje besed na 

posamezna glasove najbolj napoveduje morebitne težave pri branju in pisanju. 

 

Magajna (1994) je na vzorcu slovenskih otrok ugotovila povezanost med tremi sposobnostmi 

fonološkega zavedanja: odkrivanje rim, analize in sinteze glasov. Raziskava je pokazala tudi 

na spreminjanje korelacij s starostjo, saj že pri drugošolcih posamezne mere fonološkega 

zavedanja med seboj ne korelirajo več pomembno. Pomembna je le korelacija med analizo in 

sintezo ter korelacija med odstranjevanjem glasov in zlogov. 

 

Jelenčeva (1994, 1996, 1999) je v svojo raziskavo vključila 200 otrok. Razdeljeni so bili  v 

skupino otrok z govorno in jezikovno motnjo in skupino uspešnih bralcev. Na podlagi testa 

Hitrega avtomatiziranega imenovanja (RAN) in Stroopovega testa je ugotovila, da so med 



 

27 

otroki z govorno-jezikovno motno in uspešnimi bralci razlike v hitrosti dostopa do glasovne 

podobe besede za vse semantične kategorije (črke, številke, barve in predmete).  

 

Jerman (2000) je z raziskavo ugotavljal stopnje glasovnega zavedanja pri predšolskih otrocih. 

Test je vključeval naloge  povezovanja glasov v besedo, iskanje rim, odstranitev začetnega 

glasu in zlogovanje. Hkrati je raziskoval vpliv količine in kvalitete govorne komunikacije z 

otrokom, inteligentnosti, emocionalnih in vedenjskih lastnosti otroka, socialno-ekonomskega 

okolja ter motenj v nevrološkem razvoju otrok na razvoj fonološkega zavedanja. 

Ugotovil je, da imajo največjo prediktivno moč na razvoj fonološkega zavedanja splošna 

inteligentnost otroka, pozorno poslušanje in koncentracija za samostojno delo.  

  

Denckla in Rudel (Wolf, Bowers in Biddle, 2000) sta menila, da je hitrost poimenovanja, bolj 

kot  točnost poimenovanja, tista spremenljivka, ki loči osebe z disleksijo od ostalih. Številne 

raziskave so potrdile, da osebe s težavami na področju branja potrebujejo za poimenovanje 

vidnih simbolov in jezikovnih dražljajev več časa.  

 

2.2.6.1 Povezanosti fonoloških procesov in bralne uspešnosti 

 

Ob koncu devetdesetih let so bile številne raziskave usmerjene v proučevanje fonološkega 

procesiranja, vidno-motorične integracije in razumevanja jezika (Stanovich, Siegel, 1994; 

Wagner, Torgesen, Rashote, 1994; Smith, Simmons, Kameenui, 1995; Wagner, Torgesen, 

1994). Raziskave so potrdile, da imajo težave pri branju svojo osnovo v jeziku. Glavni vzrok  

bralno-napisovalnih težav niso primanjkljaji v vidnem procesiranju in vidno motorični 

integraciji. Zato je bilo raziskave potrebno usmeriti v kognitivno-jezikovne procese, kot sta 

fonološko procesiranje in slušno razumevanje. 

 

V številnih raziskavah se je izkazalo, da igra fonološko procesiranje izjemno pomembno 

vlogo pri razvoju bralnih spretnosti ter pri napovedovanju kasnejše bralne uspešnosti. 

Napovedovanje bralne uspešnosti na osnovi fonoloških procesov je neodvisno od splošnih 

kognitivnih sposobnosti (Stanovich & Siegel, 1994). 

Z longitudinalno študijo sta Torgesen in Wagner (1994) raziskovala povezanost fonološkega 

procesiranja in branja v zgodnjem obdobju bralnega razvoja. V preliminarni raziskavi sta 

opredelila merski model petih ločenih fonoloških spremenljivk: analitično zavedanje, 

sintetično zavedanje, fonološki spomin, poimenovanje serij, izolirano poimenovanje. 
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Z raziskavo sta potrdila vzročno povezanost med individualnimi razlikami v spretnostih 

fonološkega procesiranja in razlikami v stopnji, pri kateri so bile zahtevane spretnosti branja 

besed. Za najboljša napovedovalca bralne uspešnosti sta se izkazali spremenljivki analitičnega 

fonološkega zavedanja. Potrdili sta, da ima vsaka fonološka spremenljivka statistično 

pomemben vzročni vpliv na spretnosti branja besed v prvem razredu, podobno je bilo v 

drugem razredu. Poznavanje črk (predbralne spretnosti) ima statistično pomemben vpliv na 

fonološko zavedanje, manjšega na spretnosti hitrega poimenovanja (Rupar, 2006) 

 

Za razvoj bralnih spretnosti so pomembni tudi drugi jezikovno osnovani procesi, na primer 

slušno razumevanje. Slušno razumevanje se nanaša na otrokovo razumevanje govorjenega 

jezika. Rezultati različnih raziskav so pokazali, da je slušno razumevanje relativno dober 

(zmeren do močan) napovedovalec bralne spretnosti (Wood, Buchalt, Tolmin 1988; Rupar, 

2006). 

 

Miller in Barton (Pečjak, 1995) sta ugotovila, da poteka razvoj fonemske segmentacije tako, 

da se otrok najprej zaveda dolžine besed, nato zlogov in nazadnje pride do zaznavanja glasov 

v besedi. V pravem zaporedju mora povezati grafično sliko in glas. 

 

Ellis (1991) je v svojih longitudinalnih študijah ugotovil, da pri dislektikih obstaja zaostanek 

v fonološkem zavedanju že v predšolskem obdobju.  

 

Nekateri avtorji navajajo, da dobre zaznavno motorične sposobnosti pri mlajših bralcih 

napovedujejo uspeh pri zgodnjih bralnih veščinah (Solan, Mozlin, 1986). Drugi avtorji pa 

povezujejo vidno motorično integracijo s splošnimi kognitivnimi sposobnostmi, ki se 

odražajo zlasti pri starejših bralcih. 

T. Rupar (2006) je primerjala stopnjo razvitosti fonoloških spretnosti in vidno-motorične 

integracije pri otrocih vključenih v prvi razred devetletne osnovne šole in prvi razred 

osemletne osnovne šole. Izdelala je model spremenljivk s področja fonoloških spretnosti in 

vidno-motorične integracije, ki napovedujejo bralno uspešnost.  

Pri sestavi testa fonološkega procesiranja se je delno oprla na CTOOP test ugotavljanja 

fonološkega procesiranja (Comprehensive Test of Phonological Processing), povzetem po 

internetnem viru, kjer so bile predstavljene posamezne naloge. Vključila je tudi posamezne 

podteste Testa fonološkega zavedanja, ki ga je izdelala klinična psihologinja Vali Tretnjak in 

ga je v svoji raziskavi uporabil tudi Jerman (2000). Za sestavo nalog ugotavljanja razvitosti 
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fonološkega spomina se je oprla na raziskavo Jurišičeve (2001). Povzela je naslednje podteste 

prvi glas, zlogovanje, odstranitev glasu, iskanje rime, povezovanje glasov v smiselne celote, 

povezovanje glasov v nesmiselne besede, ponavljanje povedi in ponavljanje besed. 

Z raziskavo je potrdila, da med obema skupinama obstajajo pomembne razlike. Ugotavlja, da 

se na podlagi ugotovljene stopnje razvitosti posameznih fonoloških spretnosti vsakega otroka, 

lahko že v najzgodnejšem obdobju šolanja pripravi vsakemu otroku ustrezne naloge. Z 

individualnim pristopom bi tako učencem zagotovili dobre bralne temelje.  

 

Longitudinalna študija, narejena na 200 danskih otrocih (3–16 let), je ugotavljala povezanost 

med predšolskimi semantičnimi veščinami (besedišče, razumevanje in sestava stavka) in 

fonološkim zavedanjem na eni strani ter kasnejšim dekodiranjem besed in spretnostmi 

bralnega razumevanja na drugi strani. 

Rezultati so pokazali, da semantične variable in zanimanje za knjige v starosti treh let ter 

fonološke variable pri šestih letih statistično pomembno vplivajo na bralni razvoj pri 

šestnajstih letih. Fonološko zavedanje, merjeno pri šestih letih, je imelo večji vpliv na zgodnje 

bralno pridobivanje kot semantične variable, merjene pri treh letih. Na kasnejše meritve pa so 

imele večji vpliv semantične variable (Rupar, 2006). 

 

Proučevanje fonološkega zavedanja je zelo pomembno in potrebno, saj nam omogoča boljše 

poučevanje branja in pisanja. Po vseh raziskavah lahko zaključimo, da povezanost med 

obema procesoma zahteva primeren trening fonološkega zavedanja, če želimo pozitivno 

vplivati na kasnejše branje in pisanje. Pri tem pa moramo upoštevati otrokovo starost, ki 

določa nabor nalog. Urjenje mora zaradi večje motivacije otrok potekati kot igra z besedami 

in glasovi.  
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2.2.7 Klasifikacije bralnih učnih strategij 
 

Bralna strategija označuje pot k bralnemu gradivu. Gre torej za predelavo besedila s pomočjo 

branja. Končni rezultat je dobro razumevanje in pomnjenje prebranega. Bralne strategije so 

pomemben del učnih strategij, ki bi jih učenci morali razviti v šoli, da bi si lahko vse življenje 

samostojno nabirali znanje. Bralne učne strategije se razlikujejo po namenu, po predmetu in 

predmetnem področju in glede ter starost učencev (Gradišar, Pečjak, 2002). 

 

1. kriterij: Namen učenja 

Delitev po Weinsteinovi in Humovi (1998) je delitev v tri velike skupine: 

• strategije ponavljanja; 

• elaboracijske strategije (strategije povezave novih informacij s predznanjem); 

• organizacijske strategije. 

Delitev po Duffyju in Roehlerjevi (1993) je delitev v pet skupin: 

• lokacijske strategije, 

• strategije razumevanja, 

• spominske strategije, 

• organizacijske strategije, 

• strategije ponavljanja. 

 

2. kriterij: Vsebina učenja 

Klasifikacija Lewisove (1996): 

• določanje bistva, 

• določanje podrobnosti, 

• določanje organizacije/strukture besedila, 

• kritično branje, 

• branje vidnih informacij, 

• strategije za izboljšanje besedišča itn. 

3. kriterij: Kombiniran model po namenu učenja in vsebini informacij 

Delitev po Levinu (1982) je delitev v dve temeljni vrsti bralnih učnih strategij:  

• makrostrukturne strategije, ki so usmerjene v predelavo bistva, glavnih misli v 

besedilih, 

• mikrostrukturne strategije, ki so usmerjene na predelavo podrobnosti. 
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Znotraj teh dveh strategij pa deli strategije še naprej glede na njihovo primarno kognitivno 

funkcijo v: 

• strategije, usmerjene v razumevanje, 

• strategije, usmerjene v zapomnitev.  

4. kriterij: Časovni kriterij 

Časovni kriterij razvršča strategije glede na čas v procesu učenja, v katerem jih učenec 

uporablja (Pečjak, 1995). Strategije delimo v: 

• strategije pred branjem, 

• strategije med branjem, 

• strategije po branju. 

 

2.2.7.1 Bralne strategije na različnih stopnjah učnega procesa 
 

Eden izmed zelo pogosto uporabljenih kriterijev za delitev strategij je časovni kriterij. Tako 

poznamo strategije, ki jih učenec lahko uporablja pred branjem za učenje, med njim in po 

njem. Klasifikacija, ki  jo uveljavljajo Devin (1987), Duffy in Roehlerjeva (1993), Pečjakova 

(1995) ter Wray in Lewisova (1997) je zelo pregledna. Strategije so predstavljene v zaporedju 

učenčeve uporabe v učnem procesu.  

Pri izbiri strategij pred branjem se upošteva učenčevo predznanje in značilnost gradiva, ki 

se ga mora učenec naučiti. Strategije pred branjem pomagajo učencu postaviti okvir, s tem da 

aktivirajo njegovo predznanje, mu pomagajo spoznati strukturo besedila, določijo namen 

branja in okvirno predvidevajo vsebino učnega gradiva.  

Medbralne strategije uporabljamo predvsem z namenom, da učenec prilagodi hitrost branja 

bralnemu cilju in zahtevnosti bralnega gradiva, zato da ga razume. Namen dejavnosti med 

branjem je obdržati pozornost bralca pri besedilu in ves čas preverjati, ali razume tisto, kar 

bere. Najpogostejše so dopolnjevanje manjkajočih podatkov, določanje zaporedja dogajanja v 

besedilu, označevanje novih informacij, podčrtovanje bistvenih, ključnih informacij, pisanje 

obrobnih razlag in postavljanje vprašanj med branjem. 

S strategijami po branju skušamo ugotoviti stopnjo razumevanja in zapomnitve prebranega 

besedila. Bralcu pomagajo, da prebrano gradivo uredi tako, da ga bo lahko uporabil v skladu s 

postavljenimi cilji. Pomemben del razumevanja, zlasti pomnjenja, se dogaja šele po branju. 

Med dejavnosti po branju avtorji največkrat uvrščajo pogovor, odgovarjanje na lastna 

vprašanja, odgovarjanje na učiteljeva vprašanja, predelava in grafične ponazoritve gradiva, 

povzemanje in tvorjenje kratkega povzetka v ustni ali pisni obliki (Gradišar, Pečjak, 2002). 
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2.2.8 Težave pri branju  
 

Večina otrok se zlahka opismenjuje med sedmim in devetim letom starosti. Za pridobivanje 

spretnosti veljajo zakonitosti. Da si jih pridobil, jih je treba najprej razumeti, nato vaditi do 

tiste stopnje, ko postane dejavnost samodejna. Pridobivanje spretnosti branja in pisanja 

pomeni predvsem pridobivanje pismenosti. To pa je tista stopnja v razvoju opismenjevanja, 

na kateri lahko nastanejo ovire. Nekateri otroci se branja in pisanja naučijo spontano, sami od 

sebe. K temu precej pripomorejo dobre življenjske razmere, družinsko okolje, zgled 

sorojencev. Toda večine otrok se mora teh dveh spretnosti učiti tudi s poučevanjem in 

vztrajnim vadenjem. To zlasti velja za otroke z motnjami v opismenjevanju. Če pri 

poučevanju niso sistematično vodeni skozi nekatere procese, kot sta na primer analiza in 

sinteza, se otroci s težavami pri učenju branje in pisanja opismenijo teže kot vrstniki (Žerdin, 

2003). 

 

Sousa (2005) deli vzroke za težave pri branju na tiste, ki izhajajo iz otrokovega okolja 

(nezadostne jezikovne vzpodbude) ter na tiste, ki se nahajajo v otroku samem (okvare vida, 

sluha, govora, znižane intelektualne sposobnosti). Težave se navadno ne pojavljajo izolirano, 

ampak gre velikokrat za kombinacijo različnih dejavnikov, ki otežujejo tako diagnosticiranje 

težave kot tudi nadaljnjo obravnavo. V zadnjem obdobju so zelo pogoste raziskave, ki 

poudarjajo, da se vzroki za številne težave pri branju skrivajo v nevroloških procesih, 

vključenih v bralni proces (sistem vidnega in avditivnega procesiranja ter področje 

procesiranja v prednjem delu možganov). Pri tem Sousa (2005) izpostavlja, da so prav 

nevrološki dejavniki tisti dejavniki, ki ločijo osebe s težavami pri branju od oseb z disleksijo 

(specifično motnja konstitucionalnega izvora, ki temelji na jezikovnih spretnostih – Ortron 

Dyslexia Society), katere izvor je potrebno iskati v primanjkljajih na nevroloških področjih, ki 

so odgovorni za jezik in fonološko procesiranje, ali pa v težavah na področju »nejezikovnega 

dela« možganov (Rupar, 2006). 

V literaturi so najpogosteje navedeni naslednji vzroki bralnih težav (Sousa, 2005): 

1. neprimerne, nezadostne oblike poučevanja branja; 

2. socialni in kulturni vzroki; 

3. jezikovni vzroki, kamor prištevamo: fonološki primanjkljaj, razlike v avditivni in vizualni 

hitrosti procesiranja, strukturne razlike v možganih, gensko pogojene razlike in razlike 

glede spola, poškodbe možganov v predelu oblikovanja besed, besedna slepota 

(nevrološko pogojena); 
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4. nejezikovni vzroki, ki se nanašajo na zaznavanje zaporednih glasov (avditivno procesiranje 

glasovnih valov), razločevanje glasovnih frekvenc (težave s slišanjem različnih glasovnih 

frekvenc), detekcija določenega glasu v hrupu, vidni magnocelularni primanjkljaj, 

motorična koordinacija in mali možgani, motnje pozornosti (ADHD). 

 

Pri specifični motnji branja in pisanja pa gre za resno oškodovanost v razvoju sposobnosti 

učenja branja ali pisanja, ki se je ne da razložiti z nižjimi intelektualnimi sposobnostmi, 

neustreznim šolanjem, senzornimi motnjami niti z resnejšimi emocionalnimi motnjami. Je 

specifična, označujejo jo težave v dekodiranju posameznih besed kot odraz šibke sposobnosti 

fonološkega procesiranja. Težavam v branju se pogosto pridružijo tudi težave pri pridobivanji 

spretnosti otrografskega pisanja. Otroci z govorno jezikovno motnjo se soočajo z bralnimi 

problemi vsaj šestkrat pogosteje kot drugi otroci. Za vse specifične motnje pravimo, da se 

vežejo na eno učno področje, medtem ko je na drugih učnih področjih otrok relativno 

uspešen. Pri branju je to res, dokler je branje cilj aktivnosti. Kakor hitro pa postane sredstvo 

učenja, se težave generalizirajo na vsa tista učna področja, kjer si otrok z branjem pridobiva 

znanje. In dokaj izražena povezava med učinkovitostjo branja in učno uspešnostjo zahteva 

čim zgodnejše odkrivanje motnje in ustrezno pomoč (Jelenc, 1999). 

Avtorji so pri navajanju dejavnikov bralnega uspeha precej skladni. Večina jih poudarja 

percepcijske dejavnike (gibanje oči, vidno in slušno razločevanje), kognitivne dejavnike  

(sposobnosti – splošno sposobnost in specifične sposobnosti), motivacijo, interes in socialno 

kulturne dejavnike (socialno-ekonomski status –SES, socialne in kulturne vplive iz ožjega in 

širšega okolja) (Pečjak, 1993). 
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3 EMPIRIČNI DEL 
 

3.1 PROBLEMI IN CILJI 
 

Temeljni problem raziskave je ugotavljanje vpliva nekaterih zunanjih dejavnikov na razvoj 

fonoloških spretnosti in na razumevanje pri branju pri otrocih ob koncu prvega vzgojno-

izobraževalnega obdobja.  

 

V raziskavo smo zajeli otroke 3. razreda osnovne šole in pri njih smo ugotavljali stopnjo razvitosti 

fonološkega zavedanja in stopnjo razumevanja pri branju.  

Z anketnim vprašalnikom za starše, ki obsegajo vprašanja o stanju v družini, govornem razvoju in 

komunikaciji otroka v družini, smo želeli ugotoviti v kolikšni meri našteti dejavniki vplivajo na 

razvoj fonoloških spretnosti in na razumevanje pri branju. Z izbranim instrumentarjem za 

preverjanje fonološkega zavedanja in bralnega razumevanja smo raziskali vpliv fonoloških 

spretnosti na razumevanje pri branju. 

 

Pomemben cilj naloge je ugotavljanje vpliva nekaterih zunanjih dejavnikov na razvoj fonoloških 

spretnosti in na razumevanje pri branju.  

 

C1: Pripraviti merski instrumentarij, ki preverja razvitost fonoloških spretnosti. 

 

C2: Pripraviti merski instrumentarij, ki preverja razumevanje pri branju. 

 

C3: Pripraviti vprašalnik za starše, ki obsega vprašanja o stanju v družini, govornem razvoju ter 

komunikaciji otroka v družini, bralnih navadah in virih branja v družini. 

 

C4: Oceniti in primerjati razvoj fonoloških spretnosti in uspešnosti razumevanja pri branju učencev 

in učenk 3. razreda osnovne šole. 

 

C5: Ugotoviti, katere fonološke spremenljivke nakazujejo uspešnost razumevanja pri branju, 

oziroma obratno napovedujejo težave pri razumevanju prebranega. 
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C6: Ugotoviti razvitost fonoloških spretnosti in uspešnost razumevanja pri branju glede na spol in 

sociokulturno raven otrokovega okolja in ugotoviti statistično pomembnost razlik med skupinama 

dečkov in deklic. 

 

C7: Ugotoviti razvitost fonoloških spretnosti in uspešnost razumevanja pri branju glede na 

prisotnost bilingvizma. 

 

C8: Ugotoviti razvitost fonoloških spretnosti in uspešnost razumevanja pri branju glede na govorno 

komunikacijo, bralne navade in vire branja v družini. 
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3.2 HIPOTEZE 
 

V skladu s predstavljenim problemom in opredeljenimi raziskovalnimi cilji smo definirali 

sledeče hipoteze: 

 

H1: Izbrani sklopi fonoloških spremenljivk so pri vseh merjencih statistično značilno povezani s 

spremenljivkami razumevanja pri branju. 

 

H2: Spol, starost in sociokulturno raven otroka vplivajo na razvitost fonoloških spretnosti.  

 

H3: Spol, starost in sociokulturno raven otroka vplivajo na razumevanje pri branju. 

 

H4: Bilingvizem v družini vpliva na razvoj fonoloških spretnosti. 

 

H5: Bilingvizem v družini vpliva na razumevanje pri branju. 

 

H6: Govorna komunikacija in bralne navade v družini vplivajo na razvoj fonoloških spretnosti.  

 

H7: Govorna komunikacija in bralne navade v družini vplivajo na razumevanje pri branju. 
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3.3 METODA DELA 
 

3.1.1 Vzorec oseb 
 

Učenci naj bi ob koncu prve triade zaključili prvo fazo opismenjevanja v ožjem pomenu 

besede. Usvojili naj bi tehniko branja, avtomatizirali bralne tehnike in brali z razumevanjem. 

Pripravljeni naj bi bil na opismenjevanje v širšem pomenu in svojo bralno spretnost uporabili v 

funkciji učenja.  

Razvitost fonoloških spretnosti in bralnega razumevanja smo zato preverjali na vzorcu, 

vzetem iz populacije otrok, vključenih v tretji razred osnovne šole, ki so v šolskem letu 

2009/2010 obiskovali program na dveh gorenjskih osnovnih šolah, treh dolenjskih šolah in 

treh ljubljanskih šolah. Ob njih so v raziskavi sodelovali tudi njihovi starši. Posredovali smo 

jim vprašalnik, s katerim smo pridobili podatke o govorni komunikaciji in bralnih navadah v 

družini. 

 

V vzorec je bilo zajetih skupaj 217 učencev tretjega razreda osnovne šole, za katere smo 

pridobili pisno dovoljenje staršev, da njihovega otroka lahko vključimo v raziskavo. Starši so 

bili pisno obveščeni o poteku in namenu raziskave, dobili pa so tudi zagotovilo, da se bodo 

podatki uporabili izključno za potrebe raziskave. (Ponudili smo jim tudi možnost 

individualnega razgovora in svetovanja po končanem preverjanju.) Selekcijski kriterij je bila 

pisna privolitev staršev, da se otrok lahko vključi v vzorec raziskave. 

V končni vzorec je vključenih 200 otrok in njihovih staršev, saj je bilo od 217 testiranih 17 

udeležencev iz raziskave izvzetih, ker postopek ocenjevanja posameznih spremenljivk ni bil 

končan, nekaj vprašalnikov pa ni bilo izpolnjenih v celoti.  

 
3.3.1.1     Starost otroka 

 
Tabela 1: Prikaz števila otrok glede na starost 
 

    Pogostost Odstotek 
Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

Veljaven 
9 170 85,0 85,0 85,0 
10 30 15,0 15,0 100,0 
skupaj 200 100,0 100,0   

 

Iz Tabele 1 je razvidno, da je velik delež otrok, 170 (85 %), starih 9 let. Glede na to, 

da je raziskava potekala v mesecu maju, je nekaj otrok že dopolnilo 10 let. 
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3.3.1.2     Spol otroka 

 
Tabela 2: Prikaz števila otrok po spolu 
 

    Pogostost Odstotek 
Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

Veljaven 
moški 91 45,5 45,5 45,5 
ženski 109 54,5 54,5 100,0 
skupaj 200 100,0 100,0   

      
Iz Tabele 2 razberemo, da je bilo v raziskavo vključenih nekaj več kot polovica 

deklic (54,5 %) in 45,5 % dečkov.  

