
UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

TJAŠA KANALEC 

OPAZOVANJE IN OCENJEVANJE OTROKOVIH 
PREDOPISMENJEVALNIH VEŠČIN 

MAGISTRSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA, 2016 



  

 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

TJAŠA KANALEC 

OPAZOVANJE IN OCENJEVANJE OTROKOVIH 
PREDOPISMENJEVALNIH VEŠČIN 

MAGISTRSKO DELO 

 

 

MENTORICA: DOC. DR. MARTINA OZBIČ 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA, 2016 



Kanalec, T. (2016). Opazovanje in ocenjevanje otrokovih predopismenjevalnih veščin.   
__________________________________________________________________________           

__________________________________________________________________________  
 

I 
 

Zahvala 
Leto in pol je od najinega prvega srečanja in takrat se je po principu »vse ob svojem času« 

pričelo najino sodelovanje v projektu »magistrsko delo«. Iskrena hvala, dr. Martina Ozbič, 

najprej za to, da ste pristali na mentorstvo, in tudi zato, ker ste verjeli vame, me usmerjali, 

spodbujali in tudi postavili na realna tla, ko je bilo to potrebno. Hvala za Vašo odzivnost, vse 

nasvete in možnost, da sem se učila od Vas, in ne nazadnje, da ste mi zaupali vprašalnik za 

namen raziskave. Sodelovanje z Vami je bila res dragocena izkušnja, ki je obrodila pričujočo 

raziskavo. 

Zahvala gre ravnateljicama Alenki Velušček in Alenki Močnik, ki sta področje opazovanja in 

ocenjevanja otroka v skupini s pomočjo vprašalnika videli kot pomemben del vloge in naloge 

vzgojiteljice ter podprli raziskavo s sodelovanjem strokovnih delavk pri izpolnjevanju 

vprašalnikov, ter vsem ostalim ravnateljicam in vodjam vrtcev, ki so se prijazno odzvale na 

prošnjo za sodelovanje v raziskavi. Hvala tudi Katji za pomoč pri iskanju literature in vsem 

ostalim svetovalnim delavkam, ki so pomagale pri tem, da so bili vprašalniki razdeljeni, 

izpolnjeni in zbrani. Posebej se zahvaljujem tudi vsem vzgojiteljicam, ki so z izpolnjevanjem 

vprašalnika omogočile pričujočo raziskavo. 

Matjaž – spodbude, pogovori, kritični pogledi, razumevanje in prilagajanje …. Hvala ti. Skupaj 

sva zmogla. Z nadčloveškim naporom.  

Moja fanta – Jaka in Matic – začelo se je z »vse ob svojem času«, brez izkušnje biti mama – 

dvojčkov, imeti možnost opazovati razvoj dveh enako starih otrok in se učiti …, učiti …, vedno 

znova … Brez te izkušnje, to delo ne bi bilo takšno, kot je. Hvala vama za otroško iskreno 

sprejemanje vsega, kar je bilo povezano s »pisanjem na računalnik« in delom za fakulteto.  

Tata, mama – hvala, ker sta od vsega začetka verjela vame, hvala za spodbudne besede, 

hvala za vso pomoč in čas, ki sta ga namenila fantoma. Janka in Brane hvala tudi vama. Brez 

vseh vas ne bi šlo. Tomi – hvala za podporo v času študija. Četudi so med nama 

večkilometrske razdalje, vem, da si v mislih z mano. 

Hvala vsem, ki ste verjeli vame, za spodbude in pomoč v času študija ter pri nastajanju dela: 

Petra, Janja, Adrijana, Vika, Sara, Jelka … 

Tako, še eno poglavje se zaključuje, podiplomski študij je bil povezan predvsem s končanjem 

začete zgodbe. Treba je bilo postaviti piko. Zgodba je bila dolga, vendar ima srečen konec: 

sama sebi sem dokazala tisto, za kar je pri vsem tem tudi šlo – da disleksija ni le ovira, ampak 

da jo lahko obrneš v svoj prid in iz nje potegneš pozitivno plat.  



Kanalec, T. (2016). Opazovanje in ocenjevanje otrokovih predopismenjevalnih veščin.   
__________________________________________________________________________           

__________________________________________________________________________  
 

II 
 

POVZETEK 

Z raziskavo smo želeli osvetliti pomen zgodnjega odkrivanja in obravnave otrok, ki že 

v predšolskem obdobju kažejo odstopanja na posameznih področjih razvoja, 

povezanih s predopismenjevalnimi spretnostmi, niso pa ti otroci nujno usmerjeni kot 

otroci s posebnimi potrebami. Opažamo, da lahko vzgojiteljice na osnovi svojega 

strokovnega znanja že v predšolskem obdobju prepoznajo otroke z odstopanji na 

nekaterih področjih razvoja. Nekateri otroci, ki sicer niso usmerjeni v predšolski 

program s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo, bi namreč 

potrebovali določeno obliko skrbi, pomoči, podpore oz. spodbude, ki bi jim pomagala 

pri razvoju predopismenjevalnih veščin že pred vstopom v šolo.  

V raziskavo je bilo vključenih 200 predšolskih otrok s področja Goriške, starih od štiri 

do sedem let. Predopismenjevalne veščine smo opisali z uporabo vprašalnika za 

oblikovanje profila otroka pred vstopom v šolo (Ozbič, Kogovšek, Zver in Ferluga, 

2011, v Ozbič, Kogovšek, Zver, Novšak Brce in Vališer, 2012), ki pokriva področja 

pozornosti, koncentracije, motorike, komunikacije, govorno-jezikovnega izražanja in 

razumevanja, verbalnega spomina, grafično-vidno zaznavnega področja, percepcije in 

imenovanja barv, časovne in prostorske orientacije, metaliterarnih veščin, 

predopismenjevalnih veščin, grafemskega zavedanja, predmatematičnih veščin ter 

metakognicije.  

Podatki so pokazali visoko zanesljivost vprašalnika (koeficient Cronbach alfa 0,991). 

Ugotovili smo, da je vprašalnik objektiven in veljaven (kriterijska veljavnost, faktorska 

analiza). Določili smo percentilne vrednosti in dobljene rezultate primerjali s 

predhodnimi raziskavami. S pomočjo t-testa smo ugotovili statistično pomembne 

razlike pri točkovanju z vprašalnikom med dvema skupinama otrok: tistih, ki odstopajo 

(ES1 in ES2), in tistih, ki ne odstopajo po mnenju vzgojiteljice (KS). Izračunali smo 

analizo variance (ANOVA) med tremi skupinami otrok (ES1, ES2 in KS). Zaradi 

nehomogenosti varianc smo uporabili alternativni preizkusa Welch, izvedli smo test 

post hoc Games-Howell in upoštevali tveganje, manjše od 0,05. Rezultati so pokazali 

statistično pomembne razlike med posameznimi skupinami otrok pri točkovanju z 

vprašalnikom. Razlike med tremi skupinami ES1, ES2 in KS smo izračunali s pomočjo 

diskriminantne analize. Relativen doprinos vsake spremenljivke k tvorjenju 
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diskriminantnih funkcij smo ugotavljali z izračunom koeficientov diskriminacije in 

koeficientov korelacije vsake spremenljivke z diskriminantnima funkcijama. Ugotovili 

smo, da so razlike med skupinami statistično pomembne in da so v našem primeru 

najpomembnejše kompozitne spremenljivke govorno-jezikovno izražanje in 

razumevanje, pozornost in koncentracija ter komunikacija in sociopragmatika. Razlike 

med skupinama smo ugotavljali s pomočjo centroidov, ki so se med seboj razlikovali, 

kar je pokazalo na dobro razlikovanje med skupinami. Na osnovi oblikovanega 

prediktorskega modela manifestnih spremenljivk smo določili pripadnost vzorcu za 

otroke iz treh skupin. Ugotovili smo, da je s pomočjo izbranega sistema spremenljivk 

pravilno uvrščenih 95 % otrok, in sicer: 100 % otrok, ki so usmerjeni (ES2), 92 % otrok, 

ki po oceni vzgojiteljic odstopajo v razvoju, vendar niso usmerjeni (ES1), in 96 % otrok, 

o katerih so bile vzgojiteljice mnenja, da ne odstopajo v razvoju (KS).  

Rezultati raziskave so pokazali, da obstajajo razlike v profilu veščin med skupinami 

otrok, ki so usmerjeni (ES2), otrok, za katere vzgojiteljice opažajo odstopanja na 

določenih področjih razvoja, vendar niso usmerjeni (ES1), in skupino otrok brez 

posebnosti v razvoju (KS).  

Na tak način smo opisali predopismenjevalne veščine 200 otrok na Goriškem, 

analizirali zanesljivost, veljavnost, objektivnost in občutljivost vprašalnika ter rezultate 

primerjali z že obstoječimi raziskavami, ki so uporabile testni vprašalnik.  

Dobljeni podatki so lahko osnova za predlog modela za presejalno odkrivanje otrok, ki 

izkazujejo manj razvite predopismenjevalne veščine in so potencialno rizični za 

kasnejši razvoj učnih težav. Zgodnje odkrivanje potencialno rizičnih otrok bi pripomoglo 

k učinkovitejši organizaciji zgodnje obravnave otrok na področju predopismenjevalnih 

veščin in povečanju uspešnosti nudene pomoči. To bi pozitivno vplivalo na razvoj 

zgodnje specialnopedagoške in rehabilitacijske obravnave otrok z vidika 

predopismenjevalnih spretnosti. 

Ključne besede: predšolsko obdobje, razvojni zaostanek, zgodnje prepoznavanje, 

preventiva, predopismenjevalne veščine, ocenjevanje, profil. 
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ABSTRACT 

With this research we wanted to highlight the importance of early detection and 

treatment of children, who already in the preschool period show deviations or delays 

in individual areas of development associated with pre-literacy skills, but they are not 

necessarily classified as children with special needs. We note that kindergarten 

teachers on the basis of their expertise can identify deviations or delays in certain areas 

of development in pre-school children. Some children, who are not directed in the pre-

school program with adjusted implementation and additional professional assistance, 

would namely require some form of care, assistance, and support or incentive that 

would assist them in developing pre-literacy skills before entering school. 

The study included 200 preschool children in the area of Goriška, aged four to seven 

years. We described pre-literacy skills with the use of the questionnaire to create a 

profile of a child before entering school (Ozbič, Kogovšek, Zver in Ferluga, 2011, v 

Ozbič, Kogovšek, Zver, Novšak Brce in Vališer, 2012), covering the areas of attention, 

concentration, motor skills, communication, speech-language expression and 

comprehension, verbal memory, graphic-visual sensory area, perception and labelling 

of colours, time and spatial orientation, metaliterature skills, pre-literacy skills, 

graphemic awareness, pre-math skills and metacognition. 

The data showed high reliability of the questionnaire (Cronbach alpha coefficient of 

0.991). We stated that the questionnaire is objective and valid (the criterion validity, 

factor analysis). We determined the percentile values and the results obtained 

compared with previous surveys. Through the t-test we found statistically significant 

difference in the scoring with the questionnaire between the two groups of children: 

those who deviate (EG1 and EG2), and those that do not vary according to the 

teachers (CG). We calculated the analysis of variance (ANOVA) among the three 

groups of children (EG1, EG2 and CG). Due to the inhomogeneity of variances was 

used Welch alternative experiment, we carried out a test post hoc Games-Howell and 

took into account the risk of less than 0.05. The results showed statistically significant 

differences between separate groups of children in the scoring with the questionnaire. 

Differences between the three groups EG1, EG2 and CG were calculated using the 

discriminant analysis. The relative contribution of each variable to produce discriminant 
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function was assessed by calculating the coefficients of discrimination and correlation 

coefficients of each variable with discriminant functions. We stated that differences 

between the groups were statistically significant, and that in our case the most 

important composite variables were speech-language expression and comprehension, 

attention and concentration as well as communication and socio-pragmatism. The 

differences between the groups were determined by using centroids, which differed 

and as such showed a good distinction between the groups. Based on the designed 

predicting model of overt variables we determined belonging to a sample for children 

from the three groups. We stated that by using the selected system of variables 95% 

of children were correctly classified: namely 100% of children who had been classified 

(EG2), 92% of children who estimated by kindergarten teachers differ in development, 

but are not classified (EG1), and 96% of children, of which the kindergarten teachers 

consider that they do not deviate or have delays in development (CG). 

The results showed that there are differences in the profile of skills between the groups 

of children who are classified (EG2), children for whom kindergarten teachers noticed 

deviations or delays in certain areas of development, but they are not classified (EG1), 

and a group of children with no special features in development (CG).In this way we 

described pre-literacy skills of 200 children in the area of Goriška, analysed the 

reliability, validity, objectivity and sensitivity of the questionnaire and compared the 

results with the existing studies that had used a test questionnaire.The resulting data 

can be the basis for a model suggestion for the screening detection of children who 

exhibit less developed pre-literacy skills and the potential risk for the later development 

of learning disabilities. Early detection of children who are potentially at high-risk would 

contribute to a more efficient organization of early treatment of children in the area of 

pre-literacy skills and increase the successfulness of provided assistance. This would 

have a positive impact on the development of early special-pedagogical and 

rehabilitation treatment of children in terms of pre-literacy skills. 

Keywords: preschool period, developmental delay, early identification, prevention, 

pre-literacy skills, assessment, profile.  
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1 UVOD 
Specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki obravnavamo otroke, usmerjene v predšolski 

program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (v nadaljevanju: 

usmerjeni otroci), zaznavamo problematiko na področju odkrivanja in nudenja pomoči 

ter podpore otrokom, ki niso usmerjeni, vendar izkazujejo določena odstopanja na 

področju predopismenjevalnih veščin. Opažamo, da vzgojiteljice te otroke pogosto 

prepoznajo, vendar sta jim le redko nudeni ustrezna podpora in pomoč že v 

predšolskem obdobju. Menimo, da so ustrezne predopismenjevalne veščine pred 

vstopom v šolo ključne za usvajanje spretnosti branja, pisanja in računanja ter 

kasnejše akademske dosežke. To nas je spodbudilo k  proučevanju slovenske in tuje 

literature s področja ugotavljanja predopismenjevalnih veščin predšolskih otrok in 

raziskovanju tega področja. 

 

V teoretičnem delu opredelimo pojem pismenosti in porajajočo se pismenost. S 

kognitivnega in čustveno-socialnega vidika opišemo razvoj otroka in dejavnike, ki 

vplivajo na predopismenjevalne veščine. Izpostavimo zgodnje veščine in spretnosti, ki 

najpomembneje vplivajo na razvoj predopismenjevalnih veščin. S pomočjo slovenske 

in tuje literature oblikujemo nabor kazalcev potencialno rizičnih otrok že v predšolskem 

obdobju za kasnejši razvoj učnih (v nadaljevanju: UT) ali specifičnih učnih težav (v 

nadaljevanju: SUT) v času šolanja. Program predšolske vzgoje predstavimo z vidika 

nalog in ciljev vrtca z vidika predopismenjevalnih veščin ter z vidika vpliva, vloge in 

pomena vrtca v povezavi z razvojem otrokovih razvojnih področij in kasnejšo 

pripravljenostjo na šolo kakor tudi uspešnostjo otrok v času šolanja. 

Metodo opazovanja izpostavimo kot ključni del pri učinkovitem izvajanju programa 

predšolske vzgoje in s tem spremljanja otrokovega razvoja in napredka, saj menimo, 

da ima številne prednosti (neinvazivna, sprotna, ekološka, kontekstualna). 

Ureditev preventivnih zdravstvenih storitev, namenjenih predšolskim otrokom, 

analiziramo in s pomočjo primerjave ureditve na področju šolske zakonodaje 

ugotavljamo, kako je poskrbljeno za področje predšolskega obdobja z vidika 

predopismenjevalnih veščin. 
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Predstavimo načine ocenjevanja otrokovih predopismenjevalnih veščin v evropskem 

prostoru in doma. S primerjavo formalnega in neformalnega inštrumentarija ter 

rezultatov raziskav v tujini in Sloveniji opredelimo prednosti neformalnega 

inštrumentarija ter oblike ocenjevanja otrokovega razvoja, spretnosti in veščin. Z 

analizo ugotovitev številnih tujih raziskav kritično opredelimo zgodnjo obravnavo 

predšolskih otrok z vidika predopismenjevalnih veščin, pri čemer izpostavimo vlogo 

vzgojiteljice pri opazovanju, ocenjevanju in zgodnji obravnavi otrok, ki že v 

predšolskem obdobju kažejo odstopanja na področju predopismenjevalnih veščin. 

S pomočjo orisa stanja zgodnje pomoči v tujini in slovenskem prostoru izpostavimo 

postopek usmerjanja v predšolski program s prilagojenim izvajanjem in z dodatno 

strokovno pomočjo ter analiziramo zakonske podlage in njihovo (ne)izvajanje ter 

omejitve v praksi. Vse to podkrepimo s statističnimi podatki, ki jih umestimo v trenutno 

situacijo obravnave otrok v predšolskem v primerjavi s šolskim obdobjem. 

V empiričnem delu predstavimo posodobljeno obliko vprašalnika za oblikovanje profila 

predšolskega otroka pred vstopom v šolo in njegove merske karakteristike. 

Konstruktno veljavnost vprašalnika preverimo s pomočjo konfirmatorne faktorske 

analize. Za ugotavljanje, ali obstajajo razlike med dvema skupinama (ES in KS), 

uporabimo t-test, med tremi pa analizo variance in test post hoc. Diskriminantno 

analizo uporabimo za ugotavljanje razlik med skupinami (s pomočjo centroidov). 

Izračunamo relativen doprinos vsake spremenljivke k tvorjenju diskriminantnih funkcij. 

Na osnovi oblikovanega prediktorskega modela manifestnih spremenljivk določimo 

pripadnost vzorcu za otroke iz treh skupin (ES1, ES2 in KS). 

V zaključnem delu na podlagi dobljenih rezultatov in s pomočjo teoretskih izhodišč ter 

slovenskih in tujih raziskav odgovarjamo na raziskovalna vprašanja in potrjujemo 

hipoteze. V sklepnem delu podamo glavne ugotovitve, izpostavimo pomanjkljivosti 

raziskave in oblikujemo predloge za nadaljnje raziskovanje s področja opazovanja in 

ocenjevanja otrokovih predopismenjevalnih veščin. Sintezo teoretskih dejstev, 

ugotovitev slovenskih in tujih avtorjev, združimo v obliki predloga aplikacije ugotovitev 

v prakso oz. vizije pomoči na področju zgodnjega odkrivanja otrok z odstopanji v 

razvoju oz. otrok, ki so potencialno rizični za kasnejši nastanek (S)UT v času šolanja, 

saj menimo, da je preventiva boljša oblika pomoči kot kurativa.  
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1 Pismenost 

Beseda pismenost izvira iz latinske besede litteratus, ki označuje »človeka, ki se uči« 

(Pečjak, 2010, str. 11). V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2000; v nadaljevanju: 

SSKJ) je pismenost definirana kot znanje branja in pisanja. 

Pismenost  je v ožjem pomenu besede definirana kot človekova sposobnost branja 

in pisanja (Grginič, 2005). M. Cencič (2000) jo opredeljuje kot zapleteno, sestavljeno 

ter povezano dejanje in proces, ki ne obsega le branja in pisanja, temveč tudi 

govorjenje in poslušanje. 

Nekatere definicije pismenosti poleg branja in pisanja vključujejo tudi računanje. 

Unescova definicija (1979, v Pečjak, 2010, str. 139) pravi, da je oseba pismena, kadar 

lahko sodeluje v vseh življenjskih dejavnostih, v katerih se zahteva pismenost za 

vsakodnevno delovanje v družbeni skupnosti, ter uporablja svoje bralne, pisne in 

računske spretnosti.  

V nacionalni strategiji za razvoj pismenosti (2006, str. 6–7) je pismenost 

opredeljena kot trajno razvijajoča se zmožnost posameznikov, da uporabljajo 

družbeno dogovorjene sisteme simbolov za sprejemanje, razumevanje, tvorjenje in 

uporabo besedil za življenje. Pridobljeno znanje in spretnosti ter razvite sposobnosti 

posamezniku omogočajo uspešno in ustvarjalno osebnostno rast ter odgovorno 

delovanje v poklicnem in družbenem življenju. Poleg zmožnosti branja, pisanja in 

računanja, se danes poudarja tudi pomen drugih zmožnosti, npr. poslušanja.  

Vsem definicijam pismenosti je skupno, da poudarjajo pomen pismenosti za 

posameznika, v širšem kontekstu pa tudi za družbo, zato je prav, da se njen pomen 

sistematično odraža v strukturah, ki vplivajo na njen posredni ali neposredni razvoj.  

V zadnjih desetletjih se je izoblikovalo več različnih teoretskih izhodišč za 
razumevanje pismenosti. M. Grginič (2005) opisuje razvojni vidik, ki daje prednost 

otroškemu dozorevanju, in izhaja iz predpostavke, da se otrok lahko opismeni šele, ko 

doseže določeno starost, ne glede na vpliv staršev in otrokovo predznanje. Teorije 
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porajajoče se pismenosti so trdile, da branje in pisanje nista samostojni dejavnosti, 

temveč gre za precej kompleksen proces, ki se začne z rojstvom otroka.  

Pregled nacionalnih dokumentov, povezanih s predšolsko vzgojo in z razvojem 

pismenosti, potrjuje domnevo o pomembnosti razvoja te spretnosti, saj je eden od ciljev 

Nacionalne strategije za razvoj pismenosti (2006, str. 8) razvijati porajajočo se 

pismenost pri predšolskem otroku za uspešen nadaljnji razvoj pismenosti. V Beli knjigi 
o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011, str. 76) je zapisan cilj »spodbujati 

možnost zgodnjega branja in pisanja (zmožnost porajajoče se pismenosti)«. Prav tako 

najdemo v Kurikulumu za vrtce (Bahovec, 2007, str. 19) zapisano, da je zlasti od 

tretjega leta dalje pomembno razvijanje predbralnih in predpisalnih sposobnosti. Vsi 

pomembni dokumenti, vezani na predšolsko obdobje, torej poudarjajo pomembno 

vlogo predšolskega obdobja za razvoj veščin, ki vplivajo na pismenost. Za razvoj 

pismenosti na različnih ravneh je bistvenega pomena sistematično in premišljeno delo 

v obdobju porajajoče se pismenosti, tj. predbralnem in predpisalnem obdobju (Cotič in 

Medved Udovič, 2011), zato bomo v naslednjem poglavju predstavili porajajočo se 

pismenost in predopismenjevalne veščine.  

V preteklosti se je pogosteje uporabljal izraz veščine v povezavi z dejavnostmi 

predšolskega otroka. Dandanes pa je v literaturi in po mnenju stroke bolj v veljavi izraz 

spretnosti (Grginič, 2012). V nadaljevanju uporabljamo izraza spretnosti in veščine. 

Veščina je vezana na določeno lastnost oz. dejanje, ki zahteva določeno lastnost, npr. 

šolsko pisanje, risanje in učne veščine, spretnost pa je lastnost, ki je za določeno delo 

potrebna, ali dejavnost, ki zahteva določeno lastnost. Pojem zmožnost je definiran kot 

lastnost oz. značilnost koga, da zmore uresničiti, opravljati kako dejanje ali dejavnost 

(SSKJ, 2000).  

2.1.1 Porajajoča se pismenost 

V starejši literaturi zasledimo izraz pripravljenost za branje in pisanje, v novejši pa 

predvsem izraz porajajoča se pismenost. Strokovnjaki so s tem pojmom poudarili, 

da se razvoj pismenosti prične že pred vstopom otroka v šolo (Pečjak, 2003). 

Porajajoča se pismenost je ustreznejši termin, saj je v predšolskem obdobju pismenost 

v razvoju, se nenehno razvija in je proces, ne pa enkratno dejanje. S tem se strinja tudi 

M. Grginič (2005, str. 69), ki pravi, da je porajajoča se pismenost postopen in 
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dolgotrajen proces, ki zajema pismenost, znanje in spretnosti, ki jih otroci pridobijo 

spontano in neformalno pred vstopom v šolo, in obsega večji del predšolskega 

obdobja.  

V literaturi je zaslediti številne definicije porajajoče se pismenosti (Pečjak, 2003; 

Grginič, 2005): vsem je skupno poudarjanje spontanega razvoja in neformalnega 

učenja predopismenjevalnih veščin v obdobju zgodnjega otroštva ter pomena vpliva 

okolja, ki pomembno prispeva k razvoju pismenosti.  

Porajajoča se pismenost je povezana s spoznavnim razvojem otroka, kjer ima v 

predšolskem obdobju osrednjo vlogo igra. Skozi simbolno igro otroci razvijajo védenje 

o pismenosti, odkrivajo pomene, njeno rabo pa povezujejo z vsakodnevnimi dogodki 

in ožjim poznanim okoljem (Grginič, 2005). 

Elementi porajajoče se pismenosti 

S. Pečjak (2003) elemente porajajoče se pismenosti razdeli v dve veliki skupini. 
V prvo sodijo elementi, ki izhajajo primarno iz otroka, v drugo skupino pa tisti, ki so 

vezani na vlogo okolja. 

Prva skupina zajema sposobnosti in veščine otroka, ki se kažejo na naslednjih 

področjih (Pečjak, 2003): 

- zapomnitev imen črk in sposobnost povezovati črke s pripadajočimi glasovi; 

- igranje z zlogi: sposobnost razstaviti besedo na zloge, poiskati začetni glas v 

besedi, poiskati rimo na določeno besedo; 

- zaznavanje in popravljanje slovničnih napak; 

- pojavljanje začetkov pisanja, fonetično pisanje; 

- sposobnost hitrega poimenovanja določenega niza črk, številk in barv; 

- zanimanje za branje in poslušanje. 

V drugo skupino S. Pečjak (2003) uvršča sposobnosti in veščine, na katere vpliva 

okolje, v katerega je otrok vključen. Jezikovne sposobnosti izpostavi kot 

najpomembnejše; kažejo se kot razumevanje pomena besed in znanje o tem, kako iz 

besed tvorimo slovnično pravilne povedi.  
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B. Jurišić (2001) je v svoji raziskavi ugotovila sedem pomembnih elementov 
porajajoče se pismenosti: 

- zaznavanje in prepoznavanje tiska iz ožjega ali širšega okolja, 

- spoznavanje s črkami, 

- razgovorno branje, 

- razumevanje vloge tiska, 

- razumevanje navodil, 

- glasovno zavedanje, 

- računalniško opismenjevanje. 

Petkomponentni model porajajoče se pismenosti avtorjev Lomax in Mcgee (1987) 

je zasnovan kot celotno znanje o pisnem jeziku in bralnih procesih, ki jih otrok pridobiva 

od tretjega do šestega leta starosti, in obsega: 

- koncept tiska, 

- grafično zavedanje, 

- glasovno zavedanje, 

- znanje o črkovno-glasovni skladnosti in 

- besedo branje. 

Primerjava ugotovitev različnih avtorjev (Lomax in Mcgee, 1987; Jurišić, 2001; Pečjak, 

2003) kaže na to, da vsi vključujejo enake sposobnosti in veščine otroka kot elemente 

porajajoče se pismenosti. B. Jurišić (2001) je dodala še element računalniškega 

opismenjevanja, ki je v današnjem času zagotovo eden od pomembnih členov 

porajajoče se pismenosti.  

2.2 Razvoj otroka 

2.2.1 Teoretski pogled kognitivnega razvoja otroka 

Na področju kognitivnega razvoja in učenja po mnenju M. Batistič Zorec (2003, str. 

318) dajejo strokovnjaki prednost kognitivnim teorijam Piageta, Vigotskega, Brunerja 

in Gardnerja pred didaktično usmerjenimi programi, ki se naslanjajo na behavioristične 

teorije. Piagetova teorija razvoja mišljenja (1959, v Crain, 1992) izhaja iz razvoja, ki 

poteka v napovedljivih, zaporednih in približno kronološko opredeljenih stopnjah ter 

fazah znotraj le-teh. Na posameznih stopnjah si otrok s procesi asimilacije in 
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akomodacije, ki se izmenjujeta, postopoma gradi celovitejša spoznanja o objektih in 

oblikuje celovitejše miselne strukture. Ker Piagetova teorija izhaja iz predpostavke, da 

otrok v interakciji z različnimi materiali in dogodki konstruira znanje, je 

najpomembnejše okolje, v katerem se otrok uči ob aktivnem raziskovanju in v interakciji 

z vrstniki, odraslimi in različnimi materiali.  Medtem ko je Piagetova teorija opozorila 

na škodljivosti neupoštevanja razvojnih značilnosti otroka oz. prehitevanja razvoja, je 

teorija Vigotskega izpostavila vlogo kulture in jezika v procesu razvoja mišljenja ter 

didaktično vlogo učitelja pri učenju otrok. Vigotski (1962, v Crain, 1992) je menil, da je 

enako pomembno učenje, ki bi moralo biti korak pred razvojem in s tem spodbujati 

razvoj. Bruderjeva (1966, v Crain, 1992) kognitivna teorija izhaja iz treh ravni obdelave 

informacij, s pomočjo katerih otrok oblikuje modele realnosti: aktivnost, predstava in 

jezik. Spiralni model razvoja je temelj in ga aplicira tudi na učenje. Meni, da je vsaka 

raven razumevanja  veljavna in vsebine same po sebi niso pretežke ne glede na starost 

otroka. Poudarja pomen poučevanja tako kot Vigotski (1962, v Crain, 1992), oba 

poudarjata pomen socialnega konteksta. Vsem kognitivnim teorijam pa je skupno, da 

poudarjajo aktivno vlogo otroka v procesu pridobivanja in konstruiranja znanja, 

kvalitativno razliko med mišljenjem otrok v različnih razvojnih obdobjih in tudi razlike 

med otroki iste starosti, pomen občutljivega obdobja za določeno učenje ter 

upoštevanje otrokove notranje motivacije za učenje (Batistič Zorec, 2003, str. 318). 

Dinamični proces otrokovega razvoja  je interaktivno sodoločan z dednostjo in okoljem 

na ravni fizičnega in socialnega okolja. Preplet poznavanja teorije in zavedanje ključnih 

razvojnih stopenj, značilnih za starostna obdobja, sta ključna za dobro opazovanje in 

spoznavanje otroka. 

2.2.2 Čustveno-motivacijski dejavniki, ki vplivajo na 
predopismenjevalne veščine 

Motivacija je ključna za razvoj predopismenjevalnih veščin. Aktivnosti, ki jih izvajamo 

z otroki v predšolskem obdobju, morajo biti primerne njegovim sposobnostim. Le če 

bo otrok ob izvajanju in reševanju aktivnosti uspešen, ga bo to spodbudilo k nadaljnjim 

dejavnostim. Sodelovanje z vrstniki otroku prinaša varnost in doživljaje ugodja. Uspeh 

otroka spodbudi k samoraziskovanju svojih iger in večji lastni aktivnosti (Grginič, 2005). 

Vzgojiteljica ima pomembno vlogo, da skrbno pripravi okolje (napisi, oznake na steni 

in predmetih, literatura, revije …), ki podpira, spodbuja, krepi in motivira porajajočo se 
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pismenost pri predšolskem otroku. Učenje otrok v vrtcu poteka prek igre, ki je vir 

ustvarjalnih pisnih aktivnosti in lahko otroke usmerja k uporabi spretnosti, ki so 

pomembne za kasnejše branje in pisanje. Pogosto otroci v igri posnemajo odrasle pri 

vsakodnevni rabi pismenosti, s čimer se kaže vpliv socialnega vidika na razvoj 

predopismenjevalnih veščin. Crain-Thoeson in Dale (1992, v Marjanovič Umek idr., 

2006) sta v svoji raziskavi ugotovila, da je otrokov interes za tisk povezan s kasnejšim 

uspehom pri branju.  

2.2.3 Socialni dejavniki, ki vplivajo na predopismenjevalne veščine 

Otrokove socializacijske izkušnje doma in v vrstniških skupinah so povezane s 

socialnimi vlogami in pravili, ki se jih otroci učijo, vplivajo pa tudi na učenje pismenega 

jezika. Po mnenju M. Grginič (2005) so otroci, katerih socializacijske izkušnje so enake 

šolski socializacijski praksi, pri razvijanju pismenosti uspešnejši. Socialni dejavniki so 

močno prepleteni z emocionalnimi in intelektualnimi. Številne raziskave izpostavljajo 

pomen primarnega okolja (Knaflič, 2002; Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008; 

Marjanovič Umek idr., 2012) za razvoj porajajoče se pismenosti in kasnejšo šolsko 

uspešnost kot tudi vpliv širšega okolja, npr. vključenost otroka v predšolski program 

(Chase-Lansdale in Owen, 1987; Lamb, 1997; Burchinal idr., 2000, Caughy idr., 2004; 

po Marjanovič Umek in Fekonja, 2008; Chambers, Cheung in Slavin, 2006; Vidmar, 

2015).  

2.3 Zgodnje veščine in sposobnosti z vidika 
predopismenjevalnih veščin 

2.3.1 Splošne sposobnosti zaznavanja  

Za kasnejše opismenjevanje sta potrebni določena stopnja zaznavne zrelosti in 

natančnost zaznavanja, ki se s starostjo otroka krepita (Pečjak, 2000). Zaznavni 

sposobnosti, ki sta ključni za uspešno branje in pisanje ter računanje, sta vidno in 

slušno zaznavanje. Obe vrsti zaznavanja vključujeta ne le organski del (gledanje, 

slišanje), temveč tudi procesni in kognitivni del (identifikacija, deskripcija, regulacija oz. 

dekodiranje). 

Porajajoča se pismenost pri predšolskih otrocih je izrednega pomena za kasnejšo 

opismenjevanje v šoli, zato ni čudno, da je za raziskovalce bilo najbolj zanimivo. Model 
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Slika 1: Model podsistemov v obdelovanju posamezne besede (Shalice in Cooper, 2001, str. 
117) 

podsistemov v obdelovanju posamezne besede (Shalice in Cooper, 2001), na sliki 1, 

prikazuje možne poti delovanja: nesistematično leksično pot (označeno z rdečo), 

neleksično pot neposredne pretvorbe črk v glasove (označeno rdeče črtkano), 

semantično pot; zajema pa tudi slepo ponavljanje (brez razumevanja), prepisovanje (z 

ali brez razumevanja), zapisovanje po nareku, opisovanje ipd.  
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2.3.1.1 Vidno razločevanje  

Vidno razločevanje predstavlja razločevanje več grafičnih ali drugih simbolov med 

seboj (Pečjak, 1993). Razvoj vidnega razločevanja se prične že zgodaj v otrokovem 

razvoju. Najprej otrok razločuje predmete, s katerimi se vsakodnevno srečuje, nato pa 

razločuje bolj abstraktne oblike. S starostjo se pozornost otroka na bolj kompleksne 

vzorce povečuje. Praktične izkušnje in manipulacija s predmeti otroku omogočijo, da 

si razlike med posameznimi vzorci in oblikami laže zapomnijo (Pečjak, 1993). 

Predšolski otroci imajo več težav pri razločevanju simbolov, ki so asimetrične oblike. 

Tako pogosteje zamenjajo črke/znake p-b, b-d, g-p, m-n, f-t, 3-E ... Šestletni in 

sedemletni otrok zmore zaznati zaporedje črk, kar od otroka zahteva integracijo 

zaznavanja, razločevanja in pomnjenja (Pečjak, 2000). Sposobnost identifikacije je 

odvisna od razvite sposobnosti zaznavanja, razločevanja in pomnjenja (Pečjak, 1999, 

str. 34).  

Avtorji Stahl in Murray (1994) ter Whitehurst in Lonigan (2001) ugotavljajo, da ima 

znanje črk velik vpliv na razvoj fonološkega zavedanja pred začetnim 

opismenjevanjem in po njem. Višja stopnja črkovnega znanja se povezuje z otrokovimi 

sposobnostmi dešifriranja in upravljanja z glasovi.  

2.3.1.2 Slušno zaznavanje 

Za ugotavljanje sposobnosti glasovnega zavedanja so v študijah najpogosteje 

uporabljali naslednje vrste nalog (Pečjak, 2010, str. 108): 

- štetje besed v povedih, 

- štetje zlogov v besedah, 

- odkrivanje zlogov, 

- ujemanje besed (primerjanje besed med seboj),  

- razlikovanje prvega glasu v besedi, 

- razčlenjevanje glasov v besedi, 

- odstranjevanje glasov iz besede, 

- odkrivanje izpuščenega glasu v besedi, 

- rime in aliteracije in 

- sintezo posameznih glasov v besedo. 
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2.3.1.3 Slušno razločevanje  

Glasovno zavedanje delimo na glasovno razločevanje (diskriminacija), ki pomeni 

sposobnost, da otrok ločuje glasove, ki pripadajo posameznim črkam, sposobnost 

razločevanja dolžine besed in razločevanja glasov med seboj (Pečjak, 1999) ter 

glasovno razčlenjevanje (segmentiranje), ki zajema otrokovo sposobnost za 

razčlenitev povedi na posamezne besede, besede na posamezne zloge, besede na 

posamezne glasove (Grginič in Zupančič, 2004). Glasovno zavedanje v povezavi z 

integracijo z ostalimi spretnosti zajema torej ugotavljanje glasov v besedi (prvi, srednji, 

zadnji), iskanje in primerjanje glasov v različnih besedah, štetje besed v povedi, štetje 

zlogov v besedi, razumevanje pojmov rime in aliteracije, izgovarjanje besed, ki so 

otroku podane prek glasov (Magajna, 2000; Pečjak, 2000; Grginič, 2005).  

Jerman (2000) je v svoji raziskavi opisal stopnje razvijanja glasovnega zavedanja: 

- med 3. in 4. letom starosti: urjenje rim (v pesmicah, izštevankah, besednih igrah) 

in razvijanje natančnega poslušanja razločevanja glasov po moči ter 

spodbujanje prostega pripovedovanja zgodbic in širjenje besednega zaklada;  

- med 4. in 5. letom starosti: urjenje prepoznavanja/razločevanja začetnega in 

končnega glasu, razčlenjevanje besede na zloge (pri tem označujemo zloge z 

žetoni ali s ploskanjem); 

- med 5. in 6. letom starosti: razvijanje glasovnega razčlenjevanja s pomočjo 

pomagal (pri čemer glasove označujemo npr. z žetoni); 

- med 6. in 7. letom: urjenje v odstranjevanju glasu pri izgovorjavi besede z 

uporabo pomagal. Uporabo konkretnih pomagal nadomestijo naloge 

mentalnega dela z glasovi, ko otrok preide na uporabo konkretno-logičnih 

operacij.  

Raziskave dokazujejo, da črkovno znanje in fonološko zavedanje, ki ju otrok prinese 

iz vrtca oz. iz spodbudnega družinskega okolja, naj bi imelo neposreden in večji vpliv 

na bralni uspeh otroka v drugem razredu, kot ga ima učenje branja v prvem razredu 

(Whitehurst in Lonigan, 2001). Vpliv in povezave glasovnega zavedanja so  proučevali 

številni raziskovalci (Stahl in Murray, 1994; Whitehurst in Lonigan 2001). Ugotovitve 

so pokazale, da so pri razvijanju zmožnosti razločevanja glasov med seboj potrebne 

določene vaje iz glasovnega zavedanja, pri tem pa naj bi otroku pomagale črke. Otroci 

najprej razvijejo sposobnost vidnega razločevanja, kasneje pa slušno razločevanje, saj 
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je bolj abstraktno. Raziskovalci (Stahl in Murray, 1994; Whitehurst in Lonigan, 2001) 

so ugotovili, da je glasovno zavedanje skupaj s prepoznavanjem črk najmočnejše 

povezano z bralnim napredkom. B. Jurišić (2001) in S. Pečjak (2003) sta v svojih 

raziskavah potrdili pomembno vlogo glasovnega zavedanja za kasnejše uspešno 

branje in pisanje ter s tem sposobnost glasovnega zavedanja opredelili kot pomembno 

predopismenjevalno spretnost.  

Rezultati raziskav (Stahl in Murray, 1994; Whitehurst in Lonigan, 2001) kažejo, da bi 

morali večjo pozornost nameniti razvoju predopismenjevalnih spretnosti: vidnemu in 

slušnemu razčlenjevanju besed na glasove/črke, razločevanju črk in glasov ter slikanju 

asociativne povezave med glasovi in črkami v govoru in tisku pri organiziranih 

vsakodnevnih dejavnostih že pri starosti petih letih ali prej, če otrok izkazuje zanimanje. 

Otrokom bi morali že v predšolskem obdobju omogočiti več dejavnosti opismenjevanja, 

prilagojenih razvojni stopnji, pri tem pa bi morali posebno skrb nameniti otrokom iz 

socialno šibkejših družin in otrokom, ki kažejo določena odstopanja v razvoju, kakor 

tudi otrokom, ki izkazujejo močna področja in potencialno nadarjenost.  

2.3.1.4 Fonološki spomin 

Slušno zaznavanje je kompleksno področje, ki vključuje številne procese. Med njimi 

igra pomembno vlogo tudi fonološki spomin. B. Jurišić (2001) ugotavlja, da se 

fonološki spomin nanaša na kratkoročni spomin za informacije, ki temeljijo na zvoku. 

Težave na področju fonološkega spomina lahko pri otroku povzročajo težave pri 

vzdrževanju točnih glasov črk v besedah, ki jih otrok dekodira, in otrok porabi za 

dekodiranje več svojih kognitivnih izvorov kot za proces razumevanja, ki je zaradi tega 

otežkočen. 

2.3.1.5 Časovna in prostorska orientacija 

Za kasnejše opismenjevanje, predvsem učenje, je pomembno tudi otrokovo 

zaznavanje prostora. Otrok prične razvijati sposobnost zaznavanja telesa najprej na 

lastnem telesu in v domačem okolju, s čimer razpoznava obliko, velikost in položaj 

predmetov v prostoru. Otroci naj bi v prvih letih šolanja razvili sposobnost sledenja 

zaporedju navodil in spreminjanja lastnega položaja v prostoru v skladu z navodili 

(Pečjak, 2000, str. 54).  
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2.3.1.6 Grafomotorika 

K. Ločniškar in M. Osredkar (2006) pravita, da otroci grafomotorične spretnosti 

razvijajo od velikih potez na velikih površinah do potez na manjših površinah in na 

koncu na listu papirja. Pri tem grafomotorično izražanje in izvedbo omogoča 

kombinacija različnih vrst sposobnosti (Žerdin, 1996). Te vključujejo miselno, vidno in 

motorično usklajenost. Miselne predstave narekujejo ukaze, ki jih izvaja roka, oko pa 

jih koordinira (Žerdin 1996, str. 6–7).  

Za kasnejše uspešno pisanje so potrebne predhodne grafomotorične vaje, katerih 

glavni cilj so pravilna drža pisala, ustrezen pritisk na podlago in pravilna smer vlečenja 

potez (Žerdin, 1996; Ločniškar in Osredkar, 2006). Poleg fine motorike pa je 

pomembna groba motorika, mišično-gibalni občutki, prijemi in gibanje, ki sodelujejo pri 

kasnejšem pisanju. S terminom groba motorika mislimo na občutenje telesa in telesnih 

delov – na telesno shemo, razvitost stranskosti, primerno mišično napetost in 

oživčenost, dozorelost prostorskega doživljanja, sposobnost nadzorovanja gibanja v 

prostoru in zmožnost kontrole roke glede na ukaze iz možganov (Žerdin, 2003). 

Grafomotorične vaje obsegajo vaje za koordinacijo (oko–roka) in vaje za zaznavanje 

prostorskih razmerij (na lastnem telesu, nato v prostoru) (Grginič, 2005).  

K. Ločniškar in M. Osredkar (2006) ugotavljata, da imajo otroci, ki imajo dobro razvito 

grafomotoriko, več možnosti, da bodo pisali tekoče in lepo.  

2.3.1.7 Pozornost  

Med zaznavnimi sposobnostmi je pomembna pozornost, ki omogoča otroku selektivno 

usmerjanje miselne energije. Kasnejše pisanje in branje namreč zahtevata, da so 

otroci sposobni svojo pozornost nadzorovati, usmerjati in sistematično premikati v 

določenem zaporedju (Horvat in Magajna, 1989, str. 216). Otrok s selekcioniranim 

zaznavanjem zaznava kompleksne dražljaje. Raziskave (Pečjak, 2000) so pokazale, 

da imajo mlajši otroci večje težave s selektivnim usmerjanjem pozornosti na specifične 

dražljaje, kar se s starostjo otrok zmanjšuje.  

2.3.1.8 Samoregulacija in izvršilne funkcije 

Izvršilne funkcije so opredeljene kot neodvisna, smiselna in v cilj usmerjena aktivnost 

(Lazek, Howieson in Loring, 2004, v Hudoklin, 2011) ter predstavljajo kompleksen 
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pojem, ki je tesno povezan s spominom in pozornostjo ter ga težko opišemo z eno 

definicijo. Izvršilne funkcije imajo ključni pomen pri pozornosti, spominu in učenju 

(Hudoklin, 2011). 