 
3.3.1.3     Število otrok v družini 

 
Tabela 3: Prikaz števila otrok v družinah  
 

    Pogostost Odstotek 
Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

Veljaven 

1 43 21,5 21,5 21,5 
2 93 46,5 46,5 68,0 
3 ali več 64 32,0 32,0 100,0 
skupaj 200 100,0 100,0   

      
Iz Tabele 3 je razvidno, da ima največ družin (približno 46 %) dva otroka, dobra 

petina  staršev ima enega otroka ter nekoliko manj staršev po tri ali več otrok. 

 
3.3.1.4      Izobrazba matere 

 
Tabela 4: Frekvenčni in strukturni prikaz otrok glede na izobrazbo matere 
 

    Pogostost Odstotek 
Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

Veljaven 

osnovna  10 5,0 5,0 5,0 
srednja ali poklicna šola 89 44,5 44,5 49,5 
višja ali visoka šola 101 50,5 50,5 100,0 
skupaj 200 100,0 100,0   

      
Iz Tabele 4 je razvidno, da je vključenih najmanj otrok, katerih matere so končale 

osnovno šolo. Polovica mater, 50 %, je končala visoko ali višjo šolo. Visok je delež 

mater s srednjo ali poklicno šolo, 44 odstotkov. 
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3.3.1.5     Izobrazba očeta 

 
Tabela 5: Frekvenčni in strukturni prikaz otrok glede na izobrazbo očeta 
 

    Pogostost 0dstotek 
Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

Veljaven 

osnovna šola 18 9,0 9,0 9,0 
srednja ali poklicna šola 97 48,5 48,5 57,5 
višja ali visoka šola 85 42,5 42,5 100,0 
skupaj 200 100,0 100,0   

      
Iz Tabele 5 je razvidno, da je vključenih najmanj otrok, katerih očetje so končali 

osnovno šolo. Skoraj polovica očetov, 48 %, je imela srednjo ali poklicno šolo. 

Visoko izobraženih je 42 odstotkov očetov. 

 
3.3.1.6     Slovenščina kot edini jezik sporazumevanja  

 
Tabela 6: Vzorec otrok glede na jezik sporazumevanja v družini 
 

    Pogostost Odstotek 
Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

Veljaven 
da 184 92,0 92,0 92,0 
ne 16 8,0 8,0 100,0 
skupaj 200 100,0 100,0   

      
Iz tabele 6 je razvidno, da je v skupini majhen delež otrok, katerih slovenščina ni 

edini jezik sporazumevanja, le 8 %. Pri 92 % je slovenščina edini jezik 

sporazumevanja. 

  
3.3.1.7     Trajanje obiskovanja vrtca 

 
Tabela 7: Frekvenčni in strukturni prikaz otrok glede na trajanje obiskovanja vrtca. 

 

    Pogostost Odstotek 
Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

Veljaven 

ni obiskoval 14 7,0 7,0 7,0 
do 1 leta 14 7,0 7,0 14,0 
do 2 let 25 12,5 12,5 26,5 
do 3 let 62 31,0 31,0 57,5 
do 4 let 27 13,5 13,5 71,0 
do 5 let 58 29,0 29,0 100,0 
skupaj 200 100,0 100,0   

      
Iz Tabele 7 lahko razberemo, da je največji delež otrok, ki so vrtec obiskovali 3 leta 
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(31 %) in 5 let (29 %).  Nekaj manj je otrok, ki so vrtec obiskovali 4 leta (13 %) in 

2 leti (12%). Najmanjši je delež otrok, ki so vrtec obiskovali le 1 leto (7 %) Enak 

delež je tudi otrok, ki vrtca pred vstopom v šolo niso obiskovali. 

 
3.3.1.8     Pogostost branja otroku 

 
Tabela 8: Prikaz pogostosti družinskega branja 
 

    Pogostost Odstotek 
Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

Veljaven 

redko 18 9,0 9,0 9,0 
občasno (1–2 x 
mesečno) 

61 30,5 30,5 39,5 

pogosto (1–2 x tedensko) 71 35,5 35,5 75,0 

zelo pogosto (skoraj 
vsak dan) 

50 25,0 25,0 100,0 

skupaj 200 100,0 100,0   

      
Tretjina staršev, 35 %,  je pri reševanju vprašalnika obkrožila, da otrokom berejo 

pogosto, zelo pogosto bere kar 25 % staršev. Občasno otrokom bere še 30 % 

staršev, 9 % staršev se je opredelilo za odgovor redko.   

 
3.3.1.9     Učenje branja 

 
Tabela 9: Prikaz pogostosti učenja branja 

                                        

    Pogostost Odstotek 
Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

Veljaven 

ne učimo ga brati 90 45,0 45,0 45,0 
da, nekajkrat na mesec 25 12,5 12,5 57,5 
da, enkrat na teden 18 9,0 9,0 66,5 
da, nekajkrat na teden 42 21,0 21,0 87,5 
da, enkrat na dan 19 9,5 9,5 97,0 
da, večkrat na dan 6 3,0 3,0 100,0 
skupaj 200 100,0 100,0   

      
Skoraj polovica staršev, kar 45 %, svojega otroka ne uči več brati. Nekajkrat na 

teden uči brati otroka 21 % staršev, nekajkrat na mesec 12 %. Enkrat na teden in 

enkrat na dan uči brati svojega otroka po 9 % staršev, večkrat na dan pa le še 3 % 

staršev. 
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3.3.1.10     Ocena branja 

 
Tabela 10: Prikaz ocene branja otrok 
  

    Pogostost Odstotek 
Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

Veljaven 

bere posamezne zloge 4 2,0 2,0 2,0 
bere posamezne besede 7 3,5 3,5 5,5 
bere cele povedi 11 5,5 5,5 11,0 
bere krajša besedila 37 18,5 18,5 29,5 
bere daljša besedila 141 70,5 70,5 100,0 
skupaj 200 100,0 100,0   

      
Velik delež otrok, 70 %, po oceni njihovih staršev bere daljša besedila, krajša pa 18 

% otrok. Posamezne povedi bere le še 5 % otrok, posamezne besede 3 % otrok in 

zloguje le še 2 % otrok. 

 
3.3.1.11      Število knjig 
 
Tabela 11: Frekvenčni in strukturni prikaz otrok glede na število knjig doma 
 

    Pogostost Odstotek 
Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

Veljaven 

manj kot 100 57 28,5 28,5 28,5 
med 100 in 500 101 50,5 50,5 79,0 
med 500 in 1000 30 15,0 15,0 94,0 
več kot 1000 12 6,0 6,0 100,0 
Skupaj 200 100,0 100,0   

      
Polovica otrok, 50 %, ima na domačih knjižnih policah med 100 in 500 knjig, 28 % 

manj kot 100 knjig. Med 500 in 1000 knjig ima 15 % otrok in več kot 1000 knjig 

ima le 6 % otrok. 

 
3.3.1.12     Pogostost izposoje knjig 
 
Tabela 11: Frekvenčni in strukturni prikaz otrok glede na pogostost izposojanja 
knjig 

    Pogostost Odstotek 
Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

Veljaven 

Redko 9 4,5 4,5 4,5 
občasno (1x  mesečno) 52 26,0 26,0 30,5 

pogosto (2–3 x mesečno) 101 50,5 50,5 81,0 

zelo pogosto (1–2 x 
tedensko) 

38 19,0 19,0 100,0 

skupaj 200 100,0 100,0   
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Polovica otrok si pogosto, to je 2–3 x mesečno izposoja knjige, 26 %  1 x mesečno. 

Zelo pogosto, in sicer 1–2 x tedensko, si knjige izposoja 19 % otrok, redko pa le 4 

% otrok. 

 
3.3.1.13     Član šolske knjižnice 

 
Tabela 12: Vzorec otrok glede na članstvo v šolski knjižnici 
 

    Pogostost Odstotek 
Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

Veljaven 
da 193 96,5 96,5 96,5 
ne 7 3,5 3,5 100,0 
skupaj 200 100,0 100,0   

      
Kar 193 otrok od 200 je članov šolske knjižnice, le 7 učencev v šolsko knjižnico ni 

včlanjenih. 

 
3.3.1.14      Član katere druge (ne šolske) knjižnice 

 
Tabela 13: Vzorec otrok glede na članstvo v ne šolski knjižnici 
 

    Pogostost Odstotek 
Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

Veljaven 
da 179 89,5 89,5 89,5 
ne 21 10,5 10,5 100,0 
skupaj 200 100,0 100,0   

 

Hkrati je kar 179 otrok od 200 včlanjenih še v splošno knjižnico, to je kar 89 %. 21 učencev, 

to je 10 %, pa v splošno knjižnico ni vključenih. 

 

3.3.2 Uporabljen inštrumentarij 
 

Za namen raziskave smo oblikovali merska inštrumentarija, ki preverjata razvitost 

fonološkega zavedanja in bralno razumevanje. Za ugotavljanje vpliva nekaterih zunanjih 

dejavnikov smo za starše oblikovali vprašalnik. Inštrumentarij smo sestavili na osnovi teoretičnih 

izhodišč, izsledkov tujih in domačih raziskav ter preliminarne raziskave. Večina uporabljenih 

testov se uporablja v klinične namene. Za potrebe naše raziskave smo nekatere teste 

prilagodili.  
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Na podlagi preliminarne raziskave, ki smo jo opravili na 50 otrocih, smo ugotavljali, kako 

poteka praktična izvedba testov z otroki, oblikovali smo vrstni red testnih nalog ter določili 

časovne omejitve reševanja posameznih testnih nalog. Pri analizi merskih karakteristik 

posameznih nalog smo se delno oprli tudi na ugotovitve treh domačih raziskav (Rupar, 2006, 

Jurišič, 2001 in Jerman, 2000) s področja fonoloških spretnosti in s področja razumevanja pri 

branju (Grginič, 2005). 

 
3.3.2.1 Preizkus fonološkega procesiranja 

 

Pri sestavi testa fonološkega procesiranja smo se delno oprli na Test fonološkega zavedanja, 

ki ga je v svoji raziskavi uporabila Ruparjeva (2006). Povzela ga je po klinični psihologinji 

Vali Tretnjak. V svoji raziskavi ga je uporabil tudi Jerman (2000). Za sestavo nalog 

ugotavljanja razvitosti fonološkega spomina smo se oprli tudi na raziskavo Jurišičeve (2001). 

Omenjeni avtorji navajajo, da imajo posamezne testne naloge visoko stopnjo 

diskriminativnosti (Fergusonov indeks diskriminativnosti se pri obeh giblje okoli 0.90, kar 

kaže na visoko stopnjo diskriminativnosti testa) in tudi zanesljivosti (Cronbachov alpha znaša 

več kot 0.9). 

Testne naloge, ki vsebujejo slikovni material, smo računalniško (grafično) obdelali. Znotraj 

posameznih nalog smo zamenjali tiste pojme, za katere se je v preliminarni raziskavi izkazalo, 

da otroci izrazov (imen) zanje niso poznali.  

Pri oblikovanju vrstnega reda nalog smo upoštevali stopnjo težavnosti posamezne testne 

naloge. Prešli smo od lažjih nalog k težjim in zaključili z lažjimi nalogami. Hkrati pa smo pri 

vseh časovno omejenih nalogah upoštevali progresivno težavnost nalog. 

Preverjanje razvitosti fonoloških spretnosti je potekalo individualno. Vsaka naloga na testu je 

bila otrokom razložena. Z otrokom smo skupaj rešili tudi po en primer vsake naloge (po 

potrebi tudi več), tako da smo se prepričali, da otrok nalogo razume. 

 

Preizkus fonološkega procesiranja obsega dva sklopa podtestov. Prvi sklop podtestov 

ugotavlja stopnjo fonološkega zavedanja in drugi sklop stopnjo fonološkega spomina. 

Podtesti vsebujejo različno število nalog in so v večini časovno omejeni. Vsak pravilni 

odgovor se točkuje z eno točko. 

 

V raziskavi smo uporabili sledeči merski inštrumentariji: 
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Za ugotavljanje govorno-jezikovnega razvoja: Test fonološkega procesiranja, ki vsebuje sledeče 

postavke: ugotavljanje drugega dela besede (ob slikovni predlogi), iskanje rim, razčlenjevanje 

besede na glasove, povezovanje glasov v besedo – besede s pomenom, povezovanje glasov v 

besedo – besede brez pomena, ponavljanje niza besed, ponavljanje povedi. 

 

Ugotavljanje drugega dela besede  

Podtest ugotavljanja drugega dela besede je sestavljen iz desetih nalog – slik. Učitelj pove 

začetek besede (navadno začetni zlog), otrok pa mora besedo nadaljevati. 

Z eno točko se oceni pravilno zaključena beseda. Učitelj odgovore označi na listu z rešitvami. 

 

Iskanje rim 

Podtest ugotavljanja rim je sestavljen iz desetih nalog – slik. Učitelj poimenuje predmet/bitje 

na prvi sliki (na predlogi se nahaja zgoraj), nato  pa poimenuje še preostale tri predmete/bitja. 

Izmed njih mora otrok izbrati besedo, ki se rima s prvo izrečeno. 

Z eno točko se oceni pravilna rima. Učitelj odgovore označi na listu z rešitvami. 

 

Razčlenjevanje besede na glasove 

Podtest razčlenjevanja besed na glasove je sestavljen iz desetih nalog. Učitelj izreče besedo, 

otrok jo mora razčleniti na posamezne glasove (slikovne predloge niso vključene). Otrok 

besede ne vidi, ampak mu jo učitelj izgovori. Z eno točko se oceni pravilna razčlenitev 

besede. Učitelj odgovore označi na listu z rešitvami. 

 

Povezovanje glasov v besedo (besede s pomenom) 

Podtest povezovanja glasov v besedo je sestavljen iz desetih nalog. Učitelj izgovori 

posamezne glasove, otrok jih mora v danem zaporedju povezati v smiselno besedo (slikovne 

predloge niso vključene). Otrok besede ne vidi, ampak učitelj izgovori posamezne glasove. Z 

eno točko se oceni pravilna beseda. Učitelj odgovore označi na listu z rešitvami. 

 

Povezovanje glasov v besedo (besede brez pomena) 

Podtest povezovanja glasov v besedo je sestavljen iz desetih nalog. Učitelj izreče posamezne 

glasove, otrok jih mora povezati v besedo brez pomena (slikovne predloge niso vključene). 

Otrok besede ne vidi, ampak učitelj izreče posamezne glasove. Z eno točko se oceni pravilno 

sestavljena beseda. Učitelj odgovore označi na listu z rešitvami. 
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Ponavljanje niza besed 

Podtest ponavljanja niza besed vsebuje šest nalog. Prve štiri naloge vsebujejo  manjše število 

besed. Otrok jih mora ponoviti za učiteljem. Težavnost narašča z dolžino in številom besed. 

Zadnji dve nalogi vključujeta pet besed. Učitelj izreče posamezne besede, otrok jih mora 

ponoviti v slišanem zaporedju (slikovne predloge niso vključene). Otrok besed ne vidi, ampak 

jih učitelj izreče. Z eno točko se oceni pravilna ponovitev celotnega niza besed. Učitelj 

odgovore označi na listu z rešitvami. 

 

Ponavljanje stavkov 

Podtest ponavljanja niza povedi vsebuje šest nalog. Prve štiri naloge vsebujejo krajše povedi, 

ki jih mora otrok ponoviti za učiteljem. Težavnost narašča z dolžino povedi. Učitelj izreče 

poved, otrok jo mora ponoviti (slikovne predloge niso vključene). Otrok povedi ne vidi, 

ampak jo učitelj izreče. Z eno točko se oceni pravilna ponovitev celotne povedi. Učitelj 

odgovore označi na listu z rešitvami. 

 

3.3.2.2 Preizkus bralnega razumevanja 

 

Pri nalogah bralnega razumevanja otrok z iskanjem sopomenk, protipomenk, manjšalnic, 

dopolnjevanjem povedi z ustrezno besedo, iz danih besed sestavlja povedi in v povedi 

zamenja besedo, pokaže, koliko razume pomen besed. V nalogi branja besedila in reševanja 

nalog, povezanih s prebranim besedilom, otrok pokaže razumevanje prebranega besedila v 

celoti. 

Testne naloge, ki vsebujejo slikovni material, smo računalniško (grafično) obdelali. Znotraj 

posameznih nalog smo zamenjali tiste pojme, za katere se je v preliminarni raziskavi izkazalo, 

da otroci izrazov (imen) zanje niso poznali.  

Pri oblikovanju vrstnega reda nalog smo upoštevali stopnjo težavnosti posamezne testne 

naloge. Prešli smo od lažjih nalog k težjim nalogam in zaključili z lažjimi nalogami. 

Preverjanje bralnega razumevanja je potekalo skupinsko. Otrokom je bila s primerom 

ponazorjena vsaka naloga v testu. Nalog je sedem. Skupaj z otroki smo rešili tudi po en 

primer vsake naloge (po potrebi tudi več), tako da smo se prepričali, da otrok nalogo razume. 
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V raziskavi smo uporabili sledeči merski inštrumentariji: 

Za ugotavljanje razumevanja pri branju: Test razumevanja pri branju, ki vsebuje sledeče postavke: 

iskanje sopomenke, iskanje protipomenke, iskanje manjšalnice, dopolnjevanje povedi z ustrezno 

besedo, sestavljanje povedi iz danih besed, zamenjava besede v povedi in branje besedila.  

 
Iskanje sopomenk 

Podtest iskanja sopomenk je sestavljen iz desetih nalog, Učenec samostojno prebere besede. 

Izbrani besedi pripiše besedo z enakim ali podobnim pomenom. V pomoč so mu dane besede. 

Z eno točko se oceni pravilna sopomenka.  

 

Iskanje protipomenke 

Podtest iskanja protipomenk je sestavljen iz desetih nalog. Učenec samostojno prebere 

besede. Izbrani besedi pripiše besedo z nasprotnim pomenom. V pomoč so mu dane besede. Z 

eno točko se oceni pravilna protipomenka. 

 

Iskanje manjšalnice 

Podtest iskanja manjšalnic je sestavljen iz desetih nalog, Učenec samostojno prebere besede. 

Izbrani besedi pripiše manjšalnico. V pomoč so mu dane besede. Z eno točko se oceni 

pravilna manjšalnica. 

 

Dopolni poved z ustrezno besedo 

Podtest dopolnjevanja povedi z ustrezno besedo je sestavljen iz desetih nalog. Učenec 

samostojno prebere poved in v prazen prostor napiše besedo, da poved postane smiselna. Z 

eno točko se oceni ustrezna beseda. Učitelj odgovore označi na listu z rešitvami. 

 

 

Sestavljanje povedi iz danih besed 

Podtest oblikovanja povedi iz danih besed je sestavljen iz desetih nalog. Učenec samostojno 

prebere besede in jih sestavi v smiselno poved, ki jo poišče med danimi predlogi. Pred 

pravilno povedjo obkroži črko. Z eno točko se oceni pravilno izbrana poved. Učitelj odgovore 

označi na listu z rešitvami. 

 

  



 

47 

Zamenjava besede v povedi 

Podtest nadomeščanja neustrezne besede v povedi je sestavljen iz desetih nalog. Učenec 

samostojno prebere poved, v njej najde neustrezne besede in jih nadomesti z ustreznimi. 

Smiselno oblikovano poved zapiše na črto. Z eno točko se oceni ustrezna beseda. Učitelj 

odgovore označi na listu z rešitvami. 

 

Branje besedila 

Učenci natančno preberejo besedilo in rešujejo naloge po navodilu. V prvi nalogi dopolnjujejo 

poved tako, da med danimi označijo ustrezno poved. V drugi nalogi smiselno odgovarjajo na 

vprašanja. V tretji nalogi ugotavljajo, ali je trditev pravilna ali ne. Z eno točko se oceni 

pravilna/smiselna rešitev. Učitelj odgovore označi na listu z rešitvami. 

 

3.3.2.3 Vprašalnik za starše 

 

Pri pridobivanju podatkov o družinskem branju smo se odločili z anketni vprašalnik za starše, s 

katerim smo zbrali objektivne podatke o udeležencih testiranja in podatke o družinskem branju vseh 

udeleženih v raziskavi. Vseh postavk in vprašanj je dvanajst. Anketa je bila anonimna, zaradi 

statistične obdelave podatkov so starši navedli šolo, razred, otrokovo starost, ime in prvo črko 

priimka.  

Vprašalnik za starše je bil sestavljen posebej za namene te raziskave. Z vprašanji smo želeli dobiti 

podatke o družinskem branju, bralnih navadah ter virih branja v družini. 

Z natančnimi navodili in izdelano lestvico za razvrščanje v skupine je omogočena objektivnost 

izvedbe in vrednotenja rezultatov. 

 

Za ugotavljanje vpliva nekaterih zunanjih dejavnikov: Vprašalnik za starše, ki vsebuje sledeče 

postavke: spol, izobrazba staršev, število otrok v družini, bilingvizem v družini, trajanje obiskovanja 

vrtca, pogostost branja v družini, učenje branja v družini, ocena branja otroka, število knjig doma, 

pogostost izposoje otroških knjig v šolski knjižnici, član šolske knjižnice, član splošne knjižnice. 

Na začetku je pet vprašanj, ki se nanašajo spol otroka (M/Ž), na število otrok v družini (1, 2, 3 ali 

več) na izobrazbo staršev (nižja, srednja, višja), prisotnost dvojezičnosti v družini (da/ne) in 

trajanje obiskovanja vrtca (1, 2, 3 let ali več). 

 

Drugi sklop se nanaša na družinsko branje, in sicer, kako pogosto starši berejo otrokom (redko, 

občasno – 1–2 x mesečno, pogosto – 1–2 x tedensko, zelo pogosto – skoraj vsak dan), ali starši 
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otroka učijo brati (ne učimo ga brati, nekajkrat na mesec, enkrat na teden, nekajkrat na teden, 

enkrat na dan, večkrat na dan) in oceno otrokovega branja (bere črke, bere zloge, bere besede, bere 

povedi, bere krajša besedila, bere daljša besedila). 

 

Tretji sklop se nanaša na bralne navade in vire branje v družini. Starši odgovarjajo, koliko knjig 

imajo doma (manj kot 100, med 100 in 500, med 500 in 1000, več kot 1000), kako pogosto si 

otrok izposoja knjige (redko, občasno – 1 x mesečno, pogosto – 2–3  x mesečno, zelo pogosto –  

1–2 x tedensko), ali je otrok član šolske knjižnice (da/ne) in ali je otrok član splošne knjižnice 

(da/ne).  

 

3.3.3 Opis spremenljivk 
 
3.3.3.1 Odvisne spremenljivke 

 

Spremenljivke za oceno fonoloških spretnosti 

Za ugotavljanje fonološke spretnosti smo izbrali sklope, ki ugotavljajo: 

• stopnjo fonološkega zavedanja, 

• stopnjo fonološkega spomina. 

 

Oznaka 

spremenljivke 
Daljše ime spremenljivk Opis merjenja 

DELIT ugotavljanje drugega dela besede Število pravilno povedanih zlogov 

RIME iskanje rim Število pravilno določenih parov 

RAZČL razčlenitev besede na glasove Število pravilno povedani glasov 

ZNANE povezovanje glasov v besedo – smiselne besedo Število pravilno oblikovanih besed 

NEZNA povezovanje glasov v besedo – nesmiselne besede Število pravilno oblikovanih besed 

POB ponovitev niza besed Število pravilno ponovljenih nizov 

PONOVP ponovitev povedi Število pravilno ponovljenih povedi 

 

Spremenljivke za oceno razumevanja pri branju 

Za ugotavljanje učinkovitosti razumevanja pri branju smo uporabili: 

• besedni zaklad, 

• razumevanje prebranega. 
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Oznaka 

spremenljivke 
Daljše ime spremenljivk Opis merjenja 

ISO iskanje sopomenke Število pravilno določenih parov 

IPRO iskanje protipomenke Število pravilno določenih parov 

IMANJ iskanje manjšalnice Število pravilno določenih parov 

DUB poved dopolni z ustrezno besedo Število ustreznih besed 

BVP dane besede postavi v smiselne povedi Število smiselnih povedi 

NUBČ v povedi nadomesti neustrezno besedo Število ustreznih besed 

NB naloge po branju Pravilni odgovori 

 

3.3.3.2 Neodvisne spremenljivke 

 

Vprašalnik za starše 

Za ugotavljanje govorne komunikacije in bralnih navad v družini smo izbrali vprašanja, ki 

ugotavljajo: 

• stanje v družini, 

• družinsko branje, 

• bralne navade in vire branja. 