Dawson (2004) in Guare (2009) sta oblikovala nabor 11 izvršilnih funkcij (v Hudoklin, 

2011): 

1. Inhibicija odzivanja je zmožnost razmisleka pred ukrepanjem. 
2. Delovno pomnjenje je sposobnost ohranjana informacij v spominu med 

reševanjem kompleksnih nalog. 
3. Kontrola čustev je sposobnost upravljanja s čustvi z namenom doseganja cilja/ 

dokončanja naloge.  
4. Vzdrževanje pozornosti je zmožnost za ohranjanje pozornosti v situaciji ali nalogi 

kljub motečim dejavnikom, utrujenosti ali dolgočasju. 
5. Začenjanje z aktivnostjo pomeni sposobnost začeti nalogo brez nepotrebnega 

odlašanja znotraj sprejemljivih časovnih okvirov.  
6. Načrtovanje in postavljanje prioritet vključuje sposobnost sprejemanja odločitev 

o tem, kaj je pomembno in kaj ne, ter sposobnost ustvarjanja »zemljevida«/načrta 

za dosego cilja ali naloge. 
7. Organizacija je sposobnost ohranjanja in ustvarjanja sistemov za sledenje 

informacijam ali gradivom.  
8. Upravljanje s časom je vezano na ocenjevanje, določanje in izvrševanje nalog 

znotraj časovnega okvira, ki ga določijo odrasli.  
9. Na cilj usmerjeno vztrajanje omogoča otroku stremeti k cilju in ne odnehati zaradi 

motečih ali drugih interesov. 
10. Prožnost se nanaša na prilagodljivost glede sprejemanja med spreminjanjem 

pogojev.  
11. Metakognicija pomeni sposobnost opazovati sebe, kako rešujemo problem, ter 

vključuje veščine spremljanja in vrednotenja samega sebe.  
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2.3.2 Kazalci potencialno rizičnih otrok za razvoj UT in SUT  

Zavedanje o pomenu zgodnje obravnave je predvsem v tuji literaturi spodbudilo 

raziskovalce (Catts, 1997; Lowenthal, 1998; Catts, Fey, Zhang in Tomblin, 2001; 

Steele, 2004; Johnson, Jenkins, Petscher in Catts, 2009; Gillis, 2011; Lonigan, Allan 

in Lerner, 2011; Coker in Ritchey, 2014; Gooch, Humle, Nash in Snowling, 2014; 

Partanen in Siegel, 2014), da so s pomočjo opazovanja in različnih list za opazovanje 

vedenj ugotavljali razvojne značilnosti – prediktorje kasnejših učnih težav. 

V tujini je zaslediti (Catts, 1997; Lowenthal, 1998; Catts, Fey, Zhang in Tomblin, 2001; 

Chamers, Cheung in Slavin, 2006; Johnson idr., 2009; Lonigan, Allan in Lerner, 2011; 

Gooch idr., 2014; Partanen in Siegel, 2014; Titley, D'Amato in Koehler-Hak, 2014) 

vrsto raziskav, ki potrjujejo, da se lahko že v predšolskem obdobju zazna in prepozna 

rizične otroke za kasnejši razvoj UT oz. SUT. S pomočjo ocene močnih in šibkih 

področij posameznika lahko s pomočjo prediktorjev kasnejših UT oz. SUT 

identificiramo rizične otroke, pri katerih lahko z ustreznimi aktivnostmi in treningom za 

razvijanje šibkih področij (tudi s pomočjo kompenzacije z močnimi področji) omilimo ali 

preprečimo (Partanen in Siegel, 2014) kasnejši razvoj UT oz. SUT. S pomočjo takšne 

identifikacije potencialno rizičnih otrok se izognemo stigmatizaciji in opredeljevanju 

»motnje« posameznega otroka ter takojšnji usmeritvi vseh potencialno rizičnih otrok, 

saj stremimo k optimalnem razvoju vsakega posameznega otroka v njegovem ožjem 

okolju s pomočjo razvijanja temeljnih predakademskih spretnosti.  

Odkrivanje močnih in šibkih področij je po mnenju več avtorjev (Lowenthal, 1998; 

Titley idr., 2014; Steele, 2004; Gillis, 2011; Lonigan, Allan in Lerner, 2011; Gooch idr., 

2014) najbolj zanesljivo v poznanem okolju. Opravi ga vzgojiteljica, ki otroka dobro 

pozna in ga spremlja več časa in v različnih situacijah. Vzgojiteljice lahko po oceni 

šibkih in močnih področij posameznega otroka izvajajo aktivnosti za njihovo razvijanje, 

in sicer prek vsakodnevnih aktivnosti v vrtcu in s svetovanjem staršem. 

Z longitudinalnimi študijami (Catts idr., 2001; Partanen in Siegel, 2014) so dokazali, da 

je že v predšolskem obdobju s pomočjo prediktorjev moč prepoznati potencialno 

rizične otroke za kasnejši razvoj UT oz. SUT ter rizičnim otrokom že v predšolskem 

obdobju nuditi ustrezne spodbude za razvoj šibkih področij.  
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Ta spoznanja so v svojih raziskavah uporabili tudi slovenski avtorji (Ozbič, Kogovšek, 

Zver, Novšak Brce in Vališer, 2012; Ozbič, Kogovšek, Novšak Brce, Vališer, Repe, 

2014; Štrekelj, 2014; Bider Petelin, 2014), ki opozarjajo na prepozno detekcijo otrok in 

potrebo po odkrivanju rizičnih otrok za kasnejši razvoj UT oz. SUT že v predšolskem 

obdobju. 

Raziskave so pokazale, da je nezadostna razvitost temeljnih predfunkcij prvi znak 

motenj branja, pisanja in računanja ter da so omenjeni dejavniki tveganja prisotni in 

opazni že v predšolskem obdobju v vrtcu (Catts, 1997; Lowenthal, 1998; Catts idr., 

2001; Steele, 2004; Catts, 2009; Gillis, 2011; Coker in Ritchey, 2014; Gooch idr., 2014; 

Partanen in Siegel, 2014). 

Rizične skupine, ki potrebujejo posebno pozornost, so po mnenju Ozbič idr. (2012) 

otroci, ki imajo težave s koordinacijo, tisti, ki kasnijo v govorno-jezikovnem razvoju, 

otroci s pomanjkljivim besediščem in sintaktičnimi težavami, ter otroci, ki kažejo težave 

v vidno-prostorski orientaciji in procesiranju.  

Gooch, Humle, Nash in Snowling (2014) so v obsežni raziskavi ugotavljali prediktorje 

kasnejših bralnih spretnosti. Ugotovili so, da so zgodnje jezikovne in motorične 

spretnosti boljši prediktorji kot rizični socialni status otrokove družine.  

Kazalniki tveganja za specifične učne težave, ki so navzoči in opazni že v predšolskem 

obdobju v vrtcu, se po ugotovitvah tujih raziskav (Catts, 1997; Lowenthal, 1998; Catts 

idr., 2001; Steele, 2004; Catts, 2009; Gillis, 2011; Coker in Ritchey, 2014; Gooch idr., 

2014; Partanen in Siegel, 2014) kažejo v obliki težav pri:  

- procesiranju slušnih signalov verbalnega jezikovnega tipa,  

- verbalnem spominu, fonološki zanki,  

- mentalni predstavi gibov,  

- vidnem procesiranju in priklicu besed,  

- mentalni organizaciji simbolov,  

- koordinaciji gibov v času ter prostoru 

- in v časovno-prostorski dimenziji  

in kot: 

- hiperaktivnost,  

- impulzivnost,  
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- odkrenljiva pozornost,  

- zastajanje na govorno-jezikovnem področju,  

- neorganiziranost,  

- težave z vidnim procesiranjem,  

- težave s kratkoročnim in z dolgoročnim vidnim ter verbalnim spominom,  

- socialno-emocionalne težave ter 

- odstopanja pri izvajanju grobo- in finomotoričnih dejavnosti.  
 

V nadaljevanju prikazujemo kazalnike za tveganje nastanka specifičnih učnih težav na 

področju branja in pisanja, matematike, grafomotorike in motorike, ki jih lahko vzgojitelji 

prepoznajo že v predšolskem obdobju.  

Otroci z bralno-zapisovalnimi težavami kažejo že v predšolskem obdobju naslednje 

značilnosti (povzeto po: Catts, 1997; Magajna, 2008; Johnson idr., 2009; Gillis, 2011): 

- govorno-jezikovni razvoj: zamenjevanje podobnih glasov, težave s 

povezovanjem glasov v besede, fonetske in fonološke težave, slabo zavedanje 

rime, slabe slovnične strukture, težave pri poimenovanju stvari in priklicu besed, 

težave pri razumevanju slišanega, skromno besedišče; 

- črkovanje: težko pomnjenje pravil črkovanja, pogoste fonološke napake (npr. 

zamenjuje k-g, t-d, b-d, s-z ...), črke niso v pravilnem zaporedju, težave s 

končnicami (npr. u namesto l), izpuščanje in zamenjevanje samoglasnikov, 

težave pri besedah z dvojnimi soglasniki (npr. oddaja, priimek), težave pri hitrem 

poimenovanju črk ali številk; 

- spretnosti, ki so potrebne za kasnejše branje: težave pri prepoznavanju 

glasov v besedah, težave s pravilnim zaporedjem glasov v besedah, težave z 

izgovorjavo posameznih glasov v besedi in tudi pogostih večzložnih besed, ki 

se kasneje kažejo kot zamenjevanje besed med glasnim branjem, težko 

pomnjenje rime in zaporedje rim, obračanje, izpuščanje ali dodajanje glasov, 

težave s prepoznavanjem besed, branje je zatikajoče, neritmično, počasno, 

otrok ima odpor do branja, bralno razumevanje besedila je pogosto boljše kot 

branje posamezne besede; 

- spretnosti, ki so potrebne za kasnejše pisanje: neobičajen prijem pisala, 

neobičajen položaj pri sedenju, počasno in težavno risanje, odpor do 

pisanja/risanja;  
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- motorični razvoj: težave s koordinacijo, težave z opravili (npr. zavezovanje 

vezalk, oblačenje), spotikanje, pogosto padanje, nerodnost; 

- organizacija: urejanje, pospravljanje pripomočkov in igrač; 

- spomin: slab kratkoročni spomin, slab dolgoročni spomin, ki je posledica slabe 

pozornosti in slabih organizacijskih sposobnosti. 

Geary (2004) in M. C. Gillis (2011) navajata specifične primanjkljaje, značilne za otroke 

s kasnejšimi učnimi težavami pri matematiki: 
- težave v zvezi z obvladovanjem pojma števila, 

- primanjkljaj na področju štetja, 

- slabše razvite aritmetične veščine, 

- proceduralni primanjkljaji, 

- spominski primanjkljaji, 

- jezikovne težave in  

- vizualno-prostorski primanjkljaji. 
 

Vidimo, da se veliko področij pokriva s jezikovnim področjem in porajajočo se 

pismenostjo, saj tudi matematični procesi zahtevajo mentalne reprezentacije ter 

metajezikovne veščine in besedišče, slovnico, morfologijo, sintakso in semantiko. 

Prepoznavni znaki visokega tveganja za pojav dispraksije so vidni že v predšolskem 

obdobju med tretjim in petim letom (Kirby in Drew, 2003, v Terčon 2015; Steele, 2004; 

Gillis, 2011) so: 

- visoka raven motorične aktivnosti (nihanje in topotanje z nogami med sedenjem, 

ropotanje po mizi in vrtenje na stolu – otrok ni zmožen sedeti pri miru); 

- pogosto cviljenje in kričanje;  

- pogosti napadi trme;  

- zaletavanje v objekte in padanje čez njih (stoli, omare, igrače itd.);  

- težave pri učenju vožnje s kolesom;  

- pomanjkanje občutka za nevarnost (npr. skakanje z velike višine);  

- ploskanje z rokami in sinkinezije med tekom;  

- težave pri uporabi jedilnega pribora (raje je z rokami, poliva pijačo);  

- izogibanje igranju s konstrukcijskimi igrami – kockami;  

- pomanjkanje ustvarjalne in domišljijske igre;  
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- slabo razvita fina motorika (težave pri držanju pisala in striženju);   

- neizražena dominantnost roke (menja rabo leve in desne roke, tudi pri enakih 

dejavnostih); 

- risbe so lahko neustrezne starosti otroka;   

- izoliranost med vrstniki;  

- občutljivost na nove zvoke in dotike;  

- težave pri razumevanju in odzivanju;  
- omejena pozornost (naloge ostanejo nedokončane);  
- odklanjanje obvez in obližev;  
- odklanjanje striženja nohtov in las ter česanja;  
- težave s usklajenostjo gibov, koordinacijo in ravnotežjem ter vizualno-motorično 

koordinacijo. 

 

Znaki, ki kažejo na rizične otroke za kasnejši razvoj motnje pozornosti in 
koncentracije (Magajna, 2008; Gooch idr., 2014), se kažejo kot:  

- težave pri poslušanju in pomnjenju vsakodnevnih informacij; 

- težave pri usmerjanju in zadrževanju pozornosti (osredotočenost, vztrajanje); 

- težave pri dokončanju nalog; 

- težave pri prehajanju z ene na drugo temo, dejavnost, nalogo; 

- težave pri organizaciji dejavnosti, informacij, nalog; 

- težave pri izpolnjevanju zadolžitev (izgubljanje stvari, pozabljanje nalog); 

- gibalni nemir 

- pretirano gibanje ter 

- nezaustavljivo in stalno govorjenje. 

Po mnenju avtorjev (Catts, 1997; Lowenthal, 1998; Catts idr., 2001; Steele, 2004; 

Johnson idr., 2009; Gillis, 2011; Coker in Ritchey, 2014; Gooch idr., 2014; Lonigan, 

Allan in Lerner, 2011; Partanen in Siegel, 2014) bi morala zgodnje odkrivanje in 

preventiva sloneti na preverjanju in urjenju omenjenih področij. 
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2.4 Predšolska vzgoja  

Pojem predšolski otrok se večinoma nanaša na otroke od rojstva do vstopa v šolo, v 

ožjem pomenu pa ga uporabljamo za otroke od tretjega leta do vstopa v šolo ali le za 

otroke v zadnjem letu pred šolo (Batistič Zorec, 2003, str. 17).  

Kurikulum za vrtce (Bahovec, 2007) je nacionalni vsebinski dokument, ki prestavlja 

strokovno podlago v vrtcih. Cilji in načela uresničevanja ciljev kurikuluma sledijo 

sodobnim, zlasti postmodernističnim pogledom na učenje in poučevanje v zgodnjem 

otroštvu. Zamenjava pojma vzgojni program s pojmom kurikulum kaže na premik v 

razumevanju vzgojnih konceptov. Kurikulum je v teoriji opredeljen kot realno dogajanje 

v vrtcu oz. kot vse dejavnosti, interakcije, izkušnje in učenje, ki jih je otrok deležen v 

vrtcu (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008, str. 27). Od leta 2001 je Kurikulum za 

vrtce (Bahovec, 2007) uraden dokument in vodilo za delo v vseh vrtcih.  

V šolskem letu 2014/2015 je v Sloveniji 90 % štiri- in petletnih otrok vključenih v 979 

vrtcev (www.stat.si) (tabela 1). Vrtec je zelo pomembna institucija, saj lahko 

vzgojiteljice z opazovanjem, ocenjevanjem in različnimi oblikami dela pripomorejo k 

razvijanju porajajoče se pismenosti ter zgodnji obravnavi otrok. 

Tabela 1: Vrtci po vrstah programov, ki jih izvajajo, številu oddelkov in otrok, 
Slovenija, letno 

OBČINE VRSTA PROGRAMA ŠOLSKO LETO Vrtci Oddelki Otroci 
SLOVENIJA Vrsta programa – SKUPAJ 2014 979 5002 84750 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije (www.stat.si) 

2.4.1 Naloge in cilji vrtca z vidika predopismenjevalnih veščin  

Chambers, Cheung in Slavin (2006) menijo, da je izziv za vrtce ta, da najdejo ustrezne 

in uspešne oblike, ki pripravijo otroke, da njihovemu razvoju primerno razvijejo 

govorno-jezikovne in kognitivne spretnosti, ki so osnova za uspešno osnovno šolsko 

izobraževanje. M. Batistič Zorec (2005) meni, da je naloga predšolske vzgoje 

spodbujati vse otroke, da optimalno razvijejo svoje sposobnosti in spretnosti na 

različnih področjih, skupaj z znanji in s stališči, ki sestavljajo porajajočo se pismenost 

in so osnova za kasnejše branje in pisanje. M. Batistič Zorec (2005) doda, da 

Kurikulum za vrtce (Bahovec, 2007) nudi dovolj dobro osnovo za razvoj porajajoče se 

pismenosti.  
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Po Kurikulumu za vrtce (Bahovec, 2007, str. 31) naj bi se otroci v predšolskem 

obdobju: 

- na področju jezika predvsem govorno razvijali (artikulacija, komunikacija, 

besednjak …);  

- se seznanjali s pisnim jezikom skozi doživljanje književnosti; 

- od tretjega leta starosti dalje pa naj bi razvijali predpisalne in predbralne 

spretnosti. 

Vrtec bi moral zagotavljati takšno ureditev okolja (igralnice in materiale), ki otrokom 

zbuja interes za zgodnje opismenjevanje (dostopne knjige in drugi tiskani materiali …), 

in izvajati dejavnosti, ki spodbujajo razvoj sposobnosti, spretnosti in znanj porajajoče 

se pismenosti ter motivacije otrok (Batistič Zorec, 2005).  

2.4.2 Vpliv, vloga in pomen vrtca  

Sredi 20. stoletja se je v psihologiji uveljavilo prepričanje, da je predšolsko obdobje 
pomembno za miselni razvoj in učenje (Batistič Zorec, 2003, str. 172). To je 

spodbudilo številne avtorje, da so raziskovali vpliv vključenosti v vrtec na otrokov razvoj 

in kasnejše učne dosežke.  

Z longitudinalnimi raziskavami so  proučevali dolgoročni učinek vrtca na otrokovo 
pripravljenost na vstop v šolo in poznejšo uspešnost otrok v šoli. Avtorji  (Chase-

Lansdale in Owen, 1987; Lamb, 1997; Burchinal idr., 2000; Caughy idr., 2004, v 

Marjanovič Umek in Fekonja, 2008) so  proučevali učinek vključenosti otrok, ki prihajajo 

iz manj spodbudnega okolja, v kakovostne programe predšolske vzgoje v vrtcu. 

Ugotovili so, da programi ponudijo otrokom ustrezne spodbude za razvoj in začetno 

učenje akademskih spretnosti.  

Številni avtorji so raziskovali (Batistič Zorec, 2003) vpliv vrtcev na različna področja 
razvoja. Toličič (1971), Horvat in Magajna (1986), Marjanovič Umek (1990), Zigler in 

Stevenson (1993, v Batistič Zorec, 2003, str. 281–282) v svojih raziskavah ugotavljajo 

določene pozitivne vplive vključitve otrok v vrtec. S primerjavami otrok, ki so bili 

vključeni v predšolske programe, in tistih, ki niso bili vključeni, so dokazali kratkoročne 

in dolgoročne pozitivne vplive na razvoj in uspešnost kasneje šolskega otroka, ki je bil 

v predšolskem programu vključen v program vrtca (Chambers idr., 2006). 
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M. Marjanovič Umek in U. Fekonja Peklaj (2008) navajata, da avtorji (Chase-Lansdale 

in Owen, 1987; Lamb, 1997; Burchinal idr., 2000; Caughy idr., 2004) v svojih 

raziskavah ugotavljajo, da ima zgodnja vključenost otrok v vrtec pozitiven učinek 
na govorno-jezikovni razvoj predvsem tistih otrok, ki prihajajo iz manj kakovostnega 

družinskega okolja. Caughy idr. (1994, v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008) 

poudarja zgodnjo vključenost v vrtec (pred tretjim letom starosti), pri otrocih, ki prihajajo 

iz manj spodbudnega družinskega okolja, kot pozitiven učinek na njihovo akademsko 

pripravljenost za šolo (matematične in bralne spretnosti).  

Rezultati raziskave PIRLS leta 2011 (Vidmar, 2015) kažejo, da so otroci, ki so daljše 
obdobje vključeni v predšolsko vzgojo in varstvo, bolje pripravljeni za vstop in 
uspeh v osnovni šoli, kar se kaže predvsem v doseganju boljših rezultatov pri branju. 

Podatki PIRLS 2011 tudi potrjujejo, da je vključevanje v predšolsko vzgojo in varstvo 

zelo pomembno na prikrajšane otroke in kaže na pozitivno povezanost s kasnejšimi 

bralnimi dosežki. Številni avtorji z raziskavami potrjujejo pomembno vlogo vrtca pri 

spodbujanju razvoja spretnosti, ki so pomembne za kasnejšo šolsko uspešnost.  

2.5 Opazovanje  

Kakovostna pedagoška praksa poudarja vlogo cikličnega procesa spremljanja –

opazovanja, ocenjevanja in načrtovanja pedagoškega dela, ki stremi k spodbujanju 

učenja in s tem omogoča uspeh vsakemu otroku (Tankersley, 2013).  

Po mnenju M. Batistič Zorec (2003, str. 13) je otrok postavljen v središče in izhodišče 

vzgojnega dela v vrtcu. Zato mora vzgojiteljica po mnenju avtorice upoštevati razvojno 

stopnjo, individualne potrebe, osebnostne lastnosti in interese otrok, s čimer se 

strinjajo tudi  B. Vrbovšek (2007) ter C. Sharman, W. Cross in D. Vennis (2004) ter 

dodajajo, da je pri tem ključno poznavanje razvoja otroka, področij razvoja in 

posameznih spretnosti določenega področja. Ob tem avtorice (Sharman, Cross in 

Vennis, 2004; Vrbovšek, 2005) izpostavljajo pomen opazovanja in dobrega 

poznavanja vsakega otroka v skupini. Spremljamo otrokov osebni razvoj, jezikovne in 

socialne spretnosti ter znanja. S sistematičnim opazovanjem predšolskih otrok in z 

uporabo drugih strategij vzgojitelj oblikuje kratkoročne in dolgoročne vzgojno-

izobraževalne načrte (Tankersley, 2013).  
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Spremljanje otrokovega napredka in dosežkov je pomembna naloga strokovnih 

delavcev v predšolski vzgoji in varstvu. To je ugotovljeno v evropskem poročilu omrežja 

Eurydice in Eurostata Luksemburg s področja predšolske vzgoje (Vidmar, 2015).  

Spremlja in evalvira se posameznega otroka in skupino kot celoto. Opara (2005) 

opozarja, da bi morale vzgojiteljice v vrtcih z ustreznimi strukturiranimi metodami 

opazovanja prepoznati skupine otrok s posebnimi potrebami.  

Glavni cilj opazovanja je oceniti učinkovitost izvajanja programa in prepoznati 

morebitne težave otrok, ugotavljajo v poročilu omrežja Eurydice in Eurostata 

Luksemburg s področja predšolske vzgoje (Vidmar, 2015), ter pozorno opazovati 

otrokove aktivnosti, razmišljanje o zaznanih spremembah v otrokovem aktualnem 

razvoju in o možnostih otrokovega potencialnega razvoja kakor tudi o vzgojnem 

procesu v vrtcu, ki bo omogočal udejanjenje otrokovih pravic in razvoj vseh otrokovih 

potencialov (Vrbovšek, 2005). Redno spremljanje omogoča vzgojiteljici, da lahko 

spodbuja otrokov razvoj in njegovo socialno in čustveno počutje.  

Opazovanje kot metoda je izredno razširjeno ter ponuja veliko možnosti in je hkrati 

preprosto za uporabo. Izpolnjevati pa mora metodološke zahteve in biti sistematično 

(Opara, 2005). 

Opazovanje mora po mnenju avtoric C. Sharman, W. Cross in D. Vennis (2004) ter L. 

Marjanovič Umek in U. Fekonja Peklaj (2008) vsebovati naslednje podatke: 

- datum in kraj opazovanja;  

- jasno opredeljena vedenja, ki jih želi opazovati, tj. cilje in kriterije opazovanja;  

- potekati mora strukturirano in sistematično;  

- omogočati mora zaupnost;  

- opazovanje moramo predstaviti jasno in ustrezno;  

- vedenje stalno zapisujemo z eno izmed tehnik zapisovanja;  

- beleženje zapisov z različnimi tehnikami (dnevnik, anekdotski zapis, zapis 

kritičnih dogodkov …), preveritveni seznami za ugotavljanje pogostosti 

pojavljanja;  

- ustrezno izurjen opazovalec (visoka stopnja ujemanja in veljavnost rezultatov);  
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- ustrezni zaključki, v katere moramo vključiti podatke: starost in stopnjo 

otrokovega trenutnega razvoja ter razvojne stopnje oz.  norme za to starostno 

skupino;  

- evalvacijo rezultatov opazovanja v povezavi z ustreznimi teoretskimi in 

razvojnimi dognanji;  

- opis, kako bi spodbudili otrokov razvoj glede na ugotovitve opazovanja, s 

praktičnimi predlogi;  

- razmišljanje, kako bi ugotovitve uporabili v praksi. 

 

 

Slika 2: Krog opazovanja po avtoricah C. Sharman, W. Cross in D. Vennis (2004, str. 86) 

Opazovanje je načrtovan krog (Sharman, Cross in Vennis, 2004). Vzgojiteljica pridobi 

določene podatke o otroku s pomočjo opazovanja, vedenje in ugotovljene stopnje 

razvoja evalvira ter s pomočjo ugotovitev pripravi načrt dejavnosti, ki omogočajo otroku 

razvijanje šibkih in tudi močnih področij. Sledi izvedba dejavnosti, pri kateri vzgojiteljica 

znova opazuje otroka, in krog se ponovi (slika 2).  

2.5.1 Model opazovanja   

Model opazovanja  po Ledl (1994, v Opara, 2005) pravi, da si pri opazovanju zastavimo 

naslednja vprašanja: 

1. Zakaj opazovati? 
2. Kaj opazovati?  
3. Kako opazovati? 
4. Kje opazovati? 
5. Kako beležiti opazovanje? 
6. Kako vrednotiti opazovanje in kako to uporabiti v procesu prilagajanj programa 

otroku? 
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Tabela 2: Model opazovanja po Ledlu (1994, v Opara, 2005) 

Zakaj opazovati? 
 

Določitev cilja opazovanja: 
 

- vedenje pri delu/učenju 
- napredek v razvoju 
- določanje uspešnosti in vrednotenje uspehov 
- socialno vedenje (posebnosti in odkloni v vedenju) 
- raba primernih pedagoških postopkov 
- priporočila za potek vzgoje in izobraževanja 
- določitev specialnopedagoških postopkov 

Kaj opazovati? Določitev spoznavnih značilnosti: 
 

- sposobnost, spretnost, aktivnost, način vedenja na 
posameznih področjih razvoja: motorika, zaznavanje, govor 
in jezik, kognicija in vedenje 

Kako opazovati? 
 

Oblike opazovanja: 
 

- priložnostno 
- ciljno naravnano opazovanje 
- trajno oz. dolgotrajno opazovanje 
- sistematično kratkotrajno opazovanje 
- opazovanje v standardiziranih situacijah 

Kje opazovati? 
 

Opazovalne situacije so lahko opazovanje v: 
 

- individualni situaciji 
- skupinski situaciji 
- oddelku  
- različnih situacijah (sprehod, dvorišče, igralnica, v narav…) 

Kako beležiti 
opazovanje? 

Pisno beleženje opazovanih rezultatov: 
 

- Učno-razvojne lestvice 
- Ocenjevalne lestvice 
- Individualne opazovalne in diagnostične lestvice kot 

dokumentacijska osnova za pisno merjenje 
Kako vrednotiti 

opazovanje in kako 
to uporabiti v 

procesu prilagajanj 
programa otroku? 

 

Vrednotenje opazovalnih rezultatov: 
 

- uporabiti opazovane rezultate za pripravo ustrezne 
obravnave 

- določiti otrokova šibka področja oziroma področja, kjer 
otrok potrebuje prilagoditve in pomoč 

- izbira materialov in spodbujevalnih programov 
- priprava načrta izvajanja prilagoditev in pomoči 

 

2.5.2 Mediji opazovanja 

Slika 3 nazorno opisuje različne medije, ki jih lahko uporabimo pri opazovanju otroka. 

Opazovanje lahko zapišemo, posnamemo kot zvočni zapis, naredimo diagram, 

izdelamo načrt gibanja, grafično ponazoritev, fotografiramo ali posnamemo z 

videokamero. 
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Slika 3: Shema medijev za opazovanje po avtoricah C. Sharman, W. Cross in D. Vennis 
(2004, str. 36). 

2.5.3 Tehnike opazovanja predšolskega otroka  

Poznamo več tehnik opazovanja predšolskega otroka, ki so predstavljene v tabeli 3 ter 

kasneje podrobneje opisane.  

Tabela 3: Tehnike opazovanja po avtoricah C. Sharman, W. Cross in D. Vennis (2004, 
str. 34) 

TEHNIKE OPAZOVANJA 
 

 

SHEMATSKI/ 
GRAFIČNI PRIKAZ 
  

sociogram 

graf (tortni, stolpični ali črtni) 

skica gibanja – sledenje 

ZAPIS 
  
 
 
 

strukturirano zapisovanje 

nestrukturirano zapisovanje 

primerjalno zapisovanje 

študija primera 

dnevniški zapis 

 
PREVERITVENI SEZNAM  
 
 

strokovne smernice/mejniki 

prekodirane kategorije 

standardizirane lestvice  

ocenjevalne lestvice, vezane na izvajanje programa 

(Portage, 2013) 

SLEDENJE  
 

časovno sledenje – določen otrok 

opazovanje določenih dogodkov 

posnetek/ zapis prostega dogajanja 

 

video-audio 
posnetek

zapiski, seznami 
za preverjanje zvočni posnetek shema 

poteka/dogajanja

načrt, skica graf fotografija
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V literaturi je zaslediti številne tehnike opazovanja kot na primer tehnike opazovanja 

avtoric C. Sharman, W. Cross in D. Vennis (2004).  

1. Zapis prostega dogajanja  
Zajema opazovanje otroka ali skupine in zapisovanje tistega, kar vidimo. Sedimo tiho 

in vzbujamo čim manj pozornosti, saj moramo vedeti, da naša interakcija z otroki vpliva 

na njihovo vedenje. Izogibamo se očesnemu stiku. V primeru, da otroci opazijo, da si 

nekaj zapisujemo, jim lahko rečemo, da delamo službene stvari. Navadno na ta način 

opazujemo kratek čas. Zapiski naj bodo zapisani v sedanjiku, saj jih zapisujemo, kot si 

sledijo.  

2.  predhodno določene postavke/(angl. check list) 
To metodo lahko uporabimo za opazovanje posameznika ali skupine otrok. Seznam 

mora biti pripravljen vnaprej, saj moramo že pred opazovanjem vedeti, kaj želimo 

ugotoviti o posameznem otroku. Pogosto se jih poslužujemo v šolah, ko želimo 

preveriti otrokov napredek.  

3. Strukturiran opis/časovno sledenje  
V intervalih opazujemo določeno časovno obdobje. Dolžina med opazovanji in skupni 

čas opazovanja sta odvisna od namena opazovanja. Vsako minuto zapišemo, kaj otrok 

počne pri določeni aktivnosti. Tako lahko vidimo, kaj je pri otroku povzročilo prekinitev 

aktivnosti oz. kako dolgo je aktivnost uspešno izvajal.  

4. Strukturiran opis/zasledovanje  
Vključuje sledenje otroku dalj časa, da ugotovimo, kam gre in kaj počne. Lahko 

zapišemo ali pa si shemo igralnice predhodno narišemo in s pušicami označimo 

premikanje otroka in označimo njegovo aktivnost. Opazovanje nam bo pokazalo, kje v 

prosti igri se otrok največ zadržuje, ali je to ena aktivnost ali pa nenehno menja 

aktivnosti in bega od ene k drugi. S to metodo lahko tudi merimo število socialnih 

interakcij posameznika v določenem času. 

5. Strukturiran opis/ grafikoni/štetje frekvenc/sociogram 
Grafični prikaz uporabljamo za predstavitev rezultatov opazovanja celotne skupine. 

Prikažemo rezultate opazovanja. Opazujemo lahko tudi, kolikokrat je bila uporabljena 

določena igrača oz. pripomoček. Sociogram uporabljamo za prikaz vključevanja 

določena otroka v skupino oz. delovanje celotne skupine.  
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6. Primerjalno opazovanje  

Uporabljamo ga za opazovanje dveh enako starih otrok v isti situaciji istočasno. Pri 

tem lahko uporabimo tudi seznam določenih spretnosti ali veščin »check listo«.  

7. Dnevnik opazovanja in študija primera  

Dnevnik otrokovega napredka lahko beležimo v kakršnikoli obliki. Pogosto se takšne 

metode poslužujejo starši za zapisovanje pomembnih razvojnih dosežkov svojega 

otroka v prvem letu. V vrtcu se takšne metode poslužujejo pri otrocih s posebnimi 

potrebami.  

 
Predstavljamo tudi opazovalne tehnike nekaterih drugih tujih in slovenskih avtorjev. 

8. Portfolio oz. otrokova osebna mapa (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008)  

Z njo vzgojiteljica analizira otrokovo vedenje med različnimi dejavnostmi v vrtcu in 

njegove izdelke. Merila za analizo otrokovih izdelkov in vedenja morajo biti jasno 

določena. Uporabimo različne metode in načine dokumentiranja otrokovih izdelkov. 

9. Intervju s starši in z drugimi strokovnjaki (Daniels, 2003) 

S pomočjo intervjuja staršev, drugih strokovnjakov ali zdravnikov dobimo pomembne 

informacije o delovanju otroka v drugem okolju, z drugega vidika, o zdravstvenem 

stanju, informacije iz otrokovega zgodnjega otroštva ipd.  

10. Testi za merjenje povprečne razvitosti (Daniels, 2003) 

Testi za merjenje povprečne razvitosti so testi, ki predstavljajo standardizirane 

informacije za opazovanje. S pomočjo njih ugotavljamo stopnjo razvitosti določenih 

področij posameznega otroka v primerjavi s kronološko enako starimi vrstniki.  

11. Upoštevanje razvojnih mejnikov (preglednica normalnega razvoja) (Daniels, 

2003) 

Razvojni mejniki otrokovega razvoja izhajajo iz teoretičnih spoznanj različnih 

strokovnjakov. Posamezni elementi so razporejeni glede na starost otroka in glede na 

določeno razvojno področje. S pomočjo razvojnih mejnikov lahko ocenimo, kaj otrok 

zmore in česa še ne.  
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2.5.4 Opazovanje in načini spremljanja predšolskih otrok v Evropi 

V evropskem poročilu omrežja Eurydice in Eurostata Luksemburg s področja 

predšolske vzgoje (Vidmar, 2015) piše, da so v večini evropskih držav v usmerjevalnih 

dokumentih o vzgoji in varstvu otrok zapisana tudi priporočila o načinih spremljanja. 

Le v Belgiji, Avstriji, na Hrvaškem in Islandiji nimajo posebnih priporočil glede 

spremljanja in opazovanja z beleženjem. Nadalje poročilo (Vidmar, 2015) opisuje 

najpomembnejše metode spremljanja v različnih evropskih državah. 

Stalno opazovanje (Vidmar, 2015) je najpomembnejša metoda spremljanja in 

zbiranja podatkov o otrokovem razvoju in napredku. Sistematično opazovanje se izvaja 

v vseh starostnih skupinah. Je edina metoda spremljanja, ki je določena v 

usmerjevalnih dokumentih za mlajše otroke v devetnajstih izobraževalnih sistemih v 

Evropske unije (v nadaljevanju: EU) ter v petih za starejše otroke.   

Beleženje spremljanja otrokovega razvoja in napredka na podlagi opazovanja 

priporočajo v veliki večini držav, najpogosteje za starejše otroke. O načinu beleženja 

rezultatov se v instituciji pogosto odločijo sami: npr. v Litvi uporabljajo portfolio, na 

Madžarskem dnevnik. V poročilu je tudi zapisano (Vidmar, 2015), da nekatere države 

kot npr. Bolgarija in Litva pripravijo vsem otrokom poročilo ob koncu obiskovanja vrtca, 

ki lahko vsebuje priporočila za učitelje v osnovni šoli v zvezi z otrokom.   

Testiranje je redko priporočena in uporabljena metoda za spremljanje otrokovega 

napredka in razvoja v predšolski vzgoji in varstvu (Vidmar, 2015). Uporabljena je 

najpogosteje v primeru preverjanja pripravljenosti za vstop v šolo (npr. Nemčija) ali za 

preverjanje jezikovne spretnosti in znanja (npr. Bolgarija, Danska in Avstrija). Na 

Češkem, Madžarskem, Slovaškem in v Nemčiji so razvili specifična orodja za 

preizkušanje pripravljenosti za vstop v šolo, ki pa v poročilu niso podrobneje opisana.   

Samoocenjevanje je zaenkrat uveljavljeno le v nekaterih državah, kot so Irska, 

Finska, Švedska in Norveška, postaja pa vedno pomembnejše pri delu z otroki vseh 

starosti.  Metoda upošteva in poudarja otrokove lastne izkušnje in razmišljanja ter jih 

spodbuja k aktivnemu učenju (Vidmar, 2015).  
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2.6 Ureditev in obseg preventivnih zdravstvenih storitev, 
namenjenih predšolskim otrokom, starim od tri do šest 
let v Sloveniji 

Eden od ukrepov zgodnjega odkrivanja otrok z odstopanji v razvoju v predšolskem 

obdobju v Sloveniji so sistematski zdravstveni pregledi.  

Podatki za leto 2012 kažejo (Terseglav, 2015), da v Sloveniji namenimo za preventivno 

zdravstveno varstvo 0,32 % bruto družbenega proizvoda, podobno npr. Švedska ali 

Nizozemska, ki namenjata vsaka 0,36 %, Kanada 0,60 %, večina ostalih držav pa temu 

področju nameni manj kot Slovenija. V Sloveniji smo po podatkih za leto 2013 namenili 

deležu javnih sredstev za zdravstvo nad 3 % (poleg Avstrije, Finske, Slovaške), 

medtem ko ostale države med 2 in 3 %.  

Sistematski pregled otroka v starosti treh let poteka v prisotnosti enega ali obeh 

staršev oziroma skrbnikov v prostorih zdravstvenega zavoda ali zasebne ordinacije. 

Vabilo na pregled je pisno s kartico, na kateri so slike predmetov in živali, ki so enake 

slikam na tablici za kontrolo vida. Otrok doma poimenuje slike, zato kontrola vida ni 

vprašljiva zaradi napačnega poimenovanja slike. Delo izvede tim predšolskega 

zdravnika in tim psihologa v oddelku MHO (mentalno higienski oddelek). Sistematski 
psihološki pregled (SPP) je celosten postopek ugotavljanja težav otrok v 

osebnostnem in psiho-motornem razvoju. Cilj tega pregleda je odkrivanje vzročnih 

dejavnikov v družini in v otrokovem širšem okolju in se opravi z metodo SPP-3 

(vprašalnik za starše – 1, vprašalnik za starše – 2, testne preizkušnje, seznam za 

povzemanje podatkov o otroku, pogovor in svetovanje staršem). Sistematski 
zdravniški pregled obsega: pregled zdravstvene dokumentacije; osebno anamnezo 

(razgovor o otrokovem splošnem počutju v družini, razgovor o otrokovem razvoju, 

težavah, trmi, razgovor o otrokovem počutju v vrtcu ali med vrstniki, razgovor o apetitu, 

močenju postelje, odvajanju blata), somatski status (presejalni testi: telesna teža, 

višina, obseg glave, prsnega koša), denverski razvojni presejalni test, orientacijski 

nevrološki status, kontrolo vida (tablice s slikami predmetov in živali), Adamsov test 

predklona, meritev krvnega tlaka, oceno krvne slike, oceno funkcije sečil, pregled blata 

na parazite; celotni somatski status; laboratorij glede na indikacije. Zaključek 
zdravniškega pregleda obsega: ovrednotenje ugotovljenih stanj, postavljanje 
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diagnoz, pisanje receptov, pripravo napotnic za nadaljnjo obravnavo, posvet s 

psihologom, morebitno obvestilo osebnemu zdravniku (»Navodilo za izvajanje 

preventivnega zdravstvenega varstva«, člen 2.1.7, 1998). 

Sistematski pregled otroka v starosti petih let poteka na enak način kot pri starosti 

treh let; razlikuje se v tem, da delo opravi tim predšolskega zdravnika in logoped v 

oddelku MHO (»Navodilo za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva«, člen 

2.1.8, 1998). Preventivni logopedski pregled pri petletnem otroku odkriva govorno-

jezikovne in komunikacijske motnje. Sistematski pregled pri logopedu obsega: 

diagnostične postopke pri ugotavljanju govorno-jezikovnih sposobnosti in 

komunikacije – pregled artikulacije, pregled gramatike, pregled sintakse in semantike, 

oceno komunikacije. Sistematski zdravniški pregled obsega: pregled zdravstvene 

dokumentacije; osebno anamnezo – razgovor o otrokovem splošnem počutju v družini, 

razgovor o otrokovem razvoju, razgovor o otrokovem počutju v vrtcu ali med vrstniki, 

razgovor o igrah, zdravem načinu življenja v družini; somatski status (presejalni testi: 

telesna teža, višina, obseg glave, prsnega koša), denverski razvojni presejalni test, 

orientacijski nevrološki status, Adamsov test predklona, kontrolo vida (tablice s 

slikami), kontrolo sluha (ADG) glede na indikacije, meritev krvnega tlaka, oceno krvne 

slike, oceno funkcije sečil, meritev nivoja holesterola v krvi; celotni somatski status in 

laboratorij glede na indikacije. Zaključek pregleda obsega: ovrednotenje ugotovljenih 

stanj, postavljanje diagnoz, pisanje receptov, pripravo napotnic za nadaljnjo 

obravnavo, posvet z logopedom, s psihologom, morebitno obvestilo osebnemu 

zdravniku (»Navodilo za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva«, člen 2.1.7, 

1998).  

Na podlagi člena 2.1.7 in člena 2.1.8 Navodil za izvajanje preventivnega 

zdravstvenega varstva na primarni ravni (1998) ugotavljamo, da imamo v Sloveniji 

postavljen temelj zgodnjega odkrivanja otrok že v predšolskem obdobju, vendar 

pa ob podrobni analizi ugotovimo, da je pregled usmerjen v ugotavljanje in spremljanje 

zdravstvenega stanja rasti in razvoja otroka, telesnega in duševnega zdravja s ciljem 

zgodnjega odkrivanja motenj in bolezni ter zgodnjega ukrepanja, zdravljenja in 

rehabilitacije. Drugi namen pa je tudi odkrivanje neugodnih socialnih dejavnikov in 

nezdravih življenjskih navad v družini in okolju, kjer otrok živi. Prav tako je opravljen 

pregled s strani psihologa in logopeda, zdravniški pregled pa vključuje tudi denverski 



Kanalec, T. (2016). Opazovanje in ocenjevanje otrokovih predopismenjevalnih veščin.   
__________________________________________________________________________           

__________________________________________________________________________ 
 

32 
 

razvojni presejalni test in orientacijski nevrološki status. Omenjena sistematska 

pregleda sta zelo uspešna in učinkovita pri odkrivanju otrok z izrazitejšimi odstopanji v 

razvoju (motnja v duševnem razvoju, težave z vidom in sluhom, izrazitejše govorno-

jezikovne težave, odkrivanje dolgotrajno bolnih otrok). Vprašanje, ki se nam poraja, je 

torej, ali je sistem učinkovit in občutljiv za odkrivanje otrok, ki imajo že v predšolskem 

obdobju odstopanja na področjih predopismenjevalnih veščin, saj ugotavljamo, da 

statistični podatki kažejo porast izdanih odločb od prvega do devetega razreda 

osnovne šole. Zanima nas tudi, ali je te otroke sploh mogoče prepoznati pri enkratnem 

sistematskem pregledu, v »umetnem okolju« in ob nepoznanih strokovnjakih 

(zdravnikih, psihologij, logopedih). Odgovore na omenjena vprašanja bomo s pomočjo 

slovenskih in tujih avtorjev poiskali v nadaljevanju. 

2.7 Ocenjevanje otrokovih predopismenjevalnih veščin – 
inštrumentarij v predšolskem obdobju 

Ocenjevanje (McTighe in O'Connor, 2005) lahko izvajamo kot: diagnostično 

(ugotavljanje predznanja), formativno (poteka med dejavnostjo) in sumativno 
(poteka ob koncu in se nanaša na evalvacijo). 

Poznamo standardizirane in neformalne oblike ocenjevanja (Magajna, 2011; Pulec 

Lah, 2011). Za prve je značilno, da vključujejo zelo strukturirane postopke in specifična 

navodila za uporabo, vrednotenje in interpretacijo rezultatov. Imajo izdelane norme in 

so standardizirane, uporabljajo jih le usposobljeni strokovnjaki. Ocenjevanje se lahko 

izvaja individualno ali skupinsko (Magajna, 2011).  

2.7.1 Ocenjevanje zgodnjih učnih težav v državah EU 

Poročilo omrežja Eurydice in Eurostata Luksemburg s področja predšolske vzgoje 

(Vidmar, 2015) povzema, da so vse evropske države brez izjeme sprejele ukrepe za 

pomoč otrokom z dodatnimi potrebami v izobraževanju ali razvoju. Raziskava (Vidmar, 

2015) navaja dva glavna načina prepoznavanja takšnih otrok: 
- ciljno usmerjeni pristop za posebne skupine, ki izpolnjujejo določena merila; 

- individualni pristop, kjer se specifične potrebe ocenjujejo in določajo od 

primera do primera. 
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Raziskava (Vidmar, 2015) poroča, da imajo v večini držav skupinski pristop, v Italiji, 

Luksemburgu, Avstriji, Združenem kraljestvu (Škotska), na Malti in Islandiji pa 

individualni pristop. Pogosto se uporablja kombinacija obeh. 

Skupinski pristop uporablja različna merila za prepoznavanje otrok, ki naj bi 

potrebovali dodatno pomoč v izobraževanju. Glavna merila so: 

- kulturna oz. jezikovna (otroci priseljenci, narodnostne manjšine …), 

- socialno-ekonomska (dohodki družine, zaposlitev, slabe bivalne razmere, raven 

izobrazbe staršev) in 

- geografska (na ekonomsko ali geografsko prikrajšanih območjih v mestu ali 

regiji). 

Individualni pristop pomeni, da se pri oceni otrokovih potreb praviloma osredotočijo 

na tri glavne elemente, na katere se opirata napredek in razvoj otrok: 

- jezikovne potrebe otrok priseljencev in otrok narodnostne manjšine ter 

- socialno in  

- družinsko okolje. 

2.7.2 Formalne – standardizirane oblike ocenjevanja 

Standardizirane razvojne lestvice (Zupančič in Kavčič, 2001): 

- imajo ustrezne merske značilnosti (zagotavljajo veljavno, zanesljivo in 

objektivno mero otrokovega razvoja); 

- ocenjujejo trenutni razvoj otrokovega razvoja ne glede na razvoj vrstnikov; 

- vsebujejo večje število nalog; 

- vsebujejo norme za posamezne starostne skupine; 

- za izvedbo je najpogosteje potreben obsežen niz testnega materiala; 

- uporabljajo jih lahko usposobljeni strokovnjaki; 

- z njimi ugotovimo, ali je otrokov zgodnji razvoj upočasnjen, ustrezen ali 

prehitevajoč. 

 

Formalni inštrumentarij, s pomočjo katerega ocenjujemo predopismenjevalne 
veščine otrok v Sloveniji 
Toličič (1998) je oblikoval preizkus pripravljenosti za vstop v šolo, ki so ga včasih 

izvajali sistematično kot del preventivnega zdravstvenega pregleda otroka pred 
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vstopom v šolo. Preizkus sestavljajo naloge, vezane na grafomotorične spretnosti, 

govorno razumevanje, rezoniranje, dojemanje količin, razumevanje navodil in 

pripravljenost delovanja v skupini. Lahko se izvaja za posameznega otroka ali v manjši 

skupini, za otroke, stare od pet let in osem mesecev do sedem let. Test lahko izvajajo 

le psihologi.  

L. Marjanovič Umek in U. Fekonja Peklaj (2008) izpostavljata, da so Boenstein in 

Haynes (1998, v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008) in Losardo in Notari-

Syversin (2001, v Umek in Fakonja, 2008) posebej poudarili povezovanje ocen, 

pridobljenih s standardiziranimi razvojnimi lestvicami, z oceno otrokovega razvoja in 

vedenja z nestandardiziranimi tehnikami in zapisi otrokovega vedenja v naravnem 

okolju in pri vsakodnevnih aktivnostih.  

2.7.3 Neformalne oblike ocenjevanja 

Neformalni ocenjevalni pristopi so po mnenju S. Pulec Lah (2011) lahko bolj ali manj 

sistematični, so drugače strukturirani in testatorju omogočajo večjo svobodo, vendar 

pa so zato bolj pod vplivom subjektivnih dejavnikov in znanja, zato moramo biti posebej 

previdni pri interpretaciji rezultatov.  

Po mnenju S. Pulec Lah (2011) imajo neformalni načini ocenjevanja svoje prednosti:  

- fleksibilnost, ki se kaže v prilagajanju specifičnim potrebam in zahtevam 

različnih ocenjevalnih situacij. Vsebina, naloge in ocenjevalne enote niso 

standardizirane. Omogočajo natančnejšo ocenjevanje posameznikovega 

funkcioniranja in značilnosti konteksta. Omogočajo večjo fleksibilnost osebi, ki 

izvaja ocenjevanje (prilagajanje tempa izvajanja, dodatne spodbude); 

- tesna povezanost s procesom izvajanja programa vzgoje in izobraževanje: 

vsebinsko slonijo na kurikulumu;  

- pridobivanje informacij o značilnostih otroka, njegovem delovanju v 
različnih situacijah in dejavnostih; 

- aktivna vloga otroka v ocenjevalnem procesu.  

B. Lowenthal (1998) predlaga tri načine ocenjevanja zgodnjih predakademskih 
veščin. Prvi način je ocenjevanje, ki temelji na kurikulumu in je uporabljen tudi v 

slovenskem prostoru (Košir, 2011). S takšnim načinom ocenjevanja posameznega 

otroka ne primerjamo z vrstnikom, temveč opazujemo in ocenjujemo dolgoročne cilje 
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iz kurikuluma, ki jih razdelimo na manjše, postopne korake, ki jih otrok postopoma 

usvaja, dokler ne doseže zastavljenega cilja. Ocenjevanje, ki temelji na kurikulumu, se 

razlikuje od normiranih testov v tem, da vzgojitelj ocenjuje otrokovo pričakovano 

vedenje oz. znanja v okviru napisanega kurikuluma. V tujini sta takšna primera HELP 

for preschooler (VORT Corporation, 1995) in Evaluation and programming system 

(EAPS) for infants and children (Bricker in Waddell, 1996). Posebej za predšolske 

otroke z učnimi težavami in drugimi posebnimi potrebami pa so v tujini razvili kontrolni 

seznam, imenovan On Track (Neilsen, Van den Pol, Guidry, Kelley in Honzel, 1994).  

Druga od zelo uporabnih neformalnih tehnik ocenjevanja je ocenjevanje na 
podlagi igre. V Ameriki uporabljajo primer igre ocenjevanja za otroke s posebnimi 

potrebami Transdisciplinary play-based assestment (TPBA) (Linder, 1993).  

Tretji način pa je mapa otrokovih izdelkov, tako imenovani portfolio. Pri tej metodi 

se zbirajo informacije o otroku na različnih področjih funkcioniranja tako v vrtcu kot tudi 

doma. Takšna metoda omogoča spremljanje otrokovega napredka, ugotavljanje 

učnega stila ter nenehen stik med starši in strokovnjaki.  

Različne vrste neformalnega ocenjevanja  po S. Pulec Lah (2011) so: 

- ekološko ocenjevanje (opazovanje), 

- avtentično ocenjevanje, osnovano na izvajanju, 

- diagnostično ocenjevanje, 

- analiza nalog in opravil, 

- funkcionalna analiza vedenja ter 

- kriterijsko ocenjevanje in ocenjevanje, ki temelji na učnem načrtu. 

 

Ekološko ocenjevanje (Pulec Lah, 2011) vključuje neposredno ocenjevanje otroka v 

različnih okoljih, v katerih otrok v vrtcu običajno dela. Glavni namen je ugotoviti, kako 

različni pogoji in dejavniki v okolju (vrtčevskem in domačem) vplivajo na otroka in 

njegovo delovanje. 

Avtentično ocenjevanje opredeli A. S. Epstein (2007) kot naravno, ki poteka v 

resničnem svetu ali pa posnema znano situacijo. Osredotoča se na širok spekter 

razvojnih področij in ne zgolj na samo eno. Proces avtentičnega ocenjevanja je 

odprtega tipa in dopušča raznovrstne odgovore in različne poti do pravilnega 
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odgovora. Hkrati je celovitejši in omogoča oceno sposobnosti razmišljanja in 

sposobnosti reševanja problemov. Otroka spremljamo daljše obdobje, zato rezultat ni 

odvisen od tega, kako se otrok na dan ocenjevanja počuti ali na določen dan ni 

pripravljen sodelovati in pokazati, kaj zmore.  

Analizo nalog in opravil (Pulec Lah, 2011) uporabljamo za identifikacijo glavnih 

sestavin naloge in specifičnih spretnosti, ki so potrebne za izvedbo naloge (igra z 

določeno didaktično igračo). Vzgojitelj mora poznati kurikulum, nalogo/dejavnost in 

hierarhijo spretnosti za uspešno izvajanje nalog/dejavnosti. Nalogo razdelimo v serijo 

manjših nalog in ob tem opazujemo (Magajna, 2011): 

- katere elemente naloge otrok obvlada, 

- kakšna je narava težave in 

- kje potrebuje pomoč. 
 

Funkcionalna analiza vedenja (Pulec Lah, 2011) je najpogosteje uporabljena za 

zbiranje informacij, potrebnih za načrtovanje pozitivnega vedenjskega načrta za otroke 

z manj primernim vedenjem. Nameni uporabe so: ugotoviti, kakšen namen ali funkcijo 

ima vedenje posameznika, kako različni dejavniki v okolju pogojujejo ponavljanje 

vedenja in na osnovi ugotovitev ciljno načrtovati pristop in obravnavo.  

Kriterijsko ocenjevanje (Pulec Lah, 2011) pomeni vrednotenje glede na določene 

standarde ali zahteve, ki jih sestavljavec preizkusa sestavi. Omogoča ugotoviti, kako 

otrok obvlada določene specifične spretnosti. 

Poleg omenjenih ocenjevalnih strategij pa po mnenju S. Pulec Lah (2011) sodijo med 

neformalne ocenjevalne strategije še intervju, portfolio, ocenjevalne lestvice in 

preveritveni seznami. Prvi dve strategiji smo opisali že v razdelku o opazovanju, 

slednji dve pa bosta predstavljeni v nadaljevanju na primerih neformalnih 

inštrumentarijev za predšolske otroke, ki jih uporabljamo v slovenskem prostoru. 

Omenjene tehnike spadajo med neformalne načine ocenjevanja, saj nimajo norm. 

Poleg prednosti pa imajo tudi pomanjkljivosti. Pomanjkljivost neformalnega načina 
ocenjevanja je ta, da si moramo za opazovanje otroka vzeti več časa, ocenjujemo 

lahko le enega ali manjše število otrok hkrati, ocenjevalci podajajo subjektivna mnenja 

in opažanja. Kot pozitivni vidik neformalnega načina ocenjevanja pa navajamo, da 
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omogoča lažje načrtovanje pomoči, saj nam ob koncu ocenjevanja poda izčrpno 

poročilo o otrokovem funkcioniranju na različnih razvojnih  področjih. 

Presejalni testi za predšolsko obdobje 

Začetki razvoja presejalnih testov za zgodnjo in sistematično identifikacijo in nato 

intervencijo potencialno rizičnih otrok za razvoj učnih težav segajo na Nizozemsko na 

predlog Komisije za disleksijo Odbora za zdravstvo (Ruijssenaars in Ghesquiere, 

2003, v Ozbič idr., 2012). Presejalni test je hiter, prijazen in enostaven način za 

odkrivanje specifičnosti kognitivnega in perceptivnega funkcioniranja (Magajna, 2011) 

ter predstavlja učinkovit način intervencije in preventive (Johnson idr., 2009). 

Presejalni testi so namenjeni identifikaciji in odkrivanju rizičnih otrok, pri katerih se 

lahko razvijejo določeni primanjkljaji ali motnje (Magajna, 2011; Zupančič in Kavčič, 

2001). Rezultati, dobljeni s presejalnim testom, so prvi korak za identifikacijo možnih 

težav, čemur lahko sledi specifična strokovna diagnostična ocena (Gillis, 2011). 

V tujini obstajajo različni presejalni inštrumenti: Lucid COPS (Singelton, 1988), RSR-
DSA (Cappa idr., 2012, v Ozbič idr., 2014), IPDA (Terreni idr., 2002), ki v kratkem času 

in na enostaven način odkrijejo otroke, ki bi lahko bili rizični za kasnejši razvoj SUT. 

Presejalne teste opravljajo že v vrtcu leto ali dve pred vstopom v šolo in v zgodnjem 

šolskem obdobju (Catts, 1997; Johnson idr., 2009; Lonigan, Allan in Lerner, 2011).  

2.7.3.1 Neformalni inštrumentarij za ocenjevanje predopismenjevalne 
veščin otrok 

Po pregledu literature ugotavljamo, da tudi v slovenskem prostoru, čeprav 

nesistematično, uporabljamo inštrumente za ocenjevanje funkcioniranja predšolskih 

otrok na področju predopismenjevalnih veščin. Določene inštrumente lahko 

uporabljajo vzgojiteljice, velika večina izmed navedenih pa je namenjenih uporabi 

določene stroke (psihologi, specialni in rehabilitacijski pedagogi, logopedi ipd.). 

2.7.3.1.1 Neformalni inštrumentarij, ki ga lahko uporablja ustrezen profil 
strokovnjakov 

Lestvica tveganja za disleksijo (Bogdanowicz, 2002, v Pulec Lah, 2008) je 

namenjena za identifikacijo rizičnih šestletnih otrok, pri katerih je povečano tveganje 

za pojavljanje disleksije. Izpolnjujejo jo starši ali vzgojitelji. Vsebuje 21 trditev, ki jih 

ocenjujejo na lestvici od 1 do 4 (Pulec Lah, 2008). J. Kruh (2009) v svoji raziskavi 
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ugotavlja, da je skala tveganja pojava disleksija avtorice Bogdanowicz dober presejani 

test za identifikacijo otrok s tveganjem pojava disleksije.  

Test glasovnega zavedanja (Magajna, 1994) je namenjen ugotavljanju sposobnosti 

fonološkega zavedanja. Naloge so sestavljene težavnostno. Test vsebuje osem 

podestov in je primeren za otroke od 6. do 8. leta. Sestavljajo ga naloge: zlogovanje, 

ugotavljanje prvega in zadnjega glasu v besedi, razlikovanje prvega glasu v besedi, 

slušna analiza in sinteza ter odstranjevanje glasu in zloga iz besede. Inštrument ima 

ustrezne psihometrične značilnosti (koeficient zanesljivosti je večji od 0,90). 

Test zgodnjih bralnih zmožnosti (Jurišić, 2001) je namenjen otrokom, starim od pet 

do šest let. Rezultati testa nam omogočajo delitev otrok v dve skupini: 
- skupino otrok s tveganjem za poznejše težave pri učenju branja in 

- skupino otrok brez tveganja za poznejše težave pri učenju branja.  
 

Test sestavlja 20 nalog, ki jih je avtorica (Jurišić, 2001) s pomočjo faktorske analize 

združila v pet dejavnikov: začetno branje z dekodiranjem, spoznavanje s črkami, 

pojmovanje tiska, tisk iz širšega in tisk iz ožjega okolja. Test ima ustrezne merske 

karakteristike, koeficient zanesljivosti 0,88, koeficient diskriminativnosti 0,94, vendar 

preverja le določene bralne zmožnosti in ni standardiziran (Jurišić, 2001).  

Preizkus predopismenjevalnih spretnosti (Grginič, 2005) vsebuje pet sklopov, ki jih 

sestavlja 24 nalog. V prvem sklopu se tri naloge navezujejo na koncept tiska, v drugem 

delu je šest nalog, vezanih na grafično in fonološko zavedanje, četrti del vsebuje štiri 

naloge, ki se nanašajo na besedno branje in pisanje, in zadnji peti del vsebuje pet 

nalog za preverjanje jezikovnega razumevanja.  

Preizkus zaznavno-motoričnih sposobnosti otrok – ZMS (Mitić Petek, 2001) 

omogoča, da ocenimo zaznavno-motorično delovanje otrok. Uporabljamo ga pri 

otrocih, starih šest do deset let. Uporaba je zaradi strokovnih zahtev omejena na 

univerzitetne diplomirane psihologe. Preizkus obsega sedem dimenzij zaznavno-

motoričnih spretnosti, v katerih je zastopanih 31 različnih zaznavno-motoričnih nalog, 

ki preverjajo, spodbujajo in ocenjujejo za učno uspešnost pomembna zaznavno-

motorična področja delovanja.  
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Preizkus pripovedovanja zgodbe (PPZ) (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Kranjc, 

Grginič in Komidar, 2011) ima dve obliki: prva je Rokavička (za otroke, stare od tri do 

šest let), druga se imenuje Žabji kralj (za otroke, stare od šest do devet let). Preizkusa 

sta namenjena ocenjevanju pripovedovanja zgodbe. Ob standardnih slikovnih 

predlogah otroci pripovedujejo zgodbe. Po izdelanih merilih se vrednoti vsebino in 

strukturo zgodbe. Preizkus pripovedovanja zgodbe se izvaja individualno, izvajajo pa 

ga lahko psihologi, pedagogi in logopedi. 

 

Seznam naslovov in avtorjev otroških knjig (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 

2011) se uporablja za posredno ocenjevanje otrokove izpostavljenosti otroški literaturi 

oziroma skupnemu branju staršev in otrok. Pripomoček ima dve obliki, prva je 

namenjena otrokom, starim od tri do sedem let, druga pa otrokom, starim od sedem 

do deset let. Seznama izpolnjujejo starši otrok. Pripomočka lahko uporabljajo 

psihologi, pedagogi in logopedi. 

Lestvica znakov rizičnosti za SUT (Mardell-Czudnowski, 2001, v Pulec Lah, 2008) 

omogoča zgodnje odkrivanje otrok s SUT. Otroci, pri katerih v predšolskem obdobju 

opazimo enega ali več od desetih znakov, so rizični za razvoj specifičnih učnih težav.  

SNAP – Special needs assessment profile oz. profil ocene posebnih potreb (Reid 

in Weedon, 2009) se uporablja za ugotavljanje različnih učnih tipov. Preizkusi SNAP 

se nanašajo na: časovno omejeno branje, fonološko zavedanje, branje nebesed, 

ortografski preizkus, prerisovanje likov, prepisovanje besedila, priklic besed, besedno 

tekočnost, pomnjenje besed nazaj, vidni spomin, naravna zaporedja in štetje nazaj, 

ravnotežje, integracijo leve in desne strani telesa, poimenovanje slik, vidno 

razločevanje, prilagajanje oči razdalji in vidno sledenje. Namenjeni so otrokom od 

petega do štirinajstega leta starosti  (Reid in Weedon, 2009). Preizkus ni 

standardiziran, vendar ima norme. Za izvajanje je potrebno predhodno usposabljanje, 

izvajajo pa ga lahko le specialni in rehabilitacijski pedagogi z najmanj tremi leti delovnih 

izkušenj.  

Lestvica za spremljanje razvoja sposobnosti po programu spodbujanja razvoja 
senzorike, motorike, kognicije, govora in jezika (Vizjak Kure, 2010). S pomočjo te 

ocenjevalne lestvice lahko pregledno spremljamo razvoj sposobnosti otroka in 
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beležimo opravljene, delno opravljene in neopravljene naloge. Ocenjevalne lestvice so 

zasnovane na osnovi programa z 277 nalogami, v lestvici pa je 283 nalog.  

2.7.3.1.2 Neformalni inštrumentarij, ki ga lahko uporabljajo vzgojiteljice 

Raziskave (Lowenthal, 1998; Steele, 2004; Gillis, 2011; Lonigan,  Allan in  Lerner, 

2011) iz zadnje četrtine 20. stoletja kažejo, da so se za hitro, zanesljivo in funkcionalno 

ocenjevalno metodo izkazali vprašalniki, ki so namenjeni vzgojiteljicam predšolskih 

oddelkih. Časovne in materialne zahteve so najpogosteje ovira za izvajanje 

standardiziranih testov. Ocenjevalne lestvice otrokovega vedenja, ki jih strokovno 

osebje lahko uporabi med izvajanjem dnevnih rutin in različnih dejavnosti v vrtcu, so 

po mnenju B. Lowenthal (1998) ter avtorjev Lonigan, Allan in Lerner (2011) zato 

najustreznejše za zgodnje odkrivanje otrok z odstopanji v razvoju.  

Po mnenju M. Ozbič idr. (2012) sta šola in vrtec privilegirani okolji, ki sta v 

neposrednem stiku z otroki že od začetnih faz vzgoje in izobraževanja. Vzgojno osebje 

lahko postane enakovreden partner pri zgodnjem odkrivanju rizičnih otrok in preventivi. 

Obravnava, ki jo opravlja specialist v zunanjih institucijah, je le kratkotrajna in izolirana, 

poteka pa z uporabo specifične metodologije in inštrumentov, ki so prilagojeni 

težavnostni stopnji posameznika. Zgodnja intervencija v predšolskem okolju za otroke 

je intervencija v naravnem kontekstu in daje možnosti dolgoročne spodbude v skupini 

sovrstnikov. Vzgojitelji se z uporabo presejalnih testov seznanijo s to problematiko in 

se približajo inštrumentu, ki ga bodo lahko tudi sami uporabljali pri delu z otroki v 

vsakdanji praksi. Na tak način si vrtec lahko zgradi svoj sistem odkrivanja rizičnih otrok 

in laže zagotovi ustrezno in pravočasno nadaljnjo obravnavo (Ozbič idr., 2012). Po 

zaključenem presejalnemu testu lahko vzgojitelj izvaja treninge z uporabo raznolikih 

materialov za krepitev šibkih kakor tudi močnih področij otroka. 

Ček lista za ocenjevanje razumevanja koncepta knjige, ki ga opisuje S. Pečjak 

(2010), avtoric D. M. Barone, M. H. Mallette in S. Hong Xu (2005, v Pečjak, 2010) 

beleži, ali se otrok zna orientirati v knjigi, ali razume in zna identificirati začetek in konec 

zgodbe ter koliko pozna knjižno terminologijo (pokaže besedo, črko, posamezna 

ločila). Preizkus izvaja vzgojiteljica, ki potrebuje slikanico, primerno otrokovi starosti, ki 

vsebuje pisni in slikovni del. V priloženi preveritveni seznam s križcem označi otrokovo 
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poznavanje koncepta knjige. Rezultat preverjanja je kratka opisna ocena otrokovega 

poznavanja koncepta knjige in tiska (Pečjak, 2010, str. 107).  

Ocenjevanje zmožnosti in posebnih potreb otrok (Galeša, 2003) vsebuje 

ocenjevalno lestvico pripravljenosti na šolo. Omenjena ocenjevalna lestvica preverja 

telesno in senzorično pripravljenost, jezikovno, fonično, čustveno-socialno, bralno in 

perceptualno pripravljenost. Glede na dosežen rezultat lahko načrtujemo cilje za 

posameznega otroka.  

Vprašalnik prednosti in težav SDQ je pripomoček za detekcijo in zgodnjo odkrivanje 

močnih in šibkih področij vedenja pri otrocih in adolescentih. Vsebuje 25 trditev, 

primeren je za otroke od četrtega do šestnajstega leta. Izpolnjujejo ga starši in učitelji 

(Pulec Lah, 2015). 

 

Vprašalnik za oblikovanje profila otroka pred vstopom oz. ob vstopu v šolo 
(Ozbič, Kogovšek, Zver in Ferluga, 2012) je neformalni presejalni inštrumentarij, ki 

služil zgodnji detekciji rizičnih otrok pred vstopom v šolo. Oblikovale so ga: M. Ozbič, 

D. Kogovšek, P. Zver in V. Ferluga (Ozbič idr., 2011, 2012, 2014). Vprašalnik ocenjuje 

in opisuje otroka pred vstopom v šolo na vseh področjih, ki so pomembna za šolanje 

(še posebej za opismenjevanje) in s pomočjo katerega na hiter in zanesljiv način 

odkrijemo potencialno rizične otroke za razvoj SUT kakor tudi potencialno nadarjene 

otroke. Vprašalnik vzgojiteljem in učiteljem ponuja inštrument za izdelavo 

predopismenjevalnega profila otrok oz. določevanje tako rizičnosti za učne težave kot 

tudi močnih kompenzacijskih področij. Podatki, dobljeni s pomočjo vprašalnika, nam 

lahko služijo pri načrtovanju aktivnosti za optimalen razvoj vsakega posameznega 

otroka, še posebej tistih, ki niso usmerjeni, vendar kažejo določena odstopanja na 

razvojnih področjih, pomembnih za kasnejše usvajanje akademskih spretnosti.  

Vprašalnik o profilu predšolskega otroka (Ozbič idr., 2012) je sestavljen iz dela A, ki 

pokriva področja pozornosti, koncentracije, motorike, komunikacije, govorno-

jezikovnega izražanja in razumevanja, verbalnega spomina, grafično-vidno 

zaznavnega področja, percepcije in imenovanja barv, časovne in prostorske 

orientacije, metaliterarnih veščin, predopismenjevalnih veščin, grafemskega 
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zavedanja, predmatematičnih veščin ter metakognicije. Prvi del vprašalnika sestavljata 

102 trditvi (maks. št. točk 510, min. št. točk 102).  

Vprašalnik vsebuje tudi dodatna vprašanja, ki preverjajo otrokovo dominantnost roke, 

noge, očesa in ušesa, otrokovo ekstravertiranost oz. introvertiranost ter utrudljivost in 

nasičenost. 

S pomočjo dela B pa vzgojiteljice ocenjujejo otrokova močna področja (Ozbič idr., 

2014): zgodnji fizični in gibalni razvoj, zgodnje razvite jezikovne vzorce, zelo dober 

spomin in hiter ter zanesljiv priklic informacij, visoko stopnjo radovednosti in 

poglobljeno raven znanja, hiter tempo učenja in napredno sposobnost analize, 

uporabo naprednega jezika in obsežno besedišče, zgodnje zanimanje in napredno 

uporabo abstraktnih simbolnih sistemov, asinhron razvoj – čustva frustracije, veliko 

intenzivnost čustev, visoko raven senzibilnosti ter empatije in/ali perfekcionizem, zrel 

občutek za humor, intenzivno koncentracijo, vztrajnost in predanost nalogi na področju 

zanimanja, kreativnost, domiselnost in iznajdljivost, razlike v igralnem vedenju in pri 

igri z drugimi, socialno odgovornost in samostojnost, zgodnje zavedanje drugačnosti 

in socialno izolacijo ter zaznavanje narave. Ta del vprašalnika vsebuje 15 trditev 

(maks. št. točk 75, min. št. točk 15). 

Vprašalnik izpolnjujejo vzgojiteljice, posamezne trditve ovrednotijo s pomočjo 

petstopenjske Likertove lestvice.  

2.7.4 Raziskave s področja uporabe inštrumentarija za 
ocenjevanje predopismenjevalnih ali opismenjevalnih veščin 
v slovenskem prostoru  

Ugotovitve raziskave A. Štrekelj (2014) kažejo na to, da se osnove šole v Sloveniji ne 

zavedajo v zadostni meri pomembnosti zgodnjega odkrivanja in intervencije otrok (od 

451 šol je na vprašalnik o izvajanju identifikacije in diagnostičnem ocenjevanju 

učencev z motnjami branja in pisanja odgovorilo le 62 šol), 56 % šol, ki so se odzvale, 

opravi presejalni test šele v 3. razredu osnovne šole, 27 % šol ne opravlja nikakršnih 

presejalnih testov za odkrivanje učencev s specifičnimi učnimi težavami. Podatki 

kažejo na neustrezno in prepozno odkrivanje otrok, ki potrebujejo razvijanje in 

kompenzacijo šibkih področij, določena skupina otrok pa specialnopedagoško 

obravnavo.  
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I. Bider Petelin (2014) je testirala 129 otrok, ki so zadnje leto obiskovali vrtec in prvi 

razred osnovne šole, s preizkusi za ocenjevanje predbralnih zmožnosti, ki so zajemali 

16 nalog (fonološko zavedanje, vidno razlikovanje, kratkotrajni spomin, verbalni 

spomin, hitro avtomatizirano branje, priklic besed, obseg besednega zaklada in 

razumevanje besed) ter test začetnega branja (Jurišić, 2001), ki obsega 20 nalog. 

Ugotovila je, da so spremenljivke preizkusa predbralnih zmožnosti pozitivno povezane 

s testom zgodnjih bralnih zmožnosti. Poudarja pomen zgodnjega odkrivanja in 

preventivnih programov za zmanjšanje števila učencev, ki bi kasneje potrebovali 

dodatne oblike pomoči.  

M. Grginič (2005) je v raziskavi proučevala otrokovo zadnje leto pred vstopom v šolo 

v povezavi s predopismenjevalnimi zmožnostmi. V raziskavi je kot merski inštrument 

uporabila vprašalnik za preizkus predopismenjevalnih zmožnosti (Grginič, 2005), ki 

vsebuje 24 nalog (koncept tiska, grafično in fonološko zavedanje, besedno branje in 

pisanje, jezikovno razumevanje). Vzorec je obsegal 413 predšolskih otrok, starih pet 

let. Ugotovila je, da imajo starejši petletniki ob vstopu v šolo statistično pomembno 

začetno prednost pri zmožnostih, ki so pomembne za opismenjevanje, in sicer pri 

grafičnem in fonološkem zavedanju ter bralno-napisovalnih spretnostih. V raziskavi je 

z diskriminantno analizo dokazala, da se starejši petletniki v pismenih dosežkih 

pomembno razlikujejo od mlajših.  

M. Ozbič idr. (2012, 2014), Novšak Brce idr. (2013, 2014) so v več raziskavah 

uporabile Vprašalnik za oblikovanje profila otroka pred vstopom oz. ob vstopu v šolo 

kot sredstvo za opazovanje in ocenjevanje šibkih in močnih področij, ki so ga 

izpolnjevale vzgojiteljice v vrtcu oz. učiteljice v prvem razredu devetletne osnovne šole. 

Avtorice so opravile več raziskav, v katerih so preizkušale vprašalnik in ugotavljale 

profil predšolskih otrok. Vzorec je obsegal 449 otrok, starih od pet do sedem let. V 

analizo so zajele 323 petletnih otrok.  

Vprašalnik se je izkazal za izredno zanesljivega, saj je bil Cronbach alfa za prvi del 

0,91, za drugi pa 0,95 (Ozbič idr., 2014). 

Rezultati so pokazali, da obstajajo različni profili otrok. Najbolj rizični so otroci, ki so 

izkazali podpovprečno točkovanje v obeh delih. Ti otroci potrebujejo takojšnjo pomoč. 

V tujini se pomoč v zelo socialno razvitih državah začenja že pri 25-percentilni 
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vrednosti (severne države Evrope), medtem ko se v drugih začenja pri 5-percentilni 

vrednosti (Ozbič idr., 2012). Rezultati so pokazali tipične otroke brez kazalnikov učnih 

težav, rizične otroke (nizki rezultati v obeh delih) in mejne otroke. Avtorice ugotavljajo, 

da so percentilne vrednosti uporaben podatek za prepoznavanje otrok, ki izkazujejo 

manj razvite predakademske veščine. Enako uporaben je podatek o močnih področjih, 

ki nam pove, ali ima otrok možnosti, da kompenzira primanjkljaje na drug način.  

S pomočjo klastrske analize je bilo potrjeno, da obstajajo različni profili otrok ( P ˃  0,01, 

šest klastrov) (Ozbič idr., 2012). Ugotovili so, da je 5,8 % otrok, ki so ob vstopu v šolo 

visoko rizični in dosegajo izredno nizke rezultate po vprašalniku v obeh delih. 

Raziskava avtoric J. Novšak Brce, M. Ozbič in D. Kogovšek (2014), ki je bila 

predstavljena leta 2014 na 4. mednarodni konferenci o specifičnih učnih težavah, 

predstavlja rezultate faktorske analize, pri čemer so s faktorizacijo 104 spremenljivk 

dela A pridobile 11 faktorjev – področij, za 16 spremenljivk dela B pa dve področji. 

Rezultati raziskave so potrdili veljavnost in zanesljivost vprašalnika, saj krije ciljna 

področja, z distribucijo spremenljivk, povprečij, standardim odklonom ter percentili pa 

so določili vrednosti vzorca (Ozbič idr., 2012; Novšak Brce, 2014). 

Kljub temu da so se v tujini nekateri vprašalniki izkazali za boljše napovedovalce 

otrokovih bralnih dosežkov kot standardizirani testi (Lowenthal, 1998; Steele, 2004; 

Gillis, 2011; Lonigan, Allan in Lerner, 2011) ter da se je izkazalo, da opazovanje in 

ocenjevanje vzgojiteljice pozitivno korelirata s kasnejšo uspešnostjo otroka v učnem 

okolju (Lowenthal, 1998; Teisl, Mazzocco in Myers, 2001; Steele, 2004; Gillis, 2011; 

Lonigan, Allan in Lerner, 2011; Tiley, D'Amanto in Koehler-Hak, 2014), primerjava in 

pregled inštrumentarija za predšolsko obdobje v Sloveniji kažeta, da je večina le-tega 

namenjena uporabi določenega profila strokovnjakov in da imamo več inštrumentarijev 

za šolsko obdobje, še posebej po drugem oz. tretjem razredu osnovne šole. Slovenski 

avtorji (Ozbič idr., 2012; Bider Petelin, 2014; Ozbič idr., 2014; Štrekelj, 2014) se 

zavedajo, da je takrat za številne otroke ta detekcija prepozna, saj se v tem obdobju 

proces opismenjevanja že zaključi.  
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2.8 Zgodnja obravnava z vidika predopismenjevalnih veščin 

Zavedanje o pomembnosti zgodnje obravnave in njenih pozitivnih vplivih na več 

ravneh je moč zaznati tako v slovenskem prostoru (Globačnik, 2012; Bider Petelin, 

2014; Ozbič idr., 2012; Ozbič idr., 2014; Štrekelj, 2014) kot tudi v tujini (Steele, 2004; 

Gillis, 2011; Lonigan, Allan in Lerner, 2011; Coker in Ritchey, 2014).  

Precej novo področje zgodnje obravnave otrok na področju predopismenjevalnih 

veščin je vezano na zgodnje odkrivanje potencialno rizičnih otrok za kasnejši 
razvoj učnih težav in specifičnih učnih težav, ki se lahko pojavijo tudi pri otrocih, ki 

imajo sicer izrazito močna nekatera področja ali so na določenih področjih celo 

potencialno nadarjeni.  

Otrok z učnimi težavami naj bi bilo po navajanju avtorjev od 3 % do 8 % (Geary, 2004), 

med otroki s specifičnimi učnimi težavami naj bi bilo 36 % otrok, ki so tudi nadarjeni 

(Baum in Owen, 2004; Reid idr., 2007), slednja skupina pa je pogosto spregledana 

(Magajna, 2008). 

Po mnenju M. C. Gillis (2011) in M. M. Steele (2004) je pomen zgodnjega odkrivanja 

v tem, da otrokom nudimo pomoč brez formalne identifikacije in diagnoze, s čimer se 

strinjajo tudi slovenski avtorji (Ozbič idr., 2012; Novšak Brce, 2014) in poudarjajo, kako 

pomembna sta krepitev in razvijanje šibkih in močnih kompenzacijskih področij ter 

maksimalni razvoj vseh otrokovih razvojnih področij. 

Tuji avtorici (Steele, 2004; Gillis, 2011) v svojih prispevkih govorita o problematiki 
zgodnje identifikacije potencialno rizičnih otrok za kasnejši razvoj UT oz. SUT v 

času šolanja, to je poimenovanja in opredeljevanja diagnoze, saj v predšolskem 

obdobju niso zagotovljeni kriteriji za opredelitev UT oz. SUT na osnovi diskrepance 

dosežkov na različnih področjih delovanja otroka in šolskih veščin. S tem se pogosto 

srečujemo tudi v slovenskem prostoru, kjer je zgodnja pomoč otrokom, pri katerih je 

zaznano odstopanje na področjih, vezanih na predopismenjevalne veščine, redko 

povezano z neko sistematično obravnavo ali s treningom. V ekstremnih primerih so 

otroci obravnavani v razvojnih ambulantah in svetovalnih centrih, le redkim je z odločbo 

o usmeritvi dodeljena dodatna strokovna pomoč.  
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C. Sharman, W. Cross in D. Vennis (2006) v svoji obsežni raziskavi ugotavljajo, da 

predšolski intervencijski programi dokazujejo, da so ekonomsko gledano zelo pozitivni. 

Po ugotovitvah avtorjev naj bi vsak dolar, porabljen za predšolsko obdobje, privarčeval 

med 4 in 8 dolarjev pri kasnejših socialnih storitvah za družbo (Bernett, 1995; Karoly 

idr., 1998, v Chambers, Cheung in Slavin, 2006).  

Raziskave kažejo (Partanen in Siegel, 2014), da lahko z ustrezno zgodnjo 
intervencijo do 70 % otrok opremimo z ustreznimi veščinami, da v času šolanja ne 

bodo razvili UT ali SUT oz. zaradi svojega primanjkljaja ne bodo imeli težav z 

usvajanjem akademskih spretnosti. Avtorja Partanen in Siegel (2014) sta z obsežno 

longitudinalno študijo dokazala, da so bili otroci, ki so bili prepoznani v predšolskem 

obdobju kot rizični za kasnejši razvoj učnih težav in so imeli možnost sistematičnega 

treninga šibkih področij, vezanih na kasnejše akademske spretnosti, že v predšolskem 

obdobju, kasneje v času šolanja učno uspešni v primerjavi s skupino otrok, ki so bili 

ravno tako odkriti, a pomoči v smislu intenzivnejšega razvijanja posameznih spretnosti 

v predšolskem odboju niso bili deležni in se je zato v času šolanja pokazala njihova 

učna neuspešnost.  

M. Ozbič idr. (2012 in 2014), I. Bider Petelin (2014) in A. Štrekelj (2014) ugotavljajo, 

da je pomoč otrokom s posebnimi potrebami, vezanimi na akademske spretnosti, v 

našem prostoru prepozna in zato premalo učinkovita, kar dokazujejo tudi statistični 

podatki o porastu števila usmerjenih otrok v višjih razredih osnovne šole.  

Zgodaj odkritega otroka s posebnimi potrebami bomo lahko zgodaj strokovno 

obravnavali in tako dosegli boljše rezultate. Prevladuje spoznanje, da je potrebno in za 

otroka koristno, da čim prej ugotovimo otrokove težave v razvoju kakor tudi močna 

področja, da mu lahko čim prej prilagodimo oblike in načine dela. Po mnenju Opare 

(2005) mora imeti odkritje, da ima otrok posebne potrebe, zanj ugodne posledice. 

Zgodnje odkrivanje otrok s posebnimi potrebami jim daje možnost zgodnje obravnave, 

ki jim omogoča razvoj potencialov, premagovanje ovir in motenj in doseganje 

razvojnega ter kasneje šolskega napredka.  

S številnimi raziskavami v tujini so različni tuji (Catts idr., 2001; Chamers, Cheung in 

Slavin, 2006; Johnson idr., 2009; Deiner, 2010; Lonigan, Allan in Lerner, 2011; Gooch 

idr., 2014; Partanen in Siegel, 2014) in slovenski avtorji (Opara, 2005; Globačnik, 
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2012; Ozbič idr., 2012, Ozbič idr., 2013, Novšak Brce idr., 2013, Novšak Brce idr., 

2014) poudarili pomembnost zgodnjega odkrivanja rizičnih otrok za razvoj SUT, 

saj zgodnja intervencija pri mlajših otrocih omogoča dolgoročno boljšo obravnavo. 

Tako lahko pri mlajšem otroku razvijamo njegova temeljna področja, ki so šibka, nismo 

omejeni z zahtevnimi cilji v kurikulumu in otrok ni podvržen neuspehom, ki so povezani 

s šolskim delom. Neuspeh namreč vpliva na razvoj sekundarnih težav, in sicer na upad 

motivacije, odpor do šolskega dela, nizko šolsko samopodobo in čustveno-vedenjske 

težave. Uspešnejša in krajša obravnava pa je pozitivna tudi s finančno-ekonomičnega 

vidika in dolgoročno zmanjša javno porabo, saj se z uspešno zgodnjo intervencijo 

zmanjšajo tudi osip v šoli, nezaposlenost ter število strokovnih pregledov v zunanjih 

institucijah.  

Longitudinalne študije (Catts idr., 2001; Chamers, Cheung in Slavin, 2006; Johnson 

idr., 2009; Lonigan, Allan in Lerner, 2011; Gooch idr., 2014; Partanen in Siegel, 2014) 

so pokazale, da pomeni zgodnja izdelava diagnostične ocene pozitivno prognozo 

specifičnih učnih težav, saj se pravo diagnostično oceno lahko opravi po zaključenem 

drugem do četrtem razredu, do takrat pa obstaja sum na SUT oz. PPPU (Ozbič idr., 

2012). 

Opara (2005) poudarja pomembno vlogo vzgojiteljic v vrtcu s stališča zgodnjega 

odkrivanja otrok s posebnimi potrebami. Vzgojiteljice so namreč tiste osebe, ki 

spremljajo otroka longitudinalno, lahko ga primerjajo s sovrstniki transverzalno ter na 

osnovi izkušanj opazijo otrokova odstopanja.  
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2.9 Vloga vzgojiteljice pri opazovanju, ocenjevanju in 
zgodnji obravnavi predšolskih otrok z vidika 
predopismenjevalnih veščin 

Vloga vrtca se je skozi zgodovino spreminjala. Nova teoretska spoznanja (Bahovec, 

2007) o zgodnjem razvoju in učenju predšolskih otrok so prinesla številne spremembe 

na področju predšolske vzgoje.  

Vrtec danes predstavlja veliko več kot le institucijo, ki varuje otroke. Vzporedno s tem 

se je spremenila tudi vloga vzgojiteljice, ki z izvajanjem načel in ciljev v kurikulumu 

omogoča optimalni razvoj vsakega posameznega otroka. To zahteva od vzgojiteljice 

načrtovanje ciljev, vsakodnevno opazovanje in ocenjevanje otroka in njegovega 

napredka (Bahovec, 2007).  

Po mnenju slovenskih (Ozbič idr., 2012, 2014) in tujih avtoric (Lowenthal, 1998; Steele, 

2004; Gillis, 2011) je vloga in prednost vzgojiteljice pri opazovanju in ocenjevanju 
otrokovih veščin ta, da otroka dobro pozna in ga spremlja več časa in v različnih 

situacijah, tako individualnih kot skupinskih, v usmerjenih in spontanih vsakodnevnih 

dejavnostih. Vzgojiteljice lahko po oceni šibkih in močnih področij posameznega otroka 

izvajajo aktivnosti za njihovo razvijanje prek vsakodnevnih dejavnosti v vrtcu in 

svetovanja staršem. Te ugotovitve potrjujejo tudi longitudinalne raziskave (Teisl, 

Mazzocco in Myers, 2001; Tiley, D'Amanto in Koehler-Hak, 2014), katerih rezultati 

kažejo na pomembno povezanost med napovedjo vzgojiteljice o otrokovih šibkih 

področjih že v predšolskem obdobju in kasnejšimi akademskimi dosežki v prvem 

razredu šole. Na ta način se potrjuje pomembna vloga vzgojiteljice pri prepoznavanju 

otrok, ki niso usmerjeni, a so rizični za kasnejši razvoj SUT in UT. 

Vloga vzgojiteljice je vezana na razliko med kurikulumi, v katerih je vzgojiteljica zelo 

aktivna in praviloma dominira, in kurikulumi, v katerih vzgojiteljica predvsem pripravlja 

okolje in materiale ter spodbuja otroke k lastni aktivnosti, izražanju pobud ter interesov, 

sodelovanju z drugimi otroki itn.  

Opisani vlogi se ujemata z delitvijo na direktivno in nedirektivno vzgojiteljico in z 

delitvijo na vnaprej določene programe in »k otroku usmerjene« programe (Batistič 

Zorec, 2003).  
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Za vnaprej določene programe so značilni konkretni cilji in predpisane metode 

(koraki) za njihovo uresničevanje, medtem ko v »k otroku usmerjenih« programih 

vzgojiteljice upoštevajo splošna načela in cilje ter svobodno izbirajo metode in vsebine 

za njihovo uresničevanje. Sodobni kurikulumi dajejo prednost usmerjenosti v 
otroka in manj direktivni vlogi vzgojiteljice, kar pa nikakor ne pomeni, da je aktivnost 

vzgojiteljice manjša – predvsem je drugačna (Batistič Zorec, 2003, str. 242–243). V 

vrtcu Montessori vzgojiteljica pripravi ustrezno okolje in otroku omogoči učenje z 

zaznavanjem materialov in rokovanjem z njimi, sama pa neposredno ne poučuje. 