 

oznaka 

spremenljivke 
daljše ime spremenljivk podatki 

SP spol  deklice/dečki 

I izobrazba staršev nižja, srednja, višja 

B bilingvizem v družini da/ne 

OV trajanje obiskovanje vrtca 1, 2, 3, 4, 5 

PB pogostost  branja v družini nekajkrat na mesec > večkrat na dan 

UB učenje branja v družini ne učimo > večkrat na dan 

OB ocena branja otroka nič > krajša besedila 

ŠTK število knjig doma malo > veliko 

IKŠK pogostost izposoje otroških knjig v šolski knjižnici  mesečno > dnevno 

ČŠK član šolske knjižnice da/ne 

CIK član izven šolske knjižnice da/ne 

 

 

  



 

50 

3.3.4 Postopek raziskovanja 
 

V končni vzorec je bilo vključenih 200 otrok in njihovih staršev, ki so v šolskem letu 2009/11 

obiskovali 3. razred na dveh gorenjskih, treh dolenjskih osnovnih šolah in treh ljubljanskih 

osnovnih šolah.  

 

Meritve učencev in učenk so potekale v njihovih osnovnih šolah. Preverjanje stopnje razvitosti 

fonoloških spretnosti in Preverjanje razumevanja pri branju sta potekali v mesecu maju leta 2010 

po zaključenem postopku pridobivanja soglasij staršev. Hkrati s soglasji so starši razrednikom 

posredovali tudi izpolnjeni Vprašalnik za starše.  

Preverjanje stopnje razvitosti fonoloških spretnosti po posameznih spremenljivkah je potekalo 

individualno, preverjanje razumevanja pri branju pa skupinsko. Najprej smo z vsemi učenci 

opravili preizkus fonoloških spretnosti, nato je sledilo preverjanje razumevanja pri branju. 

Preverjanji so opravile učiteljice, ki poučujejo učenke in učence,  po predhodnem dogovoru z 

avtorico magistrskega dela. Vprašalnik za starše so staršem posredovale učiteljice, zbrala in obdelala 

jih je avtorica.  

 

3.3.5 Statistične metode 
 

Postopki statistične obdelave  

• Rezultati raziskave so bili obdelani s statističnim programom SPSS 10.0. Izdelali smo 

deskriptivno statistiko, s frekvenčno analizo smo izračunali ocene parametrov in srednjo 

vrednost. Oceno variabilnosti smo prikazali z izračunom standardnega odklona. 

Rezultati deskriptivne statistike so nam dali osnovne informacije o uporabljenem 

sistemu spremenljivk in podatke o tem, katere spremenljivke so lahko vstopale v 

nadaljnje načrtovane postopke obravnave, katere smo morali z ustreznimi postopki 

normalizirati ali jih izločiti. Za celoten sistem spremenljivk smo izvedli postopek 

normalizacije podatkov. 

•  Za zanesljivosti testa fonološkega procesiranja pogledamo, kakšen je koeficient Alpha, 

ko iz analiziranega merskega instrumenta izločimo posamezne elemente. Preden se 

odločimo, ali bomo element dejansko izločili iz instrumenta, pogledamo še “popravek 

elementov skupne koleracije”, kar predstavlja Point-biserialni koeficient korelacije med 
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vsakim posameznim elementom na eni strani in vsemi ostalimi elementi skupaj na drugi 

strani.  

• Za zanesljivosti testa razumevanja pri branju pogledamo, kolikšen je koeficient Alpha, 

ko iz analiziranega merskega instrumenta izločimo posamezne elemente. 

• S testom Hi-kvadrat, pri stopnji tveganja 0,05, smo iskali značilne razlike v številu 

učencev med posameznimi skupinami pri fonoloških sposobnostih in skupinami 

razumevanja pri branju. Kje točno so nastale razlike, smo ugotovili s pomočjo z-testa, 

pri stopnji tveganja 0,05, pri čemer smo primerjali deleže učencev pri ustreznih skupinah 

pri oceni fonoloških sposobnosti in oceni razumevanja pri branju. Povprečja smo 

primerjali s pomočjo t-testa za neodvisne vzorce, in sicer 4 skupine nad 75 % zbranih 

točk, pri čemer smo za preverjanje homogenosti varianc uporabili Levenov test enakosti 

varianc. 

• S pomočjo t-testa za neodvisne vzorce smo preverili, ali spol, starost število otrok v 

družini, izobrazba staršev vplivajo na razumevanje pri branju pri učencih. 

• S testom Anova in z Levenovim testom (za preverjanje homogenosti varianc in stopnjo 

tveganja 0,05) smo ugotavljali značilne razlike med omenjenimi skupinami (leta 

obiskovanja vrtca) v stopnji razumevanja pri branju.  

• S pomočjo t-testa za neodvisne vzorce smo preverili, ali bilingvizem v družini vpliva na 

razvitost fonoloških sposobnosti učencev in na oceno razumevanja pri branju. Za 

določevanje tendence večjega števila točk v omenjenih testih smo določili Point-

biseralni koeficient korelacije. 

• V kolikšni meri govorna komunikacija in bralne navade v družini (učenje branja, ocena 

branja in pogostost izposoje otroških knjig v šolski knjižnici) vplivajo na razvoj 

fonoloških spretnosti, smo preverili s T-testom za neodvisne vzorce, za preverjanje 

homogenosti varianc smo uporabili Levenov test enakosti varianc. Za koleracijo učenja 

branja v družini, s tem kako dobro otrok bere, smo uporabili Spearmanov koeficient 

korelacije za ordinalne spremenljivke. Za linearno povezanost med oceno branja in 

fonološkimi sposobnostmi otroka smo določili Pearsonov koeficient korelacije. 

• V kolikšni meri govorna komunikacija in bralne navade v družini (učenje branja, ocena 

branja in članstvo v splošni knjižnici) vplivajo na razumevanje pri branju otrok, smo 

preverili s T-testom za neodvisne vzorce. Linearno povezanost, na stopnji 0,01, med 

oceno branja in razumevanja pri branju je pokazal Pearsonov koeficient korelacije. Za 

preverjanje homogenosti varianc smo uporabili Levenov test enakosti varianc. S testom 
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Anova so iskali statistično značilne razlike v stopnji razumevanja pri branju, glede na 

število knjig v družini. 
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3.4 REZULTATI 
 
3.4.1 Analiza razvitosti fonoloških spretnost 
 
S preizkusom razvitosti fonoloških spretnosti smo preverili stopnjo fonološkega zavedanja in 

stopnjo fonološkega spomina. Preverili smo sposobnost ugotavljanja drugega dela besede (ob 

slikovni predlogi), iskanja rim, razčlenjevanja besede na glasove, povezovanja glasov v besedo – 

besede s pomenom, povezovanja glasov v besedo – besede brez pomena, ponavljanja niza besed, 

ponavljanja stavkov. 

 
Tabela 14:  Ugotavljanje drugega dela besede           
      

    Pogostost  Odstotek  
Veljavni 
odstotek  

Kumulativni 
odstotek 

Veljaven 

6 1 ,5 ,5 ,5 

7 1 ,5 ,5 1,0 

8 5 2,5 2,5 3,5 

9 21 10,5 10,5 14,0 

10 172 86,0 86,0 100,0 

Skupaj 200 100,0 100,0   

      
 
Tabela 15: Iskanje rim 
 

    Pogostost  Odstotek  
Veljavni 
odstotek  

Kumulativni 
odstotek 

Veljaven 

4 1 ,5 ,5 ,5 

5 1 ,5 ,5 1,0 

7 8 4,0 4,0 5,0 

8 14 7,0 7,0 12,0 

9 32 16,0 16,0 28,0 

10 144 72,0 72,0 100,0 

Skupaj 200 100,0 100,0   

      
Tabela 16: Razčlenitev besede na glasove 
 

    Pogostost  Odstotek  
Veljavni 
odstotek  

Kumulativni 
odstotek 

Veljaven 

5 3 1,5 1,5 1,5 

6 1 ,5 ,5 2,0 

7 1 ,5 ,5 2,5 

8 2 1,0 1,0 3,5 

9 18 9,0 9,0 12,5 

10 175 87,5 87,5 100,0 

Skupaj 200 100,0 100,0   
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Tabela 17: Povezovanje glasov v besedo – smiselne besede 
 

    Pogostost  Odstotek  
Veljavni 
odstotek  

Kumulativni 
odstotek 

Veljaven 

1 3 1,5 1,5 1,5 

5 2 1,0 1,0 2,5 

7 2 1,0 1,0 3,5 

8 3 1,5 1,5 5,0 

9 21 10,5 10,5 15,5 

10 169 84,5 84,5 100,0 

Skupaj 200 100,0 100,0   

      
Tabela 18: Povezovanje glasov v besedo – nesmiselne besede 
 

    Pogostost  Odstotek  
Veljavni 
odstotek  

Kumulativni 
odstotek 

Veljaven 

3 1 ,5 ,5 ,5 

5 2 1,0 1,0 1,5 

6 5 2,5 2,5 4,0 

7 12 6,0 6,0 10,0 

8 19 9,5 9,5 19,5 

9 45 22,5 22,5 42,0 

10 116 58,0 58,0 100,0 

Skupaj 200 100,0 100,0   

      
Tabela 19: Ponovitev niza besed 
 

    Pogostost  Odstotek  
Veljavni 
odstotek  

Kumulativni 
odstotek 

Veljaven 

2 6 3,0 3,0 3,0 

3 16 8,0 8,0 11,0 

4 49 24,5 24,5 35,5 

5 61 30,5 30,5 66,0 

6 68 34,0 34,0 100,0 

Skupaj 200 100,0 100,0   

      
Tabela 20: Ponovitev povedi 
 

    Pogostost  Odstotek  
Veljavni 
odstotek  

Kumulativni 
odstotek 

Veljaven 

4 7 3,5 3,5 3,5 

5 23 11,5 11,5 15,0 

6 170 85,0 85,0 100,0 

Skupaj 200 100,0 100,0   

      
 

Iz posameznih tabel je razvidno, da je več kot polovica otrok (nad 72 %) znala pravilno poimenovati 

drugi del besede, poiskati rime, besedo ustrezno razčlenila na glasove, povezovala glasove v 
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smiselno besedo in spretno ponovila povedi. Dobra polovica otrok (58 %) je spretno povezovala 

glasove nesmiselne besede. Manj uspešni pa so bili pri ponavljanju niza besed. Pravilno je 

besede ponovilo 34 % otrok.  

 

3.4.1.1 Deskriptivna statistika ocene fonoloških spretnosti 

 

Tabela 21: Fonološke spretnosti 

 

 Spr. N Min Max M σ 

Ugotavljanje drugega dela besede                200 6 10 9,81 ,543 

Iskanje rim 200 4 10 9,53 ,940 

Razčlenitev besede na glasove 200 5 10 9,78 ,765 

Povezovanje glasov v besedo – smiselne 
besede 

200 1 10 9,65 1,267 

Povezovanje glasov v besedo – nesmiselne 
besede 

200 3 10 9,22 1,199 

Ponovitev niza besed 200 2 6 4,85 1,076 

Ponovitev povedi 200 4 6 5,82 ,471 

Veljaven 200 
    

 
• Spr …….………spremenljivka 
• N……….………numerus 
• Min/Max………razpon rezultatov za posamezno spremenljivko 
• M………………aitmetična sredina 
• σ………………..standardna deviacija 
 

Ocene parametrov v Tabeli 21 kažejo, da imajo otroci dokaj dobro razvite fonološke 

spretnosti. Slušno dobro prepoznajo drugi del besede (9,81 od skupno 10), rime (9,53 od 

skupno 10), razčlenjujejo besedo na glasove (9,8 od skupno 10), povezujejo glasove v 

smiselne besede (9,65 od skupno 10), povezujejo besede v nesmiselne besede (9,22 od skupno 

10) in ponavljajo povedi (5,82 od skupno 6).  Nekoliko manj  so spretni v ponavljanju niza 

besed (4,85 od skupno 6).  

Testiranje posameznega otroka je trajalo do 20 minut. Preizkus je potekal individualno.  Po 

mnenju učiteljic, ki so otroke testirale, so posamezne napake pri prepoznavanju drugega dela 

besede, iskanju rim, razčlenjevanju besed na glasove in povezovanju glasov v smiselne in 

nesmiselne besede, pri nekaterih otrocih nastale zaradi dolžine testiranja in posebnosti 

posameznih otrok, ki imajo težave tudi na drugih področjih.  

Med raziskavo smo bili opozorjeni na besedo dež. Predpostavljam, da so učenci besedo 

večinoma izgovorili kot jo zapišejo, kar pa ni v skladu z navodilom učitelja, ki od učenca 

zahteva, da pove glasove. Beseda v testu ni primerna in smo jo iz nadaljnje raziskave izvzeli. 

Glede na to, da se z izločevanjem posameznih elementov Cronbachov koeficient alfa bistveno 
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ne spremeni smo spremenljivke lahko vključili v nadaljnjo raziskavo. 

Učenci so bili zelo uspešni pri ponavljanju povedi, saj si lažje kot posamezne besede 

predstavljajo množico pomensko in oblikovno povezanih besed. Kar so potrdili tudi rezultati 

pri ponavljanju besed. V testu ponavljanja niza besed se število besed povečuje, narašča pa 

tudi dolžina posameznih besed. Otroci so uspešno ponovili niz treh in štirih krajših besed. 

Manj uspešni so bili pri ponavljanju petih besed in štirih daljših besed. 

 

Tabela 22: Skupno število točk ocene fonoloških spretnosti 
 

MAX 62 TOČKE   Pogostost  Odstotek  
Veljaven 
odstotek  

Kumulativni 
odstotek 

Veljaven 

33 1 ,5 ,5 ,5 

43 2 1,0 1,0 1,5 

48 1 ,5 ,5 2,0 

50 4 2,0 2,0 4,0 

52 2 1,0 1,0 5,0 

53 1 ,5 ,5 5,5 

54 5 2,5 2,5 8,0 

55 11 5,5 5,5 13,5 

56 13 6,5 6,5 20,0 

57 8 4,0 4,0 24,0 

58 16 8,0 8,0 32,0 

59 39 19,5 19,5 51,5 

60 37 18,5 18,5 70,0 

61 23 11,5 11,5 81,5 

62 37 18,5 18,5 100,0 

Skupaj 200 100,0 100,0   

      
Tabela 23: Diskriptivna statistika 
 

  N Min Max M σ 

OCENA FONOLOŠKIH SPRETNOSTI 200 33 62 58,65 3,663 

Veljaven 200 
    

      
SKUPNO ŠTEVILO TOČK OCENE FONOLOŠKIH SPRETNOSTI 

   
manj kot 50 % (0–31 točk) 0,0 

    
50 %–75 % točk (32–47 točk) 1,5 

    
75 %–90% točk (48–56 točk) 18,5 

    
90 %–95% točk (57–59 točk) 31,5 

    

95 %–99% točk (60–61 točk) 30,0 
    

100 % točk (62 točk) 18,5 
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3.4.1.2 Zanesljivost merskega instrumentarija 

 

V merski instrument “Test fonološkega procesiranja” je bilo vključenih 7 elementov: 

ugotavljanje drugega dela besede, iskanje rim, razčlenitev besede na glasove, povezovanje 

glasov v besedo – smiselne besede, povezovanje glasov v besedo – nesmiselne besede, 

ponovitev niza besed in ponovitev povedi. 

 

Tabela 24: Statistika zanesljivosti 
 

Cronbachov 
koeficient alfa 

Cronbachov 
koeficient alfa na 

podlagi 
standardiziranih 

postavk 

N postavk 

.629 .672 7 

 

Cronbachov koeficient alfa pokaže zmerno zanesljivost merskega instrumenta (0,629). 

Nato naredimo analizo zanesljivosti testa fonološkega procesiranja, tako da pogledamo, 

kakšen je koeficient Alpha, ko iz analiziranega merskega instrumenta izločimo posamezne 

elemente. 

 
Tabela 25: Skupna statistika 
 

 

M izločevanja 
Prilagajanje 
variance ob 
izločevanju 

Popravek 
elementov 

skupne 
koleracije 

Kvadrat 
mulitple 

koleracije 

Cronbachov 
koeficient alfa 
izločevalnih 
elementov 

Ugotavljanje drugega dela besede               48.83 11.887 .329 .183 .605 

Iskanje rim 49.12 10.337 .363 .202 .584 

Razčlenitev besede na glasove 48.86 11.434 .270 .083 .612 

Povezovanje glasov v besedo – 
smiselne besede 

49.00 9.904 .239 .183 .645 

Povezovanje glasov v besedo – 
nesmiselne besede 

49.43 8.939 .424 .201 .563 

Ponovitev niza besed 53.80 9.196 .470 .246 .544 

Ponovitev stavkov 52.83 11.569 .507 .303 .581 

 
Vidimo, da do majhnega zvišanja zanesljivosti pride edino v primeru, če izločimo element 

“Povezovanje glasov v besedo – smiselne besede”. Preden se odločimo, ali bomo element 

dejansko izločili iz instrumenta, pogledamo še popravek elementov skupne koleracije, kar 

predstavlja Point-biserialni koeficient korelacije med vsakim posameznim elementom na eni 

strani in vsemi ostalimi elementi skupaj na drugi strani. Pri elementu “Povezovanje glasov v 
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besedo – smiselne besede” vidimo, da ta element slabo korelira z vsemi ostalimi elementi, ki 

so vključeni v instrument (velja, da je korelacija med elementi slaba, če je koeficient manjši 

kot 0,3), kar nam kaže, da lahko obstaja statističen razlog, da iz instrumenta izločimo 

omenjeni element. Glede na to, da se z izločevanjem, Cronbachov koeficient alfa zelo malo 

spremeni, bomo kljub temu obdržali vseh 7 elementov v mernem instrumentu. 

 

3.4.2 Analiza razumevanja pri branju 
 

Pri preverjanju razumevanja pri branju smo preverili, kako dobro otrok med danimi besedami 

prepozna sopomenke, protipomenke, manjšalnice, kako spretno dopolnjuje poved z ustrezno 

besedo, sestavlja povedi iz danih besed, zamenja besede v povedi in bere besedilo. 

 

Tabela 26: Iskanje sopomenke  
                    

    Pogostost  Odstotek  
Veljavni 
odstotek  

Kumulativni 
odstotek 

Veljaven 

4 1 ,5 ,5 ,5 

5 4 2,0 2,0 2,5 

7 3 1,5 1,5 4,0 

8 9 4,5 4,5 8,5 

9 37 18,5 18,5 27,0 

10 146 73,0 73,0 100,0 

Skupaj 200 100,0 100,0   

      
Tabela 27: Iskanje protipomenke 
 

    Pogostost  Odstotek  
Veljavni 
odstotek  

Kumulativni 
odstotek 

Veljaven 

1 3 1,5 1,5 1,5 

2 1 ,5 ,5 2,0 

4 2 1,0 1,0 3,0 

6 2 1,0 1,0 4,0 

7 5 2,5 2,5 6,5 

8 7 3,5 3,5 10,0 

9 30 15,0 15,0 25,0 

10 150 75,0 75,0 100,0 

Skupaj 200 100,0 100,0   
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Tabela 28: Iskanje manjšalnice 
 

    Pogostost  Odstotek  
Veljavni 
odstotek  

Kumulativni 
odstotek 

Veljaven 

4 2 1,0 1,0 1,0 

5 3 1,5 1,5 2,5 

6 2 1,0 1,0 3,5 

7 4 2,0 2,0 5,5 

8 7 3,5 3,5 9,0 

9 30 15,0 15,0 24,0 

10 152 76,0 76,0 100,0 

Skupaj 200 100,0 100,0   

      
 
Tabela 29: Poved dopolni z ustrezno besedo 
 

    Pogostost  Odstotek  
Veljavni 
odstotek  

Kumulativni 
odstotek 

Veljaven 

1 1 ,5 ,5 ,5 

3 2 1,0 1,0 1,5 

4 4 2,0 2,0 3,5 

5 5 2,5 2,5 6,0 

6 6 3,0 3,0 9,0 

7 7 3,5 3,5 12,5 

8 20 10,0 10,0 22,5 

9 58 29,0 29,0 51,5 

10 97 48,5 48,5 100,0 

Skupaj 200 100,0 100,0   

      
Tabela 30: Dane besede postavi v smiselne povedi 
 

    Pogostost  Odstotek  
Veljavni 
odstotek  

Kumulativni 
odstotek 

Veljaven 

0 4 2,0 2,0 2,0 

4 2 1,0 1,0 3,0 

5 2 1,0 1,0 4,0 

6 5 2,5 2,5 6,5 

7 5 2,5 2,5 9,0 

8 1 ,5 ,5 9,5 

9 22 11,0 11,0 20,5 

10 159 79,5 79,5 100,0 

Skupaj 200 100,0 100,0   
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Tabela 31: V povedi nadomesti neustrezno besedo  
 

    Pogostost  Odstotek  
Veljavni 
odstotek  

Kumulativni 
odstotek 

Veljaven 

0 4 2,0 2,0 2,0 

1 4 2,0 2,0 4,0 

2 3 1,5 1,5 5,5 

4 6 3,0 3,0 8,5 

5 16 8,0 8,0 16,5 

6 5 2,5 2,5 19,0 

7 9 4,5 4,5 23,5 

8 23 11,5 11,5 35,0 

9 43 21,5 21,5 56,5 

10 87 43,5 43,5 100,0 

Skupaj 200 100,0 100,0   

      
 
Tabela 32: Naloge po branju besedila 
 

    Pogostost  Odstotek  
Veljavni 
odstotek  

Kumulativni 
odstotek 

Veljaven 

1 1 ,5 ,5 ,5 

2 3 1,5 1,5 2,0 

3 2 1,0 1,0 3,0 

4 1 ,5 ,5 3,5 

6 7 3,5 3,5 7,0 

7 16 8,0 8,0 15,0 

8 17 8,5 8,5 23,5 

9 24 12,0 12,0 35,5 

10 29 14,5 14,5 50,0 

11 100 50,0 50,0 100,0 

Skupaj 200 100,0 100,0   

 

Iz posameznih tabel je razvidno, da je več kot polovica otrok (nad 72 %) našla ustrezno  

sopomenko, protipomenko, manjšalnico in dane besede postavila v smiselne povedi. Slaba 

polovica ( 48 %) je poved dopolnila z ustrezno besedo. V povedi je neustrezno besedo spretno 

nadomestilo z ustrezno 43 % otrok. Kar polovica učencev je pravilno rešila naloge po branju 

besedila.  
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3.4.2.1 Deskriptivna statistika ocene razumevanja pri branju 

 
Tabela 33: Razumevanje pri branju 

 

 Spr. N Min Max M σ 

iskanje sopomenke                     200 4 10 9,55 ,991 

iskanje protipomenke 200 1 10 9,43 1,502 

iskanje manjšalnice 200 4 10 9,55 1,079 

poved dopolni z ustrezno besedo 200 1 10 8,93 1,607 

dane besede postavi v smiselne povedi 200 0 10 9,40 1,736 

v povedi nadomesti neustrezno besedo  200 0 10 8,24 2,464 

naloge po branju besedila 200 1 11 9,57 2,026 

skupaj N  200         

      
• Spr …….………spremenljivka 
• N……….………numerus 
• Min/Max………razpon rezultatov za posamezno spremenljivko 
• M………………aitmetična sredina 
• σ………………..standardna deviacija 

 

Ocene parametrov kažejo, da otroci zelo dobro poznajo sopomenke (9,55 od 10), 

protipomenke (9,43 od 10), manjšalnice (9,55 od 10), iz danih besed sestavijo smiselno 

poved (9,40 od 10). Nekaj težav so imeli pri dopolnjevanju povedi z ustrezno besedo (8,93 

od 10)  in v nadomeščanju neustrezne besede v povedi (8,24 od 10). Dokaj spretno pa so 

reševali naloge po branju besedila (9,57 od 11). 

Testiranje skupine otrok je trajalo 45 minut po predhodni razlagi in skupnem pregledu 

posameznih nalog. Po oceni učiteljic, ki so ocenjevale otroke, so se posamezne napake pri 

določevanju sopomenk, protipomenk in manjšalnic pojavile pri otrocih, ki so že imeli težave 

pri Testu fonološkega zavedanja, kar smo predpostavljali tudi v naši raziskavi.  