Vzgojiteljica se mora znati umakniti iz dejavnosti in jo prepustiti otroku. Učenje v 

oddelku večinoma poteka individualno, vzgojiteljica otrokom v manjših skupinah v 

sorazmerno kratkem času pokaže uporabo različnih didaktičnih materialov (Crain, 

1992). V vrtcu Reggio Emilija imenujejo tako strukturirano okolje tretji vzgojitelj. Ko je 

otrok dejaven, je vzgojiteljica nedejavna. V tem času otroka opazuje (Crain, 1992). 

Vzgojitelji, ki izvajajo metodologijo programa Korak za korakom delujejo na dveh 

nivojih, delu z otroki in delu z otrokovo družino. Vzgojiteljica je odgovorna za učni 

program oddelka, zavedati se mora pomena razvoja oddelka kot celote in otrok kot 

posameznikov. Opazuje, beleži in načrtuje v skladu z metodologijo programa ter 

izpolnjuje predpisane postopke stalnega opazovanja, beleženja in vrednotenja 

otrokove rasti in razvoja s ciljem boljšega planiranja dejavnosti, ki so v korist 

individualnih potreb otroka v smislu fizične rasti ter intelektualnega, socialnega in 

čustvenega razvoja (Vonta, 1997). 

B. Stritih (2010) opozarja, da praksa kaže, da je večina otrok s posebnimi potrebami 

(v nadaljevanju: PP) najprej vključena v vrtec in šele kasneje steče postopek 

usmerjanja. S tem poudarja pomembno vlogo vzgojiteljice tako pri prepoznavanju otrok 

s posebnostmi v razvoju kakor tudi vlogo pri vsakodnevnem spremljanju otroka in delu 

z njim. Po mnenju B. Stritih (2010) mnoge otroke s PP prepoznajo prav vzgojiteljice, 

saj opazijo določene posebnosti v otrokovem funkcioniranju in razvoju, ne pa 

medicinske službe, kot se pogosto javno predstavlja (Stritih, 2010, str. 51). Hkrati 

avtorica opozarja na pomembno vlogo vzgojiteljice pri otrocih, ki so prepoznani, a niso 

usmerjeni, kot pri tistih, ki že imajo odločbo o usmerjanju, saj je vzgojiteljica nenehno 

z otroki, spremlja njihov napredek in z njimi vsakodnevno izvaja aktivnosti. Pri tem 

poudarja, da njena vloga in pomen nista nič manjši kot individualno delo 
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specializiranega strokovnjaka, ki izvaja dodatno strokovno pomoč z odločbo. 

Vzgojiteljica je po zakonih o vrtcih nosilka vzgojnega programa v oddelku, zato ostaja 

nosilka programa s prilagoditvami tudi za otroka s PP, ki ima odločbo. Tako je njena 

vloga izredno pomembna za ustrezno delo z otrokom s PP, ki je vključen v redne 

oddelke. V vrtcih imajo različno organizirano prepoznavanje in nudenje pomoči 

otrokom, pri katerih zaznavajo posebnosti v razvoju in bi lahko bili otroci s PP. V vrtcu 

Najdihojca Ljubljana npr. sledijo smernicam Centra za usmerjanje ZRS in upoštevajo 

štiri korake nudenja pomoči otroku. Najprej iščejo notranje strokovne podpore in šele 

v zadnjem koraku se vključi individualna specialnopedagoška pomoč (Stritih, 2010, str. 

51).  

Vloga vzgojiteljice je po mnenju B. Stritih (2010) v fazi prepoznavanja in identifikacije 

otroka s PP, ko je ta že vključen v skupino, vendar še nima odločbe o usmeritvi oz. se 

postopek še ni začel: 

- opazovanje otroka, spremljanje in dokumentiranje njegovega razvoja, 

napredka, razvojnih težav oz. primanjkljajev in močnih področij; 

- izmenjava strokovnih opažanj o otroku s svetovalno službo vrtca in starši; 

- sodelovanje s svetovalno službo pri pripravi prvega poročila, ki je del strokovne 

dokumentacije o otroku ob uvedbi postopka usmerjanja. 

Ključna vloga vzgojiteljice v obdobju, ko je otrok prepoznan in čaka na odločbo o 

usmeritvi (saj so postopki izdaje odločbe navadno zelo dolgi, tudi več kot pol leta), pa 

je spodbujanje otrokovega razvoja, spoznavanje posebnih potreb in oblikovanje 

takšnega okolja in dejavnosti, da bo otrok krepil šibka področja. Strokovni delavci na 

področju vzgoje in varstva predšolskih otrok imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju 

pomoči otrokom s posebnimi potrebami pri dnevnih dejavnostih. Vsakodnevno 

sodelujejo z njimi, sistematično opazujejo njihov razvoj in jim nudijo individualno 

pomoč. Zato je zelo pomembno, da strokovni delavci opravijo posebno usposabljanje 

za delo z otroki s posebnimi potrebami. Dodatne spretnosti in znanja ter kompetence, 

ki jih potrebujejo za delo z otroki s posebnimi potrebami, strokovni delavci v Sloveniji 

pridobijo s posebnim usposabljanjem, ki je sestavni del začetnega izobraževanja – tak 

način poznajo tudi na Danskem, v Španiji, Franciji, Avstriji in Turčiji (Vidmar, 2015) – 

ali pozneje v programih stalnega profesionalnega razvoja. 
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2.10 Zgodnje oblike pomoči 

2.10.1 Organizacija in oblike pomoči otrokom, ki so prepoznani 
že v predšolskem obdobju – pregled stanja v tujini 

V tujini je ureditev zagotavljanja strokovnih delavcev, kot so logopedi, psihologi, 

specialni pedagogi, različna, saj v nekaterih državah ne poznajo profilov strokovnjakov 

za posamezne posebne potrebe, temveč to delo pogosto opravljajo pedagogi oz. 

klinični psihologi. V nekaterih državah strokovne delavce z ustrezno specialnostjo 

zaposlijo neposredno v institucijah predšolske vzgoje in varstva, v drugih pa to pomoč 

zagotovijo multidisciplinarni timi (Vidmar, 2015). Pri evalvaciji otrokovih izobraževalnih, 

psiholoških in socialnih potreb pogosto sodelujejo tudi drugi strokovnjaki, ki nudijo 

pomoč strokovnim delavcem in staršem (Vidmar, 2015).  

Otroci, ki prihajajo iz družin z nižjim socialno-ekonomskim statusom (v nadaljevanju: 

SES), pogosto predstavljajo skupino otrok, pri katerih obstaja večje tveganje za slabše 

dosežke v izobraževanju. Zato potrebujejo dodatno pomoč, da lahko dosežejo in 

razvijejo svoje potenciale. Te možnosti se izboljšajo z zgodnjim vključevanjem v 

predšolsko vzgojo in varstvo. V poročilu (Vidmar, 2015) zato  navajajo, da je eden 

glavnih izzivov v predšolskem izobraževanju, kako zagotoviti enak dostop in enake 

možnosti vsem otrokom, ne glede na njihovo socialno-ekonomsko, kulturno ali 

jezikovno ozadje.  

V raziskavi je navedeno (Vidmar, 2015), da ima dodatna strokovna pomoč za 
prikrajšane otroke (nižji SES družine, tujejezičnost, neurejene družinske razmere) tri 
osnovne načine pomoči: 

- posebne ukrepe za pomoč v razvoju, učenju in dosežkih otrok – predvsem pri 

jezikovnem razvoju; 

- dodatne strokovne delavce ali specialiste; 

- posebne organizacije oziroma finančne ureditve.  

Češka, Estonija, Ciper, Madžarka in Slovaška (Vidmar, 2015) so vrsto ukrepov združile 

v okviru krovnih celovitih programov za pomoč (npr. za jezikovni razvoj in inkluzivno 

pedagogiko). Evropske države so v večini  sprejele ukrepe pomoči na centralni ravni 

za zagotavljanje pomoči pri jezikovnem razvoju (Vidmar, 2015).  
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Pomoč ima tri osnovne oblike: 
- pomoč otrokom priseljencev ali pripadnikov narodnostnih manjšin pri učenju 

učnega jezika; 

- pomoč priseljencem in narodnostnim manjšinam pri utrjevanju maternega 

jezika; 

- pomoč vsem otrokom, ki imajo težave v govornem in jezikovnem razvoju. 

2.10.2 Organizacija in oblike pomoči otrokom, ki so prepoznani 
že v predšolskem obdobju – pregled stanja v Sloveniji 

Skupina otrok s posebnimi potrebami je zelo široka skupina, ki obsega otroke z učnimi 

težavami in posebej nadarjene otroke brez ali z UT/SUT. Opara (2005) poudarja, da 

je to skupina otrok, ki je veliko let opozarjala nase z različnimi težavami pri šolanju. Ti 

otroci se šolajo v rednih skupinah predšolskih otrok v vrtcu, kasneje pa se bolj ali manj 

vključujejo v vse vrste šol. Vsi potrebujejo spodbudno okolje, naklonjenost učitelja in 

celotnega šolskega okolja ter določene prilagoditve in pomoč.  

Vrtci in šole imajo nekatere sistemske možnosti prilagajanja, ki jih lahko izkoristijo, da 

pomagajo takim otrokom. Vzgojiteljice v vrtcu in učitelji na šolah v sodelovanju s šolsko 

svetovalno službo ter z drugimi sodelavci in strokovnjaki so najpogosteje tisti, ki 

odkrijejo in prepoznajo otroke s posebnimi potrebami.  

Usmerjalo naj bi se le najzahtevnejši del populacije otrok s posebnimi potrebami. Po 

oceni Opare (2005) bi to predstavljajo od 3 % do 5 % osnovnošolske populacije otrok. 

Torej bi le majhen delež otrok dobil statusa otroka s posebnimi potrebami po določilih 

Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami iz leta 2012 (ZUOPP-1, 2011) in 

drugih podzakonskih aktih. Statistični podatki kažejo, da je bilo v šolskem letu 

2013/2014 usmerjenih 1 % predšolskih otrok in več kot 6 % osnovnošolskih otrok.  

Po mnenju M. Kavkler (2010) v Sloveniji za predšolsko obdobje ni predvidenih 

specifičnih treningov za otroke, pri katerih je ocenjena možnost za nastanek specifičnih 

učnih težav v času šolanja. Zgodnje prepoznavanje otrok, ki so rizični za nastanek 

kasnejših specifičnih učnih težav, s strani staršev in predšolskih strokovnjakov v vrtcih 

s pomočjo timov strokovnjakov v mentalnohigienskih oddelkih in svetovalnih centrih bo 

omogočilo dovolj zgodnjo obravnavo in razvijanje programov, s katerimi se bodo 

odpravile ali vsaj zmanjšale možnosti za nastanek kasnejših specifičnih učnih težav.  
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Opara (2005) pravi, da zaradi intenzivnega razvoja otroka v predšolskem obdobju 

lahko veliko otrok kaže različne zaostanke ali manjše odklone v razvoju, ki pa sčasoma 

izzvenijo, k čemur veliko prispeva sistematično vzgojno in drugo delo v vrtcu. 

Kurikulum in proces vzgoje v vrtcu sta naravnana razvojno in se lahko prilagajata 

skoraj vsem, tudi otrokom, ki odstopajo od drugih. Zato po mnenju Opare (2005) 

usmerjanje najpogosteje ni potrebno. Tuje raziskave pa ugotavljajo nasprotno (Catts 

idr., 2001; Chamers, Cheung in Slavin, 2006; Johnson idr., 2009; Deiner, 2010; 

Lonigan,  Allan in  Lerner, 2011; Gooch idr., 2014; Partanen in Siegel, 2014) – da je 

prav zgodnja obravnava ključna za kasnejšo uspešnost v šoli in da sistematični trening 

določenih šibkih področij v otrokovem razvoju prinaša številne pozitivne vplive ter 

zmanjšuje možnost za kasnejši razvoj učnih težav. Seveda je na mestu vprašanje, ali 

je usmerjanje kot oblika zgodnje pomoči otrokom, ki izrazito odstopajo na področju 

predopismenjevalnih veščin, najprimernejša. Zagotovo bi bile primerne tudi druge 

»mehkejše oz. prehodne« oblike, npr. izvajanje pomoči ustreznih strokovnjakov 

(specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, logopedov) po potrebi. Pomoč lahko poteka 

v manjših skupinicah ali kot kontinuirano sodelovanje s starši, s katerimi se načrtuje 

trening doma. Vsekakor pa bi se ta pomoč morala izvajati v ustanovi, kjer se program 

predšolske vzgoje izvaja; le tako lahko realno spremljamo razvoj otroka ter imamo 

stalen stik z vzgojiteljico in ji svetujemo ter imamo stik s starši. Delo mora potekati 

kontinuirano, lahko tudi v strnjeni obliki. Vsega tega ne moremo zagotoviti z 

obravnavami predšolskega otroka v zunanjih institucijah.  

2.10.3 Predšolski program s prilagojenim izvajanjem in z 
dodatno strokovno pomočjo  

Programe za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo lahko izvajajo vsi vrtci. Izvajajo se v rednih programih v rednih skupinah, v 

katere je vključen eden ali več otrok s posebnimi potrebami. Redni kurikulum za vrtce 

izvajajo vzgojiteljice in drugi strokovni delavci, zaposleni v vrtcu. Dodatno strokovno 

pomoč lahko izvaja ustrezen kader v vrtcu ali pa pridobijo strokovnjaka, ki ga ustanova 

sama nima in je določen z odločbo o usmeritvi.  

Z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1, 2011) in 

pravilniki (»Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij«, 5. člen, 2013; »Pravilnik o 

dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami«, 2., 5. in 6. člen, 
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2013) je uzakonjeno: »V program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo se praviloma usmerijo (»Pravilnik o organizaciji in načinu 

dela komisij«, 5. člen, 2013): otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju, slepi in 

slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci 

z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci in otroci 

z avtističnimi motnjami.« 

V praksi torej pomeni, da otrok, ki že v predšolskem obdobju izkazuje izrazita 

odstopanja npr. na področju grafomotorike in fine motorike ter pridružene znake 

(nerodnost, motnje koordinacije, težave pri hranjenju) in je potencialno rizičen za  

šolsko neuspešnost, saj izkazuje znake dispraksije že v vrtcu, po kategorijah v 

pravilniku ne sodi v nobeno od navedenih kategorij.  

Primer so tudi otroci, vključeni v vrtec, ki se bogato izražajo, imajo bogato besedišče 

in so govorno-jezikovno uspešni, kažejo pa izrazite primanjkljaje na 

predmatematičnem področju (težave s preštevanjem predmetov do 3, težave s 

prirejanjem, uvidom količine, razumevanjem količinskih pojmov …), kar za te otroke 

pomeni, da bodo v šoli neuspešni na področju matematike. Tudi za te otroke ni 

ustrezne kategorije, kamor bi jih lahko uvrstili ter jim omogočili pomoč za razvoj njihovih 

šibkih področij.  

Zagotovo so še druge skupine predšolskih otrok, ki izpadejo in jih ni moč umestiti v 

katero izmed uzakonjenih kategorij, saj za predšolske otroke ne obstaja kategorija 

otrok, ki imajo primanjkljaje na področju »zgodnjega učenja« oz. na razvojnih 

področjih, ključnih za kasnejše uspešno šolanje. Uvidimo tudi, da naša zakonodaja ne 

predvideva, da obstajajo že v predšolskem obdobju otroci, ki bi imeli odstopanja na 

področju predakademskih spretnosti, ki kasneje vodijo v učne in specifične učne 

težave, za katere pa zakonodaja določa kategorijo v času šolanja: otroci s primanjkljaji 

na posameznih področjih učenja. Učne težave so tako opredeljene kot težave pri 

šolskem učenju, ne pa kot splošno učenje, ki je vezano tudi na predšolsko obdobje. 

Stroka bo morala na osnovi raziskav in dognanj tako tujih kot tudi domačih avtorjev 

izpostaviti problematiko usmerjanja otrok v predšolskem obdobju, ki izkazujejo izrazite 

težave na področju predopismenjevalnih težav, in opozoriti ne negativne učinke 

prepozne in zato pogosto neučinkovite usmeritve v zadnjih dveh triletjih osnovne šole.  
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Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami pa v 2.  

in 5. členu (2013) opredeli dodatno strokovno pomoč in način ter obseg izvajanja: 
»Dodatna strokovna pomoč se izvaja za otroke s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni 

v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo in se izvaja: kot pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj 

in svetovalna storitev. Pomoč za premagovanje primanjkljajev se dodeli največ dve uri 

tedensko.« 

Šesti člen Pravilnika o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi 

potrebami se nanaša na svetovalno storitev: »S svetovalno storitvijo se zagotavlja 

podporno okolje za uspešnejše vključevanje otroka s posebnimi potrebami, zato je 

namenjena družinam otroka s posebnimi potrebami, strokovnim delavcem, ki vzgajajo, 

ter drugim otrokom iz skupine oziroma oddelka, v katerega je otrok s posebnimi 

potrebami vključen. Dodatna strokovna pomoč kot svetovalna storitev se lahko določi 

v programih za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo največ dve uri tedensko.«  

Omenjeni člen v zaključku pravi: »Svetovalno storitev pri predšolskih otrocih pred 

uvedbo postopka usmerjanja na predlog zdravnika zagotavljajo javni vrtci in javni 

vzgojno-izobraževalni zavodi, ki izvajajo strokovne naloge v obsegu največ dveh ur 

mesečno.«  

V praksi in ob pregledu strokovne literature nismo zasledili, da bi se ta alineja 6. člena 

izvajala in delovala v korist predšolskih otrok. Kaže, da je veliko nedorečenosti: 

zdravniki, ko naj bi izdali predlog, niso o tem obveščeni, saj je to zapisano v šolski 

zakonodaji, le redki vrtci pa so zasledili omenjeno alinejo člena. Poleg tega je 

vprašanje, kdo in kdaj naj bi izvajal omenjeno svetovalno storitev pred uvedbo 

postopka usmerjanja. Tudi v zvezi s tem vprašanjem bi morala stroka izraziti dvome in 

strokovne argumente. Če bi bila svetovalna storitev pred uvedbo postopka sistemsko 

urejena, bi zagotovo veliko pripomogla k zgodnejši obravnavi, saj se zavedamo, da 

postopki usmerjanja trajajo pol leta in več. V tem času lahko otrok že zapusti vrtec in 

s tem izgubimo dragoceno obdobje, ko bi bila obravnava in pomoč otroku izrednega 

pomena.  
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Prilagajanje kurikuluma v vrtcu je po mnenju Opare (2005) relativno preprosto, saj je 

kurikulum kot program zastavljen razvojno in ne strogo ciljno. Področja se nadgrajujejo  

v obliki kaskad oz. stopnic, tako kot se otrok razvija. Zato se lahko otrok s posebnimi 

potrebami razvija s svojim tempom ter z omejitvami in v skladu z močnimi področji. 

Prilagoditve oz. načine dela z otrokom se določi z individualiziranim programom. Večji 

del otrok s posebnimi potrebami ne bo šel skozi postopke usmerjanja, saj se bodo 

usmerjali le najzahtevnejši otroci s posebnimi potrebami. Po mnenju Opare (2005) naj 

bi za vse druge otroke v vrtcih oz. šolah sami ugotavljali, kakšne posebne potrebe 

imajo, in jim v skladu s sistemskimi možnostmi sami prilagajali oblike in pomoči dela. 

V praksi se kaže, da te potrebe pogosto niso prepoznane, svetovalni delavci vrtca in 

vzgojiteljice pa so le redko usposobljeni za iskanje rešitev in prilagajanje oblik in 

pomoči dela. Na tem področju bi potrebovali podporo ustreznih profilov strokovnjakov 

(specialnih in rehabilitacijskih pedagogov ter surdopedagogov).  

2.10.3.1 Podatki o izobraževanju otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji 

S pomočjo pridobljenih statističnih podatkov bomo orisali stanje zgodnje obravnave 

otrok, ki so vključeni v redne predšolske programe (javne in zasebne) v Sloveniji. 

Ugotavljamo, da je v šolskem letu 2014/2015 90 % štiri- in petletnih otrok vključenih v 

vrtce (www.stat.si). Podatek nam daje dobro osnovno za to, da je zato vrtec zelo 

pomembna institucija, ki lahko z opazovanjem, ocenjevanjem in različnimi oblikami 

dela pripomore k razvijanju porajajoče se pismenosti ter zgodnji obravnavi otrok, ki 

izkazujejo odstopanja na področju predopismenjevalnih veščin. 

Tabela 4: Otroci, vključeni v vrtce, po izvajalcu predšolske vzgoje ter starosti statistične 
regije, Slovenija, letno 

REGIJA ŠOLSKO 
LETO 

IZVAJALEC PREDŠOLSKE 
VZGOJE 

4 leta 5 let 6 let in 
več 

SLOVENIJA 2014 Izvajalci predšolske vzgoje – 
SKUPAJ 

20255 20362 1464 

Goriška 2014 Izvajalci predšolske vzgoje – 
SKUPAJ 

1167 1188 72 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2016) 

Statistični podatki za goriško regijo (tabela 4) kažejo, da je v letu 2014/2015 vključenih 

v predšolski program 1167 štiriletnih in 1188 petletnih otrok, 72 otrok pa je starih šest 

let ali več. V to skupino so vključeni otroci, katerim je bilo omogočeno odloženo šolanje.  
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V Sloveniji deluje 979 vrtcev (javnih in zasebnih) z enotami, od tega je v njih zaposlenih 

143 svetovalnih delavcev. Ker so ravno svetovalni delavci v vrtcih navadno strokovno 

usposobljeni, imajo vpogled v celotno strokovno delovanje zavoda ter organizirajo 

različna predavanja ter ne nazadnje izvajajo odkrivanje, obravnavo otrok in svetovanje 

vzgojiteljicam pri delu z otroki, ki kažejo določena odstopanja v razvoju. Izračun 

pokaže, da je po večini en svetovalni delavec na 650 predšolskih otrok. Zato se 

upravičeno vprašamo, ali se svetovalni delavci v vrtcih dejansko lahko posvečajo 

zgodnji detekciji otrok in načrtovanju pomoči ter individualnim obravnavam kakor tudi, 

ali so za to usposobljeni.  

Tabela 5: Svetovalni delavci v vrtcih, Slovenija, letno 

IZVAJALEC 
PREDŠOLSKE VZGOJE 

ZAPOSLENI ŠOLSKO 
LETO 

Spol – 
SKUPAJ 

Moški Ženske 

Izvajalci predšolske 
vzgoje – SKUPAJ 

Svetovalni 
delavci 

2014 141 1 140 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2016) 

Iz podatkov razberemo (tabela 6), da se je število zaposlenih strokovnih delavcev 
za otroke s posebnimi potrebami, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč od leta 2006 

do leta 2014 prepolovilo. Razlog je najverjetneje ta, da se je obseg dodatne strokovne 

pomoči s spremembo zakonodaje leta 2012 (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami) zmanjšal s pet ur na v večini dve uri ter da dodatno strokovno pomoč 

pogosteje nudijo ustrezni profili stroke: specialni in rehabilitacijski pedagogi, tiflo- in 

surdopedagogi ipd. 

Tabela 6: Strokovni delavci za otroke s posebnimi potrebami po delovnem področju in 
delovnem času, Slovenija, letno 

DELOVNO 
PODROČJE 

ŠOLSKO 
LETO 

Strokovni delavci za 
otroke s posebnimi 

potrebami – SKUPAJ 

Vzgojitelji Pomočniki 
vzgojiteljev 

Dodatna strokovna 
pomoč v rednih 
oddelkih vrtca 

2006 153 116 37 

Dodatna strokovna 
pomoč v rednih 
oddelkih vrtca 

2014 79 60 19 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2016) 

Število otrok z odločbo v vrtcu se je od leta 2006 s 523 otrok v letu 2014 povečalo na 

1074 otrok (tabela 7). Zaznati je torej skoraj dvakratno povečanje otrok, ki so že v 
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predšolskem obdobju usmerjeni. Letno je v tej skupini približno 150 otrok z motnjo v 

duševnem razvoju, ki nadaljujejo šolanje v drugem izobraževalnem programu.  

Tabela 7: Otroci s posebnimi potrebami, vključeni v programe predšolske vzgoje in 
izobraževanja v vrtcih, redni oddelki, Slovenija, letno 

ŠOLSKO 
LETO 

Otroci 
po vrsti 
motnje - 
SKUPAJ 

Otroci z 
motnjami 

v 
duševnem 

razvoju 

Slepi in 
slabovidni 

Gluhi, 
naglušni in 

otroci z 
govorno-

jezikovnimi 
motnjami 

Gibalno 
ovirani 
otroci 

Otroci s 
čustvenimi 

in 
vedenjskimi 

motnjami 

Dolgotrajno 
bolno 
otroci 

Otroci z 
več 

motnjami 

2006 523 191 8 172 103 32 17 ... 
2007 474 157 10 162 86 35 24 ... 
2008 545 158 14 175 99 46 53 ... 
2009 639 182 12 225 109 48 63 ... 
2010 755 180 12 306 119 44 94 ... 
2011 853 175 14 377 135 47 105 ... 
2012 978 178 21 435 142 41 161 ... 
2013 1038 117 24 408 118 44 143 184 
2014 1074 81 28 457 104 40 126 238 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2016) 

 
Slika 4: Otroci s posebnimi potrebami, vključeni v redne oddelke, predšolski program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, po vrsti motnje 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2016) 
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Največje povečanje je v skupini otrok z govorno-jezikovnimi motnjami, ki predstavlja 

tudi najštevilčnejšo skupino predšolskih otrok, ki so usmerjeni, pri dolgotrajno bolnih 

otrocih ter z uveljavitvijo nove skupine, to so otroci z več motnjami (slika 4). 

Tabela 8: Učenci s posebnimi potrebami, ki se izobražujejo po osnovnošolskem programu 
s prilagojenim izvajanjem z dodatno strokovno pomočjo po vrsti motnje, Slovenija, konec 
šolskega leta, letno 

VRSTA 
MOTNJE 

USPEH 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Otroci po 
vrsti 
motnje – 
SKUPAJ 

Učenci – 
skupaj 

5583 6345 6605 7771 8537 9160 10040 10472 10526 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2016) 

Pregled statističnih podatkov za predšolsko vzgojo nam omogoča primerjavo s stanjem 

otrok, ki nadaljujejo izobraževanje v večinski osnovni šoli. Statistični podatki kažejo, 

da je bilo v primerjavi z letom 2005 leta 2014 skoraj polovica več otrok usmerjenih v 

program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo v šoli, kar smo 

ugotovili tudi na področju predšolske vzgoje. V šolskem letu 2013/2014 je bilo v prvem 

razredu usmerjenih 427 otrok, v tretjem kar 917 otrok, v devetem razredu že 1423 

otrok, kar je trikrat toliko kot v prvem razredu (»Statistični urad Republike Slovenije«, 

2013).  

Zaskrbljujoč je podatek, da se največje število izdanih odločb pojavi po tretjem razredu 

osnovne šole (največ pa v devetem razredu, ko je za učinkovito specialno-pedagoško 

intervencijo že prepozno), ko je proces opismenjevanja že zaključen in se neustrezni 

vzorci že utrdijo, poleg tega pa se k primarnih primanjkljajem nacepijo še sekundarne 

težave na področju čustvovanja in motivacije ter samopodobe.  

Zanimiv izračun (tabela 9) nam kaže, da je odstotek otrok, ki so usmerjeni v predšolski 

program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, v vrtcu 1 % (brez 

otrok, ki so opredeljeni kot otroci z motnjami v duševnem razvoju, ki se kasneje 

izobražujejo v drugih dveh izobraževalnih programih), v šoli pa že 6 %, kar je več kot 

predvidevajo avtorji, ki pravijo, da je ta podatek od 3 % do 5 % (Opara, 2005).  
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Tabela 9: Primerjava izvajanja pomoči otrokom, rizičnim za razvoj SUT (dodatne 
strokovne pomoči) v vrtcu in šoli za šolsko leto 2013/2014 

Primerjava Vrtec Šola 
 

Število vključenih 
otrok 

83.700 otrok v VVZ v šolskem 
letu 2013/2014. 

16.293 učencev v OŠ v šol. letu 
2013/2014. 
 

% vključenosti Vrtec ni obvezen (vendar je 
90 % 4- in 5-letnih otrok 
vključenih) – otroci neredno 
obiskujejo. 
 

Šola je obvezna. 

Sistem pomoči V vrtcu ni sistema ISP (0,5 ure 
dodatne pomoči na oddelek), s 
težavo se izvaja kontinuum 
pomoči. 

Dopolnili pouk, isp, kontinuum 
pomoči. 

Svetovalni delavci 650 otrok na enega 
svetovalnega delavca. 

183 otrok na enega svetovalnega 
delavca. 

Oblike spremljanja 
in ocenjevanja 
razvoja/dosežkov 

V vrtcu je vzgojiteljica 
prepuščena svoji strokovni oceni 
o vrednotenju napredka otroka, 
na voljo ima razne ocenjevalne 
lestvice otrokovega razvoja. 

V šoli so cilji in minimalni standardi 
znanja, ki so ocenjevani. 

Povratna 
informacija staršem 

V vrtcu starši prejmejo opažanja 
vzgojiteljice. 

V šoli je opisna ocena, so številčne 
ocene. 

Značilnosti obdobja 
– motivacija, 
socialno-čustveno 
področje 

V vrtcu se otroci učijo prek igre, 
ogromna motivacija, volja do 
učenja. 

V šoli upad motivacije, odpor, 
negativne izkušnje, povezane s 
šolskim delom, slabe ocene, 
posledično nizka samopodoba, 
čustveno-vedenjske težave … 

Število otrok z 
odločbo o usmeritvi 
v program s PP in 
DSP v % glede na 
populacijo 

1,1 % populacije je vključene v 
redne VVZ (brez motnje v 
duševnem razvoju). 

6,4 % populacije je vključene v redno 
OŠ.  

 

Z vidika zgodnje obravnave in razvoja predopismenjevalnih veščin lahko sklepamo, da 

bi v Sloveniji potrebovali zgodnejše oblike pomoči, ki bi otrokom že v predšolskem 

obdobju omogočale razvijanje spretnosti, ki so v času šolanja ključne za uspešno 

branje, pisanje in računanje; s tem bi zmanjšali število otrok, ki so usmerjeni šele v 

zadnjih dveh triletjih osnovne šole, ko je proces opismenjevanja že končan, otrok pa 

že trpi zaradi dolgoletnih neuspehov, krepijo se neželene oblike vedenja ter upad 

motivacije in interesa za učenje. 
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Izpostaviti velja še primerjavo med identifikacijo, načinom organizacije in 
izvajanjem oblik pomoči otrokom s posebnimi potrebami v vrtcu v primerjavi z 
osnovno šolo, saj je poleg razlike v odstotku usmerjenih otrok (1 % v predšolskem 

programu, 6 % v osnovni šoli) razlika tudi v možnostih ostalih oblik pomoči (v šoli: 

dopolnilni pouk, individualne in skupinske oblike pomoči 0,5 ure na oddelek, večji delež 

svetovalne službe v šolah); primerjava kaže na slabši položaj vrtca v primerjavi s šolo 

glede pogojev za identifikacijo, načina organizacije in izvajanja raznih oblik pomoči z 

otroki s posebnimi potrebami.   
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3 EMPIRIČNI DEL  

3.1 Problem in cilj raziskave 

Na podlagi svojih lastnih izkušenj ter slovenskih (Ozbič idr., 2012, 2014) in tujih 

raziskav (Lowenthal, 1998; Steele, 2004; Gillis, 2011) menimo, da lahko vzgojiteljice s 

svojim opazovanjem otrok med različnimi dejavnostmi in aktivnostmi prepoznajo 

otroke z odstopanji na posameznih razvojnih področjih, ki so vezana na 

predopismenjevalne veščine. Vrsta študij namreč potrjuje zanesljivost strokovne ocene 

vzgojiteljice (Teisl, Mazzocco in Myers, 2001; Tiley, D'Amanto in Koehler-Hak, 2014). 

Opazne so tudi razlike med skupino otrok, pri katerih vzgojiteljice opažajo odstopanja 

v razvoju (vključno z usmerjenimi otroki), in skupino otrok, pri katerih vzgojiteljice ne 

opažajo posebnosti v razvoju. Namenski inštrumentarij bi vzgojiteljicam omogočil 

sistematično opazovanje (Lonigan, Allan in Lerner, 2011) in možna bi bila natančnejša 

opredelitev šibkih ter močnih področij določenega otroka, s percentilnimi vrednostmi 

pa bi prepoznale otroke, ki izkazujejo izrazito manj razvite predopismenjevalne 

veščine. Na tak način že uspešno delujejo na področju zgodnje obravnave otrok v tujini 

(Catts, 1997; Lowenthal, 1998; Catts idr., 2001; Steele, 2004; Johnson idr., 2009; 

Gillis, 2011; Lonigan, Alla in Liner, 2011; Coker in Ritchey, 2014; Gooch, Humle, Nash 

in Snowling, 2014; Partanen in Siegel, 2014). Tem otrokom bi lahko strokovnjaki nudili 

zgodnjo obravnavo oz. podporo in spodbudo že v predšolskem obdobju ter po potrebi 

poglobljeno diagnostično oceno s terapijo (Lonigan, Allan in Liner, 2011). S tem bi 

prispevali k reševanju problematike prepoznega prepoznavanja, podpore, pomoči in 

spodbude ter posledično prepozne (morda potrebne) usmeritve otrok, ki se v času 

šolanja srečujejo s težavami na akademskih področjih. 

Cilj raziskave je torej ugotoviti, ali obstajajo statistično pomembne razlike v profilu 

veščin med skupino otrok, ki je usmerjena v predšolski program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (v nadaljevanju: ES2), med skupino otrok, 

za katere vzgojiteljice opažajo odstopanja, vendar niso usmerjeni (v nadaljevanju: 

ES1), in skupino otrok, za katere vzgojiteljice ne opažajo odstopanj v razvoju na 

področju predopismenjevalnih veščin (v nadaljevanju: KS); in nadalje ugotoviti, ali je 

vprašalnik zanesljiv, veljaven, objektiven in ali razlikuje posamezne podskupine otrok. 
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3.2 Raziskovalna vprašanja in hipoteze 

R1: Ali je vprašalnik zanesljiv, veljaven, objektiven in ali razlikuje posamezne skupine 

otrok? 

R2: Ali se točkovanje na vprašalniku za oblikovanje profila otroka pred vstopom v šolo 

statistično pomembno razlikuje med skupino otrok, ki so usmerjeni, med skupino otrok, 

za katere vzgojiteljice opažajo odstopanja, vendar niso usmerjeni, in skupino otrok, za 

katere vzgojiteljice ne opažajo odstopanj v razvoju na področju predopismenjevalnih 

veščin? 

H1: Otroci, za katere vzgojiteljice opažajo, da odstopajo na določenih področjih 

razvoja, dosegajo statistično pomembno nižje povprečne vrednosti pri vprašalniku o 

profilu otroka v primerjavi s skupino otrok, za katero vzgojiteljice ne opažajo posebnosti 

v razvoju.   

H2: Otroci, ki so usmerjeni, dosegajo statistično pomembno nižje rezultate pri 

vprašalniku o profilu kot otroci, ki niso usmerjeni in pri njih vzgojiteljice opažajo 

odstopanja v razvoju, slednji pa nižje rezultate kot otroci, ki niso usmerjeni in 

vzgojiteljice pri njih ne opažajo odstopanj v razvoju. 

3.3 Metoda dela 

3.3.1 Opis vzorca  

Vzorec predstavljajo otroci, stari od štiri do sedem let, iz večinskih oddelkov javnih 

vrtcev na Severnem Primorskem. V raziskavi so sodelovali  vrtec Ilke Devetak Bignami 

Tolmin, vrtec Moje dete Ajdovščina–Vipava, vrtec Nova Gorica, enota Kekec in vrtci, 

ki so priključeni osnovnim šolam: vrtec Bovec, vrtec Kobarid, vrtec Kanal, vrtec Deskle, 

vrtec Podbrdo, vrtec Miren in vrtec Dobrovo.  

Razdeljenih je bilo 370 vprašalnikov, od teh smo prejeli vrnjenih 213, 13 nepopolnih 

oz. neustrezno izpolnjenih smo izločili. Vzorec ni reprezentativen. 

V raziskavo smo želeli vključiti polovico otrok, za katere vzgojiteljice ocenjujejo, da pri 

njih opažajo odstopanja na posameznih področjih razvoja (vključno z otroki, ki so 

usmerjeni), ter polovico otrok, pri katerih vzgojiteljice ne opažajo odstopanj v razvoju. 
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Glede na vrnjene in popolnoma izpolnjene vprašalnike naš vzorec obsega: 200 otrok, 

od teh 79 otrok (ES1), za katere vzgojiteljice ocenjujejo, da pri njih opažajo odstopanja 

na posameznih področjih razvoja, in 16 otrok (ES2), ki so usmerjeni, ter 105 otrok (KS), 

pri katerih vzgojiteljice ne opažajo odstopanj v razvoju. Vzorčenje je delno 

slučajnostno, zagotovili pa smo anonimnost udeležencev.  

3.3.1.1 Predstavitev vzorca glede na kriterijski spremenljivki 

Vzgojiteljice so v skupini naključno izbrale šest otrok, od tega polovico otrok, za katere 

menijo, da odstopajo na določenih področjih razvoja(vključno z že usmerjenimi otroki), 

in polovico otrok  brez posebnosti v razvoju. Tako naš vzorec sestavljajta dve skupini 

otrok (slika 5): prva skupina, to je eksperimentalna skupina (v nadaljevanju: ES), 

predstavlja skoraj polovico oziroma 46,5 % otrok, ki po mnenju vzgojiteljice odstopa 

na določenih področij razvoja, vključno z že usmerjenimi otroki (slika 5); N = 95. Drugo 

skupino, to je kontrolno skupino (v nadaljevanju KS), pa predstavlja 53,5 % otrok, za 

katere vzgojiteljice menijo, da so brez posebnosti v razvoju; N = 105.  

 

 
Slika 5: Vzorec otrok glede na kriterijsko spremenljivko: vzgojiteljičino opažanje o odstopanju v 

razvoju – kontrolna in eksperimentalna skupina, predstavljeni v odstotkih (N = 200) 

Slika 6 predstavlja delež otrok glede na tri skupine. Prvo skupino sestavljajo otroci, ki 

so usmerjeni v predšolski program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo. Predstavljajo eksperimentalno skupino 2 (v nadaljevanju: ES2) (N = 16, kar 

predstavlja 8 %). Drugo skupino predstavljajo otroci, ki so po oceni vzgojiteljice 

prepoznani kot otroci, ki odstopajo v razvoju, vendar niso usmerjeni. Predstavljajo 

eksperimentalno skupino 1 (v nadaljevanju: ES1) (N = 79, kar predstavlja 39 %). Tretjo 

skupino pa predstavljajo otroci, ki po oceni vzgojiteljice ne odstopajo v razvoju. 

Predstavljajo kontrolno skupino (v nadaljevanju: KS).  
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Slika 6: Vzorec otrok, predstavljen v odstotkih, eksperimentalna skupina 1 (N = 79), 
eksperimentalna skupina 2 (N = 16) in kontrolna skupina (N = 105) 

3.3.1.2 Značilnosti vzorca 

Vzorec zajema 52,5 % fantov in 47,5 % deklic.  

 
Slika 7: Vzorec glede na spol otrok (N = 200) 

Polovica oziroma 50,5 % otrok je bilo na dan izpolnjevanja anketnega vprašalnika 

starih več kot 5 do 6 let, 27 % več kot 4 do 5 let, 19,5 % več kot 6 do 7 let, manjši 

odstotek pa predstavljajo otroci, stari do 4 leta (2,0 %) in več kot 7 let (1,0 %) (slika 8). 

 

 

ES2
8%

ES1
39%

KS
53%

52,5%

47,5%

moški ženski



Kanalec, T. (2016). Opazovanje in ocenjevanje otrokovih predopismenjevalnih veščin.   
__________________________________________________________________________           

__________________________________________________________________________ 
 

66 
 

 
Slika 8: Vzorec otrok glede na starost (N = 200) 

Med opazovanimi otroki je največ takih, ki imajo še enega brata ali sestro (57,3 %), 

sledijo tisti, ki imajo dva brata in/ali sestri (21,6 %), 14,6 % jih nima brata ali sestre in 

6,5 % je takih, ki imajo tri brate in/ali sestre ali več (slika 9).  

 
Slika 9: Vzorec otrok glede na število otrok v družini (N = 200) 

Skoraj polovica (48,7 %) otrok je prvorojenih, 34,7 % otrok ima enega starejšega brata 

ali sestro, 10,6 % je takih, ki so tretji v družini med otroki, 2,5 % takih, ki imajo vsaj tri 

starejše sorojence, in 3,5 % otrok ima brata ali sestro dvojčico (slika 10). 
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Slika 10: Vzorec otrok glede na zaporedje otroka v družini (N = 200) 

Iz slike 11 je razvidno, da ima večina otrok dominantno desno stran telesa – 92,4 % jih 

ima dominantno desno roko, 83,2 % jih ima dominantno desno nogo, 79,5 % jih ima 

dominantno desno oko in 76 % dominantno desno uho. Levo dominantno nogo ima 

16,8 % otrok, dominantno roko 7,6 %, dominantno uho 24 % in dominantno oko 20,5 % 

otrok v vzorcu.  

 
Slika 11: Vzorec otrok glede na dominanto stran telesa (N=200) 

Podrobnejša analiza rezultatov, prikazanih v tabeli 10, kaže delež otrok glede na 

kombinacijo dominantnosti noga-roka-uho-oko glede na spol. Rezultati kažejo, da 

imajo tako dečki z 71,6 % kot deklice z 71,3 % najpogosteje izraženo desno 

dominantnost, ki se kaže tako pri nogi, roki, ušesu in očesu. Iz podatkov razberemo, 

da je izrazita leva dominantnost veliko bolj izražena pri dečkih s 7,4 % kot pri deklicah 

z 1,1 %. Razlika med spoloma se kaže tudi pri križni stranskosti, in sicer imajo dečki  

(13,6 %) pogosteje kot deklice (3,4 %) dominanto desno nogo, desno roko, levo uho 
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in desno oko. Pri deklicah pa je najizrazitejša križna stranskost z 12,6 %, kjer je 

dominantna leva noga, desna roka, levo uho in leva roka (pri dečkih pa le 1,2 %).  

Nihče izmed dečkov in deklic nima prednostnega desnega ušesa, desnega očesa, leve 

roke in desne noge (0 %), desnega ušesa, levega očesa, leve roke in leve noge (0 %) 

ter levega ušesa, levega očesa, leve roke in desne noge (0 %).  

Tabela 10: Vzorec otrok glede na dominantno uho, oko, roko in nogo, razdeljen po 
spolu (dečki N = 105, deklice N = 95) 

Uho, oko, roka,  noga Dečki Deklice 
D uho, D oko, D roka, D noga 71,6 %  71,3 %  
L uho, L oko, L roka, L noga 7,4 %  1,1 %  
D uho, D oko, L roka, D noga 0,0 %  0,0 %  
L uho, D oko, L roka, D noga 1,2 %  0,0 %  
L uho, D oko, D roka, D noga 13,6 %  3,4 %  
D uho, L oko, D roka, D noga 4,9 %  9,2 %  
L uho, D oko, L roka, L noga 0,0 %  2,3 %  
D uho, L oko, L roka, L noga 0,0 %  0,0 %  
L uho, L oko, D roka, L noga 1,2 %  12,6 %  
L uho, L oko, L roka, D noga 0,0 %  0,0 %  

 

Na sliki 12 je prikazana introvertiranost oziroma ekstravertiranost opazovanih otrok. Za 

40 % otrok so vzgojitelji mnenja, da so uravnoteženi, za 22 % otrok, da so 

ekstravertirani, 18,5 % je zelo ekstravertiranih in 19,5 % introvertiranih, od tega 5 % 

zelo. 

 
Slika 12: Vzorec otrok glede na usmerjenost procesov (N=200) 

V nadaljevanju predstavljamo rezultate petstopenjske Likertove ocenjevalne lestvice, 

kjer doseganje 1 – nikoli/nič, 2 – redko/zelo malo in 3 – včasih/malo predstavlja 
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odstotek otrok, za katere ne velja postavljena trditev. Oceni 4 – pogosto/precej in 5 –

vedno/veliko pa predstavljata odstotke otrok, za katere postavljena trditev velja.   

 

Večina otrok je ob koncu vrtčevskega dne še vedno polnih energije, aktivnih in živahnih 

(78 %), medtem pa se le 56 % otrok izogiba hrupnim situacijam, moti jih preveč zvočnih 

dražljajev (govor, hrup, odmevi …); igrajo se sami v svojem kotičku, za katerega je 

značilno, da ni hrupen; prehrupno okolje jih utruja. Podrobnejši odstotki indikatorjev za 

merjenje utrudljivosti in nasičenosti otrok so prikazani na sliki 13. 

 
Slika 13: Vzorec otrok glede na indikatorje utrudljivost, nasičenost (N = 200) 

3.3.2 Merski inštrumentarij in merske karakteristike 

3.3.2.1 Predstavitev vprašalnika za oblikovanje profila otroka pred vstopom 
v šolo (Ozbič, Kogovšek, Zver in Ferluga, 2011) 

Za namen raziskave smo uporabili vprašalnik za oblikovanje profila otroka pred 
vstopom v šolo (Ozbič, Kogovšek, Zver in Ferluga, v Ozbič idr., 2012) z dodanima 

vprašanjema o vzgojiteljičinem opažanju odstopanj v otrokovem razvoju. Omenjeni 

vprašalnik so oblikovale M. Ozbič, D. Kogovšek, V. Ferluga in P. Zver v začetku leta 

2011, z namenom zgodnjega odkrivanja otrok, ki bi lahko bili rizični za razvoj kasnejših 

učnih težav, in odkrivanja močnih področij otrok.  

Namenjen je predvsem vzgojiteljicam, logopedom in surdopedagogom, učiteljem 

razrednega pouka v prvem in drugem razredu osnovne šole, specialnim in 

rehabilitacijskim pedagogom, lahko pa ga uporabljajo tudi psihologi in drugi strokovni 
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delavci, ki otroka poznajo, in starši. Vprašalnik je bil prvotno namenjen vzgojiteljem in 

staršem, vendar se je pri posameznih poskusih izkazalo, da imajo starši na določenih 

področjih težave z odgovarjanjem, saj v nasprotju z vzgojiteljico nimajo strokovnega 

znanja o razvoju otroka in sistematičnem opazovanju otroka med dejavnostmi in igro 

(Ozbič idr. 2012; Novšak Brce idr., 2014).  

Vprašalnik o profilu je razdeljen na tri dele. Vprašalnik v začetnem delu vsebuje 

navodila za izpolnjevanje. V  uvodnem delu se vprašanja nanašajo na temeljne 

podatke o otroku in izpolnjevalcu vprašalnika. Sledijo vprašanja, ki so razdeljena na 

prvi del A in drugi del B.  

S pomočjo prvega dela (A) pri otroku preverjamo določeno veščino ali spretnost in 

sestoji iz različnih tematskih področij, vezanih na področja pozornosti, koncentracije, 

motorike, komunikacije, govorno-jezikovnega izražanja in razumevanja, verbalnega 

spomina, grafično vidno-zaznavnega področja, percepcije in imenovanja barv, 

časovne in prostorske orientacije, metaliterarnih veščin, predopismenjevalnih veščin, 

grafemskega zavedanja, metakognicije ter predmatematičnih veščin. Pri slednjem 

področju smo dodali še eno vprašanje, ki se nanaša na preštevanje do 10, saj smo bili 

mnenja, da bolje diskriminira otroke kot količine do 5. Poleg tega se  v zadnjih letih 

povečuje zahtevnost učnega programa prvega razreda, kjer sta postavljana minimalna 

standarda, da otrok ob koncu prvega razreda: šteje, bere, zapiše in primerja naravna 

števila do 20 ter sešteva in odšteva v množici naravnih števil do 10 (UN Program 

osnovna šola, matematika, 2011). 

V drugem delu (B) vzgojiteljice ocenjujejo otrokova močna področja.  

Vprašalnik med obema deloma vsebuje tudi vprašanja, ki preverjajo otrokovo 

dominantnost roke, noge, očesa in ušesa, otrokovo ekstravertiranost oz. 

introvertiranost ter utrudljivost in nasičenost. 

V končnem delu, pa imajo izpolnjevalci možnost zapisati vprašanja oz. pripombe in 

pojasnila glede vprašalnika ter zapisati svoje kontaktne podatke.  

Za namen raziskave smo uporabili le prvi del vprašalnika, to je del A ter vprašanja, ki 

se nanašajo na dodatna področja. 
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Vprašalnik je zasnovan kriterijsko, saj je namenjen oblikovanju profila predšolskega 

otroka, na osnovi katerega lahko ugotovimo, kateri otroci imajo določena področja, ki 

so pomembna za kasnejšo uspešnost v šoli, manj razvita oz. odstopajo od otrok brez 

posebnosti. V praktičnem smislu to pomeni, da otrok, pri katerem se pokaže, da ne 

odstopa na področjih razvoja, ki so vezana na predopismenjevalne veščine, bo 

dosegel ocene posameznih postavk večinoma 4= pogosto/precej in 5= vedno/veliko. 

Otrok, ki bo pri posameznih postavkah ocenjen z ocenami 1= nikoli/nič, 2=redno/zelo 

malo, 3= včasih/malo, pa izkazuje manj razvite spretnosti, ki so vezane na 

predopismenjevalne veščine in kaže določena odstopanja na posameznem področju 

razvoja. Iz tega razloga v nadaljevanju na tak način predstavljamo rezultate.   

3.3.2.2 Merske karakteristike vprašalnika za oblikovanje profila otroka pred 
vstopom v šolo (Ozbič, Kogovšek, Zver in Ferluga, 2011) 

3.3.2.2.1 Objektivnost 

Vzgojiteljice so v dopisu prejele nagovor in opis raziskave. Podali smo jim natančna 

pisna navodila glede izpolnjevanja vprašalnika. Vzgojiteljice smo spodbudili, da 

vprašalnik najprej preberejo, nato otroka teden dni opazujejo, nazadnje odgovorijo na 

postavke v vprašalniku, ki se nanašajo na otrokovo vedenje in veščine. Večdnevno 

opazovanje je vzgojiteljici omogočilo objektivnejšo oceno otrokovih spretnosti, vezanih 

na posamezna področja razvoja, saj se s tem zmanjša vpliv subjektivnih dejavnikov, ki 

vplivajo na otrokovo vedenje. Vprašalnik so vzgojiteljice reševale individualno ali v paru 

s pomočnico oz. so se lahko posvetovale s svojimi sodelavkami, ki tudi poznajo otroka. 

Na tak način se poveča objektivnost ocenjevanja in izpolnjevanja vprašalnika. 

Odgovore so zabeležile s pomočjo petstopenjske Likertove lestvice. Odgovori 

zaprtega tipa so povečali objektivnost ocenjevanja.  

3.3.2.2.2 Ekonomičnost 

Ekonomičnost vprašalnika je v tem, da je veliko število trditev skrčenih in/ali združenih 

in smiselno uvrščenih po posameznih področjih (Vališer, 2012; Starman, 2013). 

Vzgojiteljica potrebuje za izpolnjevanje vprašalnika približno 20–30 minut. Vprašalnik 

je izčrpen, saj daje v kratkem času zanesljive podatke o otroku, hkrati pa lahko 

vzgojiteljica že med izpolnjevanjem vprašalnika dobi povratno informacijo, na katerih 

področjih razvoja otrok odstopa in katera so njegova močna področja, saj nižje 

vrednosti na petstopenjski ocenjevalni lestvici pomenijo slabše razvite spretnosti, 



Kanalec, T. (2016). Opazovanje in ocenjevanje otrokovih predopismenjevalnih veščin.   
__________________________________________________________________________           

__________________________________________________________________________ 
 

72 
 

vezane na ocenjevano področje. Po drugi strani izpolnjevanje zahteva dobro 

poznavanje otroka, kar pomeni, da ga lahko vzgojiteljica izpolnjuje šele nekaj mesecev 

po tem, ko spozna otroka oz. ga ima v skupini. Zato uporaba ni možna v vrtcih, kjer se 

vzgojiteljice menjujejo zelo pogosto. Vzgojiteljicam je bila ponujena možnost 

elektronskega vprašalnika, vendar se prav zaradi ekonomičnosti zanjo ni odločila 

nobena, saj vprašalnik laže rešujejo ročno v skupini med opazovanjem posameznega 

otroka. Ekonomičnost vprašalnika je tudi v tem, da nudi izhodišče za govorilne ure s 

straši in za načrt dela za posameznega otroka ali skupino. 

3.3.2.2.3 Veljavnost 

Veljavnost testa zagotavlja, da test meri tisto, kar je njegov cilj, in potrdi, da smo s 

postopkom merili isto, kar trdimo, da meri. Veljavnost lahko ugotavljamo z različnimi 

postopki, ki se med seboj razlikujejo po moči. Najpogosteje se pri ocenjevanju 

veljavnosti vprašalnikov ocenjujejo vsebinska, kriterijska in konstruktna veljavnost 

(Ferligoj, Leskošek in Kogovšek, 1995).  

Vsebinska veljavnost vprašalnika se nanaša na širino, s katero izbrane postavke 

ustrezno pokrivajo temo, oz. koliko je merski inštrument reprezentativen za fenomen 

raziskave (Field, 2013). Pri vsebinski veljavnosti skušamo določiti, ali je bil test 

adekvatno sestavljen. 

Vprašalnik so uporabili in preizkusili P. Zver (2011), M. Ozbič (2012) M. Ozbič idr. 

(2014), Vališer (2012) in J. Starman (2013). Po besedah avtorjev so vprašalnik 

vsebinsko in jezikovno pregledale avtorice, logopedinje, surdopedagoginje, vzgojitelji 

v vrtcih, učitelji v prvih razredih osnovne šole, psihologi ter specialni in rehabilitacijski 

pedagogi. Opravljene so bile predhodne pilotske študije preverjanja razumljivosti 

postavk. Vprašalnik je bil na podlagi njihovih komentarjev popravljen oziroma 

spremenjen. Končna različica vprašalnika je nastala kot rezultat srečanj in posvetov 

med različnimi strokovnjaki (Ozbič idr., 2012, 2014; Novšak Brce idr., 2013, 2014). 

Ugotavljamo torej, da je šlo za ekspertno oceno.  

Želeli smo preveriti kriterijsko veljavnost vprašalnika, s pomočjo katere 

ugotavljamo, ali je povezava med inštrumentom in drugimi inštrumenti oz. njegovimi 

rezultati, ki služi za kriterij (Ferligoj, Leskošek in Kogovšek, 1995). Kriterijska veljavnost 
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nam pove, kako dobro nam določen test služi pri napovedovanju. Določen inštrument 

ima tolikšno kriterijsko veljavnost, kolikor se ujema z merami, ki nas zanimajo.  

Ob pregledu inštrumentarija za predšolsko obdobje ugotavljamo, da v Sloveniji 

nimamo podobnega inštrumentarija, ki bi omogočal oblikovanje profila predšolskega 

otroka na podobnih področjih razvoja (najdemo le inštrumentarij za del področij: 

Magajna, 1995; Jurišić, 2001; Grginič, 2005).   

Konstruktna veljavnost testa služi združevanju psihometričnih pojmov in teoretičnih 

zamisli. Z njeno pomočjo ugotavljamo, koliko lahko rezultate nekega inštrumenta 

interpretiramo s pomočjo konstruktov. Faktorsko analizo uporabimo, da poiščemo 

faktorje, ki predstavljajo tisto, kar je izmerjenim spremenljivkam skupno (Ferligoj, 

Leskošek in Kogovšek, 1995). Vsak dobljeni faktor predstavlja skupino izmerjenih 

spremenljivk, ki med seboj in z njimi visoko korelirajo (Ferligoj, Leskošek in Kogovšek, 

1995, str. 46). Konstruktno veljavnost bomo preverjali s pomočjo faktorske analize. Ker 

bomo najprej preverili vse pogoje za upravičeno izvedbo faktorske analize, jo 

predstavljamo v poglavju o rezultatih.  

3.3.2.2.4 Zanesljivost    

Zanesljiv merski inštrument mora zagotavljati stabilnost in enakovrednost merjenja. 

Stabilen test sestavljajo postavke, ki merijo isto stvar v isti smeri (Ferligoj, Leskošek in 

Kogovšek, 1995). Metode, s katerimi ocenjujemo zanesljivost merjenja, merijo 

dejanske spremenljivke na istih enotah z več enakovrednimi spremenljivkami v istem 

času. Interpretiramo jih kot mero enakovrednosti merjenja in jo ocenjujemo s 

koeficientom korelacije med spremenljivkami (Ferligoj, Leskošek in Kogovšek, 1995). 

Te merijo isto dejansko spremenljivko (metoda notranje konsistentnosti in faktorska 

analiza).  

Metoda notranje konsistentnosti temelji na izračunu kovarianc ali koeficientov 

korelacije med vsemi spremenljivkami, ki merijo isto dejansko spremenljivko. Tako je 

Alfa koeficient enak povprečju vseh možnih razpolovitev. To je razlog, zakaj je ta mera 

enakovrednosti bolj priporočljiva od metode razpolovitve (Ferligoj, Leskošek in 

Kogovšek, 1995).  
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P. Zver (2011) je v diplomskem delu prvič preizkušala inštrumentarij. V svoji raziskavi 

je ugotovila visoko zanesljivost vprašalnika na skupnem delu (A) s koeficientom 

Cronbach alfa 0,991 (2011).  Vprašalnik je za ocenjevanje profila petletnih otrok 

uporabil tudi Vališer (2012). V njegovi raziskavi je izračunani koeficient Cronbach alfa 

za skupni del (A) 0,954 prav tako potrdil visoko zanesljivost vprašalnika. J. Starman 

(2013) je vprašalnik uporabila za primerjavo predopismenjevalnih veščin predšolskih 

otrok dveh različnih programov vrtca in prav tako potrdila izredno visoko stopnjo 

zanesljivosti, saj je bil izračunan koeficient zanesljivosti Cronbach alfa za skupni del 

(A) 0,992. M. Ozbič (2012) je v obsežni raziskavi (449 otrok) preverjala zanesljivost 

vprašalnika za kompozitne spremenljivke, kjer je bil izračunani koeficient Cronbach 

alfa za celotni del A 0,912. 

Vse omenjene raziskave (tabela 11) potrjujejo izredno visoko zanesljivost vprašalnika, 

saj je bil pri vseh izračunan koeficient Cronbach Alfa višji od 0,9, kar kaže na izredno 

visoko zanesljivost.  

Tabela 11: Primerjava izračunanih koeficientov Cronbach alfa v dosedanjih raziskavah 
za skupni del A (Zver, 2011; Vališer, 2012; Ozbič idr., 2012; Starman, 2013) 

 Zver, 
2011 

Vališer, 
2012 

Ozbič 
idr., 2012 

Starman, 
2013 

Koeficient Cronbach alfa standardiziranih 
postavk 

 

0,991 

 

0,954 

 

0,912 

 

0,992 

 

Ugotavljanje zanesljivosti vprašalnika za oblikovanje profila otroka pred 
vstopom v šolo 
Pred nadaljnjo statistično analizo smo preverili zanesljivost z metodo notranje 

konsistentnosti. Izračunali smo koeficient zanesljivosti Cronbach alfa (tabela 12), ki za 

skupni del znaša 0,991. Ker je koeficient Cronbach alfa višji od 0,90, to kaže na visoko 

zanesljivost, zato lahko zaključimo, da ima vprašalnik odlično stopnjo zanesljivosti.  

Izračunali smo tudi koeficient zanesljivosti za posamezna področja (tabela 12): devet 

področij ima izračunani koeficient Cronbach alfa višji od 0,90. Najnižji izračunan 

koeficienta Cronbach alfa je bil na področju metakognicije z 0,747. To področje 

vsebuje le dva indikatorja, kar bi lahko bil vzrok za njegovo nižjo izmerjeno zanesljivost. 

Dodatno namreč težko presodimo otrokovo sposobnost metakognicije na način, ki ga 
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opisuje vprašalnik. Vsekakor je koeficient Cronbach alfa zadostno visok in izločitev 

postavk ni potrebna.  

 

Field (2013) priporoča, da s pomočjo tabele korelacijskih koeficientov med posamezno 

postavko in vsemi postavkami vprašalnika preverimo, kako dobro posamezne 

postavke korelirajo s celoto – indeks diskriminativnosti postavke. Lestvica je zanesljiva, 

če postavke dobro korelirajo s celoto. Če je vrednost korelacijskega koeficienta katere 

od postavk manjša od 0,3, to pomeni, da postavka slabše korelira s celoto in jo je po 

mnenju Field (2013) priporočljivo izločiti. Iz tabele 12 je razvidno, da je najnižja 

korelacija med vsemi dvanajstimi postavkami testa 0,755 pri postavki motorika. 

Ugotavljamo izredno visoke korelacije pri vseh postavkah, in sicer se gibljejo med 

0,755 in 0,911 (tabela 12). Zato ni potrebe po izločanju postavk.  

Tabela 12: Izračun koeficienta zanesljivosti, skupaj A del in posamezna področja, 
korelacije posamezne postavke s skupnim rezultatom in koeficient Cronbach alfa ob 
izločanju postavke 

 Koeficient 
Cronbach alfa 

standardiziranih 
postavk 

Korelacija 
postavke s 
skupnim 

rezultatom 

Koeficient 
Cronbach 

alfa ob 
izločanju 
postavke 

Št. 
postavk 

Skupaj vsi indikatorji 0,991 / / 103 

Pozornost, koncentracija, 
vedenje in uravnavanje vedenja 

 
0,966 

 
0,773 

 
0,922 

 
24 

Motorika 0,936 0,755 0,908 6 

Komunikacija, sociopragmatika 0,900 0,853 0,907 6 

Govorno-jezikovno razumevanje 
in izražanje 

 
0,970 

 
0,894 

 
0,899 

 
17 

Verbalni spomin 0,895 0,899 0,912 3 

Grafično vidno-zaznavno 
področje, percepcija in 
imenovanje barv 

 
 

0,953 

 
 

0,876 

 
 

0,898 

 
 

10 
Časovna in prostorska orientacija 0,829 0,807 0,917 2 

Metaliterarne veščine 0,946 0,824 0,904 7 

Predopismenjevalne veščine 0,968 0,911 0,894 13 

Grafemsko zavedanje, 
grafomotorika 

0,914 0,818 0,908 4 

Predmatematične veščine 
(dodano vprašanje) 

 
0,948 

 
0,847 

 
0,902 

 
9 

Metakognicija 0,747 0,821 0,915 2 

 

Predzadnji stolpec tabele 12 prikazuje vrednosti koeficienta Cronbach alfa, če 

posamezna postavka vprašalnika ne bi bila vključena v vprašalnik. Vrednosti v tem 
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stolpcu ne smejo presegati vrednosti skupnega koeficienta Cronbach alfa iz tabele 12, 

ki je bila v našem primeru 0,991. Če bi kateri od koeficientov presegal to vrednost, bi 

bilo smiselno postavko izločiti, s čimer bi še povišali skupni koeficient Cronbach alfa 

(Field, 2013). Ugotavljamo, da nobeden od koeficientov ne presega vrednosti 

α = 0,991, zato ni potrebe po izločanju postavk.  

3.3.2.3 Način vrednotenja 

Ocenjevalci so posameznega otroka ocenjevali po posameznih postavkah, združenih 

glede na 12 posameznih področij prvega dela A, ki so zapisane v obliki trditev; teh je 

bilo 103. V svojo raziskavo dela B nismo vključili.  

Za vrednotenje posamezne trditve so ocenjevalci obkrožili ustrezno številko na 

petstopenjski Likertovi lestvici. Ocenjevalci so si pomagali z lestvico:  

1 = nikoli/nič,  

2 = redno/zelo malo,  

3 = včasih/malo,  

4 = pogosto/precej,  

5 = vedno/veliko.  

Vključili smo dodatna področja: dominantnost noge, roke, ušesa in očesa, kjer so 

ocenjevalci obkrožili ustrezno črko (L = leva, D = desna) ter introvertiranost oziroma 

ekstravertiranost, kjer je bila uporabljena Likertova petstopenjska lestvica z drugačnimi 

stopnjami:  

1 = zelo introvertiran,  

2 = introvertiran,  

3 = uravnotežen,  

4 = ekstravertiran,  

5 = zelo ekstravertiran, usmerjen navzven.  

Dodatno področje utrujenost in nasičenost je imelo enako točkovanje kot del A.  

Maksimalno število točk, ki ga je mogoče dobiti v delu A, je bilo 515, minimalno pa 103.  

Trinajst vprašalnikov je bilo pomanjkljivo izpolnjenih, zato smo jih izločili iz nadaljnje 

statistične obdelave.  
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3.3.3 Način izvedbe in postopek zbiranja podatkov 

Ustanove VVZ in njihove ravnatelje/-ice smo obiskali osebno. Predstavili smo jim 

pomen in namen raziskave ter jih zaprosili za sodelovanje in podporo zaposlenim. 

Ravnateljice in vodje vrtcev so se same odločile, koliko vprašalnikov so pripravljene 

sprejeti.  

Ravnateljice oz. vodje vrtcev so vzgojiteljicam predstavile vprašalnik, njegov namen in 

kako lahko podatke, pridobljene z vprašalnikom, uporabimo. Natisnjene vprašalnike in 

nagovore za vzgojiteljice so nato vodje vrtcev oz. svetovalne delavke vrtcev razdelile 

posameznim vzgojiteljicam.  

Vprašalnik so izpolnjevale vzgojiteljice, ki imajo v skupini otroke, stare od štiri do 

sedem let. Vzgojiteljice so v posameznem oddelku izbrale od štiri do šest otrok, izmed 

katerih je bila polovica izbranih otrok brez posebnosti v razvoju (KS), polovica pa otrok, 

pri katerih so vzgojiteljice opazile določene posebnosti v razvoju (vključno z že 

usmerjenimi otroki) (ES). Vzgojiteljice smo opozorili, naj bo izbira otrok ob upoštevanju 

kriterija naključna (razen pri izbiri otrok z odločbo (ES2), katere smo glede na dane 

možnosti vključili vse, ki so bili lahko vključeni v raziskavo), npr. vsak drugi, pri katerem 

so vzgojiteljice opazile posebnosti v razvoju, oz. vsak drugi, pri katerem niso opažale 

posebnosti v razvoju.   

Vzgojiteljice so teden dni opazovale posameznega otroka in nato rešile postavke v 

vprašalniku. Po izteku časovnega obdobja so vodje vrtcev oz. svetovalne delavke 

zbrale vprašalnike, ki smo jih prevzeli osebno ali pa so nam jih poslali po pošti.  

Pri pridobivanju podatkov in njihovi analizi smo zagotavljali anonimnost. Vprašalnike 

so vzgojiteljice reševale od maja 2015 do konca junija 2015.  
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3.3.4 Spremenljivke 

Spremenljivke, na osnovi katerih lahko preverimo svoja raziskovalna vprašanja in 

hipoteze, so naslednje. Neodvisni spremenljivki sta starost in spol (tabela 13). Prva je 

nominalne vrednosti, druga pa je razmernostna spremenljivka. Starost otrok, izraženo 

v mesecih, smo pretvorili v leta.  

Tabela 13: Neodvisne spremenljivke. 

NEODVISNE SPREMENLJIVKE Vrednost Vrsta spremenljivke 
Spol 
 

M – moški 
Ž – ženski 

Nominalna 

Starost otroka v mesecih Izražena v 
mesecih 

Razmernostna 

Kriterijski spremenljivki (tabela 14) sta usmeritev v predšolski program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ter opažanje vzgojiteljice, da otrok odstopa 

v razvoju.  

Za namen diskriminantne analize in analize variance (ANOVE) smo oblikovali še tretjo 

kriterijsko spremenljivko, na osnovi katere smo dobili tri skupine otrok: otroke, ki so 

usmerjeni v predšolski program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo (ES2), otroke, ki po opažanju vzgojiteljice odstopajo v razvoju (ES1), in 

otroke, ki po opažanjih vzgojiteljice ne odstopajo v razvoju (KS). Vse tri kriterijske 

spremenljivke so nominalne vrednosti. 

Tabela 14: Kriterijske spremenljivke 

KRITERIJSKE SPREMENLJIVKE Vrednost Vrsta spremenljivke 
Usmeritev v predšolski program s prilagojenim 
izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo. 

1 – Da 
2 – Ne 
 

Nominalna 

Opažanje vzgojiteljice, da otrok odstopa v 
razvoju. 

1 – Da 
2 – Ne 

Nominalna 

Tri skupine otrok glede na odstopanja v razvoju. 1 – ES1 
2 – ES2 
3 – KS 

Nominalna 

 

V tabeli 15 so  prikazani kompoziti spremenljivk v sklopu dodatnih področij. Prvi dve 

področji vsebujeta indikatorje, ki so ordinarnega tipa, področje dominantnost roke, 

noge, ušesa in očesa pa se ocenjuje z L – leva ali D – desna, ki pa je nominalne 

vrednosti.  
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Tabela 15: Kompoziti spremenljivk v sklopu dodatnih področji (tri področja) 

DODATNA PODORČJA Vrednost Skupno trditev 
Utrudljivost in nasičenost  
 

1–5 2 
Introvertiranost/ekstravertiranost 
 

1–5 1 
Dominantnost: roka, nogo, uho, oko  
 

L – leva 
D – desna 

4 

 

Odvisne spremenljivke so predstavljene v tabeli 16, posamezne trditve v vprašalniku 

o profilu, grupirane po področjih. Spremenljivke so vrednosti na ocenjevalni lestvici od 

1 do 5, kjer pomeni 1 = nikoli/nič, 2 = redno/zelo malo, 3 = včasih/malo, 4 = 

pogosto/precej, 5 = vedno/veliko. Indikatorji posameznih odvisnih spremenljivk so 

intervalnega tipa (tabela 16).  

Tabela 16: Kompoziti vseh spremenljivk dela A (12 področij) 

PODROČJA DELA A Krajšava * Skupno št. 
indikatorjev 

Pozornost, koncentracija,  
vedenje in uravnavanje vedenja 

P_1 1–5 24 

Motorika MOT 1–5 6 
Komunikacija, sociopragmatika KS 1–5 5 
Govorno-jezikovno  
razumevanje in izražanje 

GJR 1–5 18 

Verbalni spomin VSPOM 1–5 3 
Grafično vidno-zaznavno  
področje, percepcija in imenovanje barv 

PER 1–5 10 

Časovna in prostorska orientacija CAS 1–5 2 
Metaliterarne veščine MET 1–5 7 
Predopismenjevalne veščine PROP 1–5 13 
Grafemsko zavedanje, grafomotorika GRAF 1–5 4 
Predmatematične veščine  
(dodano vprašanje)  

PRMAT 1–5 9 

Metakognicija MKOG 1–5 2 
12 PODROČIJ  Min.103– 

515 maks. 
103 

* Vrednost točkovanja za posamezni indikator 

Pri področju predmatematične veščine (tabela 16) smo dodali vprašanje, ki se nanaša 

na preštevanje do 10. Razlog za dodajanje vprašanja je, da so podatki prejšnjih 

raziskav pokazali, da bi bilo smiselno povečati številski obseg, na katerega se nanaša 

vprašanje, saj se je spremenljivka usmerjala asimetrično. Upoštevali smo skupno 

vsoto točk in povprečje točkovanja po posameznih področjih ter povprečje celotnega 

točkovanja. Drugi stolpec tabele 16 prikazuje krajšave, ki so uporabljene pri nekaterih 

statističnih analizah (faktorska analiza). 
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3.3.5 Postopek obdelave podatkov  

Dobljene podatke smo obdelali s statističnim programom SPSS, različice 20. Rezultate 

predstavljamo tabelarno in slikovno.  

Zanesljivost vprašalnika smo preverjali z  izračunom koeficienta Cronbach alfa. Z opisno 
statistiko smo predstavili odvisne spremenljivke. Izračunali smo minimalne in maksimalne 

vrednosti pri posameznih področjih v vprašalniku. Za oceno srednje vrednosti smo 

izračunali aritmetično sredino. Za oceno variabilnosti smo določili standardni odklon. 

Podali smo tudi percentilne vrednosti. Normalno porazdelitev podatkov smo preverili s 

pomočjo koeficienta asimetrije in sploščenosti ter testom Kolmogorov-Smirnov s podano 

statistično pomembnostjo z 5 % tveganjem. Pred nadaljnjo statistično obdelavo smo 

podatke normalizirali preko površine standardizirane normalne porazdelitve.   

Za ugotavljanje statistično pomembnih razlik pri točkovanju na vprašalniku med 

skupinami otrok smo uporabili: najprej test homogenosti varianc med vzorci; ugotovili smo, 

da varianci nista homogeni, zato smo za 11 odvisnih spremenljivk upoštevali t-test za 

različni varianci, za eno spremenljivko pa t-test za enaki varianci. Analizo variance smo 

zaradi nehomogenosti varianc izračunali s pomočjo alternativnega preizkusa Welch, 

nadalje smo izvedli post hoc test Games-Howell; pri tem smo upoštevali tveganje, manjše 

od 0,05.  

Konstruktno veljavnost vprašalnika smo preverjali s pomočjo faktorske analize. S 

pomočjo korelacijske matrike Pearsonovega korelacijskega koeficienta smo ugotavljali, ali 

so korelacije med posameznimi področji dovolj močne za nadaljnjo statistično analizo in 

uporabo faktorske analize ter ostalih metod. Izračunali smo Kaiser-Mayer-Olkinov test 

ugotavljanja jakosti povezav med manifestnimi variablami v korelacijski matriki in Barlettov 

test singularnosti korelacijske matrike, s pomočjo katerih smo preverili upravičenost 

uporabe faktorske analize. Na dobljeni faktorski matriki smo izvedli poševnokotno oblimin  

rotacijo.  

Za analizo razlik med tremi skupinami smo uporabili diskriminantno analizo. Relativen 

doprinos vsake spremenljivke k tvorjenju diskriminantnih funkcij smo ugotavljali z 

izračunom koeficientov diskriminacije in koeficientov korelacije vsake spremenljivke z 

diskriminantnima funkcijama. Razlike med skupinama smo ugotavljali s pomočjo 

centroidov. Na osnovi oblikovanega prediktorskega modela manifestnih spremenljivk smo 

določili pripadnost vzorcu za otroke iz treh skupin.  
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

4.1 Rezultati in interpretacija opisne statistike 

4.1.1 Opisna statistika odvisnih spremenljivk vprašalnika 

Ocene osnovnih parametrov opisne statistike odvisnih spremenljivk, ki so uporabljene 

v vprašalniku za celotni vzorec (aritmetična sredina, standarda deviacija, koeficient 

asimetrije in sploščenosti ter minimalna in maksimalna vrednost za posamezno 

odvisno spremenljivko), kažejo, da obstajajo razlike med skupinama (slika 14).    

 
Slika 14: Prikaz minimalnih in maksimalnih vrednosti, aritmetičnih sredin in standardnega 

odklona skupnega točkovanja glede na dve skupini otrok 

S pomočjo primerjave aritmetičnih sredin skupine otrok brez odstopanj v razvoju (KS) 

s skupino otrok z odstopanji v razvoju (ES) ugotovimo, da dosegajo otroci z odstopanji 

v razvoju na splošno nižje povprečne vrednosti tako pri posameznih spremenljivkah 

kot tudi na celotnem vprašalniku skupaj, še posebej se razlike med aritmetičnimi 

sredinami obeh skupin kažejo pri področjih: pozornost in koncentracija, govorno-

jezikovno razumevanje in izražanje ter predopismenjevalne veščine. Te se nanašajo 

na regulacijo vedenja, na uporabo raznega simbolnega sistema ter na njegovo 

uporabo za pisno obliko jezika (slika 14, tabela 17). Razlika med skupinama naše 

raziskave se kaže tudi pri minimalnih vrednostih (tabela 17), saj skupina otrok z 

odstopanji (ES) dosega nižje minimalne vrednosti pri vseh odvisnih spremenljivkah kot 

tudi na celotnem vprašalniku v primerjavi s skupino otrok, ki nima odstopanj v razvoju 

(KS). Minimalne vrednosti kažejo na to, da so otroci, vključeni v raziskavo, na vseh 

področjih (razen pri komunikaciji in sociopragmatiki, metaliterarnih veščinah, 

grafemskemu zavedanju in metakogniciji) dosegli več točk od minimalno možnih. Na 

vseh področjih pa je del otrok dosegel maksimalno število točk, ki jih je bilo moč doseči 

za posamezno odvisno spremenljivko (slika 14). 
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Tabela 17: Opisna statistika odvisnih spremenljivk (vsota vseh indikatorjev) za celoten 
vzorec in obe skupini otrok (ES, KS) 

Vsota področja za 
odvisne spremenljivke 

 N Št. i. Min. Maks. M SD KA KS 

Pozornost, koncentracija, 
vedenje in uravnavanje 
vedenja 

Skupaj 200 24 43 120 90,86 18,919 -0,261 -0,955
ES 95 43 118 78,60 16,703 0,533 -0,130
KS 105 62 120 101,96 13,077 -0,756 0,277

Motorika Skupaj 200 6 10 30 25,47 4,995 -1,107 0,324
ES 95 10 30 22,57 5,301 -0,403 -0,778
KS 105 15 30 28,10 2,766 -2,072 5,237

Komunikacija, 
sociopragmatika 

Skupaj 200 5 5 25 18,99 4,550 -0,576 -0,390
ES 95 5 25 16,12 19,635 0,76 -0,467
KS 105 14 25 21,59 2,738 -0,503 -0,587

Govorno-jezikovno 
razumevanje in izražanje 

Skupaj 200 18 30 90 73,41 15,560 -0,889 -0,231
ES 95 30 90 63,19 15,937 -0,028 -0,889
KS 105 57 90 82,65 7,219 -1,294 1,315

Verbalni spomin Skupaj 200 3 4 15 12,16 2,744 -0,814 -0,177
ES 95 4 15 10,51 2,858 -0,089 -0,794
KS 105 10 15 13,66 1,505 -0,843 -0,442

Grafično vidno-zaznavno 
področje, percepcija in 
imenovanje barv 

Skupaj 200 10 18 50 41,93 8,561 -1,054 0,092
ES 95 18 50 37,23 9,295 -0,349 -1,063
KS 105 25 50 46,17 4,880 -1,683 3,151

Časovna in prostorska 
orientacija 

skupaj 200 2 3 10 8,57 1,643 -1,153 0,873
ES 95 3 10 7,83 1,877 -0,628 -0,396
KS 105 6 10 9,23 1,021 -0,972 -0,204

Metaliterarne veščine Skupaj 200 7 7 35 29,57 6,163 -1,229 0,841
ES 95 7 35 26,76 7,015 -0,606 -0,536
KS 105 17 35 32,11 3,801 -1,689 3,154

Predopismenjevalne 
veščine 

Skupaj 200 13 16 65 50,04 12,976 -0,754 -0,407
ES 95 16 65 42,66 13,388 -0,082 -0,964
KS 105 30 65 56,72 8,085 -1,165 1,014

Grafemsko zavedanje, 
grafomotorika 

Skupaj 200 4 4 20 16,49 4,387 -1,263 0,505
ES 95 4 20 14,56 4,957 -0,630 -0,888
KS 105 7 20 18,23 2,856 -2,070 4,108

Predmatematične veščine  Skupaj 200 9 15 45 40,18 6,913 -1,581 1,614
ES 95 15 45 36,43 8,191 -0,669 -0,695
KS 105 31 45 43,56 2,543 -2,501 7,288

Metakognicija Skupaj 200 2 2 10 6,89 2,099 -0,525 -0,351
ES 95 2 10 5,72 2,061 -0,400 -0,469
KS 105 3 10 7,94 1,486 -0,671 0,208

SKUPAJ PODROČJA 
Skupaj 200 103 207 515 414,54 78,945 -0,759 -0,420
ES 95 207 505 362,71 77,864 0,005 -0,937
KS 105 313 515 461,93 40,896 -0,934 0,552

N – numerus 
Št. i. – število indikatorjev 
Min. – minimalno število doseženih točk 
Maks. – maksimalno število doseženih točk 
M – aritmetična sredina 

SD – standardna deviacija 
KA – koeficient asimetrije 
KS – koeficient sploščenosti 
ES – skupina otrok, ki po oceni vzgojiteljice odstopa v razvoju 
KS – skupina otrok, ki po oceni vzgojiteljice ne odstopa v razvoju 
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Standardni odklon, to je mera razpršenosti porazdelitve vrednosti, se pri opazovanih 

otrocih kaže kot velika razpršenost porazdelitve večine rezultatov, še posebej pri 

otrocih, pri katerih je vzgojiteljica opazila odstopanja v razvoju.  Primerjava standardnih 

odklonov dveh skupin otrok kaže, da so vrednosti standardnih odklonov skupine otrok 

z odstopanji v razvoju večje kot vrednosti skupine otrok brez odstopanj. To nam pove, 

da skupina otrok z odstopanji v večji meri odstopa od povprečja v primerjavi s skupino 

otrok brez posebnosti oz. da je variabilnost večja (slika 14). 

Koeficient asimetrije, kaže da je vseh 12 vrednosti asimetričnih v levo (negativna 

asimetrija). Podroben pregled rezultatov kaže, da skupina otrok brez posebnosti (KS) 

pri vseh odvisnih spremenljivkah dosega večje negativne vrednosti koeficienta 

asimetrije v primerjavi s skupino otrok z odstopanji v razvoju (ES), kar pomeni, da se 

skupina otrok brez odstopanj v razvoju (KS) porazdeljuje bolj asimetrično v levo. To 

lahko utemeljimo in razložimo s tem, da je vprašalnik zasnovan kriterijsko, kar pomeni, 

da otroci, ki ne odstopajo v razvoju, dosegajo na vprašalniku praviloma ocene 4 ali 5 

in zato dosegajo rezultate, ki so blizu maksimalnemu številu točk, otroci, ki po mnenju 

vzgojiteljice odstopajo v razvoju, pa izkazujejo nehomogen razvoj ali zaostanek na 

določenih področjih razvoja.  

Koeficient sploščenost je mera za ugotavljanje sploščenosti porazdelitve. V sedmih 

primerih je koeficient sploščenosti manjši od ena, v šestih primerih je večji od ena. 

Podatki torej kažejo na koničasto porazdelitev sedmih odvisnih spremenljivk in 

sploščeno porazdelitev šestih odvisnih spremenljivk. Primerjava koeficientov 

sploščenosti med skupinama otrok kaže na to, da za skupino otrok, ki ne odstopajo v 

razvoju (KS), velja, da imajo pri spremenljivkah: motorika; govorno-jezikovno 

razumevanje in izražanje; grafično vidno-zaznavno področje, percepcija in imenovanje 

barv; metaliterarne veščine; grafemsko zavedanje, grafomotorika; predmatematične 

veščine koničasto porazdelitev, saj se koeficienti sploščenosti gibljejo med 1,3 in 7,2.  

Ugotavljamo torej, da skupina otrok brez odstopanj v razvoju (KS) najbolj prispeva k 

negativni asimetriji in koničasti porazdelitvi omenjenih spremenljivk. 
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4.1.2 Opisna statistika za posamezna področja v vprašalniku  

V nadaljevanju bomo predstavili opisno statistiko, prikazano v odstotkih glede na 12 

posameznih področij, ki so vključena v vprašalnik, to so naše odvisne oz. kompozitne 

spremenljivke. Petstopenjsko ocenjevalno lestvico interpretiramo glede na doseženo 

točkovanje, pri čemer se oceni 4 – pogosto/precej in 5 – vedno/nikoli interpretirata kot 

doseganje postavljane trditve oz. da otrok določeno nalogo/veščino zmore, ocene 1 – 

nikoli/nič, 2 – redko/zelo malo, 3 – včasih/malo pa interpretiramo, da otrok določene 

veščine še ni popolnoma osvojil oz. zanj trditev ne velja popolnoma. Natančnejši prikaz 

odstotkov je prikazan v prilogi 1.  

Pozornost, koncentracija, vedenje in uravnavanje vedenja 
 

 
Slika 15: Indikatorji za področje pozornosti in koncentracije, predstavljeni v odstotkih (1. 

del) 
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Vzgojiteljice opažajo, da je približno dve tretjini otrok pogosto ali vedno sposobnih 

spremeniti dejavnost skupaj z ostalimi vrstniki (68 %), prav tako slediti danim 

navodilom (67 %), počakati, da se jim ugodi ali se jih pohvali (65,5 %), sposobni so 

slediti raznim vodenim dejavnostim brez prekinitev in odkreniti pozornost (63,5 %) ter 

vzdrževati pozornost pri samostojnem izvajanju določene naloge do konca, pri čemer 

ga ne zmotijo zunanji dražljaji (61 %). Dobra polovica oziroma 54 % otrok pa pri 

dejavnostih ne moti sovrstnikov ali sebe (slika 15). 

Iz slike 16 je razvidno, da več kot tri četrtine otrok sodeluje z vrstniki (78,5 %) in 73,4 % 

otrok ve, kje imajo stvari, jih ne pozabljajo ali izgubljajo. Večina otrok ni impulzivnih 

(59,5 %), sledijo dogajanju, niso pozabljivi (58,3 %), se vedejo spoštljivo do vrstnikov 

(58 %) in vztrajajo pri nalogi, jih ne opustijo, kljub temu da imajo težave pri izvajanju  

naloge (55 %). 

 
Slika 16: Indikatorji za področje pozornosti in koncentracije, predstavljeni v odstotkih (2. del) 

Na sliki 17 se kaže, da slabi dve tretjini otrok: 

- samostojno najde pripomočke za dokončanje enostavne naloge, ki jim je bila 

dana in pri kateri razumejo, kaj potrebujejo (65 %); 

- je organiziranih, urejenih, se znajdejo pri organiziranju sebe in svojih dejavnosti, 

nalog, igre (63,5 %); 
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- je v zaprtem prostoru primerno motorično koordiniranih in umirjenih, vedenje je 

ciljno – niso nemirni, se ne zibajo, premikajo in se nenehno ne presedajo 

(62,5 %); 

- se brez težav prilagodi novim situacijam (61,5 %); 

- sledi zvočnim verbalnim dražljajem, dogodkom, npr. slišijo navodila, jih ne 

preslišijo, ne sprašujejo neprestano, kaj je rekel odrasli (56,5 %) in 

- je sposobnih samostojno dokončati naloge, ki so jim bile dodeljene, brez 

dodatnega spodbujanja, prigovarjanja, usmerjanja, priklica pozornosti (56 %). 

 

 
Slika 17: Indikatorji za področje pozornosti in koncentracije, predstavljeni v odstotkih (3. del) 

Kar 79,5 % otrok ima prijatelje, s katerimi se igrajo, 72 % otrok je aktivnih oziroma niso 

pasivni, zasanjani, 71 % otrok se ne umika iz socialnih situacij ter ustrezno sodelujejo 

in so vključeni v skupino. Dobri dve tretjini otrok (68 %) je izven igralnice motorično 

spretnih in aktivnih ter razumejo in upoštevajo socialna pravila (omejitve, meje, pravila 

vedenja itd.) in 65,5 % otrok brez težav mirno sedi, kadar se to od njih pričakuje in ko 

je to potrebno za izvedbo igre (slika 18). 
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Slika 18: Indikatorji za področje pozornosti in koncentracije, predstavljeni v odstotkih (4. del) 

Motorika 

Indikatorji, ki merijo motorične spretnosti otrok (slika 19), kažejo, da velika večina otrok 

lahko nekaj sekund stoji na eni nogi (83,5 %), se zna igrati z žogo (82 %), njihova 

splošna koordinacija je torej primerna starosti (81,5 %). 

Večina otrok tudi primerno izvede aktivnosti, ki zahtevajo koordinacijo okončin 

(78,5 %), zmorejo posnemati razne gibe prstov, dlani, rok, okončin (77,5 %) in spretno 

izvajajo gibe, ki zahtevajo fino motorično koordinacijo (76,5 %). 
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Slika 19: Indikatorji za področje motorike, predstavljeni v odstotkih 

Komunikacija, sociopragmatika 

Indikatorji, ki merijo komunikacijske sposobnosti otrok, kažejo, da okvirno dve tretjini 

otrok (slika 20): 

- je zmožnih s sogovornikom dalj časa vztrajati pri isti temi pogovora, dejavnosti, 

igri (68,5 %); 

- opredeli po imenu nepoznan predmet tako, da pokaže s prstom, opiše lastnosti 

ali namen, definira, uporabi več besed namesto ene (68,5 %); 

- je zmožnih večjega števila pogovornih izmen, kar pomeni, da se lahko s 

sogovornikom pogovarjajo dalj časa tudi o različnih temah (63,5 %); 

- upošteva izmenjave v pogovoru – pove, vpraša; počaka, da so na vrsti (63 %); 

- se zaveda in se ustrezno odzove v primeru, če česa ne razumejo – prosijo za 

ponovitev, pojasnitev, dopolnitev, razlago; pokažejo, da niso razumeli (61,5 %). 
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Slika 20: Indikatorji za področje komunikacije in sociopragmatike, predstavljeni v odstotkih 

Govorno-jezikovno razumevanje in izražanje 

Velika večina otrok razume pomen besed, ki jih vsakodnevno uporablja vzgojiteljica 

(91,5 %), in ustna verbalna navodila (86,5 %) ter skoraj tri četrtine oziroma 73 % otrok 

posluša in sledi pogovorom oziroma temam, o katerih se pogovarjajo v skupini. 