Naloge Dopolni poved z ustrezno besedo, Dane besede postavi v smiselne poved in V povedi 

nadomesti neustrezno besedo, avtorice M. Koren (1994) so nastale kot dopolnilo in 

popestritev pri pouku slovenščine. Osnovni namen nalog je vaja branja preprostih besedil in 

razumevanje prebranega. Rešitev nalog je več, v raziskavi smo ponudili le eno izmed njih in 

dopustili, da otroci najdejo svoje rešitve, ki so smiselne in jih znajo utemeljiti. Po mnenju 

učiteljic so omenjene naloge zaradi zabavne vsebine učence motivirale za nadaljnje 

reševanje nalog.  

Z nalogo Branje besedila smo preverili, ali učenec razume bistvo prebranega in v besedilu 

najde zahtevane podatke, saj smo predvidevali, da v 45 minutah, kolikor je bilo otrokom na 
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voljo za reševanje Testa za razumevanje pri branju, ne bo mogoče ob branju besedila 

preverjati še bralne strategije. Ponuja pa se kot možnosti za nadaljnje raziskave s področja 

branja pri otrocih ob koncu prvega triletja. 

Tudi po mnenju učiteljic je bil test obsežen in večina učencev je za reševanje porabila ves 

namenjen čas, kar je vplivalo tudi na pravilnost rešitev in nepopolno reševanje nalog.  

Učenci so ob hitrem branju besedila lahko našli zahtevane podatke. Nekaj učencev je ob 

odgovorih zapisalo drugačne rešitve od predvidevanih, a po mnenju učiteljic ustrezne in so 

bile upoštevane. 

 

Učiteljice so opozorile, da nekateri otroci ob koncu 1. triade še vedno ne uporabljajo pisanih 

črk, pač pa zapisujejo z malimi ali velikimi tiskanimi črkami, težave so imeli pri zapisovanju 

težjih besed, pogostem spuščanju posameznih črk, zapisovanju povedi z veliko začetnico in 

pozabljanjem pike ob koncu povedi. 

 

Primeri: 

»Dopolni poved z ustrezno besedo« 

☺ Igral sem se z igračami, zdaj bom pa prebral še tole zanimivo knjigo/zgodbico/pravljico. 

☺ Primož hrani drobno ptico. Okoli vratu ji je zavezal črtast/topel/zelen šal. 

☺ Micka že pol ure govori po telefonu. Ne bi smela toliko časa klepetati/govoriti/telefonirati. 

� Primož hrani drobno hišico. Okoli vratu ji je zavezal slana šal, da je ne zebe. 

� Drevesa imajo že zelene ograje. V deželo je prišla list. /V deželo je prišla miška. 

� Žabica Donda je napisala zajcu Lojzetu darila. 

Kot neustrezne rešitve so učiteljice navedle nesmiselne povedi, povedi, ki jih učenci niso 

znali razložiti ali pa učenci naloge niso rešili.  

 

 »Besede postavi v smiselne povedi« 

Večina otrok je izbrala pričakovano poved, ker učence sistematično učimo tvoriti povedi.  

Učiteljice so utemeljile, da je nekaj učencev znalo utemeljiti svoj izbor povedi kot »tako sem 

jo slišal/prebral v zgodbi« ali »mi tako rečemo«, nekateri so izbirali povedi naključno ali pa 

naloge niso reševali. 

 

»V povedi nadomesti neustrezno besedo« 

☺ Za kosilo smo dobili juho v skodelici. /Za kosilo smo v skodelici dobili juho. 

☺ Manca je sedla na zarjavelo ograjo. /Na zarjavelo ograjo je sedla Manca. 
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☺ Opica se guga na ograji./Na ograji se guga opica. 

☺ Sedem hišic ima okna. /Hišica ima sedem oken. 

� Včeraj je bila na programu slaba televizija. 

� V živalskem vrtu živi velik fazan. 

� Fazan živi v velikih živi. 

� Od gumba so mi padle hlače. 

Učiteljice so opazile, da kar nekaj učencev, ki pri dani nalogi niso bili uspešni, nalog ni 

rešilo do konca, spuščali so posamezne besede, nekateri pa so povedi samo prepisali. Tem 

otrokom se je zdela ta naloga najtežja, zato so nalogo nekateri tudi opustili. Pogosto jim je 

zmanjkalo časa za reševanje.  

 

»Branje besedila«Odgovori na vprašanja 

☺ a) Kralji in plemiči so gradili obzidja in gradove./Kralji in plemiči so gradili gradove z 

dvižnim mostom. 

☺ b) Viteze so prepoznali po pogumu./Viteze so prepoznali po grbu. 

☺ c) Gostje so na gostijah jedli in poslušali pesmi./Gostje so na gostijah jedli z rokami in kosti 

metali pod mizo. 

� a) Kralji in plemiči so gradili, da niso mogli sovražniki notr. 

� b) Viteze so prepoznali po oklepih. 

� c) Sladice, potice in… 

Opaziti je bilo, da kljub pravilni rešitvi učenci ne tvorijo povedi, ampak zapišejo rešitev z 

eno ali več besedami.  

 

Tabela 34:Skupno število točk ocene razumevanja pri branju 

 

MAX 71 TOČKA   Pogostost  Odstotek  
Veljavni 
odstotek  

Kumulativni 
odstotek 

Veljavnost 

24 1 ,5 ,5 ,5 

30 2 1,0 1,0 1,5 

33 3 1,5 1,5 3,0 

36 1 ,5 ,5 3,5 

44 1 ,5 ,5 4,0 

47 2 1,0 1,0 5,0 

49 2 1,0 1,0 6,0 

50 2 1,0 1,0 7,0 

52 2 1,0 1,0 8,0 

54 3 1,5 1,5 9,5 

56 3 1,5 1,5 11,0 

57 3 1,5 1,5 12,5 
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58 8 4,0 4,0 16,5 

59 3 1,5 1,5 18,0 

60 2 1,0 1,0 19,0 

61 4 2,0 2,0 21,0 

62 9 4,5 4,5 25,5 

63 2 1,0 1,0 26,5 

64 2 1,0 1,0 27,5 

65 15 7,5 7,5 35,0 

66 15 7,5 7,5 42,5 

67 11 5,5 5,5 48,0 

68 21 10,5 10,5 58,5 

69 28 14,0 14,0 72,5 

70 14 7,0 7,0 79,5 

71 41 20,5 20,5 100,0 

Skupaj 200 100,0 100,0   

      
 
Tabela 35: Diskriptivna statistika 
 

 Spr. N Min Max M σ 

OCENA RAZUMEVANJA PRI BRANJU 200 24 71 64,65 
8,51

6 

Veljavnost 200 
    

      
SKUPNO ŠTEVILO TOČK OCENE RAZUMEVANJA PRI BRANJU 

    

manj kot 50 % (0–35 točk) 3,0 
    

50 %–75 % točk (36–53 točk) 5,0 
    

75 %–90% točk (54–64 točk) 19,5 
    

90 %–95% točk (65–67 točk) 20,5 
    

95 %–99% točk (68–70 točk) 31,5 
    

100 % točk (71 točk) 20,5 
    

 

3.4.2.2 Zanesljivost merskega instrumentarija 

 

V merski instrument “Test razumevanja pri branju” je vključenih 7 elementov: iskanje 

sopomenke, iskanje protipomenke, iskanje manjšalnice, poved dopolni z ustrezno besedo, 

dane besede postavi v smiselne povedi, v povedi nadomesti neustrezno besedo in naloge po 

branju besedila. 

Cronbachov koeficient alfa pokaže zgledno zanesljivost merskega instrumenta (0,842). 

Naredimo še analizo zanesljivosti testa razumevanja pri branju tako, da pogledamo, kolikšen 

je koeficient Alpha, ko iz analiziranega merskega instrumenta izločimo posamezne elemente. 
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Tabela 36: Statistika zanesljivosti 
  

Cronbachov koeficient 
alfa 

Cronbachov koeficient 
alfa na standardiziranih 

elementih 
N elementov 

.842 .860 7 

 
Tabela 37: Statistika skupine 

 

 Lestvica 

aritmetične 

sredine 

izločevalnih 

elementov 

Lestvica varianc 

izločevalnih 

elementov 

Skupna koleracija 

izločevalnih 

elementov 

Kvdsrat multiple 

koleracija 

Cronbachov 

koeficient alfa 

izločevalnih 

elementov 

Iskanje sopomenke                    55.10 64.281 .457 .324 .842 

Iskanje protipomenke 55.22 56.806 .595 .587 .821 

Iskanje manjšalnice 55.11 60.155 .670 .584 .821 

Poved dopolni z ustrezno 

besedo 
55.73 52.411 .754 .586 .797 

Dane besede postavi v 

smiselne povedi 
55.26 51.899 .704 .618 .803 

V povedi nadomesti 

neustrezno besedo  
56.41 45.550 .629 .482 .828 

Naloge po branju besedila 55.09 51.726 .573 .369 .827 

 
Z izločevanjem katere koli spremenljivke vključene v merski instrument nam  koeficient 

Cronbachov koeficient alfa pokaže manjšo ali enako vrednost, kar pomeni, da lahko obdržimo 

vseh 7 spremenljivk in na ta način dostežemo maksimalno zanesljivost testa razumevanja pri 

branju. 
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3.4.3 Povezanost med oceno fonoloških sposobnosti in oceno razumevanja 
pri branju 
 
H1: Obstaja statistično značilna povezanost med oceno fonoloških sposobnosti in oceno 

razumevanja pri branju učencev.  

Hipoteza 1 predpostavlja povezanost ocene fonoloških sposobnosti in ocene razumevanja pri 

branju. 

Na podlagi skupnega števila zbranih točk pri fonoloških sposobnostih kot tudi pri delu 

razumevanja pri branju formiramo skupine učencev: 

 

Tabela 38: Ocena fonoloških spretnosti 

 
Skupno število točk 

Delež 
odg. 

manj kot 50 % (0–31 točk) 0.0 
50 %–75% točk (32–47 točk) 1.5 
75 %–90% točk (48–56 točk) 18.5 
90 %–95% točk (57–59 točk) 31.5 
95 %–99% točk (60–61 točk) 30.0 
100 % točk (62 točk) 18.5 

 
Tabela 39: Ocena razumevanja pri branju 

 
Skupno število točk 

Delež 
odg. 

manj kot 50 % (0–35 točk) 3.0 
50 %–75 % točk (36–53 točk) 5.0 
75 %–90 % točk (54–64 točk) 19.5 
90 %–95 % točk (65–67 točk) 20.5 
95 %–99 % točk (68–70 točk) 31.5 
100 % točk (71 točk) 20.5 

 
Preverimo naprej kontingenčno tabelo za fonološke spretnosti in razumevanje pri branju. 

 
Tabela 40: Kontingenčna tabela ocena razumevanja pri branju/ocena fonoloških spretnosti  
 

  OCENA FONOLOŠKIH SPRETNOSTI 

Skupaj   50 %–75 % 
točk (32–47 

točk) 

75 %–90 % 
točk (48–56 

točk) 

90 %–95 % 
točk (57–59 

točk) 

95 %–99 % 
točk (60–61 

točk) 

100 % točk 
(62 točk) 

OCENA 
RAZUMEVANJA 
PRI BRANJU 

manj kot 50 % (0–35 
točk) 

2 1 3 0 0 6 

50 %–75 % točk (36–
53 točk) 

0 6 1 1 2 10 
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75 %–90 % točk (54–
64 točk) 

1 13 14 8 3 39 

90 %–95 % točk (65–
67 točk) 

0 4 8 18 11 41 

95 %–99 % točk (68–
70 točk) 

0 9 18 24 12 63 

100 % točk (71 točk) 0 4 19 9 9 41 

Skupaj 3 37 63 60 37 200 

 

Test Hi-kvadrat nam, pri stopnji tveganja 0,05, pokaže, da obstajajo značilne razlike v številu 

učencev med posameznimi skupinami pri fonoloških spretnosti in skupinami razumevanja pri 

branju (p < 0,01). 

 
Tabela 41:  Test Hi-kvadrat  
 

 Vrednost df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearsonov hi-kvadrat 82.977a 20 .000 

Razmerje verjetij 53.710 20 .000 

Linear-by-Linear Association 14.227 1 .000 

N veljavnih primerov 200   
 

 
Kje točno so nastale razlike, ugotovimo s pomočjo z-testa, pri stopnji tveganja 0,05, pri čemer 

primerjamo deleže učencev v ustreznih skupinah na oceni fonoloških spretnosti in oceni 

razumevanja pri branju. Ugotovimo, da obstajajo statistično značilne razlike med skupinami 

pri zbranih do 75 % točk kot tudi pri zbranih 90–95 % točk, oz. lahko rečemo, da je značilno 

manj učencev, ki so pri oceni fonoloških spretosti zbrali do 75 % točk, kot jih je v podobni 

skupini pri oceni razumevanja pri branju. Na drugi strani je učencev, ki so pri fonoloških 

sposobnostih zbrali 90–95 % točk, značilno več kot tistih, ki so pri oceni razumevanja pri 

branju zbrali enak delež maksimalnega števila točk.  

 

Za vsako skupino učencev pri fonoloških spretnosti izračunamo povprečno število zbranih 

točk za razumevanje pri branju. Vidimo, da se s povečevanjem stopnje fonoloških sposobnosti 

učencev povečuje povprečno število zbranih točk v razumevanju pri branju. Preverimo še, ali 

obstajajo statistično značilne razlike med prikazanimi povprečji. 
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Tabela 42: Povprečja 

OCENA RAZUMEVANJA PRI BRANJU 

 

N M σ 
Standardna 

napaka 

95 % Interval zaupanja M 

Min Max OCENA 
FONOLOŠKIH 
SPRETNOSTI 

Spodnja meja Zgornja meja 

50 %–75 % točk (32–47 
točk) 

3 38.00 13.856 8.000 3.58 72.42 30 54 

75 %–90% točk (48–56 
točk) 

37 60.22 10.602 1.743 56.68 63.75 24 71 

90 %–95% točk (57–59 
točk) 

63 65.25 8.610 1.085 63.09 67.42 33 71 

95 %–99 % točk (60–61 
točk) 

60 66.67 4.024 .519 65.63 67.71 52 71 

100 % točk (62 točk) 37 66.95 5.607 .922 65.08 68.82 47 71 

Skupaj 200 64.65 8.516 .602 63.46 65.84 24 71 

 
• N……….………numerus 
• Min/Max………razpon rezultatov za posamezno spremenljivko 
• M………………aitmetična sredina 
• σ………………..standardna deviacija 

 
Povprečja bomo primerjali s pomočjo t-testa za neodvisne vzorce, in sicer 4 skupine nad 75 % 

zbranih točk, pri čemer bomo za preverjanje homogenosti varianc uporabili Levenov test 

enakosti varianc. 

 
Test 43: T-test za neodvisne vzorce 
 

Primerjanje parov 
Levenov test enakosti varianc 

t-test za neodvisne 
vzorce 

F statistika p (značilnost) p (značilnost) 
75 %–90 % točk (48–56 točk) &  
90 %–95% točk (57–59 točk) 

3,276 0,073 0,011 

75 %–90 % točk (48–56 točk) & 
95 %–99 % točk (60–61 točk) 

27,757 <0,01 <0,01 

75 %–90 % točk (48–56 točk) & 
100 % točk (62 točk) 

12,072 <0,01 <0,01 

90 %–95% točk (57–59 točk) & 
95 %–99 % točk (60–61 točk) 

8,651 <0,01 0,243 

90 %–95% točk (57–59 točk) & 
100 % točk (62 točk) 

3,081 0,082 0,288 

95 %–99 % točk (60–61 točk) & 
100 % točk (62 točk) 

0,605 0,439 0,776 

 
Zaključimo lahko (s tveganjem 0,05), da so učenci, ki so zbrali do 90 % točk pri oceni 

fonoloških spretnosti, v povprečju zbrali značilno manj točk tudi pri oceni razumevanja pri 

branju, kot učenci, ki so pri fonoloških sposobnostih zbrali več kot 90 % točk. 

Na podlagi opravljenih testov lahko sprejmemo raziskovalno hipotezo 1, oz. lahko 

zaključimo, da obstaja statistično značilna povezanost med oceno fonoloških sposobnosti in 

oceno razumevanja pri branju učencev. 
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3.4.4 Vpliv spola, starosti in socialnokulturne ravni otroka na fonološke 
spretnosti 
 
H2: Spol, starost in socialnokulturna raven otroka vplivajo na razvitost fonoloških 

spretnosti. 

 
Hipoteza 2 predpostavlja da spol, starost in socialnokulturna raven otroka vplivajo na razvoj 

fonoloških spretnosti. 

 
3.4.4.1 Spol 

 
S pomočjo t-testa za neodvisne vzorce preverimo, ali spol vpliva na razvitost fonoloških 

spretnosti učencev. Poglejmo najprej povprečno število zbranih točk pri oceni fonoloških 

spretnosti pri moških in ženskah. Učenke imajo nekoliko večje povprečno število točk kot 

učenci; ali je to značilna  razlika, preverimo s t-testom. 

 

Tabela 44: Povprečje glede na spol 

 

 Spol 
otroka 

N M σ Standardna napaka 

OCENA FONOLOŠKIH 
SPRETNOSTI 

moški 91 57.97 4.451 .467 

ženski 109 59.21 2.739 .262 

 
• N……….………numerus 
• M………………aitmetična sredina 
• σ………………..standardna deviacija 

 
Tabela 45: Test neodvisnih vzorcev 

 

  Levenov test 
enakosti 
varianc 

t-test za neodvisne vzorce 

    95% interval 
zaupanja razlik 

  
F Sig. t df 

Sig. (2-
tailed) 

M razlik 
Standardna 

napaka 
razlik 

Spodnji Zgornji 

OCENA 
FONOLOŠKIH 
SPRETNOSTI 

Predvidevanje 
enakosti varianc 

5.267 .023 -2.421 198 .016 -1.244 .514 -2.257 -.231 

Ne 
predvidevanje 
enakosti 
varianc 

  -2.324 143.913 .022 -1.244 .535 -2.302 -.186 

 

Levenov test enakosti varianc je pokazal, da je vrednost statistike F značilna, zato v Tabeli 45 

beremo rezultate t-testa, kjer ne predpostavljamo enakosti varianc. 
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Rezultati t-testa za neodvisne vzorce, pri katerem ne predvidevamo enakih varianc za oceno 

fonoloških sposobnosti so, na spremenljivki »spol« (Levenov test enakosti varianc: F = 5,267, 

p = 0,023) pokazali, da imajo učenke statistično značilno večjo stopnjo fonoloških 

spretnosti kot učenci (t = -2,324, p = 0,022).  

 

3.4.4.2 Starost 

 

V vzorcu smo zajeli učence 3. razreda oz. učence, ki so na isti stopnji šolanja (stari 9 in 10 

let). To, ali so učenci, stari 9 ali 10 let, ne vpliva na njihovo stopnjo fonoloških spretnosti, 

kar potrdi tudi t-test za neodvisne vzorce (t = -0,575, p = 0,566). 

 
Tabela 46: Statistika skupine 
 

 Starost 
otroka 

N M σ 
Standardna napaka 

M 

OCENA FONOLOŠKIH 
SPOSOBNOSTI 

9 170 58.58 3.815 .293 

10 30 59.00 2.665 .487 

 
• N……….………numerus 
• M………………aitmetična sredina 
• σ………………..standardna deviacija 

 
3.4.4.3 Število otrok v družini 

 
Tabela 47: Prikaz števila otrok 

 

OCENA FONOLOŠKIH SPOSOBNOSTI 

 
N M σ 

Standardna 
napaka 

95% interval zaupanja M 
Min Max 

Št. otrok Spodnja meja Zgornja meja 

1 43 58.00 4.359 .665 56.66 59.34 43 62 

2 93 59.20 3.543 .367 58.47 59.93 33 62 

3 ali več 64 58.27 3.238 .405 57.46 59.07 50 62 

Skupaj 200 58.65 3.663 .259 58.13 59.16 33 62 

 

Ne glede na to, ali prihajajo iz družin z enim, dvema, ali več otroki, imajo približno enak nivo 

razvitosti fonoloških spretnosti. S pomočjo testa ANOVA preverimo, ali obstajajo statistično 

značilne razlike med številom otrok v družini in stopnjo fonoloških spretnosti učencev. 
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Tabela 48: Anova 
 
OCENA FONOLOŠKIH SPOSOBNOSTI 

 Vsota kvadratov df M kvadratov F Sig. 

Med skupinami 56.192 2 28.096 2.118 .123 

Znotraj skupin 2613.603 197 13.267   

Skupaj 2669.795 199    
 
Predvidevamo enake variance na odvisni spremenljivki “Ocena fonoloških sposobnosti” 

(Levenov test ni statistično značilen, p = 0,25). 

 

Rezultat testa ANOVA (F = 2,118, p = 0,123) nam kaže, da so razlike med analiziranimi 

skupinami nastale slučajno oz. da število otrok v družini ne vpliva na stopnjo razvitosti 

fonoloških spretnosti učencev, kar ni bilo pričakovano. Tako delno zavrnemo  hipotezo 2 pri 

vplivu števila otrok v družini na določene fonološke spretnosti. 

 

3.4.4.4 Izobrazba staršev 

 
Za vsakega učenca smo zbrali podatke o izobrazbi obeh njegovih staršev. Če ovrednotimo 

nivo izobrazbe vsakega od staršev s točkami (osnovna ali poklicna = 1 točka, srednja = 2 

točki in višja ali visoka = 3 točke) in potem zberemo točke izobrazbe očeta in matere, dobimo 

„izobrazbo staršev“. 

 
Tabela 49: Izobrazba staršev 
 

Št. zbranih točk za 
oba starša skupaj 

Frekvenca Odstotek Veljavni odstotek 
Kumulativni 

odstotek 

Veljaven 

2 4 2.0 2.0 2.0 

3 13 6.5 6.5 8.5 

4 76 38.0 38.0 46.5 

5 35 17.5 17.5 64.0 

6 72 36.0 36.0 100.0 

Skupaj 200 100.0 100.0  

 
Družine razdelimo v dve skupini, in sicer v eno skupino uvrstimo družine, v kateri ima eden 

od staršev višjo ali visoko izobrazbo, drugi pa minimalno srednjo izobrazbo (št. točk 5 ali 6), 

v drugo skupino pa vse ostale družine (št. točk 2, 3 ali 4). Nato pogledamo, ali obstajajo 

razlike v fonoloških spretnostih med skupinami anketiranih učencev glede na izobrazbo 

staršev. 
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Tabela 50: Oblikovanje dveh skupin 

 

 Izobrazba 
staršev 

N M σ 
Standardna napaka 

M  

OCENA FONOLOŠKIH 
SPOSOBNOSTI 

Do 4 točke 93 57.53 4.457 .462 

5 ali 6 točk 107 59.62 2.429 .235 

 
Vidimo, da imajo učenci, ki prihajajo iz “bolj izobraženih” družin, tudi bolj razvite 

fonološke spretnosti. T-test za neodvisne vzorce, pri stopnji tveganja 0,05, kjer ne 

predvidevamo enakih varianc (Levenov test je značilen, p < 0,01), ta rezultat tudi statistično 

potrdi (t = -4,032, p < 0,01). 

 

Tabela 51: Test neodvisnih vzorcev 
 

  Levinov test 
enakosti varianc 

t-test za enakost M 

    95% interval 
zaupanja razlik 

  F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

M razlik 
Standardna 
napaka M 

Spodnji Zgornji 

OCENA 
FONOLOŠKIH 
SPOSOBNOST
I 

Predvidevanje 
enakosti 
varianc 

13.680 .000 -4.189 198 .000 -2.090 .499 -3.074 -1.106 

Ne 
predvidevanje 
enakosti 
varianc 

  -4.032 137.669 .000 -2.090 .518 -3.115 -1.065 

 
3.4.4.5 Trajanje obiskovanja vrtca 

 
Učence razdelimo v naslednje skupine, glede na to, koliko časa so obiskovali vrtec, in za 

vsako skupino poglejmo povprečno število zbranih točk pri oceni fonoloških spretnosti. 

 

Tabela 52: Oblikovanje dveh skupin 
 
OCENA FONOLOŠKIH SPOSOBNOSTI 

 

N M σ 
Standardna 

napaka 

95 % interval zaupanja za M 

Min Max Trajanje 
obiskovanja 
vrtca 

Spodnja meja  Zgornja meja 

Do 1 leta 28 59.64 1.830 .346 58.93 60.35 55 62 

2-3 leta 87 57.85 4.726 .507 56.84 58.86 33 62 

4-5 let 85 59.13 2.572 .279 58.57 59.68 50 62 

Skupaj 200 58.65 3.663 .259 58.13 59.16 33 62 
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Povprečja bomo primerjali s pomočjo t-testa za neodvisne vzorce, pri čemer bomo za 

preverjanje homogenosti varianc uporabili Levenov test enakosti varianc. 

 

Tabela 53: Primerjanje parov 

 

Primerjanje 
parov 

Levenov test enakosti varianc 
t-test za neodvisne 

vzorce 
F statistika p (značilnost) p (značilnost) 

Do 1 leta &  
2–3 leta 

7,779 <0,01 <0,01 

Do 1 leta & 
4–5 let 

3,174 0,078 0,331 

2–3 leta & 
4–5 let 

9,186 <0,01 0,029 

 
Zaključimo lahko (s tveganjem 0,05), da so učenci, ki so vrtec obiskovali 2–3 leta, v 

povprečju zbrali značilno manj točk pri oceni fonoloških spretnosti kot učenci, ki so 

vrtec obiskovali manj kot 2 leti ali več kot 3 leta. 

 

Na osnovi podatkov iz vzorca in opravljenih testov, pri stopnji tveganja 0,05, lahko 

sprejmemo hipotezo 2, oz. lahko zaključimo, da spol in socialnokulturna raven otroka 

(izobrazba staršev in trajanje obiskovanja vrtca) vplivajo na razvitost fonoloških spretnosti in 

delno zavrnemo hipotezo 2 pri vplivu števila otrok v družini na določene fonološke spretnosti. 
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3.4.5 Vpliv spola, starosti in socialnokultutne ravni otroka na razumevanje 
pri branju 
 
H3: Spol, starost in socialnokulturna raven otroka vplivajo na razumevanje pri branju. 

Hipoteza 3 predpostavlja da spol, starost in socialnokulturna raven otroka vplivajo na 

razumevanje pri branju. 

 
3.4.5.1 Spol 

 
S pomočjo t-testa za neodvisne vzorce preverimo, ali spol vpliva na razumevanje pri branju 

pri učencih. Poglejmo najprej povprečno število zbranih točk pri oceni razumevanja pri branju 

za moške in ženske. Tako kot pri oceni fonoloških spretnosti imajo učenke tudi tu nekoliko 

večje povprečno število točk kot učenci. Ali je to značilna razlika, preverimo s t-testom. 

 

Tabela 54: Povprečje glede na spol 

 

 Spol 
otroka 

N M σ 
Standardna napaka  

M 

OCENA RAZUMEVANJA PRI 
BRANJU 

moški 91 63.52 10.447 1.095 

ženski 109 65.60 6.380 .611 

 
Tabela 55: Test neodvisnih vzorcev 

 

  Levenov test 
enakosti varianc 

t-test enakosti M 

    95% interval 
zaupanja razlik 

  
F Sig. t df 

Sig. (2-
tailed) 

M razlik 
Standardna 

napaka 
razlik 

Spodnji Zgornji 

OCENA 
RAZUMEVAN
JA PRI 
BRANJU 

Predvidevanje 
enakosti 
varianc 

9.361 .003 -1.728 198 .085 -2.080 1.203 -4.453 .293 

Ne 
predvidevanje 
enakosti 
varianc 

  -1.658 143.203 .099 -2.080 1.254 -4.559 .399 

 
Levenov test enakosti varianc je pokazal, da je vrednost statistike F značilna, zato v Tabeli 55 

beremo rezultate t-testa, kjer ne predpostavljamo enakosti varianc. 

 

Rezultati t-testa za neodvisne vzorce, kjer ne predvidevamo enakih varianc za oceno 

razumevanja pri branju, na spremenljivki »spol« (Levenov test enakosti varianc: F = 9,361, p 

< 0,01), so pokazali, da je razlika med učenkami in učenci nastala slučajno (t = -1,658, p = 
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0,099) oz. lahko rečemo, da spol ne vpliva na sposobnost razumevanja pri branju učencev 

kar ni bilo pričakovano.  

 

3.4.5.2 Starost 

 

V vzorcu smo zajeli učence 3. razreda oz. učence, ki so na isti stopnji šolanja (stari 9 in 10 

let). To, ali so učenci stari 9 ali 10 let, ne vpliva na njihovo stopnjo razumevanja pri 

branju, kar potrdi tudi t-test za neodvisne vzorce (t = -1,725, p = 0,089). 

 

Tabela 56: Statistika skupine 

 

 Starost 
otroka 

N M Σ 
Standardna napaka 

M 

OCENA RAZUMEVANJA PRI 
BRANJU 

9 170 64.35 8.970 .688 

10 30 66.33 5.033 .919 

 
 
3.4.5.3 Število otrok v družini 

 
Tabela 57: Prikaz števila otrok 
 
OCENA RAZUMEVANJA PRI BRANJU 

 
N M σ 

Standardna 
napaka 

95 % interval zaupanja M 
Min Max 

 Spodnja meja Zgornja meja 

1 43 64.26 11.238 1.714 60.80 67.71 24 71 

2 93 66.44 5.430 .563 65.32 67.56 36 71 

3 ali več 64 62.31 9.563 1.195 59.92 64.70 33 71 

Skupaj 200 64.65 8.516 .602 63.46 65.84 24 71 

 
Učenci, ki prihajajo iz družin z dvema otrokoma, imajo nekoliko višji nivo razumevanja 

pri branju, kot učenci, ki prihajajo iz družin z manj kot 2 otroka ali družin s 3 ali več 

otroki. T-test za neodvisne vzorce, pri stopnji tveganja 0,05, pokaže značilno razliko v stopnji 

razumevanja pri branju edino med učenci, ki prihajajo iz družin z 2 otrokoma in učenci, ki 

prihajajo iz družin s 3 ali več otroki.  
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3.4.5.4 Izobrazba staršev 

 

Podobno kot pri analizi vpliva izobrazbe staršev na fonološke sposobnosti otrok razdelimo 

družine v dve skupini, in sicer v eno skupino uvrstimo družine, v katerih ima eden izmed 

staršev višjo ali visoko izobrazbo, drugi pa minimalno srednjo izobrazbo (št. točk 5 ali 6), v 

drugo skupino pa vse ostale družine (št. točk 2, 3 ali 4). Nato pogledamo, ali obstajajo razlike 

v razumevanju pri branju glede na izobrazbo staršev med skupinami anketiranih učencev . 

 
Tabela 58: Oblikovanje dveh skupin 
 

 Izobrazba 
staršev 

N M σ 
Standardna napaka 

M 

OCENA RAZUMEVANJA PRI 
BRANJU 

do 4 točke 93 61.66 10.585 1.098 

5 ali 6 točk 107 67. 5 4.922 .476 
 

 
Vidimo, da imajo učenci, ki prihajajo iz “bolj izobraženih” družin, tudi bolj razvito 

razumevanje pri branju. T-test za neodvisne vzorce, pri stopnji tveganja 0,05, kjer ne 

predvidevamo enakih varianc (Levenov test je značilen, p < 0,01), ta rezultat tudi statistično 

potrdi (t = -4,678, p < 0,01). 

 
Tabela 59: Test neodvisnih vzorcev 
 

  Levenov test 
enakosti 
varianc 

t-test za enakost M 

    95% interval 
zaupanja razlik 

  
F Sig. t df 

Sig. (2-
tailed) 

M razlik 
Standardna  

napaka 
razlik 

Spodnji Zgornji 

OCENA 
RAZUMEVAN
JA PRI 
BRANJU 

Predvidevanje 
enakosti varianc 

35.451 .000 -4.895 198 .000 -5.596 1.143 -7.851 -3.342 

Ne 
predvidevanje 
enakosti 
varianc 

  -4.678 125.973 .000 -5.596 1.196 -7.964 -3.229 

 
3.4.5.5 Trajanje obiskovanja vrtca 

 
Učence razdelimo v naslednje skupine glede na to, koliko časa so obiskovali vrtec, in za 

vsako skupino pogledamo povprečno število zbranih točk pri oceni razumevanja pri branju. 
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Tabela 60: Oblikovanje skupin 

 

OCENA RAZUMEVANJA PRI BRANJU 

 
N M σ 

Standardna 
napaka 

95% interval zaupanja M 
Min Max 

 Spodnja meja Zgornja meja 

Do 1 leta 28 65.11 6.309 1.192 62.66 67.55 44 71 

2-3 leta 87 65.18 8.670 .930 63.34 67.03 24 71 

4-5 let 85 63.95 9.012 .977 62.01 65.90 33 71 

Skupaj 200 64.65 8.516 .602 63.46 65.84 24 71 

 

Test ANOVA (skupaj z Levenovim testom za preverjanje homogenosti varianc in stopnjo 

tveganja 0,05) pokaže, da ne obstajajo statistično značilne razlike med omenjenimi 

skupinami v stopnji razumevanja pri branju.  

 

Test 61: Anova 

 

OCENA RAZUMEVANJA PRI BRANJU 

 Vsota kvadratov df Kvadrat M F Sig. 

Med skupinama 71.952 2 35.976 .493 .611 

Znotraj skupine 14361.548 197 72.901   

Skupaj 14433.500 199    
 

Enake variance predvidevamo na odvisni spremenljivki “Ocena razumevanja pri branju” 

(Levenov test ni statistično značilen, p = 0,393). 

 

Na osnovi podatkov iz vzorca in opravljenih testov, pri stopnji tveganja 0,05, lahko 

zaključimo hipotezo 3, da socialnokulturna raven otroka (izobrazba staršev in število otrok v 

družini) vpliva na razumevanje pri branju in delno zavrnemo hipotezo 3 pri vplivu spola, 

starosti in trajanja obiskovanja vrtca, števila otrok v družini na razumevanje pri branju. 
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3.4.6 Vpliv bilingvizna na razvoj fonoloških spretnosti 
 

H4: Bilingvizem v družini vpliva na razvoj fonoloških spretnosti. 
  
Hipoteza 4 trdi, da bilingvizem v družini vpliva na razvoj fonoloških spretnosti. 

 

Pri več kot 90 % družin, zajetih v vzorcu, je slovenščina edini jezik sporazumevanja v družini. 

Kljub temu bomo za del zajetih bilingvističnih družin preverili, ali obstajajo razlike v 

povprečnem številu zbranih točk pri oceni fonoloških spretnosti otrok v primerjavi z otroki, ki 

prihajajo iz družin, v katerih je slovenščina edini jezik sporazumevanja. S pomočjo t-testa za 

neodvisne vzorce preverimo, ali bilingvizem v družini vpliva na razvitost fonoloških 

spretnosti učencev.  

 

Tabela 61: Statistika skupine 
 

Ali je slovenščina edini jezik sporazumevanja 
v vaši družini? 

N M σ 
Standardna napaka 

M 

OCENA FONOLOŠKIH 
SPOSOBNOSTI 

da 184 58.81 3.359 .248 

ne 16 56.75 6.017 1.504 

 
Point-biseralni koeficient korelacije (rpb = -0,153) pokaže majhno tendenco, da imajo učenci 

iz družin, v katerih je slovenščina edini jezik sporazumevanja, nekoliko večje povprečje 

zbranih točk pri oceni fonoloških sposobnosti. 

 
Tabela 62: Test neodvisnih vzorcev 
 

  Levenov test 
enakosti varianc 

t-test za enakost M 

    95% interval 
zaupanja razlik 

  F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

M razlik 
Standardna 
napaka M 

Spodnji Zgornji 

OCENA 
FONOLOŠKIH 
SPOSOBNOSTI 

Predvidevanje 
enakosti varianc 

8.833 .003 2.178 198 .031 2.060 .946 .195 3.925 

Ne 
predvidevanje 
enakosti 
varianc 

  1.351 15.823 .196 2.060 1.524 -1.175 5.294 

 

Levenov test enakosti varianc je pokazal, da je vrednost statistike F značilna, zato v Tabeli 62 

beremo rezultate t-testa, kjer ne predpostavljamo enakosti varianc. 
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Rezultati t-testa za neodvisne vzorce, kjer ne predvidevamo enakih varianc za oceno 

fonoloških spretnosti so, na spremenljivki »bilingvizem v družini« (Levenov test enakosti 

varianc: F = 8,833, p < 0,01) pokazali, da je razlika med omenjenimi skupinami družin nastala 

slučajno (t = -1,351, p = 0,196). 

Na podlagi podatkov iz vzorca, s tveganjem 0,05, zaključimo hipotezo 4, da bilingvizem v 

družini ne vpliva na razvoj fonoloških spretnosti učencev. 

 

3.4.7 Vpliv bilingvizna na razumevanje pri branju 
 

H5: Bilingvizem v družini vpliva na razumevanje pri branju. 

Hipoteza 5 trdi, da bilingvizem v družini vpliva na razumevanje pri branju. 

 

S pomočjo t-testa za neodvisne vzorce preverimo, ali bilingvizem v družini vpliva na 

razumevanje pri branju učencev. Primerjali bomo povprečno število zbranih točk v oceni 

razumevanja pri branju učencev pri obeh skupinah družin. Point-biseralni koeficient 

korelacije (rpb = -0,198) pokaže tendenco, da imajo učenci iz družin, ki jim je slovenščina 

edini jezik sporazumevanja, nekoliko večje povprečje zbranih točk v oceni razumevanja pri 

branju. 

 

Tabela 63: Statistika skupine 
 

Ali je slovenščina edini jezik sporazumevanja 
v vaši družini? 

N M σ 
Standardna napaka 

M 

OCENA RAZUMEVANJA PRI 
BRANJU 

da 184 65.15 7.714 .569 

ne 16 58.94 14.088 3.522 

 

Tabela 64: Test neodvisnih vzorcev 
 

  Levenov test 
enakosti varianc 

t-test enakosti M 

    95% interval 
zaupanja razlik 

  
F Sig. t df 

Sig. (2-
tailed) 

M razlik 
Standardna  

napaka 
razlik 

Spodnji Zgornji 

OCENA 
RAZUMEVANJA 
PRI BRANJU 

Predvidevanje 
enakosti 
varianc 

16.084 .000 2.847 198 .005 6.209 2.181 1.908 10.511 

Ne 
predvidevanje 
enakosti 
varianc 

  1.740 15.791 .101 6.209 3.568 -1.362 13.780 
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Levenov test enakosti varianc je pokazal, da je vrednost statistike F značilna, zato v Tabeli 

beremo rezultate t-testa, kjer ne predpostavljamo enakosti varianc (F = 16,084, p < 0,01). 

 

T-test za neodvisne vzorce kljub tendenci, ki ga pokaže Point-biseralni koeficient korelacije, 

pokaže, da ta razlika ni statistično značilna oz. da je nastala slučajno (posledica tudi majhnega 

števila bilingvističnih družin, zajetih v vzorcu), t = 1,740, p = 0,101. 

Na podlagi podatkov iz vzorca, s tveganjem 0,05, zaključimo hipotezo 5, da bilingvizem v 

družini ne vpliva na razumevanje pri branju učencev.  

 
3.4.8 Vpliv govorne komunikacije in bralnih navad v družini na razvoj 
fonoloških spretnosti   
 

H6: Govorna komunikacija in bralne navade v družini vplivajo na razvoj fonoloških 

spretnosti. 

 

Hipoteza 6 trdi, da govorna komunikacija in bralne navade v družini vplivajo na razvoj 

fonoloških spretnosti. 

 

3.4.8.1 Pogostost branja v družini 

 
Tabela 65: Pogostost branja 

 
OCENA FONOLOŠKIH SPRETNOSTI 

Kako pogosto berete otroku? N M σ 

Redko 18 59.61 1.975 

občasno (1–2 x mesečno) 61 59.08 2.848 

pogosto (1–2 x tedensko) 71 57.55 4.979 

zelo pogosto (skoraj vsak dan) 50 59.32 2.236 

Skupaj 200 58.64 3.663 

 

Ne glede na to, koliko pogosto starši berejo otroku, je povprečno število zbranih točk v oceni 

fonoloških spretnosti učencev približno enako. 

Družine razdelimo v dve skupini, in sicer družine, ki otrokom berejo od 1–2 x mesečno, in 

družine, ki svojim otrokom berejo pogosteje. 

 

Tabela 66: Oblikovanje skupin pogostosti branja 

 

OCENA FONOLOŠKIH SPRETNOSTI 
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Kako pogosto berete 
otroku? 

N M σ 

do 1–2x mesečno 79 59.20 2.672 

1–2x tedensko in več 121 58.28 4.156 

Skupaj 200 58.64 3.663 

 

Tabela 67: Test neodvisnih vzorcev 

 

  Levenov test 
enakosti varianc 

t-test enakosti M 

    95% interval 
zaupanja razlik 

  
F Sig. t df 

Sig. (2-
tailed) 

M razlike 
Standardna 

napaka 
razlik 

Spodnji Zgornji 

OCENA 
FONOLOŠKIH 
SPOSOBNOSTI 

Predvidevanje 
enakosti 
varianc 

4.300 .039 1.748 198 .082 .922 .527 -.118 1.961 

Ne 
predvidevanje 
enakosti 
varianc 

  1.909 197.967 .058 .922 .483 -.031 1.874 

 
T-test za neodvisne vzorce, pri stopnji tveganja 0,05, kjer ne predvidevamo enakih varianc 

(Levenov test je značilen, p = 0,039), pokaže, da pogostost branja v družini ne vpliva na 

razvoj fonoloških sposobnosti učencev (t = 1,909, p = 0,058) kar ni bilo pričakovano. 

 

3.4.8.2 Učenje branja v družini 

 

Tabela 68: Učenje branja 

OCENA FONOLOŠKIH SPPRETNOSTI 

Ali otroka učite brati?                                       N M σ 

ne učimo ga brati 90 59.27 3.176 

da, nekajkrat na mesec 25 59.20 1.893 

da, enkrat na teden 18 56.89 6.462 

da, nekajkrat na teden 42 58.21 3.585 

da, enkrat na dan 19 57.53 4.142 

da, večkrat na dan 6 58.83 1.472 

Skupaj 200 58.64 3.663 

 
Družine razdelimo v dve skupini, in sicer v tisto, v kateri otrok ne učijo brati in v tisto, v 

kateri svoje otroke učijo brati nekajkrat na mesec ali pogosteje. 
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Tabela 69: Oblikovanje skupin 

OCENA FONOLOŠKIH SPRETNOSTI 

Ali otroka učite brati?                                       N M σ 

ne učimo ga brati 90 59.27 3.176 

učimo ga brati več kot nekajkrat 
na mesec 

110 58.14 3.960 

Skupaj 200 58.64 3.663 

V Nasprotju s pričakovanji se kaže, da imajo učenci, ki jih doma starši učijo brati, nekoliko 

manj povprečno zbranih točk v oceni fonoloških spretnosti. Takšno tendenco pokaže tudi 

Point-biserialni koeficient korelacije (rpb = -0,153). 

 
Tabela 70: Test neodvisnih vzorcev 
 

  Levenov test 
enakosti varianc 

t-test enakosti M 

    95% interval 
zaupanja razlik 

  
F Sig. t df 

Sig. (2-
tailed) 

M razlik 
Standardna 

napaka 
razlik 

Spodnji Zgornji 

OCENA 
FONOLOŠKIH 
SPOSOBNOSTI 

Predvidevanje 
enakosti varianc 

2.981 .086 2.192 198 .030 1.130 .516 .113 2.147 

Ne 
predvidevanje 
enakosti 
varianc 

  2.240 197.930 .026 1.130 .505 .135 2.125 

 
Ta rezultat potrdi tudi t-test za neodvisne vzorce, pri stopnji tveganja 0,05, kjer predvidevamo 

enake variance (Levenov test ni značilen, p = 0,086); t = 2,192, p = 0,03.  

Na podlagi zbranih podatkov, s tveganjem 0,05, lahko zaključimo, da učenje branja v 

družini negativno vpliva na razvoj fonoloških spretnosti učencev. 

 

Na drugi strani, učenje branja v družini ne korelira s tem, kako dobro otrok bere, kar pokaže 

Spearmanov koeficient korelacije za ordinalne spremenljivke (ρ = -0,12, p = 0,9). 

 

3.4.8.3 Ocena branja otroka 

 

Tabela 71: Ocena branja otroka 

OCENA FONOLOŠKIH SPRETNOSTI 

Kako dobro vaš otrok bere? N M σ 

bere posamezne zloge 4 53.00 3.367 

bere posamezne besede 7 54.57 8.039 

bere cele povedi 11 57.00 8.222 
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bere krajša besedila 37 58.14 2.668 

bere daljša besedila 141 59.27 2.643 

Skupaj 200 58.64 3.663 

 

Pearsonov koeficient korelacije pokaže značilno linearno povezanost, na stopnji 0,01 med 

oceno branja in fonološkimi spretnostmi otroka (rxy = 0,351, p < 0,01). Kje točno nastanejo 

statistično značilne razlike, preverimo naprej s t-testom za neodvisne vzorce, na stopnji 

tveganja 0,05, pri čemer bomo za preverjanje homogenosti varianc uporabili Levenov test 

enakosti varianc. 

 

Tabela 72: Primerjanje parov 

 

Primerjanje parov 
Levenov test enakosti varianc 

t-test za neodvisne 
vzorce 

F statistika p (značilnost) p (značilnost) 
bere posamezne zloge  in  
bere posamezne besede 

4,273 0,069 0,723 

bere posamezne zloge  in 
bere cele povedi 

0,431 0,523 0,371 

bere posamezne zloge  in 
bere krajša besedila 

0,213 0,647 <0,01 

bere posamezne zloge in bere 
daljša besedila 

0,364 0,548 <0,01 

bere posamezne besede in bere 
cele povedi 

0,475 0,501 0,547 

bere posamezne besede in bere 
krajša besedila 

28,918 <0,01 0,288 

bere posamezne besede in bere 
daljša besedila 

40,727 <0,01 0,173 

bere cele povedi in  
bere krajša besedila 

5,122 0,028 0,661 

bere cele povedi in  
bere daljša besedila 

13,529 <0,01 0,383 

bere krajša besedila in  bere 
daljša besedila 

0,216 0,643 0,022 

 
Statistično značilne razlike v stopnji fonoloških sposobnosti se pokažejo tako med učenci, ki 

berejo posamezne zloge, in učenci, ki berejo krajša ali daljša besedila, kot tudi med tistimi 

učenci, ki berejo krajša besedila, in učenci, ki berejo daljša besedila. 

Če učence razdelimo v dve skupini, na tiste, ki berejo daljša besedila, in na vse ostale učence, 

t-test za neodvisne vzorce potrdi, da imajo učenci, ki lahko berejo daljša besedila, značilno 

višjo oceno fonoloških spretnosti, kot vsi ostali učenci, ki lahko berejo največ krajša besedila 

(t = -3,026, p < 0,01). 
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Tabela 73: Delitev na dve skupini 
 

 
Kako dobro vaš otrok bere? 

N M σ 
Standardna 
napaka M 

OCENA 
FONOLOŠKIH 
SPRETNOSTI 

bere krajša besedila in manj 59 57.15 5.095 .663 

bere daljša besedila 141 59.27 2.643 .223 

 
Tabela 74: Test neodvisnih vzorcev 
 

  Levenov test 
enakosti varianc 

t-test enakosti M 

    95% interval 
zaupanja razlik 

  F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

M razlik 
Standardna 
napaka M 

Spodnji Zgornji 

OCENA 
FONOLOŠKIH 
SPRETNOSTI 

Predvidevanje 
enakosti varianc 

12.819 .000 -3.855 198 .000 -2.117 .549 -3.200 -1.034 

Ne 
predvidevanje 
enakosti 
varianc 

  -3.026 71.419 .003 -2.117 .700 -3.512 -.722 

 
V nadaljevanju bomo iz vseh spremenljivk, ki se nanašajo na branje otroka, naredili novo 

spremenljivko – uspešnost branja otrok, ki bo seštevek točk v vseh posameznih 

spremenljivkah (pogostost branja v družini, učenje branja v družini in ocena branja otroka). 

 

Tabela 75: Pogostost branja/ocena branja 

 

Kako pogosto berete 
otroku? 

število 
točk 

Ali otroka učite brati? 
število 
točk 

Kako dobro vaš otrok 
bere? 