Nekoliko manjši odstotek otrok razume prenesene pomene in sporočila (67,5 %) ter 

ne potrebuje neprestanega ponavljanja sporočil (64,5 %), medtem ko le 58,5 % otrok 

brez težav posluša in razume sporočila tudi ob prisotnosti drugih zvokov, motečih 

dejavnikov ali hrupa v ozadju (slika 21). 
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Otrok je zmožen večjega števila pogovornih
izmen, kar pomeni, da se lahko s sogovornikom

pogovarja dalj časa tudi o različnih temah.

Otrok je s sogovornikom zmožen dalj časa
vztrajati pri isti temi pogovora, dejavnosti, igri.

Otrok upošteva izmenjave v pogovoru (pove,
vpraša; počaka, da je na vrsti).
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Slika 21: Indikatorji za področje govorno-jezikovnega razumevanja in izražanja, predstavljeni v 

odstotkih (1. del) 

Vzgojiteljice so za 89 % otrok mnenja, da pogosto pravilno poimenujejo stvari in 

predmete, da otroci se znajo izražati z besedami, katerih pomen tudi razumejo (85 %) 

in da otroci ustrezno pripovedujejo o doživetjih, izkušnjah, v katere so bili vpleteni, ali 

o dogodkih, ki so jih opazovali (80,5 %). Nekoliko nižji odstotek pa se kaže pri 

naslednjih trditvah (slika 22): 

- »Otrok zna s svojimi besedami obnoviti zgodbo, pripoved oziroma to, kar je 

slišal« (72 %), 

- »Otrok lahko na osnovi kratkega zaporedja sličic opiše enostavno zgodbo« 

(71,5 %) in 

- »Otrok je zmožen jasno izraziti svoje misli, čustva in potrebe« (69,5 %). 
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11,5%
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10,5%

15,5%
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27,0%

17,5%

17,0%

28,0%

32,0%

28,5%

34,5%

32,0%

34,5%

58,5%

32,5%

63,0%

24,0%

41,0%

33,0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Otrok razume ustna verbalna navodila.

Otrok ne potrebuje neprestanega ponavljanja
sporočil.

Otrok razume pomen besed, ki jih vsakodnevno
uporablja vzgojiteljica.

Otrok brez težav posluša in razume tudi ob
prisotnosti drugih zvokov, motečih dejavnikov ali

hrupa v ozadju.

Otrok posluša in sledi pogovorom ter temam, o
katerih se pogovarjate v skupini.

Otrok razume prenesene pomene in sporočila:
prepozna posredno nakazane pomene,
sklepanja, uganke, besedne igre, ironijo,…
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Slika 22: Indikatorji za področje govorno-jezikovnega razumevanja in izražanja, predstavljeni v 

odstotkih (2. del) 

Vzgojiteljice ocenjujejo (slika 23), da za 66 % opazovanih otrok držijo trditve »Otrok se 

izraža starosti primerno: uporablja ednino, dvojino, množino; zaimke; sprega glagole; 

struktura in oblika stavka sta starosti primerni« in »Otrok zmore povedati čim več besed 

na določeno temo, uspešno in tekoče prikliče besede«. Nekoliko večji odstotek pa 

otroci dosegajo pri trditvah: 

- »Otrok govori starosti primerno in ni nagnjen k zamenjavi glasov v besedi in 

drugim spremembam v zaporedju: besede so cele, zlogi v pravilnem vrstnem 

redu, vsi glasovi so ustrezno prisotni« (70,5 %), 

- »Otrokov govor je razumljiv: njegovo sporočilo lahko razumemo (poslušalcu se 

ni potrebno ob tem prekomerno naprezati) (73,5 %), 

- »Otrokovo besedišče je starosti primerno bogato« (74 %) in 

- »Otrokov izgovor je ustrezen v najmanj 50 %  (vsaj polovica besed, ki jih otrok 

izgovarja, je enaka izgovoru odraslega) (75 %). 
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18,0%
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25,0%

41,5%

61,0%

62,5%

57,5%

46,5%

46,5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Otrok je zmožen jasno izraziti svoje misli, čustva
in potrebe.

Otrok ustrezno pripoveduje o doživetjih,
izkušnjah, v katere je bil vpleten, ali dogodkih, ki

jih je opazoval.

Otrok pravilno poimenuje stvari in predmete.

Otrok se izraža z besedami, katerih pomen tudi
razume.

Otrok zna s svojimi besedami obnoviti zgodbo,
pripoved oziroma to, kar je slišal.

Otrok lahko na osnovi kratkega zaporedja sličic
opiše enostavno zgodbo.
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Slika 23: Indikatorji za področje govorno-jezikovnega razumevanja in izražanja, predstavljeni v 

odstotkih (3. del) 

Verbalni spomin 

Indikatorji, vezani na verbalni spomin otrok (slika 24), pokažejo, da 79,5 % otrok zmore 

ponoviti slišano poved (enostavno poved ali priredje ali podredje), 73,5 % otrok si 

zapomni več stvari hkrati in 65,5 % otrok si zapomni podatke, primere, navodila, 

napotke, ki so jih slišali, kljub motečim dejavnikom. 

 
Slika 24: Indikatorji za področje verbalnega spomina, predstavljeni v odstotkih 
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39,0%

40,0%

54,0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Otrokov govor je razumljiv: njegovo sporočilo
lahko razumemo (poslušalcu se ni potrebno ob

tem prekomerno naprezati)

Otrok govori starosti primerno in ni nagnjen k
zamenjavi glasov v besedi in drugim

spremembam v zaporedju: besede so cele,…

Otrokov izgovor je ustrezen v najmanj 50%  (vsaj
polovica besed, ki jih otrok izgovarja, je enaka

izgovoru odraslega).

Otrok se izraža starosti primerno: uporablja
ednino, dvojino, množino; zaimke; sprega

glagole; struktura in oblika stavka sta starosti…

Otrok zmore povedati čim več besed na določeno
temo, uspešno in tekoče prikliče besede.

Otrokovo besedišče je starosti primerno bogato.
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30,0%

47,0%

52,5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Otrok si zapomni podatke, primere, navodila,
napotke, ki jih je slišal, kljub motečim dejavnikom.

Otrok si zapomni več stvari hkrati (npr. če ga
prosimo, naj vzame tri reči, si zapomni vse; če ga

prosimo za dve ali več zaporednih dejanj, jih
izvrši).

Otrok zmore ponoviti slišano poved (enostavno
poved ali priredje ali podredje).
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Grafično vidno-zaznavno področje, percepcija in imenovanje barv 

Indikatorji za vidno-zaznavno področje, percepcijo in imenovanje barv so prikazani na 

slikah 25 in 26. Iz prve slike (slika 25) je razvidno, da 85,5 % otrok zna narisati človeško 

figuro, dobrih 70 % otrok zmore risati serije vzorcev (76 %), so uspešni pri dejavnostih 

in igrah vidnega spomina (75,5 %) in zaznavajo podobnosti in razlike v vidnem 

materialu (74 %). Le 60,5 % otrok pa zna narisati škarje ob gledanju nanje (pri tem 

upoštevajo križanje rezil). 

 
Slika 25: Indikatorji za področje grafičnega vidno-zaznavnega področja, percepcije in 

imenovanja barv, predstavljeni v odstotkih (1. del) 

Skoraj vsi otroci ustrezno imenujejo barve (90,5 %) ter tudi prepoznajo in pokažejo 

barve, ki jih imenuje odrasli (88,5 %). Več kot 70 % otrok preriše enostaven 

geometrijski lik (76,5 %), uporabijo primeren prostor med risanjem ali pisanjem na listu 

papirja in v zvezku (76 %), njihove risbe so primerne starosti in njihova razporeditev je 

ustrezna (72,5 %) (slika 26). 
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47,0%

55,0%

30,5%

44,5%

57,5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Otrok je uspešen pri dejavnostih in igrah vidnega
spomina.

Otrok zmore risati serije vzorcev: razume 
zaporedje, ga upošteva ter nariše (npr. žoga –

zvezda-žoga-zvezda).

Otrok zaznava podobnosti in razlike v vidnem
materialu oziroma slikovnem gradivu (vidno

razlikovanje, razlikovanje lik-ozadje).

Otrok zna narisati škarje ob gledanju nanje (pri
tem upošteva križanje rezil)

Otrok zna narisati človeško figuro, kjer so
prepoznavni glava, telo, roke in noge.
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Slika 26: Indikatorji za področje grafičnega vidno-zaznavnega področja, percepcije in 

imenovanja barv, predstavljeni v odstotkih (2. del) 

Časovna in prostorska orientacija 

Vzgojiteljice ocenjujejo (slika 27), da se 87 % otrok v prostoru ustrezno orientira (npr. 

ko želijo do določene osebe, stvari oz. ko želijo kam drugam) in 79 % otrok ustrezno 

sledi navodilom, ki vsebujejo časovne ali prostorske odnose (zgoraj, spodaj, spredaj, 

zadaj, ob, pri, prej, včeraj ...).  

 
Slika 27: Indikatorji za področje časovne in prostorske orientacije, predstavljeni v odstotkih 
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77,5%

69,0%

44,0%

52,5%

54,0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Otrok ustrezno imenuje barve (rdečo, modro,
zeleno, rumeno, rdečo, rjavo, oranžno, črno,

belo)..

Otrok prepozna barve, ki jih imenuje odrasel, in
jih pokaže.

Otrok med risanjem ali pisanjem na listu papirja
in v zvezku primerno uporabi prostor.

Otrokove risbe so primerne starosti in njihova
razporeditev je ustrezna.

Otrok preriše enostavni geometrijski lik (npr.
trikotnik, krog, kvadrat, križ) na tak način, da je
prepoznaven, t.j. da je prepoznavna oblika ne…
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46,0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Otrok se v prostoru ustrezno orientira (npr. ko
želi do določene osebe, stvari oz. ko želi kam

drugam).

Otrok ustrezno sledi navodilom, ki vsebujejo
časovne ali prostorske odnose (zgoraj, spodaj,

spredaj, zadaj, ob, pri, prej, včeraj...).
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Metaliterarne veščine 

Vzgojiteljice so ocenile (slika 28), da ima večina otrok razvite metaliterarne veščine, in 

sicer: 

- »Otrok zna uporabljati knjigo in listati po njej: razume, da knjigo beremo od leve 

proti desni in od prve do zadnje strani, ve, kje je naslov; ve, da ima strani« 

(88 %), 

- »Otrok prepozna besedne zapise kot besede, ki jih lahko preberemo in ki nekaj 

pomenijo« (84 %), 

- »Otrok razume, da lahko jezikovne zapise v knjigah tudi preberemo« (90 %) in  

- »Otrok razume, da lahko govor zapišemo« (85,5 %). 
 

Nekoliko manjši odstotek otrok pa razume, da beremo po vrsticah (76,5 %), da imajo 

povedi ter besede začetek in konec, da so med besedami premori (68,5 %), in jih 

zanima učenje pisanja, branja in računanja (64,5 %) (slika 29). 

 
Slika 28: Indikatorji za področje metaliterarnih veščin, predstavljeni v odstotkih 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Otroka zanima učenje pisanja, branja in
računanja.

Otrok razume, da imajo povedi ter besede
začetek in konec in da so med besedami…

Otrok razume, da beremo po vrsticah.

Otrok zna uporabljati knjigo in listati po njej:
razume, da knjigo beremo od leve proti desni…

Otrok prepozna besedne zapise kot besede, ki
jih lahko preberemo in ki nekaj pomenijo.

Otrok razume, da lahko jezikovne zapise v
knjigah tudi preberemo.

Otrok razume, da lahko govor zapišemo.
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Predopismenjevalne veščine 

Medtem ko se 84,5 % otrok lahko nauči kratko otroško govorjeno pesmico na pamet 

(izštevanke, bibarije ...), 76 % otrok sprejema in ustrezno ponovi nove besede, ki so 

jih ravnokar slišali, in 75,5 % otrok prepozna besede, črke, grafične simbole, ki so jih 

videli v preteklosti, jih bistveno manj pogostno ali vedno (slika 29): 

- loči besede, ki imajo pomen, od tistih, ki nimajo pomena, npr. vrata/trimfa 

(69 %), 

- prepozna rime (67 %), 

- uspešno slušno razlikuje glasove jezika oziroma podobne besede (npr. kos-kot, 

vrt-prt, kis-kos) (64,5 %) in 

- le 57 % samih išče rime na določene besede. 

 
Slika 29: Indikatorji za področje predopismenjevalne veščine (1. del) 

Iz slike 30 je razvidno, da si 70 % otrok uspešno zapomni besedilo in melodijo zapete 

pesmi in jo zna ritmično in melodično ustrezno zapeti ter je zmožnih ritmiziranja 

pesmic, izštevank s ploskanjem – ustrezno deliti besede v zloge, stavke v besede, gibi 

so skladni ter koordinirani. Nekoliko višji odstotek otrok pa si zapomni slišano zgodbo 

in jo ob slikanici obnovi (73 %). Manj kot dve tretjini oziroma le 59,5 % otrok spontano 

uporablja zapise črk, tudi ob igri in na slikah, risbah; uživa pri nalogah, kjer je nujna 

uporaba pisala, svinčnika, barvic in papirja (pisanje, risanje …), ter razume, da so 
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Otrok se lahko nauči kratke otroške govorjene
pesmice na pamet (izštevanke, bibarije...).

Otrok sprejema in ustrezno ponovi nove besede,
ki jih je ravnokar slišal.

Otrok uspešno slušno razlikuje glasove jezika
oziroma podobne besede (npr. kos-kot, vrt-prt,…

Otrok sam išče rime na določene besede.

Otrok prepozna besede, ki imajo pomen od
tistih, ki nimajo pomena, npr. vrata / trimfa.

Otrok prepozna rime.

Otrok prepozna besede, črke, grafične simbole,
ki jih je videl v preteklosti.
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besede sestavljene iz ločenih glasov-fonemov oz. zlogov. Le 41 % otrok pa se 

spontano igra verbalno: išče rime, pesni, glaskuje, zloguje (slika 30). 

 
Slika 30: Indikatorji za področje predopismenjevalne veščine (2. del) 

Grafemsko zavedanje, grafomotorika 

Indikatorji za merjenje grafemskega zavedanja otrok (slika 31) kažejo, da: 

- več kot 80 % otrok ustrezno drži pisalo in ustrezno namesti roko na podlago 

(83,5 %) ter zna bolj ali manj natančno napisati svoje ime (81 %); 

- slabe tri četrtine otrok razlikuje grafeme (črke), loči črke od drugih grafičnih 

simbolov (73,5 %) ter je zmožnih prepisati enostavne besede, npr. PIPA ali 

MIZA z velikimi tiskanimi črkami (71,5 %). 
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Otrok se spontano igra verbalno: išče rime, pesni,
glaskuje, zloguje.

Otrok spontano uporablja zapise črk, tudi ob igri 
in na slikah, risbah; uživa pri nalogah, kjer je 
nujna uporaba pisala, svinčnika, barvic in …

Otrok razume, da so besede sestavljene iz
ločenih glasov-fonemov oz. zlogov.

Otrok si uspešno zapomni besedilo in melodijo
zapete pesmi in jo zna ritmično in melodično

ustrezno zapeti.

Otrok si zapomni slišano zgodbo in jo ob slikanici
obnovi.

Otrok je zmožen ritmiziranja pesmic, izštevank s
ploskanjem: ustrezno deli besede v zloge, stavke

v besede, gibi so skladni ter koordinirani.
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Slika 31: Indikatorji za področje grafemskega zavedanja in grafomotorike, predstavljeni v 

odstotkih 

Predmatematične veščine 

Sliki 32 in 33 prikazujeta odstotke za indikatorje, ki merijo otrokove predmatematične 

veščine. Kar 96 % otrok ustrezno prešteje do štiri predmete (medtem ko jih 85 % 

ustrezno prešteje do deset predmetov). 

Postavka »Otrok ustrezno prešteje do deset predmetov« je bila dodana v originalni 

vprašalnik. Primerjava s postavko »Otrok ustrezno prešteje do štiri predmete« pokaže, 

da vprašanje preštevanja do deset odkriva večji delež otrok (15 %), ki imajo težave na 

področju štetja, medtem ko vprašanje vezano na štetje do 4, odkrije manjši odstotek 

teh otrok (le 4 %). Pri tem vsi otroci, vključeni v raziskavo, včasih/pogosto ali vedno 

preštejejo do 4, pa 1,5 % otrok nikoli ne prešteje do 10, 3,5 % otrok pa redko prešteje 

do 10. Po naših izkušnjah in opažanjih vzgojiteljice vprašanje, vezano na preštevanje 

do 10, bolje diskriminira težave na področju štetja in s tem skupino otrok, ki izkazujejo 

šibko razvito predmatematično področje. 92,5 % otrok razume odnose med količino in 

številom od 1 do 4, 86 % otrok zmore primerjati različne količine in 83 % otrok ve, da 

imajo na roki pet prstov (slika 32). Na drugi sliki 33 pa se kaže, da 89 % otrok ve, koliko 

let imajo, 86 % otrok prepozna, kje je več ali manj, 80 % otrok ustrezno naniza 

predmete od večjega do manjšega ali obratno in 74 % otrok starosti primerno sešteva 

in odšteva oz. količinsko logično razmišlja. 
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Slika 32: Indikatorji za področje predmatematičnih veščin, predstavljeni v odstotkih (1. 

del) 

 
Slika 33: Indikatorji za področje predmatematičnih veščin, predstavljeni v odstotkih (2. 

del) 
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Metakognicija 

Za merjenje metakognicije otrok sta bila uporabljena dva indikatorja (slika 34), in sicer: 

- »Otrok razume, da lahko izboljša pomnjenje, če uporabi določen trik, tehniko 

(če uporablja načine/strategije učenja, kot so rime, asociacije, barve, nalepke 

…)«, pri čemer jih dobra polovica oziroma 56,5 % to zmore pogosto ali vedno, 

in 

- »Otrok razume, da ga lahko ropot, razni zvoki ali drugi dražljaji ter beganje misli 

motijo pri njegovih dejavnostih«, pri čemer jih to zmore slaba polovica oziroma 

48,5 %. 

Rezultati kažejo, da se področje metakognicije porazdeljuje najbolj normalno glede na 

posamezne možne odgovore (od 1 do 5).  

 
Slika 34: Indikatorji za področje metakognicije, predstavljeni v odstotkih 
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4.1.3 Percentilne vrednosti in analiza dobljenih rezultatov  

V tabeli 18 so prikazane percentilne vrednosti, ki nam pokažejo, kje se glede na 

točkovanje nahaja posamezni otrok. Seštevek točk vseh postavk nam omogoča, da 

primerjamo, kje se nahaja otrok glede na vrstnike. S tem dobimo vpogled v to, ali je 

otrokov profil harmoničen (npr. celoten v 75 percentilu) ali pa se otrok na posameznih 

področjih otrok nahaja v nižjih percentilih, kar pomeni, da ta področja še niso dovolj 

razvita.  

Tabela 18: Osnovni statistični parametri za odvisne spremenljivke s percentilnimi 
vrednostmi 
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N Veljavni 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
Ni 
podatka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Povprečje 414,55 90,87 25,48 18,99 73,41 12,16 41,93 8,57 29,57 50,05 16,49 40,18 6,89 
Standardni odklon 89,51 18,919 4,995 4,550 15,560 2,744 8,561 1,643 6,163 12,976 4,387 6,913 2,099 
Minimum 157,00 43 10 5 30 4 18 3 7 16 4 15 2 
Maksimum 515,00 120 30 25 90 15 50 10 35 65 20 45 10 
Percentili 1 189,06 51,01 12,01 8,00 34,01 4,01 21,00 4,00 12,00 18,00 5,00 18,02 2,00 

5 235,10 58,05 15,00 11,00 41,00 7,00 23,00 5,00 17,00 25,00 6,00 25,00 2,05 
10 273,40 64,00 16,10 12,00 49,10 8,00 27,10 6,00 20,00 30,00 9,10 28,00 4,00 
25 359,50 76,00 23,00 16,00 63,00 10,00 37,00 8,00 26,25 41,25 15,00 38,00 6,00 
50 441,00 93,00 27,00 20,00 80,00 13,00 45,00 9,00 32,00 53,00 18,00 44,00 7,00 
75 491,00 108,00 30,00 23,00 86,00 15,00 49,00 10,00 35,00 61,00 20,00 45,00 9,00 
90 508,90 115,90 30,00 25,00 89,00 15,00 50,00 10,00 35,00 65,00 20,00 45,00 9,00 
95 513,00 118,00 30,00 25,00 90,00 15,00 50,00 10,00 35,00 65,00 20,00 45,00 10,00 
99 515,00 120,00 30,00 25,00 90,00 15,00 50,00 10,00 35,00 65,00 20,00 45,00 10,00 

*Vsota točkovanja za posamezna področja/odvisne spremenljivke v vprašalniku posebej. 

Po mnenju M. Ozbič idr. (2012) je 25. percentil meja, ki predstavlja še tipično 

pojavljanje vedenja glede na vzorec. Avtorica pravi, da otroci pod mejo 25. percentila 

potrebujejo spodbude, specifične ciljne dejavnosti, treninge ter vaje z namenom, da bi 

dosegli raven vrstnikov, žal pa se po navadi usmerja otroke v 5. ali 10. percentilu. V 

raziskavi M. Ozbič idr. (2012) je bila ta meja 372 točk za skupni del A. Na našem vzorcu 

je nekoliko nižja, in sicer 360 točk. Vzorec je namreč v naši raziskavi različno 

strukturiran (ES: N = 95, KS: N = 105). Nadalje smo primerjali rezultate M. Ozbič idr. 
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(2012) in ugotovili, da je v naši raziskavi 54  otrok (27 %) – to so vsi otroci, ki po mnenju 

vzgojiteljice odstopajo od povprečja – doseglo manj kot 372 točk v delu A, kar 

predstavlja spodnjo mejo 25. percentila v raziskavi M. Ozbič idr. (2012).  

Iz tabele 18 je razvidno, da se nekatera področja različno razporejajo, kot je bilo 

ugotovljeno tudi v predhodnih raziskavah (Ozbič idr., 2012), in da se na zgornjih mejah 

vrednosti ne spreminjajo bistveno od 75. do 99. percentila.  

Otroci, ki v delu A v raziskavi M. Ozbič idr. (2012) dosegajo manj kot 311 točk, torej so 

bili umeščeni pod 10. percentil, izkazujejo manj razvite 

predakademske/predopismenjevalne veščine. Naši rezultati kažejo, da pod 10. 

percentil sodijo otroci, ki so dosegli 273 točk in manj. Primerjava tudi pokaže, da smo 

dobili v naši raziskavi enake oz. malenkost višje percentilne vrednosti za 75. do 99. 

percentil. Enako ugotavljamo za najnižji, 1. percentil, saj smo dobili zelo primerljive 

vrednosti z omenjeno raziskavo. 

Po mnenju M. Ozbič idr. (2012) lahko s pomočjo percentilnih vrednosti sklepamo, da 

so otroci z nizkimi dosežki v delu A otroci, ki bodo lahko imeli težave pri učenju v času 

šolanja. Po mnenju avtoric vprašalnika (Ozbič idr., 2013) se v socialno zelo razvitih 

državah pomoč začne že pri 25. percentilni vrednosti (države Severne Evrope), 

medtem ko se ponekod drugod začenja pri 5. percentilni vrednosti. M. Ozbič idr. (2013) 

menijo, da je smiselno začeti s preventivo takoj, ko se kažejo rahla odstopanja, kajti s 

tem se izognemo hujšim težavam, slabši samopodobi in nižjemu učnemu uspehu, s 

čemer se strinjata tudi M. M. Steele (2004) in M. C. Gillis (2011).  
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4.2 Ugotavljanje normalnosti porazdelitve spremenljivk 

Zaradi nadaljnje analize podatkov smo preverjali normalnost porazdelitve vrednosti 

odvisnih spremenljivk, saj večina metod analize intervalnih in razmernostnih podatkov 

zahteva normalnost porazdelitve. Osnovno informacijo o normalnosti porazdelitve 

vrednosti spremenljivk nam podata koeficienta asimetrije in sploščenosti, statistično 

natančnejšo pa test Kolmogorov-Smirnov.  

Koeficient asimetrije kaže, da je vseh 12 odvisnih spremenljivk vrednosti asimetričnih 

v levo (negativna asimetrija). Podatki koeficientov sploščenosti kažejo na koničasto 

porazdelitev sedmih odvisnih spremenljivk in sploščeno porazdelitev šestih odvisnih 

spremenljivk. Normalnost porazdelitve odvisnih spremenljivk smo zato preverjali s 

testom Kolmogorov-Smirnov. Za vse odvisne spremenljivke vprašalnika (vsota 

področij) (tabela 19) je izračunana raven statistične pomembnosti testa Kolmogorov- 

Smirnov p ˂ 0,001. Ugotavljamo, da so razlike med vzorčno distribucijo spremenljivk 

in teoretično normalno porazdelitvijo spremenljivk statistično pomembne na ravni 

p ˂ 0,001, zato lahko zaključimo, da se odvisne spremenljivke ne porazdeljujejo 

normalno.  

 
Tabela 19: Testiranje normalnosti podatkov testa Kologorov-Smirnov za ugotavljanje 
normalnosti porazdelitve za vsoto vseh povprečji skupaj za celotni vzorec 

 

 

 

Ker nas je zanimalo, kako in ali se normalnost porazdelitve razlikuje znotraj 

posameznih skupin, smo izračunali test Kolmogorov-Smirnov še za posamezne 

skupine otrok (tabela 20). Naš vzorec sestavljajo tri skupine otrok: otroci, ki so 

usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in DSP (ES2), otroci, za katere je 

vzgojiteljica ocenila, da odstopajo v razvoju (ES1), in otroci, za katere je vzgojiteljica 

ocenila, da ne odstopajo v razvoju (KS).  

Zato nas je zanimalo, kako se kaže normalnost porazdelitve znotraj posameznih 

skupin. Izračuni za vsoto vseh področji skupaj za celoten vzorec kažejo (tabela 20), da 

se celotni vzorec ne porazdeljuje normalno.  

 Test Kolmogorov-Smirnov  

Stat. vrednost Stopnje prostosti Stopnja tveganja 

VSOTA VSEH POVPREČIJ 0,120 200 0,000 
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Rezultati (tabela 20) se za skupino otrok, ki so usmerjeni v program s prilagojenim 

izvajanjem in DSP (ES2), pri vseh področjih porazdeljujejo normalno (p ˃ 0,05), 

podobno je pri otrocih, za katere je vzgojiteljica ocenila, da odstopajo v razvoju (ES1), 

saj se rezultati na petih področjih porazdeljujejo normalno (p ˃ 0,05), kar je vidno v 

tabeli 20, kjer so obarvana polja p ˃ 0,05.  

V nasprotju s tema dvema skupinama pa se rezultati za skupino otrok, za katere je 

vzgojiteljica ocenila, da ne odstopajo v razvoju in niso usmerjeni (KS), pri posameznih 

spremenljivkah ne porazdeljujejo normalno (p ˂ 0,05). To je vzrok za rezultate v tabeli 

19, kjer izračun kaže, da porazdelitev za celotni vzorec ne zadošča kriteriju normalne 

porazdelitve.  

Vzrok za to gre zagotovo pripisati temu, da je vprašalnik zastavljen kriterijsko, kar 

pomeni, da odkriva otroke, ki odstopajo na določenih področjih razvoja. Otroci brez 

težav pa pri večini postavk dosežejo maksimalno število točk.  

Za vse vsote odvisnih spremenljivk vprašalnika je izračunana raven statistične 

pomembnosti testa Kolmogorov-Smirnov p ˂ 0,001. Prav tako smo izračunali raven 

statistične pomembnosti testa Kolmogorov-Smirnov za posamezne trditve, ki so vse 

znašale p = 0,000.  

Ugotavljamo, da so razlike med vzorčno distribucijo spremenljivk in teoretično 

normalno porazdelitvijo spremenljivk statistično pomembne na ravni p ˂ 0,001, zato 

lahko zaključimo, da se odvisne spremenljivke ne porazdeljujejo normalno. Za 

nadaljnjo analizo bomo podatke normalizirali preko površine standardizirane normalne 

porazdelitve.   
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Tabela 20: Testiranje normalnosti podatkov testa Kologorov-Smirnov za ugotavljanje 
normalnosti porazdelitve za posamezne vsote področij glede na skupine otrok (ES1, ES2, 
KS) 

Vsota posameznih področij 
Skupina otrok 

KS Z 2 P 
Pozornost, koncentracija, vedenje  
in uravnavanje vedenja 

ES2 0,106 0,200
ES1 0,125 0,004
KS 0,095 0,020

Motorika ES2 0,163 0,200
ES1 0,118 0,009
KS 0,255 0,000

Komunikacija, sociopragmatika ES2 0,157 0,200
ES1 0,094 0,083
KS 0,144 0,000

Govorno-jezikovno razumevanje in izražanj ES2 0,114 0,200
ES1 0,080 0,200
KS 0,158 0,000

Verbalni spomin ES2 0,152 0,200
ES1 0,123 0,005
KS 0,242 0,000

Grafično vidno-zaznavno  
področje, percepcija in imenovanje barv 

ES2 0,126 0,200
ES1 0,099 0,054
KS 0,216 0,000

Časovna in prostorska orientacija ES2 0,212 0,053
ES1 0,165 0,000
KS 0,356 0,000

Metaliterarne veščine ES2 0,119 0,200
ES1 0,170 0,000
KS 0,224 0,000

Predopismenjevalne veščine ES2 0,153 0,200
ES1 0,072 0,200
KS 0,153 0,000

Grafemsko zavedanje, grafomotorika ES2 0,170 0,200
ES1 0,160 0,000
KS 0,268 0,000

Predmatematične veščine ES2 0,141 0,200
ES1 0,160 0,000
KS 0,302 0,000

Metakognicija ES2 0,182 0,164
ES1 0,108 0,022
KS 0,181 0,000

SKUPAJ PODROČJA 
 

ES2 0,143 0,200
ES1 0,087 0,200
KS 0,129 0,000
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4.3 Faktorizacija vprašalnika 

S pomočjo faktorske analize smo ugotavljali konstruktivno veljavnost vprašalnika. 

Faktorska analiza je ena izmed metod za redukcijo podatkov in poskuša poenostaviti 

kompleksnost povezav med množico opazovanih spremenljivk s pomočjo razkritja 

skupnih razsežnosti t. i. faktorjev, ki omogočajo vpogled v osnovno strukturo podatkov.  

S faktorsko analizo poskušamo manifestne spremenljivke predstaviti kot linearno 

kombinacijo manjšega števila slučajnih spremenljivk (faktorji). Z izračunom faktorske 

analize smo torej dobili faktorje, ki odsevajo vse lastnosti obravnavanih spremenljivk, 

saj so faktorji izbrani tako, da je skupna varianca modela kar največja (Šifrer in Bren, 

2011). 

Faktorska analiza deluje po principu korelacijskih matrik med spremenljivkami in 

predpostavlja, da korelacije med spremenljivkami pomenijo skupne lastnosti na eni ali 

več dimenzijah, ki so osnova za faktorje.  

V raziskavi imamo 12 kompozitnih spremenljivk, ki jih merimo z različnim številom 

indikatorjev, skupaj imamo 103 indikatorje. Zavedamo se, da ne izpolnjujemo zahteve 

glede velikosti vzorca, ki naj bi bil vsaj 3 : 1, saj naš vzorec obsega 200 otrok. 

Upoštevati moramo, da je pridobivanje podatkov s strani vzgojiteljic in soglasja staršev 

glede sodelovanja v raziskavi, v kateri sodelujejo njihovi otroci, pogosto ovira za 

pridobitev ustreznega števila vključenih otrok. Raziskovanje področja predšolskega 

otroka, še posebej otrok, ki kažejo določena odstopanja v razvoju, je pogosto pogojeno 

s številnimi ovirami, etičnimi vprašanji in nedostopnostjo podatkov. Vprašalnik ima 

poleg prednosti tudi omejitve. Med drugim ga ne morejo izpolnjevati vzgojiteljice, ki ne 

poznajo otroka dovolj dolgo. Kljub ugotovljenemu bomo kritično interpretirali rezultate 

faktorske analize in jih primerjali z že opravljenimi raziskavami.  Podatki se niso 

porazdeljevali normalno, zato smo jih pred nadaljnjo analizo normalizirali preko površin 

standardizirane normalne porazdelitve.   

Ekstremne vrednosti smo preverjali s pomočjo koeficienta asimetrije in sploščenosti. 

Ugotovili smo, da koeficient asimetrije kaže, da je vseh 12 vrednosti asimetričnih v levo 

(negativna asimetrija). Izračunane vrednosti koeficienta sploščenosti kažejo, da je v 

sedmih primerih koeficient sploščenosti manjši od ena, v šestih primerih je večji od 
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ena. Podatki torej kažejo na koničasto porazdelitev sedmih odvisnih spremenljivk in 

sploščeno porazdelitev šestih odvisnih spremenljivk. Vendar vrednosti koeficientov 

sploščenosti in asimetrije ne presegajo -3 in 3, zato ne izločimo nobene od odvisnih 

spremenljivk (Šifrer in Bren, 2011).  

S pomočjo korelacijske matrike ugotovimo nivo statistične pomembnosti. Z njim smo 

ugotavljali nivo statistične pomembnosti med spremenljivkami, uporabljenimi v 

vprašalniku za oblikovanje profila otroka pred vstopom v šolo. Korelacijska matrika 

Pearsonovih korelacijskih koeficientov kaže na statistično pomembne korelacije med 

vsemi sto tremi indikatorji in sicer pri tveganju manjšem od 0,01 oz. 0,05. Zaradi 

obsežnosti matrike jo prikazujemo v prilogi 2 (tabela 52).  

Spodnja tabela 21 prikazuje Pearsonove korelacijske koeficiente med dvanajstimi 

odvisnimi spremenljivkami vključenimi v vprašalnik. Saj so predhodne raziskave (Ozbič 

idr. ,2012) ugotovile, da vzgojiteljice s pomočjo združevanja  indikatorjev v posamezna 

področja lažje ocenjujejo in opazujejo otroka.  

Tabela 21: Korelacijska matrika – prikaz Pearsonovih korelacijskih koeficientov med 12-
imi spremenljivkami vprašalnika za oblikovanje profila otroka pred vstopom v šolo 

**Vse korelacije so statistično pomembne na ravni 0,01 (2-smerni)  
 
S1 – POZORNOST_KONCENTRACIJA_VEDENJE 
S2 – MOTORIKA 
S3 – KOMUNIKACIJA_SOCIOPRAGMATIKA 
S4 – GOVORNO_JEZIKOVNO_RAZUMEVANJE 
S5 – VERBALNI_SPOMIN 
S6 – GRAFIČNO_VIZUOPERCEPTIVNO_BARVE 

S7 – ČAS_PROSTORSKA_ORIENTACIJA 
S8 – METALITERARNE_VEŠČINE 
S9 – PREDOPISMENJEVALNE_VEŠČINE 
S10 – GRAFEMSKO_ZAVEDANJE 
S11 – PREDMATEMATIČNE_VEŠČINE 
S12 – METAKOGNICIJA

 

  S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 
S1 1,000            
S2 ,665** 1,000           
S3 ,778** ,629** 1,000          
S4 ,764** ,729** ,838** 1,000         
S5 ,775** ,708** ,795** ,878** 1,000        
S6 ,735** ,734** ,728** ,800** ,791** 1,000       
S7 ,638** ,665** ,630** ,735** ,753** ,779** 1,000      
S8 ,592** ,671** ,636** ,746** ,714** ,812** ,769** 1,000     
S9 ,706** ,696** ,777** ,874** ,848** ,840** ,780** ,846** 1,000    
S10 ,626** ,695** ,636** ,713** ,737** ,844** ,755** ,833** ,833** 1,000   
S11 ,626** ,651** ,706** ,797** ,768** ,808** ,715** ,814** ,835** ,808** 1,000  
S12 ,680** ,615** ,758** ,753** ,740** ,710** ,625** ,679** ,824** ,692** ,713** 1,000 
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Iz korelacijske matrike je razvidno (tabela 21), da vse spremenljivke statistično 

pomembno korelirajo oziroma so povezane med seboj, in sicer pri 1 % tveganju. V 

splošnem vse spremenljivke med seboj srednje močno ali močno korelirajo, kar kažejo 

vrednosti, ki so vse višje od 0,5. 

S pomočjo Pearsonove korelacijske matrike med posameznimi indikatorji v tabeli 52 

(glej priloga) smo ugotovili, da gre za pozitivno povezanost, saj imajo vsi korelacijski 

koeficienti pozitiven predznak, visoki korelacijski koeficienti pa potrjujejo močno 

linearno povezanost. Prav tako smo s pomočjo Pearsonove korelacijske matrike (glej 

priloga, tabela 52) preverili mulitikolinearnost in ugotovili,  da nobena korelacije ne 

presega 0,900, in singularnost, tj. nobena korelacija med spremenljivkami ni bila 1,000. 

Faktorabilnost korelacijske matrike smo preverjali s pomočjo korelacijske matrike, pri 

čemer se je pokazalo, da je večina korelacij med manifestnimi spremenljivkami nad 

0,300. 

Nadalje smo izračunali Kaiser-Maier-Oklinovo mero ustreznosti vzorca (tabela 22), ki 

znaša 0,955 in nam pokaže, ali so podatki ustrezni za obdelavo s pomočjo faktorske 

analize. Ugotovimo, da je izračunan KMO višji od 0,8, kar je optimalno za uporabo 

faktorske analize.  

Izračunali smo tudi Bartlettov test (tabela 22), s katerim preverjamo, ali je originalna 

korelacijska matrika enotska. Izračunana vrednost statistične značilnosti Bartlettovega 

testa je manjša od 0,05, in sicer znaša 0,000; ugotavljamo, da korelacijska matrika ni 

enotska (Šifrer in Bren, 2011).  

Tabela 22: Kaiser-Maier-Oklinova mera ustreznosti vzorca in Bartlettov test 

Kaiser-Meier-Olkinova mera adekvatnosti 0,955 
Bartlettov test sferičnosti Hi-kvadrat 25063,008 

Stopnje prostosti 5253 
Tveganje 0,000 

 
 

Nadalje smo s pomočjo izračuna vrednosti komunalitet ugotavljali, ali je potrebna 

izločitev katere izmed manifestnih spremenljivk, ki bi imele komunaliteto pod 0,500 ali 

komunaliteto, enako 1 ali 0 (tabela 23). Komunaliteta je mera razmerja pojasnjene 

variance z izločenimi faktorji (Field, 2006). Preverimo, ali so vse komunalitete večje od 
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0,3 in ugotovimo, da ni potrebna izločitev nobene izmed manifestnih spremenljivk, saj 

je najnižja izračunana komunaliteta 0,505 pri (P1_3), najvišja 0,859 (GJR_14).  
 

Tabela 23: Komunalitete po ekstrakciji 

 Ekst. vr.** 
GJR_13 0,884 
GJR_14 0,859 
GJR_7 0,840 
PER_6 0,836 
PROP_13 0,834 
PROP_11 0,828 
GJR_17 0,822 
PER_7 0,822 
PER_9 0,822 
GJR_15 0,820 
GJR_16 0,820 
MOT_2 0,819 
MET_1 0,819 
MET_5 0,816 
P1_17 0,815 
P1_14 0,814 
GJR_2 0,814 
GJR_18 0,814 
MOT_1 0,812 
GJR_9 0,811 
GRAF_3 0,811 
GJR_8 0,808 
PROP_12 0,808 
PER_5 0,806 
MET_2 0,803 
PER_4 0,802 
PROP_4 0,800 
P1_5 0,798 
VSPOM_1 0,798 
PRMAT_7 0,797 
PER_1 0,796 
KS_3 0,795 
PRMAT_4 0,791 
PROP_1 0,790 

GJR_4 0,789 
PRMAT_3 0,789 
PER_2 0,788 
PER_10 0,788 
GRAF_4 0,788 
PROP_3 0,787 
GJR_11 0,786 
P1_1 0,785 
PROP_5 0,784 
p1_19 0,783 
VSPOM_3 0,780 
P1_24 0,778 
PROP_7 0,776 
GJR_10 0,775 
PROP_2 0,773 
MET_6 0,771 
PROP_9 0,767 
MOT_5 0,764 
KS_2 0,761 
PRMAT_9 0,760 
CAS_1 0,758 
PRMAT_1 0,758 
P1_15 0,757 
MOT_3 0,756 
PRMAT_5 0,755 
P1_4 0,754 
P1_2 0,753 
P1_18 0,752 
PRMAT_8 0,752 
PROP_6 0,750 
P1_13 0,746 
PROP_8 0,746 
VSPOM_2 0,745 
P1_22 0,742 
GJR_1 0,742 

MET_7 0,740 
GRAF_1 0,740 
GJR_6 0,737 
MET_3 0,737 
P1_9 0,736 
MKOG_1 0,736 
MOT_6 0,734 
PRMAT_2 0,732 
PROP_10 0,731 
P1_21 0,729 
CAS_2 0,723 
PER_3 0,720 
P1_8 0,717 
MOT_4 0,715 
KS_1 0,712 
P1_23 0,711 
PER_8 0,710 
GJR_3 0,708 
PRMAT_6 0,708 
P1_20 0,702 
GRAF_2 0,699 
P1_10 0,698 
GJR_12 0,692 
P1_11 0,688 
KS_5 0,683 
MET_4 0,682 
P1_12 0,663 
P1_7 0,654 
KS_4 0,643 
P1_16 0,640 
MKOG_2 0,624 
GJR_5 0,618 
P1_6 0,587 
P1_3 0,505 

** Ekstrahirane komunalitete

Iz tabele 24 razberemo, da je izločenih 11 faktorjev, saj imajo začetne lastne vrednosti 

nad 1 (ostalih 92 nismo prikazovali v tabeli, saj so imeli začetne vrednosti pod 1). 

Skupna pojasnjena varianca je 76 %. Pred rotacijo prvi faktor pojasnil kar 54 % celotne 

variance, ostalih deset faktorjev pa le 21 %. Zato se v nadaljevanju odločimo za oblimin 

rotacijo (delta -0,3), pri čemer smo dobili najbolj čisto strukturo.   
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Tabela 24: Lastne vrednosti in pojasnjena varianca izločenih faktorjev, metoda glavnih 
komponent 

Faktor Pred ekstrakcijo Po ekstrakciji  

Lambda % variance Kumula. % Lambda % variance Kumula. % Lambda 

1 55,756 54,132 54,132 55,756 54,132 54,132 24,058 

2 6,105 5,927 60,059 6,105 5,927 60,059 15,415 

3 3,238 3,144 63,203 3,238 3,144 63,203 23,576 

4 2,768 2,687 65,890 2,768 2,687 65,890 23,926 

5 1,983 1,925 67,815 1,983 1,925 67,815 25,209 

6 1,671 1,622 69,437 1,671 1,622 69,437 19,429 

7 1,547 1,502 70,939 1,547 1,502 70,939 28,404 

8 1,423 1,382 72,321 1,423 1,382 72,321 21,547 

9 1,357 1,317 73,638 1,357 1,317 73,638 17,836 

10 1,240 1,203 74,842 1,240 1,203 74,842 20,597 

11 1,029 0,999 75,841 1,029 0,999 75,841 20,156 

 

Korelacijska matrika med faktorji (tabela 25) nam pokaže, ali so faktorji po rotaciji ostali 

dokaj neodvisni. Ugotavljamo, da korelacije niso visoke, polovica izmed njih se giblje 

med 0,300 in 0,400, najvišje korelacije se kažejo med faktorji:  F1 in F7 (0,408), F7 in 

F5 (-0,446) in F7 in F8 (0,417), kjer gre za pojme, ki se tudi teoretično povezujejo med 

seboj. Uporaba jezika za zapomnitev, metajezik se povezuje z dojemanjem količin, 

predmatematičnim mišljenjem in štetjem. Sledenje pa se povezuje še s 

poimenovanjem in razumevanjem besed, izražanjem, prepoznavanjem in 

imenovanjem barv ter metaliterarnimi spretnostmi in metajezikovnim zavedanjem časa 

in prostora.  