število 
točk 

redko 1 ne učimo ga brati 1 bere posamezne črke  1 
občasno (1–2 x 
mesečno) 

2 da, nekajkrat na mesec 2 bere posamezne zloge 2 

pogosto (1–2 x 
tedensko) 

3 da, enkrat na teden 3 bere posamezne besede 3 

zelo pogosto (skoraj 
vsak dan) 

4 da, nekajkrat na teden 4 bere cele povedi 4 

 
da, enkrat na dan 5 bere krajša besedila 5 
da, večkrat na dan 6 bere daljša besedila 6 

 

Z več točk ocenimo pogostejše branje otroku, pogostejše učenje otroka branja in boljše ocene 

otroka pri branju. 

 
Tabela 76: Opisna statistika 
 

 N Min Max M σ 

Uspešnost branja otroka 200 6 16 10.75 2.126 

Veljaven N 200     
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Učence razdelimo v dve skupini, in sicer v skupino učencev, ki imajo podpovprečno število, 

zbranih točk na spremenljivki sposobnost branja (do 10 zbranih točk), in skupino učencev, ki 

ima zbranih več kot 10 točk. Naprej primerjamo skupini učencev glede na stopnjo fonoloških 

spretnosti. Uporabimo t-test za neodvisne vzorce  (stopnja tveganja 0,05). 

 
Tabela 77:  Statistika skupine 
 

 
Sposobnost branja otroka 

N M σ 
Standardna 
napaka M 

OCENA FONOLOŠKIH 
SPRETNOSTI 

Podpovprečna uspešnost 
branja 

103 58.58 4.150 .409 

Nadpovprečna uspešnost 
branja 

97 58.71 3.082 .313 

 

Tabela 78: Test neodvisnih vzorcev 

 

  Levenov test 
enakosti varianc 

t-test enakosti M 

    95% interval 
zaupanja razlik 

  
F Sig. t df 

Sig. (2-
tailed) 

M razlik 
Standardna 

napaka 
razlik 

Spodnji Zgornji 

OCENA 
FONOLOŠKIH 
SPRETNOSTI 

Ne 
predvidevanje 
enakosti 
varianc 

.210 .647 -.248 198 .804 -.129 .519 -1.153 .896 

Ne 
predvidevanje 
enakosti 
varianc 

  -.250 187.954 .803 -.129 .515 -1.145 .887 

 
T-test za neodvisne vzorce, kjer predvidevamo enake variance na odvisni spremenljivki 

(Levenov test ni značilen, p=0,647), pokaže, da ne obstaja statistično značilna razlika v 

stopnji fonoloških sposobnosti med učenci, ki so podpovprečno uspešni pri branju, in 

učenci, ki so nadpovprečno uspešni pri branju. 

 
3.4.8.4 Število knjig doma 

 
Tabela 79: Število knjig  
 
OCENA FONOLOŠKIH SPRETNOSTI 

Koliko knjig imate 
doma? 

M N σ 

manj kot 100 58.60 57 2.534 

med 100 in 500 58.95 101 3.796 
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med 500 in 1000 57.77 30 5.315 

več kot 1000 58.50 12 1.243 

Skupaj 58.64 200 3.663 

 
S t-testom za neodvisne vzorce preverimo (stopnja tveganja 0,05), ali obstajajo statistično 

značilne razlike med prikazanimi povprečji, pri čemer bomo za preverjanje homogenosti 

varianc uporabili Levenov test enakosti varianc. 

 

Tabela 80: Primerjanje parov 

 

Primerjanje parov 
Levenov test enakosti varianc 

t-test za neodvisne 
vzorce 

F statistika p (značilnost) p (značilnost) 
manj kot 100 &  
med 100 in 500 

0,9 0,344 0,53 

manj kot 100 & 
med 500 in 1000 

9,614 <0,01 0,424 

manj kot 100 & 
več kot 1000 

4,696 0,034 0,846 

med 100 in 500 & 
med 500 in 1000 

4,327 0,039 0,263 

med 100 in 500 & 
več kot 1000 

2,639 0,107 0,685 

med 500 in 1000 & 
več kot 1000 

6,378 0,016 0,483 

 

T-test pokaže, da ne obstajajo statistično značilne razlike v stopnji fonoloških spretnosti 

glede na število knjig v družini. 

 
3.4.8.5 Pogostost izposoje otroških knjig v šolski knjižnici 

 
Tabela 81: Pogostost izposoje 
 
OCENA FONOLOŠKIH SPRETNOSTI 

Kako pogosto si vaš otrok v 
knjižnici izposoja otroške knjige? 

M N σ 

Redko 58.89 9 1.764 

občasno (1x  mesečno) 58.71 52 4.202 

pogosto (2–3 x mesečno) 58.12 101 3.930 

zelo pogosto (1–2 x tedensko) 59.89 38 1.737 

Skupaj 58.64 200 3.663 

 

S t-testom za neodvisne vzorce preverimo (stopnja tveganja 0,05), če obstajajo statistično 

značilne razlike med prikazanimi povprečji, pri čemer bomo za preverjanje homogenosti 

varianc uporabili Levenov test enakosti varianc. 
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Tabela 82: Primerjanje parov 

 

Primerjanje parov 
Levenov test enakosti varianc 

t-test za neodvisne 
vzorce 

F statistika p (značilnost) p (značilnost) 
redko &  
občasno (1x  mesečno) 0,432 0,513 0,902 

redko & 
pogosto (2–3 x mesečno) 4,155 0,044 0,291 

redko & 
zelo pogosto (1–2 x tedensko) 0,014 0,906 0,126 

občasno (1x  mesečno) & 
pogosto (2–3 x mesečno) 

3,353 0,069 0,400 

občasno (1x  mesečno) & 
zelo pogosto (1–2 x tedensko) 

1,553 0,216 0,106 

pogosto (2–3 x mesečno) & 
zelo pogosto (1–2 x tedensko) 15,794 <0,01 <0,01 

 
T-test pokaže, da obstajajo statistično značilne razlike v stopnji fonoloških spretnosti med 

učenci, ki si izposojajo knjige v knjižnici 2–3-krat mesečno, in učenci, ki si knjige 

izposojajo 1–2-krat tedensko. 

 

Naprej razdelimo učence v dve skupini. 

 
Tabela 83: Oblikovanje skupin 
 
Kako pogosto si vaš otrok v knjižnici izposoja otroške 
knjige? 

N M σ 
Standardna 
napaka M 

OCENA FONOLOŠKIH 
SPRETNOSTI 

2–-3 x mesečno in redkeje 162 58.35 3.929 .309 

zelo pogosto (1–2 x tedensko) 38 59.89 1.737 .282 

 
S pomočjo t-testa za neodvisne vzorce  (s tveganjem 0,05) lahko zaključimo, da imajo učenci, 

ki si knjige izposojajo 1–2-krat tedensko, značilno večjo stopnjo fonoloških spretnosti kot 

učenci, ki si knjige izposojajo manj pogosto (t = -3,692, p < 0,01). 

 
3.4.8.6 Član šolske knjižnice 

 
Skoraj vsi učenci, ki smo jih z vzorcem zajeli (96,5 %), so člani šolske knjižnice. Ne obstaja 

razlika v stopnji fonoloških spretnosti med učenci, ki so, in učenci, ki niso člani šolske 

knjižnice, kar potrdi t-test za neodvisne vzorce, pri stopnji tveganja 0,05 (t = 0,368, p = 

0,713). 
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Tabela 84: Člani knjižnice 

 

Je vaš otrok član šolske knjižnice? 
N M σ 

Standardna napaka 
M 

OCENA FONOLOŠKIH 
SPRETNOSTI 

Da 193 58.66 3.692 .266 

Ne 7 58.14 2.911 1.100 

 

Tabela 85: Test neodvisnih vzorcev 

 

  Levenov test 
enakosti varianc 

t-test enakosti M 

    95% interval 
zaupanja razlik 

  
F Sig. t df 

Sig. (2-
tailed) 

M razlik 
Standardna 

napaka 
razlik 

Spodnji Zgornji 

OCENA 
FONOLOŠKIH 
SPRETNOSTI 

Ne 
predvidevanje 
enakosti 
varianc 

.001 .972 .368 198 .713 .520 1.412 -2.265 3.306 

Ne 
predvidevanje 
enakosti 
varianc 

  .460 6.720 .660 .520 1.132 -2.179 3.220 

 

3.4.8.7 Kateri koli član družine član izven šolske knjižnice 

 

Tabela 86: Član ne šolske knjižnice 

 

Je kateri član vaše družine član katere druge 
(ne šolske) knjižnice? 

N M σ 
Standardna napaka 

M 

OCENA FONOLOŠKIH 
SPOSOBNOSTI 

da 179 58.83 3.133 .234 

ne 21 57.05 6.569 1.433 

 
T-test za neodvisne vzorce (stopnja tveganja 0,05) pokaže, da ne obstaja razlika v stopnji 

fonoloških spretnosti, med učenci, ki prihajajo iz družin, ki so člani splošne knjižnice, in 

učenci, ki prihajajo iz družin, ki niso člani splošne knjižnice (t = 1,229, p = 0,233).  
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Tabela 87: Test neodvisnih vzorcev 
 

  Levenov test 
enakosti varianc 

t-test enakosti M 

    95 % interval 
zaupanja razlik 

  
F Sig. t df 

Sig. (2-
tailed) 

M razlik 
Standardna 

napaka 
razlik 

Spodnji Zgornji 

OCENA 
FONOLOŠKIH 
SPRETNOSTI 

Ne 
predvidevanje 
enakosti 
varianc 

11.022 .001 2.131 198 .034 1.785 .837 .133 3.436 

Ne 
predvidevanje 
enakosti 
varianc 

  1.229 21.080 .233 1.785 1.452 -1.235 4.805 

 
 

Na osnovi podatkov iz vzorca in opravljenih testov (stopnja tveganja 0,05) delno potrdimo 

hipotezo 6. Na razvoj fonoloških spretnosti vplivajo učenje branja, ocena branja in pogostost 

izposoje otroških knjig v šolski knjižnici, ne pa pogostost branja v družini, število knjig doma, 

članstvo šolske knjižnice in članstvo izven šolske knjižnice. 

 
3.4.9 Vpliv govorne komunikacije in bralnih navad v družini na 
razumevanje pri branju   
 
H7: Govorna komunikacija in bralne navade v družini vplivajo na razumevanje pri 

branju.  

 

Hipoteza 7 trdi, da govorna komunikacija in bralne navade v družini vplivajo na razumevanje 

pri branju. 

 

3.4.9.1 Pogostost branja v družini 

 
Tabela 88: Pogostost branja 

 
OCENA RAZUMEVANJA PRI BRANJU 

Kako pogosto berete otroku? N M σ 

Redko 18 63.11 13.936 

občasno (1–2 x mesečno) 61 64.95 8.283 

pogosto (1–2 x tedensko) 71 64.38 8.307 

zelo pogosto (skoraj vsak dan) 50 65.22 6.569 

Skupaj 200 64.65 8.516 
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Ne glede na to, kako pogosto starši berejo otroku, je povprečno število zbranih točk pri oceni 

razumevanja pri branju približno enako. 

Družine razdelimo v dve skupini, in sicer na družine, ki otrokom berejo od 1–2 x mesečno, in  

na družine, ki svojim otrokom berejo pogosteje in s pomočjo t-testa preverimo, ali se razlike 

med prikazanimi povprečji značilno razlikujejo. 

 
Tabela 89: Oblikovanje skupin 
 
OCENA RAZUMEVANJA PRI BRANJU 

Kako pogosto berete 
otroku? 

N M σ 

do 1–2x mesečno 79 64.53 9.783 

1–2x tedensko in več 121 64.73 7.619 

Skupaj 200 64.65 8.516 

 
Tabela 90: Test neodvisnih vzorcev 

 

  Levenov test 
enakosti varianc 

t-test enakosti M 

    95% interval 
zaupanja razlik 

  
F Sig. t df 

Sig. (2-
tailed) 

M razlik 
Standardna 

napaka 
razlik 

Spodnji Zgornji 

OCENA 
RAZUMEVAN
JA PRI 
BRANJU 

Ne 
predvidevanje 
enakosti 
varianc 

.599 .440 -.158 198 .874 -.196 1.235 -2.631 2.240 

Ne 
predvidevanje 
enakosti 
varianc 

  -.150 137.944 .881 -.196 1.301 -2.767 2.376 

 
T-test za neodvisne vzorce (stopnja tveganja 0,05), kjer predvidevamo enake variance 

(Levenov test ni značilen, p = 0,44), pokaže, da pogostost branja v družini ne vpliva na 

razumevanje pri branju učencev (t = -1,158, p = 0,874). 

 

3.4.9.2 Učenje branja v družini 

 
Tabela 91: Učenje branja 
 
OCENA RAZUMEVANJA PRI BRANJU 

Ali otroka učite brati?                                       N M σ 

ne učimo ga brati 90 66.09 6.841 

da, nekajkrat na mesec 25 63.20 11.822 

da, enkrat na teden 18 62.56 10.274 
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da, nekajkrat na teden 42 64.88 7.893 

da, enkrat na dan 19 61.32 10.344 

da, večkrat na dan 6 64.33 4.633 

Skupaj 200 64.65 8.516 

 
Družine razdelimo v dve skupini, in sicer na tiste, ki otrok ne učijo brati, in tisti, ki svoje 

otroke učijo brati nekajkrat na mesec ali pogosteje.  

 
Tabela 92: Oblikovanje skupin 
 
OCENA RAZUMEVANJA PRI BRANJU 

Ali otroka učite brati?                                       N M σ 

ne učimo ga brati 90 66.09 6.841 

učimo ga brati več kot nekajkrat 
na mesec 

110 63.47 9.544 

skupaj 200 64.65 8.516 

 

V nasprotju s  pričakovanji (kot pri oceni fonoloških spretnosti)  se kaže, da imajo učenci, ki 

jih starši doma učijo brati, nekoliko manj povprečno zbranih točk v oceni razumevanja 

pri branju. Takšno tendenco pokaže tudi Point-biserialni koeficient korelacije (rpb = -0,153). 

 
Tabela 93: Test neodvisnih vzorcev 
 

  Levenov test 
enakosti varianc 

t-test enakosti M 

    95% interval 
zaupanja razlik 

  
F Sig. t df 

Sig. (2-
tailed) 

M razlik 
Standardna 

napaka 
razlik 

Spodnji Zgornji 

OCENA 
RAZUMEVANJA 
PRI BRANJU 

Ne 
predvidevanje 
enakosti 
varianc 

11.920 .001 2.182 198 .030 2.616 1.199 .251 4.981 

Ne 
predvidevanje 
enakosti 
varianc 

  2.253 194.798 .025 2.616 1.161 .326 4.906 

 
Ta rezultat potrdi tudi t-test za neodvisne vzorce (stopnja tveganja 0,05), kjer ne 

predvidevamo enakih varianc na odvisni spremenljivki (Levenov test značilen, p < 0,01), t = 

2,253, p = 0,025.  

Na podlagi zbranih podatkov  (tveganje 0,05) lahko zaključimo, da učenje branja v družini 

negativno vpliva na razumevanje pri branju učencev, kar ni bilo pričakovano. 
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3.4.9.3 Ocena branja otroka 

 
Tabela 94:  Ocena branja 
 
OCENA RAZUMEVANJA PRI BRANJU 

Kako dobro vaš otrok bere? N M σ 

bere posamezne zloge 4 54.50 20.873 

bere posamezne besede 7 57.00 18.466 

bere cele povedi 11 60.82 8.146 

bere krajša besedila 37 62.65 7.353 

bere daljša besedila 141 66.14 7.084 

Skupaj 200 64.65 8.516 

 
Pearsonov koeficient korelacije pokaže značilno linearno povezanost, na stopnji 0,01 med 

oceno branja in razumevanja pri branju otroka (rxy = 0,315, p < 0,01). Kje točno nastanejo 

statistično značilne razlike, preverimo naprej s t-testom za neodvisne vzorce (stopnja tveganja 

0,05), pri čemer bomo za preverjanje homogenosti varianc uporabili Levenov test enakosti 

varianc. 

 

Tabela 95: Primerjanje parov 

 

Primerjanje parov 
Levenov test enakosti varianc 

t-test za neodvisne 
vzorce 

F statistika p (značilnost) p (značilnost) 
bere posamezne zloge  &  
bere posamezne besede 

0,001 0,976 0,841 

bere posamezne zloge  & 
bere cele povedi 5,058 0,042 0,593 

bere posamezne zloge  & 
bere krajša besedila 

11,037 <0,01 0,493 

bere posamezne zloge & bere 
daljša besedila 

14,380 <0,01 0,346 

bere posamezne besede & bere 
cele povedi 

9,397 <0,01 0,621 

bere posamezne besede & bere 
krajša besedila 

20,047 <0,01 0,454 

bere posamezne besede & bere 
daljša besedila 

26,010 <0,01 0,239 

bere cele povedi &  
bere krajša besedila 

0,242 0,625 0,483 

bere cele povedi &  
bere daljša besedila 0,936 0,335 0,019 

bere krajša besedila &   
bere daljša besedila 0,654 0,420 <0,01 

 
Statistično značilne razlike v stopnji razumevanja pri branju se pokažejo tako med 

učenci, ki berejo cele povedi, in učenci, ki berejo daljša besedila, kot tudi med tistimi 

učenci, ki berejo krajša besedila, in učenci, ki berejo daljša besedila. 
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Če učence razdelimo v dve skupini, na tiste, ki berejo daljša besedila, in vse ostale učence, t-

test za neodvisne vzorce potrdi, da imajo učenci, ki lahko berejo daljša besedila, značilno 

višjo oceno razumevanja pri branju kot vsi ostali učenci, ki lahko berejo največ krajša 

besedila (t = -3,402, p < 0,01). 

 

Tabela 96: Oblikovanje skupin 

 

 
Kako dobro vaš otrok bere? 

N M σ 
Standardna 
napaka M 

OCENA RAZUMEVANJA 
PRI BRANJU 

bere krajša besedila in manj 59 61.08 10.459 1.362 

bere daljša besedila 141 66.14 7.084 .597 

 
Tabela 97: Test neodvisnih vzorcev 
 

  Levenov test 
enakosti varianc 

t-test enakost M 

    95% interval 
zaupanja razlik 

  
F Sig. t df 

Sig. (2-
tailed) 

M razlik 
Standardna 

napaka 
razlik 

Spodnji Zgornji 

OCENA 
RAZUMEVANJA 
PRI BRANJU 

Ne 
predvidevanje 
enakosti 
varianc 

8.319 .004 -3.969 198 .000 -5.057 1.274 -7.570 -2.545 

Ne 
predvidevanje 
enakosti 
varianc 

  -3.402 81.164 .001 -5.057 1.487 -8.015 -2.099 

 
Preverimo značilnost razlik na odvisni spremenljivki „ocena razumevanja pri branju“ z novo 

spremenljivko.  

Naprej preverimo, ali nova spremenljivka „sposobnost branja otrok“, ki smo jo naredili kot  

seštevek točk na vseh posameznih spremenljivkah (pogostost branja v družini, učenje branja v 

družini in ocena branja otroka), vpliva na oceno razumevanja pri branju. 

 
Tabela 98: Statistika skupin 
 

 
Sposobnost branja otroka 

N M σ 
Standardna 
napaka M 

OCENA RAZUMEVANJA 
PRI BRANJU 

Podpovprečna sposobnost 
branja 

103 64.29 9.917 .977 

Nadpovprečna sposobnost 
branja 

97 65.03 6.751 .685 
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Tabela 99: Test neodvisnih vzorcev 
 

  Levenov 'test 
enakosti varianc 

t-test enakosti m 

    95% interval 
zaupanja razlik 

  
F Sig. t df 

Sig. (2-
tailed) 

M razlik 
Standardna 

napaka 
razlik 

Spodnji Zgornji 

OCENA 
RAZUMEVAN
JA PRI 
BRANJU 

Ne 
predvidevanje 
enakosti 
varianc 

1.121 .291 -.613 198 .541 -.740 1.207 -3.120 1.640 

Ne 
predvidevanje 
enakosti 
varianc 

  -.620 180.612 .536 -.740 1.194 -3.095 1.615 

 
T-test za neodvisne vzorce, kjer predvidevamo enake variance na odvisni spremenljivki 

(Levenov test ni značilen, p = 0,291), pokaže, da ne obstaja statistično značilna razlika v 

stopnji razumevanja pri branju med učenci, ki imajo podpovprečno uspešnost branja, 

in učenci, ki imajo nadpovprečno uspešnost branja. 

 
3.4.9.4 Število knjig doma 

 
Tabela 100: Število knjig 
 
 
OCENA RAZUMEVANJA PRI BRANJU 

Koliko knjig imate 
doma? 

M N σ 

manj kot 100 62.51 57 9.973 

med 100 in 500 64.96 101 7.254 

med 500 in 1000 66.43 30 10.170 

več kot 1000 67.75 12 3.306 

Skupaj 64.65 200 8.516 

 
S testom ANOVA preverimo (stopnja tveganja 0,05), ali obstajajo statistično značilne razlike 

med prikazanimi povprečji, pri čemer predvidevamo homogene variance na odvisni 

spremenljivki „razumevanje pri branju“ (Levenov test enakosti varianc ni značilen p = 0,064). 
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Tabela 101: Anova 
 

OCENA RAZUMEVANJA PRI BRANJU 

 Vsota kvadratov df Kvadrat M F Sig. 

Med skupinama 481.796 3 160.599 2.256 .083 

Znotraj skupine 13951.704 196 71.182   

Skupaj 14433.500 199    

 
Test ANOVA pokaže, da ne obstajajo statistično značilne razlike v stopnji razumevanja 

pri branju glede na število knjig v družini (F = 2,256, p = 0,083). 

 

3.4.9.5 Pogostost izposoje otroških knjig v šolski knjižnici 

 

Tabela 102: Pogostost izposoje 

 
OCENA RAZUMEVANJA PRI BRANJU 

Kako pogosto si vaš otrok v 
knjižnici izposoja otroške 
knjige? 

M N Σ 

Redko 67.11 9 3.621 

občasno (1 x  mesečno) 65.44 52 4.921 

pogosto (2–3 x mesečno) 63.54 101 10.761 

zelo pogosto (1–2 x tedensko) 65.92 38 5.796 

Skupaj 64.65 200 8.516 

 
S t-testom za neodvisne vzorce preverimo (stopnja tveganja 0,05), ali obstajajo statistično 

značilne razlike med prikazanimi povprečji, pri čemer bomo za preverjanje homogenosti 

varianc uporabili Levenov test enakosti varianc. 

 
Tabela 103: Primerjanje parov 
 

Primerjanje parov 
Levenov test enakosti varianc 

t-test za neodvisne 
vzorce 

F statistika p (značilnost) p (značilnost) 
redko in  
občasno (1 x  mesečno) 0,492 0,486 0,336 

redko in 
pogosto (2–3 x mesečno) 3,527 0,063 0,326 

redko in 
zelo pogosto (1–2 x tedensko) 1,411 0,241 0,560 

občasno (1x  mesečno) in 
pogosto (2–3 x mesečno) 13,280 <0,01 0,137 

občasno (1x  mesečno) in 
zelo pogosto (1–2 x tedensko) 

1,018 0,316 0,673 

pogosto (2–3 x mesečno) in 
zelo pogosto (1–2 x tedensko) 

6,497 0,012 0,098 
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T-test pokaže, da  pogostost izposoje otroških knjig v knjižnici ne vpliva na stopnjo 

razumevanja pri branju otrok. 

 

3.4.9.6 Član šolske knjižnice 

 

Skoraj vsi učenci, ki smo jih vzorcem zajeli (96,5 %), so člani šolske knjižnice. V stopnji 

razumevanja pri branju ne obstaja razlika med učenci, ki so, in učenci, ki niso člani šolske 

knjižnice, kar potrdi t-test za neodvisne vzorce, pri stopnji tveganja 0,05 (t = 0,115, p = 

0,909). 

 

Tabela 104: Član šolske knjižnice 

 

Je vaš otrok član šolske knjižnice? N M σ Standardna napaka M 

OCENA RAZUMEVANJA PRI 
BRANJU 

da 193 64.66 8.632 .621 

ne 7 64.29 4.608 1.742 

 

Tabela 105: Test neodvisnih vzorcev 

 

  Levenov test 
enakosti varianc 

t-test enakosti M 

    95% interval 
zaupanja razlik 

  
F Sig. t df 

Sig. (2-
tailed) 

M razlik 
Standardna 

napaka 
razlik 

Spodnji Zgornji 

OCENA 
RAZUMEVANJA 
PRI BRANJU 

Ne 
predvidevanje 
enakosti 
varianc 

.899 .344 .115 198 .909 .377 3.285 -6.100 6.855 

Ne 
predvidevanje 
enakosti 
varianc 

  .204 7.620 .844 .377 1.849 -3.924 4.679 

 

6.9.7 Kateri koli član družine član splošne knjižnice 
 
Tabela 106: Član ne šolske knjižnice 

 

Je kateri član vaše družine član katere druge 
(splošne) knjižnice? 