Tabela 25: Korelacijska matrika med faktorji po metodi glavnih komponent 

Komponenta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 1,000 ,261 -,333 ,285 -,377 ,281 ,408 ,301 ,273 ,331 ,367 
2 ,261 1,000 -,173 ,257 -,188 ,328 ,145 ,078 ,226 ,323 ,180 
3 -,333 -,173 1,000 -,343 ,358 -,320 -,389 -,259 -,209 -,325 -,352 
4 ,285 ,257 -,343 1,000 -,353 ,383 ,363 ,323 ,310 ,317 ,253 
5 -,377 -,188 ,358 -,353 1,000 -,308 -,426 -,374 -,294 -,325 -,265 
6 ,281 ,328 -,320 ,383 -,308 1,000 ,283 ,170 ,209 ,316 ,246 
7 ,408 ,145 -,389 ,363 -,426 ,283 1,000 ,417 ,356 ,329 ,332 
8 ,301 ,078 -,259 ,323 -,374 ,170 ,417 1,000 ,343 ,204 ,313 
9 ,273 ,226 -,209 ,310 -,294 ,209 ,356 ,343 1,000 ,235 ,216 
10 ,331 ,323 -,325 ,317 -,325 ,316 ,329 ,204 ,235 1,000 ,298 
11 ,367 ,180 -,352 ,253 -,265 ,246 ,332 ,313 ,216 ,298 1,000 
Metoda rotacije: Oblimin z normalizacijo Kaiser. 
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V nadaljevanju predstavljamo rotirane faktorske matrike po poševnokotni oblimin 

rotaciji glede na dobljene faktorje. Dobljene faktorje bomo poimenovali in jih opisali. Pri 

poimenovanju se bomo osredotočali predvsem na tiste spremenljivke, ki imajo večje 

faktorske uteži (Šifrer in Bren, 2011). Iz tabel 26–36 je razvidno, da je rotirana faktorska 

matrika boljša rešitev, saj se spremenljivke enakomerneje in smiselno porazdeljujejo 

med faktorje. Dve spremenljivki imata vrednosti sicer manjše od 0,3 (MET_7: Otroka 

zanima učenje pisanja, branja in računanja; PER_4: Otrok zmore risati serije vzorcev: 

razume zaporedje, ga upošteva ter nariše (npr. žoga – zvezda-žoga-zvezda), vendar 

se gibljeta med 0,250 in 0,300, zato ju za nadaljnjo analizo ne bomo izločili iz analize. 

S pomočjo rotirane faktorske matrike smo pridobili 11 faktorjev (tabele 26–36). 

Prvi faktor (tabela 26) pojasnjuje 54 % variance, poimenovali smo ga uporaba jezika 
za zapomnitev, metajezik. Najbolj ga opisujejo indikatorji, prikazani v tabeli 26. Prvi 

faktor torej predstavljajo indikatorji, ki so v vprašalniku umeščeni na področja 

verbalnega spomina, govorno-jezikovnega izražanja in razumevanja ter 

predopismenjevalne veščine. Glede na vsebino indikatorjev lahko povzamemo, da 

faktor združuje zapomnitev, poslušanje in sledenje pogovoru, razumevanje in uspešno 

glasovno analizo, razumevanje strukture jezika ter ritmiziranje v povezavi z motoričnimi 

gibi. Eden izmed indikatorjev: GJR_2_ Otrok posluša in sledi pogovorom ter temam, o 

katerih se pogovarjate v skupini je z nižjo vrednostjo nasičen tudi s 5. faktorjem: 

poimenovaje ter razumevanje besed, izražanje, poznavanje in imenovanje barv. 

Tabela 26: Rotirana faktorska matrika po oblimin rotaciji (1. faktor: uporaba jezika za 
zapomnitev, metajezik) 

1. faktor: uporaba jezika za zapomnitev, metajezik. 
Indikatorji: 

faktor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

VSPOM_3_si_zapomni_podatke_primere_navodila_napotke  0,457           

GJR_2_posluša_in_sledi_pogovorom_ter_temam  0,425    -0,330       

PROP_11_razume_da_so_besede_sestavljene_iz_ločenih_glasov  0,367           

PROP_10_si_uspešno_zapomni_besedilo_in_melodijo_zapete_pesmi  0,358           

VSPOM_2_si_zapomni_več_stvari_hkrati  0,358           

PROP_8_zmožen_ritmiziranja_pesmic_izštevank_s_ploskanjem  0,344           

PROP_5_uspešno_slušno_razlikuje_glasove_jezika  0,338           

P1_15_samostojno_najde_pripomočke  0,335           

PROP_9_upešno_zapomni_besedilo  0,311           
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Drugi faktor (tabela 27) pojasni 6 % variance, poimenovali smo ga ustrezno in 
socialno sprejemljivo vedenje v visoko strukturiranih situacijah in družbi, 
poudarjena vztrajnost, samoregulacija z upoštevanjem zunanjosti. Najbolj ga 

pojasnjujejo indikatorji, prikazani v tabeli 27. Drugi faktor torej predstavljajo indikatorji, 

ki so v vprašalniku umeščeni na področje pozornosti, koncentracije, vedenja in 

uravnavanja vedenja, eden izmed indikatorjev s področja govorno-jezikovnega 

izražanja in razumevanja: GJR_3: Otrok brez težav posluša in razume tudi ob 

prisotnosti drugih zvokov, motečih dejavnikov ali hrupa v ozadju se povezuje tudi s 

prvim faktorjem, ki se nanaša na uporabo jezika za zapomnitev in metajezik.   

Tabela 27: Rotirana faktorska matrika po oblimin rotaciji (2. faktor: ustrezno in socialno 
sprejemljivo vedenje v visoko strukturiranih situacijah in družbi, poudarjena vztrajnost, 
samoregulacija z upoštevanjem zunanjosti) 
 

 

Vidimo torej (tabela 27), da je področje pozornosti, koncentracije, vedenja in 

uravnavanja vedenja v vprašalniku premišljeno sestavljeno. Pet indikatorjev (P1_1, 

P1_17,P1_2,GRJ_3, P1_14) kaže povezave tudi s prvim faktorjem: uporaba jezika za 

zapomnitev, metajezik, saj se njihova vsebina navezuje tudi na zapomnitev, sledenje 

2. faktor: ustrezno in socialno sprejemljivo vedenje v visoko 
strukturiranih situacijah in družbi, poudarjena vztrajnost, 
samoregulacija z upoštevanjem zunanjosti. 
Indikatorji:  

faktor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

P1_8_se_vede_do_drugih_spoštljivo   0,769          

P1_4_zmore_počakati_da_se_mu_ugodi_ali_se_ga_pohvali   0,751          

p1_19_brez_težav_mirno_sedi   0,725          

P1_5_otrok_sledi_danim_navodilom_in_upošteva_pravila   0,706          

P1_6_je_sposoben_na_zahtevo_spremeniti_dejavnost   0,604          

P1_10_počaka_da_bo_na_vrsti_oziroma_premisli_preden_odgovori   0,599        0,358  

P1_18_v_zaprtem_prostoru_primerno_motorično_koordiniran   0,594          

P1_1_sledi_raznim_vodenim_dejavnostim_brez_prekinitev  0,378 0,520          

P1_17_sledi_zvočnim_verbalnim_dražljajem_dogodkom  0,306 0,515          

P1_2_sposoben_vzdrževati_pozornost_pri_samostojnem_izvajanju  0,353 0,494          

P1_23_otrok_razume_in_upošteva_socialna_pravila   0,471          

P1_7_vztraja_pri_nalogi   0,409          

P1_3_otrok_pri_dejavnostih_ne_moti_sovrstnikov_ali_sebe   0,396        0,309  

P1_13_je_organiziran_urejen   0,354          

GJR_3_brez_težav_posluša_in_razume  0,325 0,337          

P1_14_sposoben_samostojno_dokončati_naloge  0,320 0,326          
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dejavnostim in zvočnim/verbalnim dražljajem, poslušanju. Dva izmed indikatorjev: 

(P1_10) Otrok počaka, da bo na vrsti oziroma premisli, preden odgovori; ne odgovarja 

dokler niso vprašanja končana, ni impulziven ter (P1_3) Otrok pri dejavnostih ne moti 

sovrstnikov ali sebe se povezujeta s faktorjem 10: pogovorne spretnosti, 

sociopragmatika, pragmatična zmožnost. 

Tretji faktor (tabela 28) pojasnjuje 3 % variance, poimenovali smo ga leksikalno 
morfološka sintaktična zmožnost. Najbolj ga opisujejo indikatorji, prikazani v tabeli 

28, to so indikatorji, ki so v vprašalniku umeščeni na področje govorno-jezikovnega 

izražanja in razumevanja ter verbalnega spomina. 

Tabela 28: Rotirana faktorska matrika po oblimin rotaciji (3. faktor: leksikalno morfološka 
sintaktična zmožnost) 

3. faktor: leksikalno morfološka sintaktična zmožnost. 
Indikatorji:  

faktor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

GJR_17_govori_starosti_primerno   -0,714         

GJR_18_otrokov_govor_je_razumljiv    -0,660         

GJR_16_izgovor_je_ustrezen_50_odst    -0,623         

GJR_13_otrokovo_besedišče_je_starosti_primerno_bogato    -0,535         

GJR_15_se_izraža_starosti_primerno    -0,529         

GJR_14_zmore_povedati_čim_več_besed_na_določeno_temo    -0,481         

GJR_11_ustrezno_pripoveduje_o_doživetjih_izkušnjah    -0,424    0,319     

GJR_7_opiše_enostavno_zgodbo_po_slik_predlogi    -0,422        0,323 

GJR_10_otrok_pravilno_poimenuje_stvari_in_predmete    -0,398  -0,316       

GJR_8_zna_s_svojimi_besedami_obnoviti_zgodbo    -0,387         

VSPOM_1_zmore_ponoviti_slišano_poved    -0,356         

GJR_9_otrok_se_izraža_z_besedami_katerih_pomen_tudi_razume   -0,345  -0,321       

 

Dva izmed indikatorjev (tabela 28) se povezujeta tudi s 5. faktorjem: poimenovanje ter  

razumevanje besed, izražanje, poznavanje in imenovanje barv. To sta GRJ_10: Otrok 

pravilno poimenuje stvari in predmete ter GRJ_9: Otrok se izraža z besedami, katerih 

pomen tudi razume. Oba se nanašata tudi na razumevanje in poimenovanje. Indikator 

GRJ_11: Otrok ustrezno pripoveduje o doživetjih, izkušnjah, v katere je bil vpleten, ali 

dogodkih, ki jih je opazoval, se povezuje s faktorjem št. 7: količine, predmatematično 

mišljenje, štetje. Indikator GRJ_7: Otrok lahko na osnovi kratkega zaporedja sličic 

opiše enostavno zgodbo pa se povezuje tudi s faktorjem 11: spontana, ciljna in hotena 

uporaba jezika kot sredstva. 
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Četrti faktor (tabela 29) pojasni 3 % variance in smo ga poimenovali grafomotorična 
spretnost (koordinacija, ravnotežje, praksija, konstruktivna praksija, mentalna 
imaginacija gibov, konstruktov, uporaba objektov v gibanju). Najbolj ga opisujejo 

indikatorji, prikazani v tabeli 29, to so vsi indikatorji, ki so v vprašalniku umeščeni na 

področja motorike, dodatno pa se pojavlja indikator s področja grafomotorike: otrok 

ustrezno drži pisalo in ustrezno namesti roko na podlago. Vključitev tega indikatorja v 

četrti faktor temelji na dejstvu, da je drža pisala, namestitev roke na podlago v prvi vrsti 

motorična spretnost, ki pa vključuje še druge procese, ki so ključni za uspešno pisanje. 

Glede na vsebino indikatorjev lahko povzamemo, da faktor združuje indikatorje, 

povezane z motoričnim področjem. 

 
Tabela 29: Rotirana faktorska matrika po oblimin rotaciji (4.faktor: grafomotorična 
spretnost (koordinacija, ravnotežje, praksija, konstruktivna praksija, mentalna 
imaginacija gibov, konstruktov, uporaba objektov v gibanju). 
 

 
Peti faktor (tabela 30) pojasnjuje 2 % variance, poimenovali smo ga poimenovanje 
ter razumevanje besed, izražanje, poznavanje in imenovanje barv. Najbolj ga 

opisujejo indikatorji, prikazani v tabeli 30, ki so v vprašalniku umeščeni na grafično 

vidno-zaznavno področje, tj. percepcija in imenovanje barv ter govorno-jezikovno 

izražanje in razumevanje. Glede na vsebino indikatorjev lahko povzamemo, da faktor 

združuje poimenovanje in razumevanje besed kot tudi barv ter izražanje, torej 

semantiko.  

 

4.faktor: grafomotorična spretnost (koordinacija, ravnotežje, praksija, 
konstruktivna praksija, mentalna imaginacija gibov, konstruktov, 
uporaba objektov v gibanju). 
Indikatorji: 

faktor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

MOT_1_splošna_koordinacija_gibov_je_primerna_starosti     0,833        

MOT_2_primerno_izvede_aktivnosti_ki_zahtevajo_koordinacijo    0,801        

MOT_3_se_zna_igrati_z_žogo     0,758        

MOT_6_otrok_lahko_nekaj_sekund_stoji_na_eni_nogi     0,591        

MOT_5_zmore_posnemati_razne_gibe_prstov_dlani_rok     0,557        

MOT_4_spretno_izvaja_gibe_ki_zahtevajo_fino_motorično     0,532        

GRAF_2_ustrezno_drži_pisalo_in_ustrezno_namesti_roko_na_podlago     0,426        
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Tabela 30: Rotirana faktorska matrika po oblimin rotaciji (5. faktor: poimenovaje ter  
razumevanje besed, izražanje, poznavanje in imenovanje barv) 

 

Šesti faktor (tabela 31) pojasni 2 % variance, poimenovali smo ga družabno vedenje, 
socialno prilagojeno vedenje, vključenost. Najbolj ga opisujejo indikatorji, prikazani 

v tabeli 31, ki so v vprašalniku vsi umeščeni na področje: pozornost, koncentracija, 

vedenje in uravnavanje vedenja. Eden izmed indikatorjev (P1_20: Otrok je izven 

sobe/igralnice motorično spreten, aktiven, vendar ne teka, pleza ali hodi brezciljno in 

prekomerno naokrog) se povezuje s 4. faktorjem: grafomotorična spretnost 

(koordinacija, ravnotežje, praksija, uporaba objektov v gibanju). Prav tako se en 

indikator (P1_24: Otrok ima prijatelje, s katerimi se igra) povezuje z 9. faktorjem: 

prostor, prostorska in grafična predstava, pisni simboli, znaki. 

Glede na vsebino indikatorjev lahko povzamemo, da faktor združuje vedenje, ki je 

pogojeno z določenimi pravili, pri čemer sta poudarjeni vztrajnost in samoregulacija.  

Tabela 31: Rotirana faktorska matrika po oblimin rotaciji (6. faktor: družabno vedenje, 
socialno prilagojeno vedenje, vključenost) 

6.faktor: družabno vedenje, socialno prilagojeno vedenje, 
vključenost. 
Indikatorji: 

faktor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

P1_22_se_ne_umika_iz_socialnih_situacij       0,733      

P1_21_otrok_je_aktiven       0,729      

P1_9_otrok_sodeluje_z_vrstniki       0,526      

P1_24_otrok_ima_prijatelje_s_katerimi_se_igra       0,477   0,388   

P1_16_otrok_se_brez_težav_prilagodi_novim_situacijam       0,471      

P1_20_izven_sobe_igralnice_motorično_spreten_aktiven     0,330  0,457      

P1_11_otrok_sledi_dogajanju_ni_pozabljiv_in_ne_deluje_zasanjano       0,316      

  

 
 

5. faktor: poimenovaje ter  razumevanje besed, izražanje, poznavanje in 
imenovanje barv. 
Indikatorji:  

faktor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

PER_10_ustrezno_imenuje_barve      -0,695       

PER_9_otrok_prepozna_barve      -0,693       

GJR_4_razume_pomen_besed      -0,548       

GJR_6_otrok_razume_ustna_verbalna_navodila      -0,497       

PER_5_uspešen_pri_dejavnostih_in_igrah_vidnega_spomina      -0,360       
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Sedmi faktor (tabela 32) pojasnjuje 2 % variance, poimenovali smo ga količine, 
predmatematično mišljenje, štetje. Najbolj ga opisujejo indikatorji, prikazani v tabeli 

32, ki so v vprašalniku vsi umeščeni na predmatematično področje, kar kaže na to, da 

so bili indikatorji za to področje v vprašalniku ustrezno izbrani. Le indikator PRMAT_9: 

Otrok prepozna, kje je več ali manj (hrane, predmetov, igrač) se povezuje tudi z 8. 

faktorjem: metaliterarne spretnosti, metajezikovno zavedanje, sposobnost mentalne 

reprezentacije prostora ter potovanja skozi prostor; črkovno znanje, prvi koraki v svet 

črk. Glede na vsebino indikatorjev lahko povzamemo, da faktor združuje poznavanje, 

razumevanje, rokovanje s količinami, predmatematično mišljenje in štetje.  
 

Tabela 32: Rotirana faktorska matrika po oblimin rotaciji (7. faktor: količine, 
predmatematično mišljenje, štetje) 

 
Osmi faktor (tabela 33) pojasni 1 % variance, poimenovali smo ga metaliterarne 
spretnosti, metajezikovno zavedanje, sposobnost mentalne reprezentacije 
prostora ter potovanja skozi prostor; črkovno znanje, prvi koraki v svet črk. 
Najbolj ga opisujejo indikatorji, prikazani v tabeli 33: metaliterarne veščine; časovna in 

prostorska orientacija; grafično vidno-zaznavno področje, percepcija in imenovanje 

barv ter predopismenjevalne veščine. Eden izmed indikatorjev (P1_20: Otrok prepozna 

besede, ki imajo pomen od tistih, ki nimajo pomena, npr. vrata/trimfa) je v manjši meri 

povezan tudi s 1. faktorjem: uporaba jezika za zapomnitev, metajezik; eden (CAS_2: 

Otrok se v prostoru ustrezno orientira, npr. ko želi do določene osebe, stvari oz. ko želi 

kam drugam) je povezan z 6. faktorjem: družabno vedenje, socialno prilagojeno 

vedenje, vključenost in dva indikatorja (MET_6: Otrok razume, da imajo povedi ter 

besede začetek in konec in da so med besedami premori; PROP_1: Otrok prepozna 

7. faktor: količine, predmatematično mišljenje, štetje 
Indikatorji:  

faktor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

PRMAT_3_otrok_ustrezno_prešteje_do_deset_predmetetov_NOVO        0,789     

PRMAT_2_otrok_ustrezno_prešteje_do_štiri_predmete        0,693     

PRMAT_5_otrok_ve_da_ima_na_roki_pet_prstov        0,661     

PRMAT_1_otrok_razume_odnose_med_količino_in_številom_od_1_do_4        0,653     

PRMAT_7_sešteva_in_odšteva_oz._količinsko_logično_razmišlja        0,646     

PRMAT_6_otrok_ve_koliko_let_ima        0,573     

PRMAT_4_otrok_zmore_primerjanja_različnih_količin        0,433     

PRMAT_8_naniza_predmete_od_večjega_do_manjšega_ali_obratno        0,395     

PRMAT_9_otrok_prepozna_kje_je_več_ali_manj        0,379 0,353    



Kanalec, T. (2016). Opazovanje in ocenjevanje otrokovih predopismenjevalnih veščin.   
__________________________________________________________________________           

__________________________________________________________________________ 
     

117 
 

besede, črke, grafične simbole, ki jih je videl v preteklosti) sta povezana z 11. 

faktorjem: spontana, ciljna in hotena uporaba jezika kot sredstva. 

 
Tabela 33: Rotirana faktorska matrika po oblimin rotaciji (8. faktor: metaliterarne 
spretnosti, metajezikovno zavedanje, sposobnost mentalne reprezentacije prostora ter 
potovanja skozi prostor; črkovno znanje, prvi koraki v svet črk) 

8. faktor: metaliterarne spretnosti, metajezikovno zavedanje, 
sposobnost mentalne reprezentacije prostora ter potovanja skozi 
prostor; črkovno znanje, prvi koraki v svet črk 
Indikatorji:  

faktor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

MET_6_razume_da_imajo_povedi_ter_besede_začetek_in_konec         0,610   0,378 

MET_5_otrok_razume_da_beremo_po_vrsticah         0,591    

MET_2_otrok_razume_da_jezikovne_zapise_v_knjigah_beremo         0,587    

MET_1_otrok_razume_da_lahko_govor_zapišemo         0,531    

MET_4_zna_uporabljati_knjigo         0,521    

MET_3_prepozna_besedne_zapise_kot_besede         0,497    

CAS_2_se_v_prostoru_ustrezno_orientira       0,306  0,474    

PROP_1_prepozna_besede_črke_grafične_simbole         0,460   0,323 

PROP_6_sprejema_in_ustrezno_ponovi_nove_besede         0,424    

PROP_3_prepozna_besede_ki_imajo_pomen  0,390       0,407    

GRAF_4_otrok_je_zmožen_prepisati_enostavne_besede         0,385    

GRAF_3_otrok_razlikuje_grafeme_od_drugih_znakov         0,366    

CAS_1_ustrezno_sledi_navodilom         0,330    

PROP_7_nauci_kratke_pesmice         0,320    

MET_7_otroka_zanima_učenje_pisanja_branja_in_računanja         0,292 0,288   

 
Deveti faktor (tabela 34) pojasnjuje 1 % variance; poimenovali smo ga prostor, 
prostorska in grafična predstava, pisani simboli, znaki. Najbolj ga opisujejo 

indikatorji, prikazani v tabeli 34, ki so v vprašalniku umeščeni na področja: grafično 

vidno-zaznavno področje, percepcija in imenovanje barv; govorno-jezikovno 

razumevanje in izražanje ter grafemsko zavedanje, grafomotorika.  

Štirje indikatorji (tabela 34) se povezujejo tudi z drugimi faktorji, in sicer: GJR_5: Otrok 

ne potrebuje neprestanega ponavljanja sporočil z 2. faktorjem. PER_6: Otrok preriše 

enostavni geometrijski lik (npr. trikotnik, krog, kvadrat, križ) na tak način, da je 

prepoznaven, tj., da je prepoznavna oblika ne glede na natančnost s 5. in 11. faktorjem. 

In PER_2: Otrok zna narisati škarje ob gledanju nanje (pri tem upošteva križanje rezil) 
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z 11. faktorjem. Glede na vsebino indikatorjev lahko povzamemo, da faktor združuje 

področje prostora, pisanih simbolov in znakov.  

 
Tabela 34: Rotirana faktorska matrika po oblimin rotaciji (9.faktor: prostor, prostorska in 
grafična predstava, pisni simboli, znaki). 

9.faktor: prostor, prostorska in grafična predstava, pisni simboli, 
znaki. 
Indikatorji:  

faktor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

PER_7_otrokove_risbe_so_primerne_starosti          0,581   

PER_8_primerno_uporabi_prostor          0,548   

PER_2_zna_narisati_škarje          0,545  0,311 

PER_1_zna_narisati_človeško_figuro          0,467   

PER_6_preriše_enostavni_geometrijski_lik      -0,365    0,398   

GJR_5_otrok_ne_potrebuje_neprestanega_ponavljanja_sporočil   0,334       -0,391  0,359 

PER_3_zaznava_podobnosti_in_razlike_v_vidnem_materialu          0,368   

GRAF_1_zna_bolj_ali_manj_natančno_napisati_svoje_ime          0,347   

 
Deseti faktor (tabela 35) pojasni 1 % variance, poimenovali smo ga pogovorne 
spretnosti, sociopragmatika, pragmatična zmožnost. Najbolj ga opisujejo 

indikatorji, prikazani v tabeli 35. Nasičen je z indikatorji, ki so v vprašalniku umeščeni 

na področja: komunikacija, sociopragmatika; pozornost, koncentracija, vedenje in 

uravnavanje vedenja ter metakognicija.  

Tabela 35: Rotirana faktorska matrika po oblimin rotaciji (10. faktor: pogovorne 
spretnosti, sociopragmatika, pragmatična zmožnost) 

10. faktor: pogovorne spretnosti, sociopragmatika, pragmatična 
zmožnost 
Indikatorji: 

faktor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

KS_2_zmožen_dalj_časa_vztrajati_pri_isti_temi_pogovora           0,536  

KS_3_zmožen_večjega_števila_pogovornih_izmen           0,519  

KS_1_upošteva_izmenjave_v_pogovoru   0,310        0,478  

P1_12_otrok_ve_kje_ima_stvari_jih_ne_pozabi_in_ne_izgublja       0,347    0,469  

MKOG_2_razume_da_ga_lahko_ropot_moti          0,434  

KS_4_opredeli_tako_da_pokaže_s_prstom_opiše_lastnosti           0,413  

PER_4_zmore_risati_serije_vzorcev          0,2720,285  

 

Eden izmed indikatorjev (tabela 35) (KS_1: Otrok upošteva izmenjave v pogovoru 

(pove, vpraša; počaka, da je na vrsti) se povezuje tudi z 2. faktorjem: ustrezno in 

socialno sprejemljivo vedenje v visoko strukturiranih situacijah in družbi, poudarjena 
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vztrajnost, samoregulacija z upoštevanjem zunanjosti, eden (P1_12: Otrok ve, kje ima 

stvari, jih ne pozabi in ne izgublja) pa s 6. faktorjem: družabno vedenje, socialno 

prilagojeno vedenje, vključenost. 

 

Enajsti faktor (tabela 36) pojasnjuje 1 % variance, poimenovali smo ga spontana, 
ciljna in hotena uporaba jezika kot sredstva. Najbolj ga opisujejo indikatorji, 

prikazani v tabeli 36, ki so v vprašalniku umeščeni na področja: predopismenjevalne 

veščine; komunikacija, sociopragmatika; govorno-jezikovno razumevanje in izražanje 

ter metakognicija. Dva indikatorja: KS_5: Če otrok česa ne razume, se tega zaveda in 

se ustrezno odzove (prosi za ponovitev, pojasnitev, dopolnitev, razlago; pokaže, da ni 

razumel) in GJR_12: Otrok je zmožen jasno izraziti svoje misli, čustva in potrebe se 

povezujeta s 3. faktorjem: leksikalno morfološka sintaktična zmožnost. 

Tabela 36: Rotirana faktorska matrika po oblimin rotaciji (11. faktor: spontana, ciljna in 
hotena uporaba jezika kot sredstva) 

11.faktor: spontana, ciljna in hotena uporaba jezika kot sredstva 
Indikatorji: 

faktor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

PROP_13_se_spontano_igra_verbalno            0,621 

PROP_2_otrok_prepozna_rime            0,565 

KS_5_Če_otrok_česa_ne_razume_se_tega_zaveda    -0,309        0,487 

PROP_4_otrok_sam_išče_rime_na_določene_besede            0,442 

GJR_1_razume_prenesene_pomene_in_sporočila            0,436 

GJR_12_otrok_je_zmožen_jasno_izraziti_svoje_misli_čustva    -0,379        0,391 

MKOG_1_razume_da_lahko_izboljša_pomnjenje            0,333 

PROP_12_spontano_uporablja_zapise_črk            0,331 

 

Dobljene faktorje smo primerjali z raziskavo J. Novšak Brce idr. (2014), ki so s 

faktorizacijo 104 spremenljivk vprašalnika dela A dobile prav tako 11 faktorjev – 

področij (oblimin rotacija, delta = -0,1, 73,891 % pojasnjene variance; KMO = 0,981, 

Bartlettov test, tveganje < 0,001).  

 

Enajst faktorjev so poimenovale (Novšak Brce, 2014, str. 173): 

1. jezik/govor/komunikacija, verbalni spomin in sposobnost priklica besed, 

2. omejitve, koncentracija, osredotočenost, vedenje, ki je omejeno s pravili, 

3. vidno-grafična raven, zaporedja, figure, oblike, 
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4. socialna raven, interakcije z drugimi, 

5. matematična raven, razumevanje koncepta barve, imenovanje barv, časovna in 

prostorska orientacija, razumevanje časa in prostora, razumevanje in rokovanje 

s števili, količinami, 

6. metaliterarne veščine, metajezikovne veščine, fonološko zavedanje, 

7. motorične spretnosti in koordinacija, 

8. organiziranost, urejenost, asertivnost/postavljanje zase, dajanje pobud, 

9. metakognitivne sposobnosti in sposobnost rimanja, 

10. avtonomija, samostojnost pri usmerjanju svojega vedenja za dokončanje 

naloge, fokusno vedenje,  

11. sociopragamtične spretnosti, pozornost, koncentracija in reguliranje vedenja.  

Ugotavljamo, da smo – tako kot v raziskavi J. Novšak Brce idr. (2014) – s faktorizacijo 

indikatorjev, vključenih v vprašalnik, dobili 11 faktorjev. Vsebinska primerjava 

poimenovanja dobljenih faktorjev med obema raziskavama pokaže, da se veliko število 

indikatorjev združuje na podoben način. Razlike so pri nasičenosti indikatorjev s 

področij: časovna in prostorska orientacija; grafično vidno-zaznavno področje, 

percepcija in imenovanje barv ter pozornost, koncentracija, vedenje in uravnavanje 

vedenja. Vzroke za razlike lahko iščemo v numerusu vzorca, saj je bila predhodna 

raziskava opravljana na vzorcu, ki je bil dvakrat večji od našega. Naš vzorec je bil 

oblikovan namensko za raziskavo in ni reprezentativen, kar lahko prispeva k različnim 

rezultatom. 
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4.4 Rezultati t-testa 

S pomočjo t-testa smo želeli ugotoviti, ali obstaja statistično pomembna razlika med 

dvema skupinama otrok, to je skupino otrok, za katere vzgojiteljice menijo, da 

odstopajo v razvoju (vključno z že usmerjenimi otroki) (ES), in skupino otrok, za katere 

vzgojiteljice menijo, da ne odstopajo v razvoju (KS) glede na vsoto točkovanja 

posameznih področij v vprašalniku. V tabeli 37 so predstavljeni dobljeni rezultati.  

Tabela 37: Testiranje homogenosti varianc (Levenov preizkus) za posamezna področja 
in t-test za odvisne spremenljivke 

Odvisne spremenljivke F P t Stopnje 
prostosti 

P (2-
tailed) 

Pozornost, koncentracija, vedenje in uravnavanje vedenja 1,128 0,289 -10,778 198 0,000 

Motorika  -9,427 151,071 0,000 
Komunikacija, sociopragmatika  -10,241 167,712 0,000 
Govorno-jezikovno razumevanje in izražanje  -10,869 140,010 0,000 
Verbalni spomin  -8,989 157,492 0,000 
Grafično vidno-zaznavno področje, percepcija in ime. barv  -8,571 150,234 0,000 
Časovna in prostorska orientacija  -6,243 158,775 0,000 
Metaliterarne veščine  -6,515 152,881 0,000 
Predopismenjevalne veščine  -8,825 161,697 0,000 
Grafemsko zavedanje, grafomotorika  -6,479 160,898 0,000 
Predmatematične veščine  -8,255 118,475 0,000 
Metakognicija  -8,573 177,364 0,000 
ES – otroci, za katere vzgojiteljice menijo, da odstopajo v razvoju 

KS – otroci, za katere vzgojiteljice menijo, da ne odstopajo v razvoju 

Predpostavka o homogenosti varianc je izpolnjena, ko je stopnja tveganja pri 

Levenovem  preizkusu večja od 5 % (Kožuh in Vogrinc, 2009).  Levenov F-test v tabeli 

37 kaže, da je predpostavka o homogenosti varianc izpolnjena (tveganje 5 %) le pri 

eni spremenljivki (pozornost in koncentracij, p = 0,289), zato smo v tem primeru 

uporabili obliko t-testa za privzeti enaki varianci. Levenov F-test kaže, da se varianci 

vzorcev statistično pomembno razlikujeta pri 11 spremenljivkah (motorika, p = 0,000; 

komunikacija in sociopragmatika, p = 0,005; govorno-jezikovno izražanje in 

razumevanje, p = 0,000; verbalni spomin, p = 0,000; grafično vidno-zaznavno 

področje, p = 0,000; percepcija in imenovanje barv, p = 0,000; časovna in prostorska 

orientacija, p = 0,000; metaliterarne veščine, p = 0,000; predopismenjevalne veščine, 

p = 0,000; grafemsko zavedanje, grafomotorika, p = 0,000; metakognicije, p = 0,025; 

predmatematične veščine, p = 0,000), saj predpostavka o homogenosti varianc ni 
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izpolnjena. Zato smo za te spremenljivke uporabili obliko t-testa za privzeti različni 

varianci.  

 

Ugotovili smo, da se skupini med seboj statistično pomembno razlikujeta pri vseh 

vključenih odvisnih spremenljivkah, kar smo potrdili  s t-testom pri tveganju, manjšem 

od 5 % (tabela 37).  

S pomočjo primerjave aritmetičnih sredin obeh skupin otrok, ki po oceni vzgojiteljice 

odstopajo v razvoju, in otrok, ki po oceni vzgojiteljice ne odstopajo v razvoju, smo 

ugotovili, da se ti dve skupini najbolj razlikujeta na področju govorno-jezikovnega 
izražanja (t = -10,869; p = 0,000), komunikacije in sociopragmatike (t = -10,241, 

p = 0,000), pozornosti in koncentracije (t = -10,778; p = 0,000), motorike (t = -9,427, 

p = 0,000) in predopismenjevalnih veščin (t = -8,825; p = 0,000). 

Otroci s kasnejšimi bralno-napisovalnimi težavami v času šolanja že v predšolskem 

obdobju izkazujejo odstopanja in težave na področju govorno-jezikovnega razvoja 

(Catts 1997; Magajna, 2008; Gillis, 2011; Ozbič idr., 2012), kar je značilno tudi za 

otroke s kasnejšimi učnimi težavami pri matematiki (Geary, 2004, v Kavkler, 2011). 

Jezik je namreč smiselni sistem pomenov in pravil, ki urejajo pomene/simbole.  

Med zaznavnimi sposobnostmi je pozornost zelo pomembna, saj omogoča otroku 

selektivno usmerjanje miselne energije. Kasnejše pisanje in branje namreč zahtevata, 

da so otroci sposobni svojo pozornost nadzorovati, usmerjati in sistematično premikati 

v določenem zaporedju (Horvat in Magajna, 1989, str. 216). Otrok s selekcioniranim 

zaznavanjem zaznava kompleksne dražljaje. Mlajši otroci imajo večje težave s 

selektivnim usmerjanjem pozornosti na specifične dražljaje, kar se s starostjo otrok 

zmanjšuje (Pečjak, 2000). Določena skupina otrok že v predšolskem obdobju kaže  

znake, ki bi lahko kazali na rizičnost za kasnejši razvoj motnje pozornosti in 

koncentracije (Magajna, 2008; Gooch idr., 2014). Na področju pozornosti in 

koncentracije imajo izvršilne funkcije (Lazek idr., 2004, v Hudoklin, 2011) pomembno 

vlogo, saj predstavljajo kompleksen pojem, ki je tesno povezan s spominom in 

pozornostjo ter z učenjem. Zato so ključne za uspešno delovanje otroka v kasnejšem 

šolskem okolju. 
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Ugotovili smo, da se skupini razlikujeta tudi na področju predopismenjevalnih veščin, 

kamor je vključen splet velikega števila sposobnosti, spretnosti in veščin, npr. vidno in 

slušno zaznavanje, ki sta ključna za uspešno branje in pisanje ter računanje (Pečjak, 

2000). Vključujeta ne le organski, temveč tudi procesni in kognitivni del. Črkovno 

znanje in fonološko zavedanje, ki ga otrok prinese iz vrtca oz. iz spodbudnega 

družinskega okolja, naj bi imelo neposreden in večji vpliv na bralni uspeh otroka v 

drugem razredu, kot ga ima učenje branja v prvem razredu (Whitehurst in Lonigan 

2002). Glasovno zavedanje je ključno za kasnejše uspešno branje in pisanje (Jurišić, 

2001; Pečjak, 2003), ki izhaja iz ustreznega zaznavnega razvoja in fonološkega 

sistema otroka. Predopismenjevalne veščine, ki jih otroci pridobijo v predšolskem 

obdobju, so izrednega pomena za kasnejšo šolsko uspešnost (Catts, 1997; Lowenthal, 

1998; Catts idr., 2001; Steele, 2004; Catts, 2009; Gillis, 2011; Coker in Ritchey, 2014; 

Gooch idr., 2014; Partanen in Siegel, 2014), hkrati pa lahko že v predšolskem obdobju 

s pomočjo prediktorjev prepoznamo otroke, ki so potencialno rizični za razvoj kasnejših 

učnih težav v času šolanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kanalec, T. (2016). Opazovanje in ocenjevanje otrokovih predopismenjevalnih veščin.   
__________________________________________________________________________           

__________________________________________________________________________ 
     

124 
 

4.5 Rezultati in interpretacija analize variance (ANOVE) 

Predpostavka o homogenosti variance ni izpolnjena, saj smo ugotovili, da stopnja 

tveganja pri Levenovem preizkusu ni bila večja od 5 %. Za analizo variance smo 

uporabili alternativni preizkus Welch (Kožuh in Vogrinc, 2009), s pomočjo katerega 

smo ugotovili statistično pomembne razlike med tremi skupinami otrok: ES1, ES2 in 

KS (tabela 38). 

Tabela 38: Test enakosti aritmetičnih sredin po Welchu 

 
Odvisne spremenljivke 

Stat. 
vrednost 

St. 
prostosti 

1 

St. 
prostosti 

2 
p 

Pozornost, koncentracija, vedenje in uravnavanje 
vedenja 

57,669 2 41,211 0,000 

Motorika 48,120 2 38,669 0,000 
Komunikacija, sociopragmatika 68,336 2 43,274 0,000 
Govorno-jezikovno razumevanje in izražanje 75,370 2 39,120 0,000 
Verbalni spomin 45,971 2 39,515 0,000 
Grafično vidno-zaznavno področje, percepcija in 
imenovanje barv 

39,092 2 38,761 0,000 

Časovna in prostorska orientacija 19,463 2 38,066 0,000 
Metaliterarne veščine 22,727 2 38,286 0,000 
Predopismenjevalne veščine 55,758 2 41,839 0,000 
Grafemsko zavedanje, grafomotorika 22,858 2 39,427 0,000 
Predmatematične veščine (dodano vprašanje)  34,865 2 35,716 0,000 
Metakognicija 48,717 2 41,410 0,000 

 

Test enakosti aritmetičnih sredin preizkusa Welch nam pove, da razlika med skupinami 

obstaja. Ker smo našli statistično značilne razlike, smo naredili teste post hoc na 

faktorju, da  proučimo razlike med njimi, saj nas je zanimalo tudi, v katerih kompozitnih 

spremenljivkah se skupine razlikujejo med seboj. Kadar postavka o homogenosti 

varianc ni izpolnjena, se najpogosteje izbere test Games-Howell (Kožuh in Vogrinc, 

2009). 
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Tabela 39: Multipla primerjava testa post hoc s popravkom Games-Howell 

Skupine otrok Skupine otrok Razlika med aritmetičnimi 

sredinami 

p 

ES2 
ES1 -36,04011* 0,044 

KS -107,81544* 0,000 

ES1 KS -71,77533* 0,000 

ES2 – otroci, ki so usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in DSP 

ES1 – otroci, za katere je vzgojiteljica ocenila, da odstopajo v razvoju 

KS – otroci, za katere je vzgojiteljica ocenila, da ne odstopajo v razvoju 

 
Iz tabele 39 razberemo, da so med vsemi tremi skupinami statistično pomembne 

razlike v aritmetičnih sredinah, kar pokažejo rezultati multiple primerjave post hoc testa 

s popravkom Games-Howell pri tveganju, manjšem od 5 %. Podatki nam kažejo (tabela 

39), da obstajajo statistično pomembne razlike med ES2 in ES1 (p =0 ,000), statistično 

pomembna razlika obstaja tudi med ES1 in KS (p = 0,000) in statistično pomembne 

razlike so med ES2 in ES1 (p = 0,044) pri tveganju, manjšem od 5 %.  

Izračunali smo preizkuse post hoc (tabela 39) za preverjanje statistične pomembnosti 

razlik med aritmetičnimi sredinami treh vzorčnih skupin. Ugotovili smo že (tabela 39), 

da se vzorčne aritmetične sredine treh skupin med seboj statistično pomembno 

razlikujejo, želeli pa smo ugotoviti, ali se statistično pomembno razlikujejo pri vseh 

kompozitnih spremenljivkah ter katere so te spremenljivke.  

Rezultati v tabeli 40 kažejo, da se na ravni tveganja, ki je manjše kot 5 %, kažejo razlike 

med naslednjimi vzorčnimi skupinami (ES1, ES2 in KS). Ugotavljamo, da so statistično 

pomembne razlike med ES2 in KS v razvoju pri vseh dvanajstih odvisnih 

spremenljivkah (p = 0,000). Nadalje ugotavljamo, da obstajajo statistično pomembne 

razlike ES1 in KS prav tako pri vseh dvanajstih odvisnih spremenljivkah (p = 0,000). 

Podatki kažejo tudi razlike med ES2 in ES1, vendar le pri nekaterih spremenljivkah 

(tabela 40). Pregled posameznih statistično pomembnih razlik kaže, da se skupini 

statistično pomembno razlikujeta na ravni tveganja, ki je manjša od 5 %, pri naslednjih 

štirih odvisnih spremenljivkah: komunikacija, sociopragmatika (p = 0,043), govorno-

jezikovno razumevanje in izražanje (p = 0,007), predopismenjevalne veščine 

(p = 0,003), metakognicija (p = 0,000). Podatki kažejo, da ravno ta področja razlikujejo 

otroke, ki so dejansko usmerjeni, od ostalih, ki izkazujejo odstopanja, a niso usmerjeni. 
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Tabela 40: Preizkus post hoc za razlike med skupinami z upoštevanjem popravka 
Games-Howell, multipla primerjava 

Odvisna spremenljivka Skupine 
otrok 

Skupine 
otrok 

Razlika med 
aritmetičnimi 

sredinami 

p 

Pozornost, koncentracija, vedenje in uravnavanje 
vedenja 

ES2 ES1 -4,37739 0,450 
ES2 KS -22,74643* 0,000 
ES1 KS -18,36903* 0,000 

Motorika ES2 ES1 -2,25651 0,118 
ES2 KS -6,65076* 0,000 
ES1 KS -4,39424* 0,000 

Komunikacija, sociopragmatika ES2 ES1 -1,95382* 0,024 
ES2 KS -5,93013* 0,000 
ES1 KS 1,95382* 0,024 

Govorno-jezikovno razumevanje in izražanje ES2 ES1 -7,90483* 0,015 
ES2 KS -21,75297* 0,000 
ES1 KS -13,84813* 0,000 

Verbalni spomin ES2 ES1 -,97436 0,062 
ES2 KS -2,60373* 0,000 
ES1 KS -1,62937* 0,000 

Grafično vidno-zaznavno področje, percepcija in 
imenovanje barv 

ES2 ES1 -2,75557 0,285 
ES2 KS -9,48644* 0,000 
ES1 KS -6,73088* 0,000 

Časovna in prostorska orientacija ES2 ES1 -,65120 0,418 
ES2 KS -1,78888* 0,005 
ES1 KS -1,13768* 0,000 

Metaliterarne veščine ES2 ES1 -2,68087 0,191 
ES2 KS -6,42237* 0,001 
ES1 KS -3,74150* 0,000 

Predopismenjevalne veščine ES2 ES1 -7,10459* 0,004 
ES2 KS -16,01733* 0,000 
ES1 KS -8,91274* 0,000 

Grafemsko zavedanje, grafomotorika ES2 ES1 -1,27001 0,259 
ES2 KS -3,47416* 0,000 
ES1 KS -2,20415* 0,000 

Predmatematične veščine ES2 ES1 -2,68343 0,308 
ES2 KS -8,08481* 0,000 
ES1 KS -5,40138* 0,000 

Metakognicija ES2 ES1 -1,42653* 0,002 
ES2 KS -2,85742* 0,000 
ES1 KS -1,43089* 0,000 

 
ES2 – otroci, ki so usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in DSP 

ES1 – otroci, za katere je vzgojiteljica ocenila, da odstopajo v razvoju 

KS – otroci, za katere je vzgojiteljica ocenila, da ne odstopajo v razvoju 
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Skupini ES1 in ES2 se ne razlikujeta statistično pomembno pri sedmih spremenljivkah 

(tabela 40): pozornost, koncentracija, vedenje in uravnavanje vedenja (p = 0,609), 

motorika (p = 0,054), verbalni spomin (p = 0,062), grafično vidno-zaznavno področje, 

percepcija in imenovanje barv (p = 0,247), časovna in prostorska orientacija 

(p = 0,257), metaliterarne veščine (p = 0,082), grafemsko zavedanje, grafomotorika 

(p = 0,219) in predmatematične veščine (p = 0,126). 