N M σ Standardna napaka M 

OCENA RAZUMEVANJA PRI 
BRANJU 

da 179 65.06 8.147 .609 

ne 21 61.19 10.815 2.360 



 

97 

T-test za neodvisne vzorce  (stopnja tveganja 0,05) pokaže, da obstaja značilna razlika v 

stopnji razumevanja pri branju med učenci, ki prihajajo iz družin, ki so člani splošne 

knjižnice, in učenci, ki prihajajo iz družin, ki niso člani splošne knjižnice (t = 1,982, p = 

0,049). 

 

Tabela 107: Test neodvisnih vzorcev 
 

  Levenov test 
enakosti varianc 

t-test enakosti M 

    95 % interval 
zaupanja razlik 

  
F Sig. t df 

Sig. (2-
tailed) 

M razlik 
Standardna 

napaka 
razlik 

Spodnji Zgornji 

OCENA 
RAZUMEVANJA 
PRI BRANJU 

Ne 
predvidevanje 
enakosti 
varianc 

1.436 .232 1.982 198 .049 3.865 1.950 .020 7.711 

Ne 
predvidevanje 
enakosti 
varianc 

  1.586 22.740 .127 3.865 2.437 -1.180 8.910 

 

Na osnovi vzorčnih podatkov in opravljenih testov (stopnja tveganja 0,05) delno potrdimo 

hipotezo 7. Na razvoj razumevanja pri branju vplivajo učenje branja, ocena branja in članstvo 

v splošni knjižnici, ne pa pogostost branja v družini, število knjig v družini, pogostost 

izposoje v šolski knjižnici in članstvo v šolski knjižnici. 
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3.5 PREVERJANJE HIPOTEZ 
 

H1: Obstaja statistično značilna povezanost med oceno fonoloških sposobnosti in oceno 

razumevanja pri branju učencev. 

Potrdimo lahko (s tveganjem 0,05), da so učenci, ki so zbrali do 90 % točk pri oceni 

fonoloških spretnosti, v povprečju zbrali značilno manj točk tudi pri oceni razumevanja pri 

branju kot učenci, ki so pri fonoloških spretnostih zbrali več kot 90 % točk. 

Na podlagi opravljenih testov potrdimo hipotezo 1 oz. lahko zaključimo, da obstaja 

statistično značilna povezanost med oceno fonoloških spretnosti in oceno razumevanja pri 

branju učencev. 

 

H2: Spol, starost in socialnokulturna raven otroka vplivajo na razvitost fonoloških 

spretnosti. 

Na osnovi vzorčnih podatkov  in opravljenih testov (pri stopnji tveganja 0,05) delno potrdimo 

hipotezo 2, da spol in socialnokulturna raven otroka (pri izobrazbi staršev in trajanju 

obiskovanja vrtca) vplivajo na razvitost fonoloških spretnosti. 

 

H3: Spol, starost in socialnokulturna raven otroka vplivajo na razumevanje pri branju. 

Na osnovi vzorčnih podatkov  in opravljenih testov (pri stopnji tveganja 0,05) delno potrdimo 

hipotezo 3, da socialnokulturna raven otroka (pri izobrazba staršev in število otrok v družini) 

vpliva na razumevanje pri branju.  

 

H4: Bilingvizem v družini vpliva na razvoj fonoloških spretnosti. 

Na podlagi vzorčnih podatkov (s tveganjem 0,05) lahko pri hipotezi 4 potrdimo , da 

bilingvizem v družini ne vpliva na razvoj fonoloških spretnosti učencev. To hipotezo moramo 

glede na naše rezultate zavrniti. 

 

H5: Bilingvizem v družini vpliva na razumevanje pri branju. 

Na podlagi vzorčnih podatkov  (s tveganjem 0,05) lahko pri hipotezi 5 potrdimo, da 

bilingvizem v družini ne vpliva na razumevanje pri branju učencev. To hipotezo moramo 

glede na naše rezultate zavrniti. 

 

 



 

99 

H6: Govorna komunikacija in bralne navade v družini vplivajo na razvoj fonoloških 

spretnosti. 

Na osnovi vzorčnih podatkov  in opravljenih testov (pri stopnji tveganja 0,05) delno potrdimo 

hipotezo 6, da govorna komunikacija in bralne navade v družini (pri učenju branja, oceni 

branja in pogostosti izposoje otroških knjig v šolski knjižnici) vplivajo na razvoj fonoloških 

spretnosti. 

 

H7: Govorna komunikacija in bralne navade v družini vplivajo na razumevanje pri 

branju. . 

Na osnovi vzorčnih podatkov  in opravljenih testov (pri stopnji tveganja 0,05) delno potrdimo 

hipotezo 7, da govorna komunikacija in bralne navade v družini (pri učenju branja, oceni 

branja in članstvu v splošni  knjižnici) vplivajo na razumevanje pri branju otrok. 

 

Hipotezo 4 in hipotezo 5 moramo glede na naše rezultate popolnoma zavrniti. 

 

Hipoteza 4 trdi, da bilingvizem v družini vpliva na razvoj fonoloških spretnosti. 

Hipoteza 5 trdi, da bilingvizem v družini vpliva na razumevanje pri branju. 

 

Naši rezultati teh dveh hipotez ne potrjujejo, vendar je pri tem potrebno upoštevati dejstvo, da 

je bilo v raziskavi vključenih le 5 % dvojezičnih otrok in bi morali za natančno ugotavljanje v 

raziskavo vključiti večji delež dvojezičnih otrok. 
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4 INTERPRETACIJA 
 

Osnovni namen raziskave je bil ugotoviti vpliv številnih zunanjih dejavnikov na razvoj fonoloških 

spretnosti in na razumevanje pri branju pri otrocih ob koncu prvega vzgojno-izobraževalnega 

obdobja. Med neodvisnimi spremenljivkami, ki pomembno vplivajo na razvoj fonoloških spretnosti 

in razumevanja pri branju, smo izbrali spol, starost otrok, število otrok v družini, izobrazbo staršev, 

trajanje obiskovanja vrtca, pogostost branja otroku, učenje branja, oceno branja, število knjig, 

pogostost izposoje knjig, članstvo v šolski knjižnici, članstvo v splošni  knjižnici.  

V izhodišču naloge smo predvidevali, da je razvoj pismenosti izredno pomemben in da so izkušnje 

branja in pisanja del otrokovega vsakodnevnega življenja v družinskem okolju. Hkrati smo z 

raziskavo primerjali stopnjo razvitosti fonoloških spretnosti in stopnjo razumevanja pri branju. 

 

Za namen raziskave smo izdelali model prediktivnih spremenljivk s področja fonoloških spretnosti, 

model spremenljivk za ugotavljanje razumevanja pri branju in sestavili vprašalnik za starše, ki 

obsega vprašanja o stanju v družini, govornem razvoju in komunikaciji otroka v družini,  bralnih 

navadah ter virih branja v družini. Veljavnosti merskega instrumenta (vprašalnika ali posamezne 

skale) smo potrdili z izračunom Cronbachovega koeficienta alfa, ki nam pove, kakšna je 

notranja konsistentnost izbranih indikatorjev.  

Zanesljivost merskega instrumenta “Test fonološkega procesiranja” smo potrdili z izračunom 

Cronbachovega koeficienta alfa, ki je pokazal zmerno zanesljivost (0,629). Z analizo 

zanesljivosti testa fonološkega procesiranja, v kateri smo iz analiziranega merskega 

instrumenta izločili posamezne elemente, se je koeficient alfa malo spremenil. Do majhnega 

zvišanja zanesljivosti je prišlo edino v primeru, če smo izločili element “povezovanje glasov v 

besedo – smiselne besede”. Na podlagi analize smo v nadaljnji raziskavi obdržali vseh 7 

elementov.   

Zanesljivost merskega instrumenta “test razumevanja pri branju” smo potrdili z izračunom 

Cronbachovega koeficienta alfa, ki je pokazal zgledno zanesljivost merskega instrumenta 

(0,842). Z izločevanjem katere koli spremenljivke, vključene v merski instrument, Cronbach 

koeficient alfa pokaže manjšo ali enako vrednost. Na podlagi analize smo v nadaljnji 

raziskavi obdržali vseh 7 elementov in tako dosegli maksimalno zanesljivost testa 

razumevanja pri branju. 

Potrdili smo, da obstaja statistično značilna povezanost med oceno fonoloških spretnosti in 

oceno razumevanja pri branju učencev.  
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To so že dokazali  številni avtorji, ki so preučevali različne procese pri mlajših otrocih, ki bi 

bili lahko povezani s kasnejšimi dosežki pri branju. Izkazalo se je, da igra fonološko 

procesiranje izredno pomembno vlogo pri napovedovanju bralne uspešnosti. Napovedovanje 

bralne uspešnosti na osnovi fonoloških procesov je neodvisno od splošnih kognitivnih 

sposobnosti in zdi se, da imajo slabši bralci težave s fonološkim procesiranjem neodvisno od 

njihovega nivoja IQ (Stanovich, Siegel, 1994).  

 

V raziskavi smo potrdili vpliv nekaterih zunanjih dejavnikov na razvoj fonoloških spretnosti 

in na razumevanje pri branju in proučili dejavnike, ki na to najmočneje vplivajo. 

 

Spol, starost in socialnokulturna raven otroka 

  V raziskavo so bili vključeni  učenci 3. razreda, zato starost na razvoj fonoloških spretnosti 

ne vpliva, prav tako tudi število otrok v družini ne. Predvidevamo, da so bili učenci v treh 

letih šolanja podvrženi enakemu sistematičnemu procesu opismenjevanja. Raziskava je 

potrdila, da so boljše rezultate fonološkega testa dosegali otroci, ki so vrtec obiskovali več kot 

3 leta. To kaže na to, da je primeren čas, da ponudimo otroku več pisnega gradiva oziroma 

predmetov, da ga sistematično vključimo v pisne dogodke že pred vstopom v šolo. 

Izkazalo se je, da imajo deklice značilno večjo stopnjo fonoloških spretnosti kot dečki.  

Pričakovano boljše rezultate tako fonoloških spretnosti kot tudi razumevanja pri branju imajo 

učenci, katerih starši imajo višjo izobrazbo. Predvidevamo, da v družinah z višjim SES 

pripisujejo večji pomen izobraževanju, da otroci pogosteje vidijo starše ob pisnih aktivnostih 

in imajo na voljo več pisalnih pripomočkov in knjig. 

Na boljše razumevanje pri branju je vplivalo tudi število otrok. Otroci iz družin z dvema 

otrokoma so v primerjavi z vrstniki iz družin s tremi otroki dosegli višje ravni znanja. 

Predvidevamo, da imajo starši z več otroki manj časa za pogovor o knjigi, pojmih oziroma se 

manj odzovejo na otrokova vprašanja. Edinci so v primerjavi z vrstniki dosegli nižje rezultate, 

kar ne pomeni manjše vloge staršev, pač pa odsotnost vpliva sorojencev. V raziskavi nismo 

potrdili vpliva spola, starosti in trajanja obiskovanja vrtca na boljše razumevaje pri branju. 

Bilingvizem 

V kolikšni meri bilingvizem vpliva na razvoj fonoloških spretnosti in na razumevanje pri 

branju, smo preverjali s pomočjo t-testa in s Point-biseralnim koeficientom, ki kaže na 

nekoliko večje povprečje zbranih točk. Razlika pa je nastala slučajno, kar je zagotovo 
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posledica majhnega števila bilingvističnih družin, saj je bila pri več kot 90 % družin 

slovenščina edini jezik sporazumevanja. 

 

Govorna komunikacija in bralne navade 

Z raziskavo smo potrdili vpliv učenja branja in ocene branja tako na razvoj fonoloških 

spretnosti kot tudi na razumevanje pri branju. Branje z otrokom in aktivnosti ob branju, ki 

potekajo znotraj družine, pomembno vplivajo na razvoj pismenosti. Starše je treba pri pisnih 

aktivnostih usmerjati in spodbujati. Ti dejavniki nam potrjujejo pomembnost vključevanja 

staršev v proces opismenjevanja.  

Pri ugotavljanju vpliva učenja branja na razumevanje pri branju rezultat prikaže negativen 

vpliv. Učenci, ki jih starši doma učijo brati, imajo pri oceni razumevanja pri branju manj 

povprečno zbranih točk. Predpostavljamo, da so ti učenci še vedno v procesu  urjenja tehnike 

branja, zato starši z njim berejo pogosteje. Ti učenci še niso zaključili faze učenja branja, kar 

se ob zaključku prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja od otrok pričakuje. 

Da je vključevanje staršev v proces opismenjevanja pomembno, je z raziskavo družinskega 

branja potrdila tudi Grginičeva (2006).  

 

Na razvoj fonoloških spretnosti vpliva tudi pogostost izposoje otroških knjig v šolski 

knjižnici, na razumevanje pri branju otrok pa članstvo katerega koli člana družine v splošni 

knjižnici.  

 

Rezultati raziskave niso pokazali pomembnega vpliva pogostosti branja v družini, članstva v 

šolski in splošni knjižnici na razvoj fonoloških spretnosti in vpliva pogostosti branja v družini, 

pogostosti izposoje, članstva v šolski knjižnici na razumevanje pri branju.  

 

Z raziskavo nismo potrdili vpliva števila knjig doma tako na razvoj fonoloških spretnosti kot 

tudi na razumevanje pri branju; torej lahko sklepamo, da si otroci veliko knjig izposojajo, saj 

je velika večina otrok včlanjena v dve knjižnici. 
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5 ZAKLJUČEK 
 
V raziskavi smo proučevali povezanost fonoloških spretnosti z uspešnostjo razumevanja pri branju 

in vpliv nekaterih zunanjih dejavnikov na njihovo uspešnost. V raziskavo so bili vključeni otroci  ob 

koncu prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja in njihovi starši. Za namen raziskave smo za otroke 

sestavili test prediktivnih spremenljivk s področja fonološki spretnosti in test spremenljivk za 

ugotavljanje razumevanja pri branju. Starši so reševali vprašalnik, ki obsega vprašanja o stanju v 

družini, govornem razvoju in komunikaciji otroka v družini,  bralnih navadah ter virih branja v 

družini. 

 

Raziskava je potrdila statistično značilno povezanost med oceno fonoloških spretnosti in 

oceno razumevanja pri branju učencev.  

 

V raziskavi smo potrdili vpliv nekaterih zunanjih dejavnikov na razvoj fonoloških spretnosti 

in na razumevanje pri branju. 

Na razvoj vpliva spol, starost in socialnokulturna raven otroka. 

Boljše rezultate fonološkega testa so dosegali otroci, ki so vrtec obiskovali več kot 3 leta. 

Pričakovano boljše rezultate tako fonoloških spretnosti kot tudi razumevanja pri branju imajo 

učenci, katerih starši imajo višjo izobrazbo. Na boljše razumevanje pri branju je vplivalo tudi 

število otrok v družini.  

Pomemben vpliv na razvoj fonoloških spretnosti in na razumevanje pri branju imajo govorna 

komunikacija in bralne navade.  

Z raziskavo smo potrdili vpliv učenja branja in ocene branja tako na razvoj fonoloških 

spretnosti kot tudi na razumevanje pri branju. 

Na razvoj fonoloških spretnosti prav tako vpliva pogostost izposoje otroških knjig v šolski 

knjižnici, na razumevanje pri branju otrok pa članstvo katerega koli člana družine v splošni  

knjižnici.  

 

S poznavanjem strukture bralnega pridobivanja in pomena dejavnikov, ki predstavljajo temelj 

bralnega procesa, bi lahko že v najzgodnejšem obdobju šolanja na podlagi ugotovljene stopnje 

razvitosti posameznih fonoloških spretnosti vsakemu otroku posebej pripravili njemu ustrezen 

program. S tako obliko individualizacije bi se bilo moč izogniti marsikaterim težavam v 

procesu usvajanja branja, učencem pa bi zagotovili dobre bralne temelje. 
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Izobraževalni proces in šola bosta kakovostnejša, če bosta zadovoljila potrebe in pričakovanja 

uporabnikov, to je učencev, staršev in seveda tudi učiteljev. 

V zadnjem času, ko so težnje integracije učencev s posebnimi potrebami v redno šolo vse 

večje, učitelji opažajo, da je potreba po individualizaciji in diferenciaciji večja, saj standardi 

znanja padajo in je sam pouk kvalitetnejši in učinek pouka večji, če je izpeljan tako, da je 

posamezniku omogočeno individualno delo in individualni napredek. Pri vsem tem pa je 

potrebno razumeti učenca kot  posameznika. 

Prenovljeni učni načrt za slovenščino predvideva, da učenci prehajajo skozi faze branja in 

pisanja glede na razvite veščine spretnosti in zmožnosti ter glede na svoje znanje branja in 

pisanja, vendar šele tedaj ko imajo ustrezno razvito predhodno zmožnost. Učitelj mora na 

začetku vsakega vzgojno izobraževanega obdobja in tudi sproti pri vsakem učencu preverjati 

razvitost veščin, spretnosti in zmožnosti potrebnih za branje/pisanje, nato pa za vsakega 

učenca posebej izdelati individualni načrt razvijanja zmožnosti branja in pisanja. 

 

Pouk slovenščine v prvem triletju mora upoštevati, da se otrokova sporazumevalna zmožnost 

razvija v medsebojni povezanosti z razvojem mišljenja in znanja. 

Pri izbiri didaktičnih oblik in metod za razvijanje učenčevih sporazumevalnih, spoznavnih in 

ustvarjalnih zmožnosti mora učitelj slediti učencu kot individumu. Priložnost za razvoj in 

raziskovanje pa naj ima tudi učenec ob sovodenju z bogatimi povratnimi informacijami, ki jih 

sprejema od staršev, učiteljev in vrstnikov.  
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7 PRILOGE 
 

• Priloga 1: Vprašalnik za starše 

• Priloga 2: Preizkus fonoloških spretnosti za učence 

• Priloga 3: Ocena fonoloških spretnosti za učitelje 

• Priloga 4: Preizkus razumevanja pri branju za učence 

• Priloga : Ocena razumevanja pri branju za učitelje 

 



 

 

Priloga 1 

 

 
 

Vprašalnik za starše 
 
 
Spoštovani starši, 
 
kot študentka magistrskega študija specialne in rehabilitacijske pedagogike raziskujem povezanost fonološkega 
zavedanja z uspešnostjo razumevanja učencev in učenk tretjega razreda osnovne šole pri branju.  
Za raziskavo o družinskem branju potrebujem podatke o  govornem razvoju in komunikaciji otroka v družini,  
bralnih navadah ter virih branja v družini, zato Vas prosim, da odgovorite na spodnja vprašanja. Rezultate 
ankete bom uporabila v študijske namene. 
 
 
Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem. 
 
 
Odgovarjajte tako, da obkrožite ustrezno črko ob odgovoru. 
 

1. Katerega spola je otrok? 
a) moškega b) ženskega 

 
 

2. Koliko otrok je v družini? 
a) 1 b) 2 c) 3 ali več 

 
 

3. Kakšna je vaša izobrazba? 
mama: a) osnovna ali poklicna 

šola 
b) srednja šola c) višja ali visoka 

šola 

oče:  a) osnovna ali poklicna 
šola 

b) srednja šola c) višja ali visoka 
šola 

 
4. Ali je slovenščina edini jezik sporazumevanja v vaši družini? 

a) da b) ne 
 

5. Koliko časa je vaš otrok obiskoval vrtec? 

Šola: ____________________________________ Ime otroka: _______________________________ 
(in prva črka priimka) 

Razred: __________________________________ Datum rojstva: ____________________________ 
(mesec, leto) 



 

 

a) ni obiskoval b) do 1 leta c) do 2 let 

       č)   do 3 let d) do 4 let e) do 5 let  

 
  

6. Kako pogosto berete otroku? 
a) redko b) občasno 

(1–2 x mesečno) 
c) pogosto 

(1–2 x tedensko) 
č)   zelo pogosto 
        (skoraj vsak dan) 

 
 

7. Ali otroka učite brati? 
a) ne učimo ga brati b) da, nekajkrat na 

mesec 
c) da, enkrat na teden 

       č)   da, nekajkrat na                 
teden 

d) da, enkrat na dan e) da, večkrat na dan 

 
 

8. Kako dobro vaš otrok bere? 
a) bere posamezne črke b) bere posamezne 

zloge 
c) bere posamezne 

besede 

       č)   bere cele povedi d) bere krajša besedila e) bere daljša besedila 
 

 
9. Koliko knjig imate doma? 

a) manj kot 100 b) med 100 in 500  c) med 500 in 1000 č) več kot 1000 
 
 

10. Kako pogosto si vaš otrok v knjižnici izposoja otroške knjige? 
a) redko b) občasno 

(1x  mesečno) 
c) pogosto 

(2–3 x mesečno) 
č)    zelo pogosto 
         (1–2 x tedensko) 

 
 

11. Je vaš otrok član šolske knjižnice? 
a) da b) ne 

 
 

12. Je kateri član vaše družine član katere druge (ne šolske) knjižnice? 
a) da b) ne 

 
 
  



 

 

 

 
 
Priloga 2 

Spremenljivke za oceno fonoloških spretnosti 
 

Za ugotavljanje fonološke spretnosti bom  izbrala sklope, ki ugotavljajo: 
o stopnjo fonološkega zavedanja 

o fonološkega spomina 
 
 

Oznaka 
spremenljivke 

Daljše ime spremenljivk Opis merjenja 

DELIT Ugotavljanje drugega dela besede Število pravilno povedanih zlogov 

RIME Iskanje rim Število pravilno določenih parov 

RAZČL Razčlenitev besede na glasove Število pravilno povedani glasov 

ZNANE 
Povezovanje glasov v besedo – 

smiselne besedo 
Število pravilno oblikovanih besed 

NEZNA 
Povezovanje glasov v besedo – 

nesmiselne besede 
Število pravilno oblikovanih besed 

POB Ponovitev niza besed Število pravilno ponovljenih nizov 

PONOVP Ponovitev povedi Število pravilno ponovljenih povedi 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Primer 1: 

 

Navodila za učitelja:  
 
Podtest ugotavljanja drugega dela besede je 
sestavljen iz desetih nalog – slik. Učitelj pove 
začetek besede (navadno začetni zlog), otrok pa 
mora besedo nadaljevati. 
Z eno točko se oceni pravilno zaključena beseda. 
Učitelj odgovore označi na listu z rešitvami. 

 
 
 
 

����  

 



 

 

  

  

  



 

 

  

  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Navodila za učitelja:  
 
Podtest ugotavljanja rim je sestavljen iz desetih nalog – slik. Učitelj poimenuje predmet/bitje na prvi sliki 
(na predlogi se nahaja zgoraj), nato  pa poimenuje še preostale tri predmete/bitja. Izmed njih mora otrok 
izbrati besedo, ki se rima s prvo izrečeno. 
Z eno točko se oceni pravilna rima. Učitelj odgovore označi na listu z rešitvami. 

Primer 1: 

 
 

dežnik - glavnik 

Primer 2: 

 
 

mačka – račka 

 
 
 
 

����  

 



 

 

  

  

  



 

 

  

  

 
 
 

MED

KLAS

GLAS



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Navodila za učitelja:  
 
Podtest razčlenjevanja besed na glasove je sestavljen iz desetih nalog. Učitelj izreče besedo, otrok jo 
mora razčleniti na posamezne glasove. (Slikovne predloge niso vključene.) Otrok besede ne vidi, ampak 
mu jo učitelj izgovori. Z eno točko se oceni pravilna razčlenitev besede. Učitelj odgovore označi na listu 
z rešitvami. 

Primer 1: 
 
 

Kateri glasovi so skriti v besedi …MUCA? 

����   MUCA = 

= M  +  U  +  C  +  A   
 

Primer 2: 
 
 
 

    ����   KUŽA = 

= K  +  U  +  Ž     A 
 

 
 
 
 

����  

 



 

 

MIZA    ROŽA      

DEŽ    ŠOLA    

TETA    KOLO   

LONEC CESTA 

LETALO JAJCE 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Navodila za učitelja:  
 
Podtest povezovanja glasov v besedo je sestavljen iz desetih nalog. Učitelj izgovori posamezne 
glasove, otrok jih mora v danem zaporedju povezati v smiselno besedo. (Slikovne predloge niso 
vključene.) Otrok besede ne vidi, ampak učitelj izgovori posamezne glasove. Z eno točko se oceni 
pravilna beseda. Učitelj odgovore označi na listu z rešitvami. 

Primer 1: 
 
 

Katere črke so skrite v besedi …MUCA? 
 

M  + U  +  C  +  A   
 ����   MUCA 

Primer 2: 
 
 
 

 

K  +  U  +  Ž     A 
    ����   KUŽA 

 
 
 
 

����  

 



 

 

M - I - Š    L - U  - Č      

R - I - B - A    R - U - T – A    

B - U - Č - A    M - U - C - A   

N - O - G - A T - O - R – B – A 

S - O - N – C - E D - R - E – V – O  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Navodila za učitelja:  
 
Podtest povezovanja glasov v besedo je sestavljen iz desetih nalog. Učitelj izreče posamezne 
glasove, otrok jih mora povezati v besedo brez pomena. (Slikovne predloge niso vključene.) Otrok 
besede ne vidi, ampak učitelj izreče posamezne glasove. Z eno točko se oceni pravilno sestavljena 
beseda. Učitelj odgovore označi na listu z rešitvami. 

Primer 1: 
 
 
 

K  + U  +  C     
 ���� KUC 

Primer 2: 
 

 
 

T +  U  +  Ž  
    ���� TUŽ 

 
 
 
 

����  

 



 

 

P - U - K    M - E - K      

L - E - K    A - F - E    

V - U - M    R - U - S -T   

T - E - K - U T - O - P – I – K 

R - U - S – O - P O - P – U – S – T - A  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Primer 1: 
Ponovi niz besed: 

 
miza, stol, omara 

 

Navodila za učitelja:  
 
Podtest ponavljanja niza besed vsebuje šest 
nalog. Prve štiri naloge vsebujejo po manjše 
število besed. Otrok jih mora ponoviti za učiteljem. 
Težavnost narašča z dolžino in številom besed. 
Zadnji dve nalogi vključujeta pet besed. Učitelj 
izreče posamezne besede, otrok jih mora ponoviti 
v slišanem zaporedju. (Slikovne predloge niso 
vključene.) Otrok besed ne vidi, ampak jih učitelj 
izreče. Z eno točko se oceni pravilna ponovitev 
celotnega niza besed. Učitelj odgovore označi na 
listu z rešitvami. 

 
 
 
 

����  

 



 

 

teta, oko, figa 

hrib, lizika, cvet 

miš, sonce, kruh, šola 

drevo, hiša, dedek, avtobus 

jogurt, kruh, voznik, sir, metla 

motor, kladivo, lestev, ograja, lepilo 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Primer 1: 
Ponovi poved: 

 
Oče bere časopis. 

 

Navodila za učitelja:  
Podtest ponavljanja niza povedi vsebuje šest 
nalog. Prve štiri naloge vsebujejo krajše povedi, ki 
jih mora otrok ponoviti za učiteljem. Težavnost 
narašča z dolžino povedi. Učitelj izreče poved, 
otrok jo mora ponoviti. (Slikovne predloge niso 
vključene.) Otrok povedi ne vidi, ampak jo učitelj 
izreče. Z eno točko se oceni pravilna ponovitev 
celotne povedi. Učitelj odgovore označi na listu z 
rešitvami. 

 
 
 
 

����  

 



 

 

Peter peče preste. 

Mama pomiva posodo. 

Teta Maja rada bere knjige. 

Pes Fifi ima veliko novo hišico. 

Včeraj smo šli na igrišče, ker je sijalo sonce. 

Petra se je udarila na glavo, ker ni nosila čelade. 

 
  



 

 

Priloga 3 

Ocena fonoloških spretnosti za učitelje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razčleni (ni slik): Združi – znane (ni slik): Združi – neznane (ni slik): 
Kateri glasovi so skriti v besedi … 
MUCA…? 

m u c a  

m a m a  
m i z a  0    1 m - i - š  0    1 p – u - k  0    1 

r o ž a  0    1 l - u - č  0    1 m - e - k  0    1 

d e ž   0    1 r - i – b - a  0    1 l - e - k  0    1 

š o l a  0    1 r – u - t - a  0    1 a  – f - e  0    1 

t e t a  0    1 b – u – č - a  0    1 v – u - m  0    1 

k o l o  0    1 m - u - c - a  0    1 r – u – s - t  0    1 
l o n e c  0    1 n – o – g - a  0    1 t – e – k - u  0    1 

c e s t a  0    1 t – o – r - b -  a  0    1 t – o – p – i – k  0    1 

l e t a l o  0    1 s – o – n - c - e  0    1 r – u – s – o - p  0    1 

j a j c e  0    1 d – r - e – v – o   0    1 o – p – u – s – t - a  0    1 
  

 Besede: točke 

PB1 teta, oko, figa 0    1 

PB2 hrib, lizika, cvet 0    1 

PB3 miš, sonce, kruh, šola 0    1 

PB4 drevo, hiša, dedek, avtobus 0    1 

PB5 jogurt, kruh, voznik, sir, metla 0    1 

PB6 motor, kladivo, lestev, ograja, lepilo 0    1 
 

 Povedi: točke 

PP1 Peter peče preste. 0    1 

PP2 Mama pomiva posodo. 0    1 

PP3 Teta Maja rada bere knjige. 0    1 

PP4 Pes Fifi ima veliko novo hišico. 0    1 

PP5 Včeraj smo šli na igrišče, ker je sijalo sonce. 0    1 

PP6 Petra se je udarila na glavo, ker ni nosila čelade. 0    1 

Nadaljuj zlog: Rime: 
 strela – marela 

 miška – hiška 
Peter – veter 

žel - va  0    1 cvetlica potica, miza, vaza  0    1 

ku – ža  0    1 rak voda, mak, roka  0    1 

go - ba  0    1 krt konj, prt, hrib  0    1 

son - ce  0    1 kuža luža, muca, kost  0    1 

bon - bon  0    1 most kost, voda, čoln  0    1 

limo - na  0    1 suknja hlače, luknja, deček  0    1 

ri - ba  0    1 med čebela, kruh, led  0    1 

za - jec  0    1 klas njiva, konj, glas  0    1 

avto - bus  0    1 copata noga, torba, lopata  0    1 

svinč - nik  0    1 koš nož, avto, kolo  0    1 

IME: 
 
 
 
razred:_________ 
 
 
datum testiranja: 
 
 
 
podpis: 
__________________ 
 



 

 

Priloga 4 

Spremenljivke za oceno razumevanja pri branju 
Za ugotavljanje učinkovitosti razumevanja pri branju bom uporabila: 

o besedni zaklad 
 

Oznaka 
spremenljivke 

Daljše ime spremenljivk Opis merjenja 

ISO Iskanje sopomenke Število pravilno določenih parov 

IPRO Iskanje protipomenke Število pravilno določenih parov 

IMANJ Iskanje manjšalnice Število pravilno določenih parov 

DUB Poved dopolni z ustrezno besedo Število ustreznih besed 

BVP Dane besede postavi v smiselne povedi Število smiselnih povedi 

NUBČ V povedi nadomesti neustrezno besedo Število ustreznih besed 

NB Naloge po branju Pravilni odgovori 

 



 

 

 
 
 
 
 

Primer: 

obleka 
klobuk 

 
      lasje 
 
                        pokrivalo 
          čepica 

 
 

  kapa–čepica 

Navodila za učitelja:  
 
Podtest iskanja sopomenk je sestavljen iz desetih 
nalog, Učenec samostojno prebere besede. 
Izbrani besedi pripiše besedo z enakim ali 
podobnim pomenom. V pomoč so mu dane 
besede. Z eno točko se oceni pravilna 
sopomenka.  
 
Navodila za učenca:  
 
Preberi besede. Spodnji besedi pripiši besedo, ki 
ima enak ali podoben pomen. 
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 banja 
stezica 

 
      luna 

                        mačka 
           ladja 

 
  muca-______________ 

 dedek 
luna 

             banja 
                      ladja 

 
      keks 
 

piškot-___________________ 

                        banja 
     potka 

                       ladja 
            dedek 
 
                                     krpa 
 

stezica-_____________ 

deček 
 

          ladja 
  dedek 

                krpa 
                         luna 

 
mesec-_____________ 

                        vrata 
               zid 

                       sonce 
  
            trava 
                                     perilo 
 

trata-_____________ 

                        žlica 
 
               avto 

                       pasja hišica 
            oblak 
                                    kokošnjak 
 

uta-_____________ 

                        kopalnica 
 
               roža 

                       letališče 
            travnik 
                                    oblak 
 

aerodrom-_____________ 

pipa 
         motor 

 
  čarovnica 

               puščica 
                     list 

 
coprnica-_____________ 

    stara mama 
                   dedek 

 
          omara 

 
           štedilnik 

       oblak 
babica-_____________ 

             gusar 
 
              otok 

                           ladja 
   sonce 

        miza 
 

pirat-____________ 



 

 

 

Primer: 

trikotnik 
krog 

 
      kriv 
 
                        vodoravno 
          postrani 

 
 

  raven–kriv 

Navodila za učitelja:  
 
Podtest iskanja protipomenk je sestavljen iz 
desetih nalog, Učenec samostojno prebere 
besede. Izbrani besedi pripiše besedo z 
nasprotnim pomenom. V pomoč so mu dane 
besede. Z eno točko se oceni pravilna 
protipomenka. 
 
Navodila za učenca:  
 
Preberi besede. Spodnji besedi pripiši besedo, ki 
ima nasproten pomen. 
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velik 
tiho 

 
      veselje 

                        hitro 
           levo 
 

  glasno-_____________ 

videti 
jokati 

             spati 
 

                     pisati 
      gledati 
 

mižati-___________________ 

glasen 
   bolan 

 
               strm 

               prijazen 
                         bos 

 
zdrav-_____________ 

dan 
  luna 
                veselje 

               dež 
 

                         pohvala 
 

žalost-_____________ 

visoko 
               pisan 

                      težko 
            temen 
 
                              levo 
 

svetel-_____________ 

ležati 
  pisati 

 
               počivati 

               jesti 
                         sanjati 

 
delati-_____________ 

  kratko 
               star 

                      težko 
 
            smrad 
 
                              uren 

dolgo-_____________ 

lačen 
 

   nag 
               varčen 

              čist 
                         kazen 

 
umazan-_____________ 

iznajdljiv 
               smeh 
 

                      tajen 
            plah 
 
                              gor 
 

jok-_____________ 

naprej 
   sladko 

 
                spodaj 

               črn 
 

                         toplo 
 

bel-_____________ 



 

 

  

 

Primer: 

sonček 
makaronček 

 
      skala 
 
                        kamenček 
          slonček 

 
 

  kamen–kamenček 

Navodila za učitelja:  
 
Podtest iskanja manjšalnic je sestavljen iz 
desetih nalog, Učenec samostojno prebere 
besede. Izbrani besedi pripiše manjšalnico. V 
pomoč so mu dane besede. Z eno točko se oceni 
pravilna manjšalnica. 
 
Navodila za učenca:  
 
Preberi besede. Spodnji besedi pripiši 
manjšalnico. 
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slonček 
oblaček 

 
             sonček 

                      zvezdica 
luna 
 

zvezda-___________________ 

 punčka 
deček 

 
            princ 

                      gospa 
fantek 
 

fant-___________________ 

kosilnica 
 
               trava 

                      zemljica 
           deblo 
                              koreninica 
 

korenina-_____________ 

mlaka 
   žoga 

 
                žaga 

               žabica 
                         rega 

 
žaba-_____________ 

    mravljica 
 
               mravljišč 

                      gozd 
            iglice 
                              mrvica 
 

mravlja-_____________ 

pokrov 
   zvonček 

 
                posoda 
                              ponev 

                         lonček 
 

lonec-_____________ 

   gugalnik 
 
               knjig 

                      kosilo 
            nožek 
                              stolček 
 

stol-_____________ 

nož 
   zajemalka 

 
               žlička               branje 

 
                         knjiga 

 
žlica-_____________ 

    skodelica 
 

                   kuhinja 
          preproga 

          kozarček 
 

            steklenica 
 

kozarec-_____________ 

             rožica 
 
              travica 
                           lonček 
   sončnica 

 
        mizica 

 
roža-__________ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Navodila za učitelja:  
 
Podtest dopolnjevanja povedi z ustrezno besedo je sestavljen iz desetih nalog. Učenec samostojno 
prebere poved in v prazen prostor napiše besedo, da poved postane smiselna. Z eno točko se oceni 
ustrezna beseda. Učitelj odgovore označi na listu z rešitvami. 
 
Navodila za učenca:  
 
Naloge reši tako, da prebereš povedi in na črto zapiši, kar manjka. 

Primer:  
 
  
Ko bom velik, bom klovn.  
Nastopal bom v cirkusu 
in vsi me bodo občudovali. 
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Igral sem se z _____________________, zdaj bom  

pa prebral še tole zanimivo  ______________________. 

Žabica Donda je napisala zajcu Lojzetu _________________________.  

Vanj je spravila tudi ______________________, da se bo zajec  

z njim posladkal. 

 Kakšna sreča! Končno sem našla _________________ 

čarovnij. Zdaj bom čarala noč in __________________. 

 

Hokus _______________________! Pričaral vam bom  

___________________, ki sam piše in se nikoli ne zmoti! 

 
 

Primož hrani drobno _____________________.  

Okoli vratu ji je zavezal ________________, da je ne zebe. 

 

 

 

 



 

 

Za rojstni dan sem dobil _____________________. 
Sankal sem se po __________________________. 

Ko zvonček trikrat pozvoni, je ura __________.  
Ko  pozvoni štirikrat, je ura  _______________. 

Micka že  pol ure govori po _____________________.  
Ne bi smela  toliko časa ____________________.     

Drevesa imajo že zelene __________________. 
V deželo je prišla _________________. 

Mama mi je kupila nove __________________. 
Bili so zelo ______________________. 

 

 

 

 

 



 

 

  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Navodila za učitelja:  
 
Podtest oblikovanja povedi iz danih besed je sestavljen iz desetih nalog. Učenec samostojno prebere 
besede in jih sestavi v smiselno poved, ki jo poišče med spodnjimi predlogi. Pred pravilno povedjo obkroži 
črko. Z eno točko se oceni pravilno izbrana poved. Učitelj odgovore označi na listu z rešitvami. 
 
Navodila za učenca:  
 
Naloge reši tako, da prebereš besede in jih sestaviš v smiselno poved. Med danimi povedmi poišči pravilno 
in jo podčrtaj. 

 
Primer:  
 

zmaja          včeraj              spuščal               sem 
 

a) Včeraj sem spuščal zmaja. 
b) Zmaja včeraj spuščal sem. 
c) Spuščal sem včeraj zmaja. 
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potico                mama                  peče 
 
 

a) Potico peče mama. 
b) Peče mama potico. 
c) Mama peče potico. 

riše                          Marcel                       ladjo 
 
 

a) Ladjo riše Marcel. 
b) Marcel riše ladjo. 
c) Riše Marcel ladjo. 

 

in              deček                smučata                deklica 
 
 

a) Deček smučata in deklica.  
b) Deklica in deček smučata. 
c) Smučata in deklica deček. 

gledam                           televizijo                   rad 
 
 

a) Rad gledam televizijo. 
b) Gledam televizijo rad. 
c) Televizijo gledam rad. 

na                  skačejo             otroci               dvorišču 
 
 

a) Na otroci dvorišču skačejo. 
b) Na skačejo dvorišču otroci. 
c) Na dvorišču skačejo otroci. 

 



 

 

gnoju                petelin               zapel           na            je 
 
 

a) Na petelin je zapel gnoju. 
b) Na gnoju je zapel petelin. 
c) Je na gnoju petelin zapel. 

Eva                       male                čeveljčke       dobila                 je 
 
 

a) Je čeveljčke dobila male Eva. 
b) Je male Eve dobila čeveljčke. 
c) Eva je dobila male čeveljčke. 

med               nabirala             čebela          ves           je                dan     
 
 

a) Čebela je ves dan med nabirala. 
b) Ves dan je med nabirala čebela. 
c) Čebela je ves dan nabirala med. 

vrtnar               za                    prijel                  je             grablje 
 
 

a) Za grablje je vrtnar prijel. 
b) Vrtnar prijel za grablje je. 
c) Vrtnar je prijel za grablje. 

kupila           mama          mi               punčko         je 
 
 

a) Mama mi je kupila punčko. 
b) Mama kupila punčko mi je. 
c) Kupila mama mi je punčko. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Navodila za učitelja:  
 
Podtest nadomeščanja neustrezne besede v povedi je sestavljen iz desetih nalog. Učenec samostojno 
prebere poved, v njej najde neustrezne besede in jih nadomesti z ustreznimi. Smiselno oblikovano 
poved zapiše na črto. Z eno točko se oceni ustrezna beseda. Učitelj odgovore označi na listu z 
rešitvami. 
 
Navodila za učenca:  
 
Naloge rešiš tako, ugotoviš, kaj je v njih narobe. Neustrezne besede nadomesti z ustreznimi. Pravilno 
oblikovano poved zapiši na črto.  

Primer:  
 
  

Rep ima lepo košato lisico. 
 
 

Lisica ima lep košat rep.     
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Za kosilo smo dobili skodelico v juhi. 
 
_________________________________________________________________ 

Včeraj je  bila na programu slaba televizija. 
 
_________________________________________________________________ 

Jabolko je v sadovnjaku našlo ježka. 
 
 

_________________________________________________________________ 

Zarjavela ograja je sedla na Manco. 
 
_________________________________________________________________ 

Iz denarja mi je padla denarnica. 
 
_________________________________________________________________ 

Ograja se guga na opici. 
 
_________________________________________________________________ 

Hlače so mi padle od gumba. 
 
_________________________________________________________________ 

V fazanu živi veliko živalskih vrtov. 
 
_________________________________________________________________ 

Za klobaso sem pojedel kosilo. 
 
_________________________________________________________________ 

Okno ima sedem hišic. 
 
_________________________________________________________________ 

 



 

 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Navodila za učitelja:  
Učenci natančno preberejo besedilo in rešujejo naloge po navodilu. 
 
Navodila za učenca:  
Natančno preberi zgodbo  in reši spodnje naloge. 
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NA GRADU 
 
Kralji in plemiči so gradili gradove, da bi bili varni pred sovražniki. Obzidja gradov so 
bila visoka. Na stolpih so stražili vojaki. Okoli gradu je bil jarek, napolnjen z vodo. Imeli 
so dvižni most, ki je varoval pred vstopom sovražnikov  v grad. Bogati gospodje in 
vitezi so imeli svoje grbe, da so bili prepoznavni. Plemiški sin se je učil uporabljati 
orožje in jezditi konje. Sodeloval je v viteških igrah, ciljal s sulico. Ko je postal dovolj 
pogumen, je bil imenovan v viteza. Gospodar mu je na ramo položil meč. 
Včasih je graščak priredil gostijo. Gostje so jedli kar z rokami, kosti pa so metali pod 
mizo psom. Godci so igrali in prepevali pesmi o ljubezni in o bojih. Ljudje, ki niso bili 
bogati, so živeli v vasi pod gradom. Obdelovali so polja in prodajali lonce. 
 

Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 
 
Kralji so si gradili gradove, da: 
a) so se v njih zabavali. 
b)         so bili varni pred sovražnikom. 
c) ker niso hoteli živeti v hišah. 
 
Na stolpih so stražili: 
a) vaščani 
b) otroci. 
c) vojaki. 
 
Plemiči so se učili: 
a) kuhati. 
b) jezditi konje. 
c) peljati se s čolnom. 
 
Odgovori na vprašanja. 
 
a) Kaj so gradili kralji in plemiči? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
b) Po čem so prepoznali viteze? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 



 

 

c) Kaj so gostje delali na gostijah? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
Obkroži DA ali NE. 
 

1. Dvižni most je grad varoval, da sovražnik ni mogel vanj. DA          NE 

2. V viteških igrah so vitezi ciljali s sulico. DA          NE 

3. Vitezi so postali vsi ljudje. DA          NE 

4. Na gostijah so jedli z vilicami in noži. DA          NE 

5. Revni ljudje so živeli na gradu. DA          NE 
 

  



 

 

Priloga 5 

Ocena razumevanja pri branju za učitelje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manjšalnica: Dopolni poved: Smiselne povedi: 

kamen - kamenček velik, cirkusu  

IMANJ 1 zvezda – zvezdica  0    1 DUB 1 igračami, knjigo  0    1 BVP 1 c)  0    1 

IMANJ 2 fant - fantek  0    1 DUB 2 pismo, korenje  0    1 BVP 2 b)  0    1 

IMANJ 3 korenina – koreninica  0    1 DUB 3 knjigo, dan  0    1 BVP 3 b)  0    1 

IMANJ 4 žaba - žabica  0    1 DUB 4 pokus, pisalo  0    1 BVP 4 a)  0    1 

IMANJ 5 mravlja – mravljica  0    1 DUB 5 ptico, šal  0    1 BVP 5 c)  0    1 

IMANJ 6 lonec - lonček  0    1 DUB 6 sani, hribu  0    1 BVP 6 b)  0    1 

IMANJ 7 stol – stolček  0    1 DUB 7 tri, štiri  0    1 BVP 7 c)  0    1 

IMANJ 8 žlica - žlička  0    1 DUB 8 telefonu, klepetati  0    1 BVP 8 c)  0    1 

IMANJ 9 kozarec – kozarček  0    1 DUB 9 liste pomlad  0    1 BVP 9 c)  0    1 

IMANJ 10 roža – rožica  0    1 DUB 10  čevlje, lepi  0    1 BVP 10 a)  0    1 
 
 

 Povedi:  

NUBČ 1 Za kosilo smo dobili juho v skodelici. 0    1 

NUBČ 2 Včeraj je bil na televiziji slab program. 0    1 

NUBČ 3 Ježek je v sadovnjaki našel jabolko. 0    1 

NUBČ 4 Manca je sedla na zarjavelo ograjo. 0    1 

NUBČ 5 Iz denarnice mi je padel denar. 0    1 

NUBČ 6 Opica se guga na ograji. 0    1 

NUBČ 7 Gumb mi je padel od hlač. 0    1 

NUBČ 8 V živalskem vrtu živi veliko fazanov. 0    1 

NUBČ 9 Za kosilo sem pojedel klobaso. 0    1 

NUBČ 10 Hišica ima sedem oken. 0    1 

 
 
 

Sopomenka: Protipomenke: 

kapa - čepica raven - kriv 

ISO 1 muca - mačka  0    1 IPRO 1 glasno – tiho  0    1 

ISO 2 piškot - keks  0    1 IPRO 2 mižati - gledati  0    1 

ISO 3 stezica - potka  0    1 IPRO 3 zdrav – bolan  0    1 

ISO 4 mesec - luna  0    1 IPRO 4 žalost - veselje  0    1 

ISO 5 trata - trava  0    1 IPRO 5 svetel – temen  0    1 

ISO 6 uta – pasja hišica  0    1 IPRO 6 delati - počivati  0    1 

ISO 7 aerodrom - letališče  0    1 IPRO 7 dolgo – kratko  0    1 

ISO 8 coprnica - čarovnica  0    1 IPRO 8 umazan – čist  0    1 

ISO 9 babica – stara mama  0    1 IPRO 9 jok – smeh  0    1 

ISO 10 pirat - gusar  0    1 IPRO 10 umazan – čist  0    1 

IME: 
 
 
 
razred:_________ 
 
 
datum testiranja: 
 
 
 
podpis: 
__________________ 
 



 

 

 
Naloge po branju besedila: 

Obkroži črko Odgovori Obkroži DA ali NE 

BOČ 1 b)  0    1 BO 1 Kralji in plemiči so si gradili visoke gradove.  0    1 BODN 1 DA  0    1 

BOČ 2 c)  0    1 BO 2 Viteze so prepoznali po grbih.  0    1 BODN 2 DA  0    1 

BOČ 3 b)  0    1 BO 3 Gostje so jedli in poslušali pesmi.  0    1 
BODN 3 NE  0    1 
BODN 4 NE  0    1 
BODN 5 NE  0    1 

 

 
 