Ugotavljamo, da se ES2 in ES1 statistično pomembno razlikujeta pri manj kot polovici 

spremenljivk (tabela 40). Ker pa smo predhodno izračunali že razlike glede na vsoto 

celotnega točkovanja dela A in ugotovili, da so se pokazale statistično pomembne 

razlike na ravni tveganja, manjšega od 5 %, ugotavljamo, da obstajajo statistično 

pomembne razlike tudi med ES2 in ES1, pri čemer je tveganje manjše od 5 %. 

Zavedamo pa se, da ne obstajajo statistično pomembne razlike pri vseh odvisnih 

spremenljivkah, kar je zelo zanimiv podatek tako za kritiko postopka usmerjanja kot 

tudi za razumevanje prediktorjev potencialno rizičnih otrok za razvoj UT/SUT.  

S pomočjo ANOVE preizkusa post hoc za razlike med skupinami Games-Howell smo 

ugotovili, da dosegajo otroci, ki so usmerjeni v predšolski program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (ES2), in otroci, ki po oceni vzgojiteljice 

odstopajo v razvoju (vendar niso usmerjeni) (ES1), statistično pomembno nižje 

rezultate v primerjavi z otroki, ki po mnenju vzgojiteljice ne odstopajo v razvoju.  

Statistični podatki za leto 2013/2014 kažejo, da je v predšolskem obdobju usmerjenih 

približno 1 % otrok. Postopek usmeritve temelji na izrazitih odstopanjih otroka na enem 

ali več področjih razvoja/zaznavanja. Postopek usmerjenja ima več korakov: otrok je 

obravnavan s strani strokovnjakov različnih profilov, kjer se oblikuje poglobljena 

diagnostična ocena otrokovega funkcioniranja.  

Podatki naše raziskave kažejo, da obstajajo razlike med skupino otrok, ki po oceni 

vzgojiteljice odstopajo v razvoju, in skupino otrok, ki po oceni vzgojiteljice ne odstopajo 

v razvoju. Razlike med aritmetičnimi sredinami obeh skupin kažejo, da dosegajo otroci, 

ki po oceni vzgojiteljice odstopajo v razvoju na vseh področjih, ki smo jih vključili v 

vprašalnik, nižje rezultate pri točkovanju v primerjavi s skupino otrok, ki ne odstopa v 

razvoju. Rezultate svoje raziskave podkrepimo s pomočjo tuje (Catts idr., 2001; 

Chamers, Cheung in Slavin, 2006; Johnson idr., 2009; Lonigan,  Allan in Lerner, 2011; 
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Gooch idr., 2014; Partanen in Siegel, 2014) kot tudi slovenske literature (Ozbič idr., 

2012; Bider Petelin, 2014; Grginič, 2005; Ozbič idr., 2014; Štrekelj, 2014), saj so avtorji 

ugotovili, da obstaja skupina otrok, ki kaže določena odstopanja na določenih področjih 

razvoja že v predšolskem obdobju. Avtorji (Catts idr., 2001; Chamers, Cheung in 

Slavin, 2006; Johnson idr., 2009; Lonigan,  Allan in  Lerner, 2011; Gooch idr., 2014; 

Partanen in Siegel, 2014) poudarjajo, kako pomembno je, da otrok v predšolskem 

obdobju razvije temeljne spretnosti in veščine, ki so potrebne za kasnejše učenje 

branja, pisanja in računanja in dodajajo (Catts idr., 2001; Chamers, Cheung in Slavin, 

2006; Johnson idr., 2009; Lonigan,  Allan in  Lerner, 2011; Gooch idr., 2014; Partanen 

in Siegel, 2014), da bi morali že v predšolskem obdobju otroke z odstopanji na področju 

predakademskih spretnosti prepoznati in jim ustrezno pomagati. 

Dobljeni podatki na našem vzorcu govorijo o pomembni vlogi vzgojiteljice pri 

opazovanju, prepoznavanju in ocenjevanju otrokovih razvojnih področij, kar poudarjajo 

tudi slovenske (Ozbič idr., 2012; Ozbič idr., 2014) in tuje avtorice (Lowenthal, 1998; 

Steele, 2004; Gillis, 2011) in kar so z raziskavami v tujini tudi potrdili (Teisl, Mazzocco 

in Myers, 2001; Tiley, D'Amanto in Koehler-Hak, 2014). V slovenskem prostoru se te 

pomembne vloge vzgojiteljice ne zavedamo v zadostni meri niti ni uveljavljeno 

sistematično opazovanje in ocenjevanje razvojnih področij.  

Ugotovitev, da se skupina otrok, ki so usmerjeni (ES2), in skupina otrok, ki po oceni 

vzgojiteljice odstopajo v razvoju vendar niso usmerjeni (ES1), ne razlikujeta pri 

točkovanju na osmih posameznih področjih, vključenih v vprašalniku, opozarjajo pa 

nas na to, da sta si ti dve skupini po doseženem številu točk na vprašalniku podobni, 

kar pomeni, da obstaja določen delež otrok, ki kažejo izrazita odstopanja na določenih 

področjih razvoja, a niso prepoznani in jim ni nudena podpora in pomoč pri razvijanju 

šibkih kot tudi močnih kompenzatornih področij. Prav ta »spregledana« skupina otrok 

bi potrebovala posebno skrb in pomoč že v predšolskem obdobju, saj so ravno zaradi 

nespremljanja in nespodbujanja še posebej rizični (izjema so tisti, ki se poslužujejo 

npr. obravnav brez usmeritve).  
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4.6 Diskriminantna analiza  

S pomočjo diskriminante analize želimo poiskati takšno linearno kombinacijo 

spremenljivk, ki kar najbolj ločuje skupine. Želimo torej ugotoviti, katere spremenljivke 

bolj pripomorejo k ločitvi skupin, katere manj in koliko so skupine med seboj sploh 

ločljive (Šifrer in Bren, 2011). S pomočjo linearne kombinacije želimo ugotoviti, ali 

izbrana enota vzorca pripada eni od skupin oziroma kateri skupini najverjetneje 

pripada. Skušali smo ugotoviti, katere od manifestnih spremenljivk najbolj 

diskriminirajo vse tri skupine in kako lahko na osnovi oblikovanega prediktorskega 

modela manifestnih spremenljivk določimo pripadnost vzorcu za otroke iz ES2 – otroci, 

ki so usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in DSP, ES1  – otroci, za katere 

je vzgojiteljica ocenila, da odstopajo v razvoju (in niso usmerjeni), ter KS – otroci, za 

katere je vzgojiteljica ocenila, da v razvoju ne odstopajo. 

Tabela 41 prikazuje povprečne vrednosti  in standardni odklon po skupinah ES1, ES2 

in KS. Latentne spremenljivke, pri katerih se povprečne vrednosti po posameznih 

skupinah zelo razlikujejo, bodo najverjetneje vplivale na ločevanje skupin (Šifrer in 

Bren, 2011). 

Tabela 41: Skupinska statistika povprečja skupin po posameznih normaliziranih 
kompozitnih spremenljivkah 

 Povprečje skupin 
 ES2 ES1 KS Skupaj 

 

Sp
re

m
en

lji
vk

e 

Pozornost, koncentracija, vedenje in uravnavanje 
vedenja -14,3109 

 
-9,9335 

 
8,4355 

 
-,6400 

Motorika -4,7082 -2,4517 1,9425 -,3252 
Komunikacija -4,0316 -2,0777 1,8986 -,1465 
Govorno-jezikovno razumevanje in izražanje  -15,4101 -7,5053 6,3429 -,8674 
Verbalni spomin -1,8278 -,8534 ,7759 -,0760 
Grafično vidno-zaznavno področje, percepcija in 
imenovanje barv -6,6119 

-3,8564 2,8745 -,5431 

Časovna in prostorska orientacija -1,3019 -,6507 ,4870 -,1055 
Metaliterarne veščine -4,8294 -2,1485 1,5929 -,3987 
Predopismenjevalne veščine -11,7163 -4,6117 4,3010 -,5009 
Grafemsko zavedanje -2,5503 -1,2803 ,9239 -,2247 
Predmatematične veščine  -5,9164 -3,2329 2,1684 -,6119 
Metakognicija -2,0930 -,6665 ,7644 -,0294 

 



Kanalec, T. (2016). Opazovanje in ocenjevanje otrokovih predopismenjevalnih veščin.   
__________________________________________________________________________           

__________________________________________________________________________ 
     

130 
 

Pregled aritmetičnih sredin rezultatov posameznih spremenljivk (tabela 41, slika 35) 

kaže, da obstajajo razlike med rezultati skupin ES2, ES1 in KS. Otroci skupine ES2 v 

primerjavi z otroki skupine ES1 dosegajo pri vseh manifestnih spremenljivkah nižje 

aritmetične sredine. Razlika je še bolj vidna, če jih primerjamo z aritmetičnimi sredinami 

manifestnih spremenljivk otrok brez odstopanj  – KS. Razberemo lahko, da imajo otroci 

ES2 vrednosti bližje aritmetičnim sredinam ES1 kot KS, ki ima v nasprotju z ostalima 

dvema skupinama, ki imata negativne vrednosti povprečij posameznih kompozitnih 

spremenljivk, vse povprečne vrednosti pozitivne. 

 
Slika 35: Skupinska povprečja skupin po posameznih normaliziranih kompozitnih 
spremenljivkah glede na pripadnost skupini: ES1, ES2 in KS 

 

Analiza slikovnega prikaza skupinskih povprečij (slika 36) kaže, da se ES2 najbolj loči 

od KS kot tudi ES1. Dobljene razlike znova potrjujejo sistem postopka usmerjanja, ki 

predvideva usmerjanje otrok z izrazitimi težavami na določenem področju 

razvoja/zaznavanja. Hkrati pa nas znova opozarja na to, da obstaja skupina otrok, ki 
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izkazuje odstopanja že v predšolskem obdobju (Catts, 1997; Lowenthal, 1998; Catts 

idr., 2001; Steele, 2004; Gillis, 2011; Coker in Ritchey, 2014; Gooch idr., 2014; 

Partanen in Siegel, 2014). Ti otroci so pogosto prepoznani s strani vzgojiteljic, le redko 

pa jim je nudena ustrezna oblika pomoči in podpore. 

Podatki pa so zanimivi in uporabni zato, ker nam sporočajo, da resnično obstaja 

skupina otrok, ki imajo določena področja bistveno manj razvita od otrok brez 

odstopanj v razvoju, ne odstopajo pa še v tolikšni meri, da bi začeli s postopkom 

usmerjanja, ali se starši ne strinjajo s postopki usmerjanja ali pa niso prepoznani s 

strani vzgojiteljic. Prav ta skupina otrok je najbolj rizična za kasnejše učne težave. M. 

M. Steele (2004) in M. Gillis (2011) trdita, da je pomen zgodnjega odkrivanja v tem, da 

otrokom nudimo pomoč brez formalne identifikacije in diagnoze, s čimer se strinjajo 

tudi slovenski avtorji  (Ozbič idr., 2012, 2014) in poudarjajo pomen krepitve in razvijanja 

šibkih in močnih kompenzacijskih področij ter maksimalen razvoj vseh otrokovih 

razvojnih področij (Catts, 1991; Patzman, 1992; Catts, 1997; Lowenthal, 1998). Zato 

bi skupina otrok, ki po oceni vzgojiteljic odstopa v razvoju, potrebovala določeno obliko 

pomoči, kar pa zaenkrat v Sloveniji ni sistemsko urejeno.  

Rezultati (tabela 42) torej kažejo, da se ciljne skupine statistično pomembno razlikujejo 

v rezultatih pri spremenljivkah. Glede na velikost F-testa ugotavljamo, da so te razlike 

in odstopanja največja pri spremenljivkah: govorno-jezikovno izražanje in 

razumevanje, pozornost in koncentracija, predopismenjevalne veščine, grafično vidno-

zaznavno področje, percepcija in imenovanje barv ter predmatematične veščine, 

najmanjše – še vedno pa statistično pomembne – pa na področjih metakognicije, 

verbalnega spomina ter časovne in prostorske orientacije. 

Proučiti želimo, ali prihaja med ES2, ES1 in KS glede na posamezne spremenljivke do 

statistično značilnih razlik (tabela 42). Ker so vse p-vrednosti manjše od 0,05, 

ugotavljamo, da so povprečja med ES2, ES1 in KS statistično značilno različna (tabela 

42).  
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Tabela 42: Test enakosti povprečnih vrednosti 

 

Odvisne spremenljivke 

Wilksova 
lambda 

F Stopnje 
prostosti 

1 

Stopnje 
prostosti 

2 

Tveganje 

p 

Govorno-jezikovno razumevanje in izražanje 0,585 69,847 2 197 0,000 
Pozornost, koncentracija, vedenje in uravnavanje 
vedenja 

0,625 59,083 2 197 0,000 

Komunikacija, sociopragmatika 0,627 58,665 2 197 0,000 
Motorika 0,661 50,514 2 197 0,000 
Metakognicija 0,671 48,328 2 197 0,000 
Predopismenjevalne veščine 0,672 48,156 2 197 0,000 
Verbalni spomin 0,678 46,779 2 197 0,000 
Grafično vidno-zaznavno področje, percepcija in 
imenovanje barv 

0,709 40,451 2 197 0,000 

Predmatematične veščine   0,714 39,410 2 197 0,000 
Metaliterarne veščine 0,797 25,125 2 197 0,000 
Grafemsko zavedanje, grafomotorika 0,806 23,696 2 197 0,000 
Časovna in prostorska orientacija 0,817 21,994 2 197 0,000 
 

V tabeli 43 so prikazani Fisherjevi koeficienti, s pomočjo katerih lahko razvrstimo nove 

enote.  

Tabela 43: Klasifikacijski koeficienti 

Fisherjeva linearna diskriminantna funkcija Skupina otrok 
ES2 ES1 KS 

Pozornost, koncentracija, vedenje in uravnavanje 
vedenja 0,005 -0,038 0,027 

Motorika -0,267 -0,124 0,106 
Komunikacija, sociopragmatika -0,022 -0,045 0,049 
Govorno-jezikovno razumevanje in izražanje -0,082 -0,042 0,030 
Verbalni spomin -0,185 0,039 0,016 
Grafično vidno-zaznavno področje, percepcija in 
imenovanje barv 0,038 -0,028 0,008 

Časovna in prostorska orientacija 0,384 0,194 -0,197 
Metaliterarne veščine 0,032 0,045 -0,042 
Predopismenjevalne veščine -0,076 0,019 0,022 
Grafemsko zavedanje, grafomotorika 0,289 0,112 -0,129 
Predmatematične veščine  -0,055 -0,108 0,024 
Metakognicija -0,693 0,073 0,148 
(konstanta) -4,478 -1,435 -1,008 
 

V tabeli 44 so prikazane lastne vrednosti. Večja lastna vrednost nakazuje na večjo 

diskriminantno moč diskriminantne funkcije (Šifrer in Bren, 2011). Ker imamo tri 

skupine, dobimo dve diskriminantni funkciji, od katerih prva pojasni največ razlik med 
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skupinami, in sicer 93,7 %, druga pa le 6,3 %. Prva diskriminantna funkcija ima kar 

visoko lastno vrednost (1,016), prav tako je dokaj visok koeficient kanonične 

diskriminacije (0,710), kar kaže na moč povezanosti med diskriminantno funkcijo in 

skupinami. Nadalje smo izračunali vrednost Wilksove lambde s statistično 

pomembnostjo diskriminante funkcije (tabela 44).  

Ugotavljamo, da je v našem primeru statistično pomembna prva in druga 

diskriminantna funkcija (tabela 44), saj Wilksova lambda znaša 0,426 pri tveganju 

manjšem od 0,05, p = 0,000. Ugotavljamo, da samo druga diskriminantna funkcija 

samostojno ni statistično pomembna (Wilksova lambda 0,919; hi-kvardat 16,221; 6,3 

% pojasnjene variance; p = 0,093 pri 5 % tveganju), zato je v nadaljevanju ne bomo 

interpretirali. Test diskriminantnih funkcij je statistično zelo pomemben (hi-kvadrat test 

smo uporabili za preverjanje pomembnosti Wilksove lambde; hi-kvadrat = 163,657), kar 

pomeni, da se skupine ES1, ES2 in KS med seboj močno razlikujejo po 

spremenljivkah, s katerimi smo skupine primerjali.  

Tabela 44: Lastne vrednosti in Wilksova lambda. 

Funkcija Lastna 

vrednost 

% 

pojasnjene 

variance 

Koeficient 

kanonične 

korelacije 

Wilksova 

lambda 

Hi-kvadrat Stopnje 

prostosti 

Stopnja 

tveganja 

1 z 2 1,016a 93,7 0,710 0,426 163,657 22 0,000 

2 0,069a 6,3 0,253 0,919 16,221 10 0,093 

Prvi dve kanonični diskriminantni funkciji sta bili uporabljeni v analizi. 

 
Tabela 45: Standardizirani koeficienti diskriminantnih funkcij 

Odvisne spremenljivke Funkcija 
1 2 

Motorika 0,455 0,091 
Govorno-jezikovno razumevanje in izražanje 0,380 0,042 
Pozornost, koncentracija, vedenje in uravnavanje vedenja 0,316 -0,834 
Predmatematične veščine  0,272 -0,509 
Metakognicija 0,189 0,853 
Komunikacija, sociopragmatika 0,123 -0,179 
Predopismenjevalne veščine 0,117 0,641 
Grafično vidno-zaznavno področje, percepcija in imenovanje barv 0,047 -0,429 
Verbalni spomin 0,028 0,286 
Metaliterarne veščine -0,177 0,217 
Časovna in prostorska orientacija -0,298 0,004 
Grafemsko zavedanje, grafomotorika -0,365 -0,132 
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Tabela 45 prikazuje standardizirane diskriminantne koeficiente, kjer večja absolutna 

vrednost uteži kaže na večjo pomembnost spremenljivke pri oblikovanju 

diskriminantne funkcije. V naše primeru imajo največjo vrednost spremenljivke: 

motorika, govorno-jezikovno razumevanje in izražanje ter grafemsko zavedanje, 

grafomotorika. 

Strukturna matrika v tabeli 46 prikazuje korelacije med vsako napovedano 

spremenljivko in diskriminantno funkcijo. Uteži nam lahko pomagajo pri poimenovanju 

diskriminantne funkcije in pri presoji o pomembnosti posameznih opazovanih 

spremenljivk pri oblikovanju diskriminantne funkcije. Spremenljivke so urejene v 

zaporedje glede na velikost njihove povezanosti z diskriminantno funkcijo po padajoči 

moči korelacije. Pomembne korelacije med diskriminatno funkcijo in manifestnimi 

spremenljivkami so vse tiste, ki imajo vrednost 0,30 ali več (Šifrer in Bren, 2011). 

Rezultati kažejo, da imajo v prvi diskriminatni funkciji vse korelacije med diskriminantno 

funkcijo in manifestnimi spremenljivkami pozitivno vrednost, prav tako so vse višje od 

0,45.  

Eden od ciljev raziskave je tudi poiskati spremenljivke, ki najbolj razlikujejo med 

skupino usmerjenih otrok (ES2), skupino otrok z odstopanji (ES1) in skupino otrok brez 

odstopanj (KS). Razporeditev rezultatov, prikazanih v strukturni matriki (tabela 46), je 

pokazala, da je vseh 12 spremenljivk pomembnih in odločilnih pri razločevanju skupin 

ES1, ES2 in KS.  

Ugotavljamo, da so v našem primeru najpomembnejše spremenljivke pri oblikovanju 

prve diskriminantne funkcije:  

- govorno-jezikovno razumevanje in izražanje, 
- komunikacija in socipragmatika ter  

- pozornost, koncentracija, vedenje in uravnavanje vedenja. 
 

Ugotavljamo torej, da je inštrument primeren za odkrivanje otrok z odstopanji v razvoju 

in da vsebuje spremenljivke, ki razlikujejo skupine otrok, kar nam potrjujejo visoke 

korelacije pri vseh manifestnih spremenljivkah.  
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Tabela 46: Strukturna matrika 

Odvisne spremenljivke Funkcija 
1 2 

Govorno-jezikovno razumevanje in izražanje  ,835* ,100 
Komunikacija, sociopragmatika  ,766* -,004 
Pozornost, koncentracija, vedenje in uravnavanje vedenja  ,763* -,336 
Motorika 
 

,710* ,021 
Predopismenjevalne veščine 
 

,689* ,311 
Metakognicija 
 

,683* ,489 
Verbalni spomin 
 

,683* ,110 
Grafično vidno-zaznavno področje, percepcija in imenovanje barv ,635* -,089 
Predmatematične veščine ,627* ,002 
Metaliterarne veščine 
 

,499* ,168 
Grafemsko zavedanje, grafomotorika ,486* ,062 
Časovna in prostorska orientacija 
 

,468* ,057 
 

Da bi lahko razložili rezultate diskriminantnih spremenljivk, pa moramo poznati smer 

spremenljivk v odnosu do analiziranih skupin (Šifrer in Bren, 2011). Prikazane so 

vrednosti centroidov posamezne diskriminantne funkcije po posameznih skupinah. 

Centroidi so povprečne vrednosti posamezne diskriminantne funkcije po skupinah 

(Šifrer in Bren, 2011).  

Iz podatkov prve diskriminantne funkcije razberemo (tabela 47), da se skupina ES2 

(usmerjeni otroci) najbolj razlikuje od ostalih dveh skupin ES1 (otroci, ki po oceni 

vzgojiteljice odstopajo, a niso usmerjeni) in KS (otroci brez odstopanj v razvoju). Prva 

diskriminantna funkcija tudi kaže na manjšo razliko med ES2 in ES1, saj imata obe 

skupini negativni predznak centroidov, KS pa pozitivni predznak. Ugotavljamo, da se 

centroidi med seboj razlikujejo, kar kaže na dobro razlikovanje med skupinami.   

 
Tabela 47: Centroidi 

Skupina otrok Funkcija 

1 2 

ES2 -1,764 -,753 

ES1 -,874 ,228 

KS ,926 -,057 
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4.6.1 Diskriminantna analiza z vsemi indikatorji vprašalnika za 
namen razvrščanja v skupine 

Za nadaljnjo analizo klasifikacijske uspešnosti smo zaradi večje natančnosti v 

postopek vključili posamezne postavke, ne pa kompozitnih spremenljivk po področjih, 

saj smo želeli izhajati iz čim bolj surovih vrednosti. Test enakosti povprečij je pokazal, 

da imajo vse postavke statistično pomembne vrednosti (tabelo izpuščamo zaradi 

dolžine tabele, prilagamo jo v prilogi 3).  

Ker gre za tri skupine, dobimo dve diskriminantni funkciji (tabela 48), od katerih prva 

pojasni največ razlik med skupinami, in sicer 69,2 %, druga pa 30,8 %. Kanonična 

koeficienta korelacije, ki prikazujeta moč povezanosti med diskriminantno funkcijo in 

skupinami, sta 0,880 ter 0,778. V tabeli so prikazane lastne vrednosti (funkcija 

1 = 3,439, funkcija 2 = 1,534), Wilksovi lambdi ter hi-kvadrat test (Wilksova Lambda 1 

= 0,89; hi-kvadrat = 353,338, stopnja tveganja = 0,000; Wilksova lambda 2 = 0,395, hi-

kvadrat = 135,772, p = 0,014). Ugotavljamo torej, da je inštrument primeren za 

odkrivanje otrok z odstopanji v razvoju in da vsebuje spremenljivke, ki razlikujejo 

skupine otrok, kar nam potrjujejo visoke korelacije pri vseh manifestnih spremenljivkah.  

Ugotavljamo, da sta v našem primeru statistično pomembni tako prva kot druga 

diskriminantna funkcija, kar pomeni, da se skupine ES1, ES2 in KS med seboj močno 

razlikujejo po spremenljivkah, s katerimi smo skupini primerjali.  

 
Tabela 48: Lastne vrednosti funkcij, pojasnjena varianca, kanonični koeficienti korelacije 
in test funkcij (Wilksova lambda in hi-kvadrat test). 

Funkcija
Lastna 

vrednost 

Pojasnjena 

varianca v 

% 

Kumulativna 

pojasnjena 

varianca v % 

Kanonična 

koeficienta 

korelacije 

Wilksova 

Lambda 

Hi- 

kvadrat 

Stopnje 

prostosti 

Tveganje

p 

1 3,439 69,2 69,2 0,880 0,089 353,338 206 0,000 

2 1,534 30,8 100,0 0,778 0,395 135,722 102 0,014 

 

Iz podatkov v tabeli 49 razberemo, da sta centroida skupine ES2 negativna (-2,342 in 

-3,863), prvi iz skupine ES1 negativen in drugi pozitiven (-1,847 in 0,890), centroida 

kontrolne skupine KS pa prvi pozitiven in drugi negativen (1,747 in -0,081). 

Ugotavljamo, da se centroidi med seboj razlikujejo, kar kaže na dobro razlikovanje med 

skupinami.   
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Tabela 49: Centroidi 

Skupina otrok 
Funkcija 

1 2 

ES2 -2,342 -3,863 

ES1 -1,847 ,890 

KS 1,747 -,081 

 

Strukturno matriko, kjer so koeficienti vseh postavk v statistično pomembni korelaciji s 

prvo funkcijo (od najvišje postavke priklica besed na določeno temo (0,458), prek 

postavke obsežnosti besedišča (0,396), postavke zmožnosti pogovornih izmen 

(0,396), postavke organiziranosti in urejenosti (0,389), postavke praksične zmožnosti 

(0,376), postavke slovnične zmožnosti (0,372) itd. do najnižjih), ter preglednico 

kanoničnih koeficientov diskriminantne funkcije zaradi drugega namena prikazovanja 

podatkov izpuščamo. Diskriminanto analizo zaključimo z rezultati razvrščanja v 

skupine, kjer smo dobili zapisane podatke o tem, kako točno lahko napovemo izid 

glede na izbrano funkcijo.  V klasifikacijski postopek je bilo uvrščenih 100 % otrok (N 

= 200, ES2 = 16, ES1 = 79 in KS = 105). Podatki (tabela  50 in slika 36) nam nadalje 

kažejo, da je s pomočjo izbranega sistema spremenljivk pravilno uvrščenih 95,0 % 

otrok, 100 % otrok, ki so usmerjeni (ES2), 92,4 % otrok, ki po oceni vzgojiteljice 

odstopajo v razvoju (ES1), in 96,26 % otrok iz skupine, pri katerih so bile vzgojiteljice 

mnenja, da ne odstopajo v razvoju (KS). Pravilno smo torej razvrstili več usmerjenih 

kot neusmerjenih otrok in več otrok, ki po mnenju vzgojiteljic ne odstopajo v razvoju, 

kot otrok, ki po mnenju vzgojiteljic odstopajo v razvoju brez usmeritve. To predstavlja 

izjemno visok delež pravilno uvrščenih otrok.  

Tabela 50: Klasifikacijska uspešnost 

 Skupina 
Napovedana pripadnost skupini 

SKUPAJ 
ES2 ES1 KS 

Dejanska  

pripadnost skupini 

N 
ES2 16 0 0 16 
ES1 1 73 5 79 
KS 1 3 101 105 

% 
ES2 100,0 ,0 ,0 100,0 
ES1 1,3 92,4 6,3 100,0 
KS 1,0 2,9 96,2 100,0 
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Slika 36: Kanonična diskriminantna funkcija, grafični prikaz (oppu = ES2, odstopa v razvoju = 

ES1, ne odstopa v razvoju = KS) 

Ugotavljamo, da so vzgojiteljice v večini pravilno prepoznale otroke z odstopanji v 

razvoju kakor tudi otroke brez odstopanj, kar poudarjajo tako slovenske (Ozbič idr., 

2012; Ozbič idr., 2014) kot tuje avtorice (Lowenthal, 1998; Steele, 2004; Gillis, 2011); 

nadalje izpostavljajo vlogo in prednost vzgojiteljice pri opazovanju in ocenjevanju 

otrokovih veščin (vzgojiteljica otroka dobro pozna in ga spremlja več časa in v različnih 

situacijah, tako individualnih kot skupinskih, v usmerjenih in spontanih vsakodnevnih 

dejavnostih), kar so tuji avtorji z longitudinalnimi raziskavami tudi potrdili (Teisl, 

Mazzocco in Myers, 2001; Tiley, D'Amanto in Koehler-Hak, 2014). 

Hkrati pa so vzgojiteljice prve, ki lahko otroku pomagajo in mu z različnimi aktivnostmi 

v skupini omogočijo razvijanje šibkih in močnih področij. Pomemben vidik imajo tudi 

pri dajanju povratnih informacij staršem otroka o otrokovem napredku in šibkih 

področjih. 
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4.7 Preverjanje  in interpretacija raziskovalnih vprašanj in 
hipotez  

R1: Ali je vprašalnik zanesljiv, veljaven, objektiven in ali razlikuje posamezne 
skupine otrok? 
 
Zanesljivost vprašalnika smo preverjali s pomočjo koeficienta zanesljivosti Cronbach 

alfa (tabela 12), ki je znašal za skupni del 0,991. Ker je Cronbach alfa višji od 0,90, 

kaže na visoko zanesljivost. Ugotovili smo izredno visoke korelacije pri vseh 

postavkah, in sicer so se gibale med 0,755 in 0,911. Dobljene podatke smo primerjali 

z že opravljenimi raziskavami (Zver, 2011; Vališer, 2012; Ozbič idr., 2012; Starman, 

2013), kjer je bila podobno potrjena izredno visoka zanesljivost vprašalnika za celotni 

del A (Cronbach alfa se je gibal od 0,912 do 0,992) kot tudi za posamezna področja. 

Ugotavljamo, da ima vprašalnik odlično stopnjo zanesljivosti.  

Vsebinsko veljavnost vprašalnika so zagotovili strokovnjaki (Zver, 2011; Ozbič idr., 

2012; Vališer, 2012; Starman, 2013). S pilotskimi študijami (Zver, 2011; Ozbič idr., 

2012; Ozbič idr. 2013, Vališer, 2012; Starman, 2013; Novšak Brce idr., 2014a, 2015) 

je bila preverjena razumljivost posameznih postavk, rezultat strokovnih srečanj in 

posvetov med različnimi strokovnjaki pa je rezultiral v končni različici vprašalnika. Na 

osnovi predhodnih raziskav lahko sklepamo, da vprašalnik zadosti potrebi po 
vsebinski veljavnosti.  

Konstruktno veljavnost smo ugotavljali s pomočjo faktorske analize. Manifestne 

spremenljivke smo predstaviti kot linearno kombinacijo manjšega števila slučajnih 

spremenljivk. S faktorizacijo 103 indikatorjev za posamezne spremenljivke celotnega 

vzorca smo dobili 11 faktorjev, ki pojasnjujejo 76 % variance.  Faktorje smo hierarhično 

predstavili glede na odstotek pojasnjene variance sistema: uporaba jezika za 

zapomnitev, metajezik; ustrezno in socialno sprejemljivo vedenje v visoko 

strukturiranih situacijah in družbi, poudarjena vztrajnost, samoregulacija z 

upoštevanjem zunanjosti; leksikalno, morfološka sintaktična zmožnost; grafomotorična 

spretnost (koordinacija, ravnotežje, praksija, uporaba objektov v gibanju); 

poimenovanje ter razumevanje besed, izražanje, poznavanje in imenovanje barv; 

družabno vedenje, socialno prilagojeno vedenje, vključenost; količine, 
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predmatematično mišljenje, štetje; metaliterarne spretnosti, metajezikovno zavedanje, 

sposobnost mentalne reprezentacije prostora ter potovanja skozi prostor; črkovno 

znanje, prvi koraki v svet črk; prostor, prostorska in grafična predstava, pisni simboli, 

znaki; pogovorne spretnosti, sociopragmatika, pragmatična zmožnost; spontana, ciljna 

in hotena uporaba jezika kot sredstva. Dobljene faktorje smo primerjali z že opravljeno 

faktorsko analizo (Novšak Brce idr., 2014) in ugotovili, da se število dobljenih faktorjev 

sklada s predhodno raziskavo ter da se posamezni indikatorji dokaj podobno 

združujejo. Na tak način smo potrdili konstruktno veljavnost vprašalnika.  

Objektivnost vprašalnika se zagotavlja z natančnimi pisnimi navodili glede 

izpolnjevanja vprašalnika. Vzgojiteljice vprašalnik najprej pregledajo, nato otroka teden 

dni opazujejo, nazadnje odgovorijo na postavke v vprašalniku. Objektivnost se na tak 

način poveča, saj se vzgojiteljica pripravi na opazovanje otroka, večkratno opazovanje 

omogoči objektivnejšo oceno otrokovih spretnosti, vezanih na posamezna področja 

razvoja, s tem pa se zmanjša vpliv subjektivnih dejavnikov (slabo počutje otroka, slab 

dan, nesodelovanje otroka), ki vplivajo na otrokovo vedenje, in s tem povečamo 

objektivnost ocenjevanja. Vprašalnik vzgojiteljice rešujejo individualno ali v paru s 

pomočnico oz. se lahko posvetujejo s svojimi sodelavkami, ki tudi poznajo otroka. Na 

tak način se poveča objektivnost ocenjevanja in izpolnjevanja vprašalnika. 

Odgovarjanje s pomočjo Likertove petstopenjske lestvice omogoča razpon odgovorov 

od 1 do 5 in s tem omogoča natančnejšo oceno določene spretnosti ali veščine. Zaprti 

tip vprašanj vzgojiteljice usmeri v cilje opazovanja, s čimer povečamo objektivnost 

merjenja. Vprašalnik so izpolnjevale vzgojiteljice, ki imajo strokovno znanje in otroke 

dobro poznajo ter jih vidijo v različnih vsakodnevnih dejavnostih. Prednosti in vlogo 

vzgojiteljice pri opazovanju in ocenjevanju otrokovih veščin poudarjajo tudi slovenske 

(Ozbič idr., 2012; Ozbič idr., 2014) in tuje avtorice (Lowenthal, 1998; Steele, 2004; 

Gillis, 2011) ter longitudinalne raziskave (Teisl, Mazzocco in Myers, 2001; Tiley, 

D'Amanto in Koehler-Hak, 2014). Na podlagi zapisanega lahko sklepamo, da 

vprašalnik zagotavlja kriterije za objektivnost.  
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V raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo tudi, ali vprašalnik razlikuje posamezne 

skupine otrok.  

S pomočjo opisne statistike, primerjavo aritmetičnih sredin za celotni del A vprašalnika 

kot za posamezna področja v vprašalniku glede na tri skupine otrok ter s percentilnimi 

vrednostmi smo ugotovili, da vprašalnik razlikuje posamezne skupine otrok. To so 

otroci, ki so usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in DSP (ES2), otroci, za 

katere je vzgojiteljica ocenila, da odstopajo v razvoju, vendar niso usmerjeni (ES1), ter 

otroci, za katere je vzgojiteljica ocenila, da ne odstopajo v razvoju (KS). Rezultate 

opisne statistike smo podkrepili z ugotovitvami t-testa, analize variance in 

diskriminantno analizo. Izračunali smo, kako lahko na osnovi oblikovanega 

prediktorskega modela, dobljenega z diskriminantno funkcijo manifestnih spremenljivk, 

določimo pripadnost vzorcu za otroke iz treh skupin. S pomočjo rezultatov razvrščanja 

v skupine smo ugotovili, da je s pomočjo izbranega sistema spremenljivk pravilno 

uvrščenih 95 % otrok,: 100 % otrok, ki so usmerjeni (ES2), 92 % otrok, ki po oceni 

vzgojiteljice odstopajo v razvoju (ES1), in 96 % otrok iz skupine, pri katerih so bile 

vzgojiteljice mnenja, da ne odstopajo v razvoju (KS). Ugotavljamo torej, da vprašalnik 
razlikuje posamezne skupine otrok. To so otroci, ki so usmerjeni v predšolski 

program s prilagojenim izvajanjem in DSP, otroci, za katere je vzgojiteljica ocenila, da 

odstopajo v razvoju (vendar niso usmerjeni), ter otroci, za katere je vzgojiteljica ocenila, 

da ne odstopajo v razvoju. 

R2: Ali se točkovanje na vprašalniku o profilu statistično pomembno razlikuje 
med skupino otrok, ki so usmerjeni, med skupino otrok, za katere vzgojiteljice 
opažajo odstopanja, vendar niso usmerjeni, in skupino otrok, za katere 
vzgojiteljice ne opažajo odstopanj v razvoju na področju predopismenjevalnih 
veščin? 

Razlike med skupino otrok, ki odstopajo v razvoju (ES1), vključno z usmerjenimi otroki 

(ES2), in skupino otrok, ki ne odstopa v razvoju (KS), smo preverjali s pomočjo t-testa.   

S pomočjo analize variance (ANOVO) z alternativnim preizkusom Welch in testom post 

hoc Games-Howell smo ugotavljali razlike med tremi skupinami otrok: ES1, ES2 in KS. 

Preverjali smo, ali obstajajo statistično pomembne razlike med skupnim točkovanjem 

dela A vprašalnika treh skupin otrok.  
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Na drugo raziskovalno vprašanje bomo dogovorili s pomočjo potrjevanja dveh hipotez: 

 

H1: Otroci, za katere vzgojiteljice opažajo, da odstopajo na določenih področjih 
razvoja, dosegajo statistično pomembno nižje povprečne vrednosti pri 
vprašalniku o profilu otroka v primerjavi s skupino otrok, za katero vzgojiteljice 
ne opažajo posebnosti v razvoju.   
 

Prvo hipotezo sprejmemo, saj rezultati t-testa kažejo, da obstajajo statistično 

pomembne razlike med skupino otrok, ki odstopajo v razvoju (ES1), vključno z 

usmerjenimi otroki (ES2), in skupino otrok, ki ne odstopajo v razvoju (KS) pri vseh 

dvanajstih odvisnih spremenljivkah vprašalnika. Torej obstajajo statistično pomembne 

razlike med skupinama otrok glede na vseh 12 področij: govorno-jezikovno 

razumevanje in izražanje; komunikacija, sociopragmatika; pozornost, koncentracija, 

vedenje in uravnavanje vedenja; motorika; predopismenjevalne veščine; 

metakognicija; verbalni spomin; grafično vidno-zaznavno področje, percepcija in 

imenovanj; predmatematične veščine; metaliterarne veščine; grafemsko zavedanje, 

grafomotorika; časovna in prostorska orientacija. 

H2: Otroci, ki so usmerjeni, dosegajo statistično pomembno nižje rezultate pri 
vprašalniku o profilu kot otroci, ki niso usmerjeni in pri njih vzgojiteljice opažajo 
odstopanja v razvoju, slednji pa nižje rezultate kot otroci, ki niso usmerjeni in 
vzgojiteljice pri njih ne opažajo odstopanj v razvoju. 
 
Rezultati multiple primerjave post hoc (s popravkom Games-Howell) za preverjanje 

statistične pomembnosti razlik med aritmetičnimi sredinami treh vzorčnih skupin  (ES1, 

ES2 in KS) za celotno točkovanje dela A vprašalnika kažejo, da obstajajo statistično 

pomembne razlike med otroki, ki so usmerjeni (ES2), in skupino otrok, ki ne odstopa v 

razvoju (KS). Statistično pomembna razlika je med skupino, ki odstopa v razvoju (ES1), 

in skupino, ki ne odstopa v razvoju (KS). Statistično pomembne razlike so med skupino 

usmerjenih otrok (ES2) in skupino otrok, ki odstopa v razvoju (ES1), in to pri tveganju, 

manjšem od 5 %.  

Izračunali smo tudi preizkus post hoc Games-Howell za posamezne odvisne 

spremenljivke v vprašalniku. Ugotovili smo, da so statistično pomembne razlike med 
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skupino usmerjenih otrok (ES2) in skupino otrok, ki ne odstopajo v razvoju (KS) pri 

vseh dvanajstih odvisnih spremenljivkah, vključenih v vprašalnik. Obstajajo statistično 

pomembne razlike med skupino otrok, ki odstopa v razvoju (ES1), in skupino otrok, ki 

ne odstopa v razvoju (KS), in to znova pri vseh dvanajstih odvisnih spremenljivkah. 

Podatki, dobljeni na našem vzorcu, pa kažejo, da so statistično pomembne razlike med 

skupino otrok, ki so usmerjeni (ES2), in skupino, ki odstopa v razvoju (ES1) pri 

naslednjih štirih odvisnih spremenljivkah: komunikacija, sociopragmatika; govorno-

jezikovno razumevanje in izražanje; predopismenjevalne veščine in metakognicija. 

Nismo ugotovili statistično pomembnih razlik pri osmih spremenljivkah: pozornost, 

koncentracija, vedenje in uravnavanje vedenja; motorika; verbalni spomin; grafično 

vidno-zaznavno področje, percepcija in imenovanje barv; časovna in prostorska 

orientacija; metaliterarne veščine; grafemsko zavedanje, grafomotorika ter 

predmatematične veščine. 

Rezultati diskriminantne analize natančneje potrjujejo obstoj razlik med skupinami 

otrok. S pomočjo diskriminantne analize smo ugotavljali strukturo in diskriminantnost 

manifestnih spremenljivk. Test diskriminantnih funkcij se je izkazal za statistično 

pomembnega, kar pomeni, da se glede na vključene spremenljivke skupina usmerjenih 

otrok (ES2), skupina otrok, ki odstopajo v razvoju (ES1), in skupina otrok, ki ne 

odstopajo v razvoju (KS), statistično pomembno razlikujejo med seboj. Rezultati 

diskriminantne analize so nam pokazali moč razlikovanja med skupinami za vsako 

spremenljivko in visok delež pravilno uvrščenih posameznikov (95 %) v ustrezno 

skupino.  

Ugotovili smo, da so k razlikovanju skupin največ doprinesle naslednje spremenljivke, 

ki smo jih hierarhično razporedili od tistih, ki najbolj prispevajo k razlikovanju skupin, 

do tistih, ki najmanj pomembno razlikujejo skupine: govorno-jezikovno razumevanje in 

izražanje; komunikacija in sociopragmatika; pozornost, koncentracija, vedenje in 

uravnavanje vedenja; motorika; predopismenjevalne veščine; metakognicija; verbalni 

spomin; grafično vidno-zaznavno področje, percepcija in imenovanje; 

predmatematične veščine; metaliterarne veščine; grafemsko zavedanje, 

grafomotorika; časovna in prostorska orientacija. Poznavanje vloge posamezne 

manifestne spremenljivke pri razlikovanju skupine otrok z odstopanji od tiste brez 
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odstopanj v razvoju nam lahko služi kot diferencialno merilo pri prepoznavanju in 

ocenjevanju otrok z odstopanji že v predšolskem obdobju.  

Ugotavljamo, da je vprašalnik za oblikovanje profila predšolskega otroka (Ozbič idr., 

2012) primeren inštrument za odkrivanje otrok z odstopanji v razvoju in vsebuje 

spremenljivke, ki razlikujejo skupine otrok, ki so usmerjeni, in otrok z odstopanji od 

tistih brez odstopanj, kar nam potrjujejo visoke korelacije pri vseh manifestnih 

spremenljivkah. 

S pomočjo zelo različnih centoridov smo ugotovili: da se skupina usmerjenih otrok 

(ES2) najbolj razlikuje od ostalih dveh skupin (ES1 in KS), da obstaja manjša razlika 

med usmerjenimi otroki (ES2) in otroki, ki odstopajo v razvoju (ES1), saj imata obe 

skupini negativni predznak centroidov.  

S pomočjo ANOVE preizkusa post hoc za razlike med skupinami (Games-Howell) in 

diskriminantne analize smo ugotovili, da dosegajo otroci, ki so usmerjeni v predšolski 

program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (ES2), statistično 

pomembno nižje rezultate kot otroci, ki po oceni vzgojiteljice odstopajo v razvoju (ES1), 

vendar niso usmerjeni, slednji pa statistično pomembno nižje rezultate v primerjavi z 

otroki, ki po mnenju vzgojiteljice ne odstopajo v razvoju (KS).  

Zato sprejmemo drugo hipotezo in potrdimo trditev drugega raziskovalnega 
vprašanja, da se točkovanje na vprašalniku o profilu statistično pomembno razlikuje 

med skupino otrok, ki so usmerjeni, med skupino otrok, za katere vzgojiteljice opažajo 

odstopanja, vendar niso usmerjeni, in skupino otrok, za katere vzgojiteljice ne opažajo 

odstopanj v razvoju na področju predopismenjevalnih veščin, kar smo potrdili s 

pomočjo analize variance s testom post hoc in z diskriminanto analizo.  
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5 SKLEP  
V raziskavi nas je zanimalo, ali obstajajo statistično pomembne razlike v profilu veščin 

med skupino otrok, ki je usmerjena v predšolski program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo (ES2), med skupino otrok, za katere vzgojiteljice opažajo 

odstopanja, vendar niso usmerjeni (ES1), in skupino otrok, za katere vzgojiteljice ne 

opažajo odstopanj v razvoju na področju predopismenjevalnih veščin (KS); nadalje 

smo želeli ugotoviti, ali je vprašalnik zanesljiv, veljaven, objektiven in ali razlikuje 

posamezne podskupine otrok. Sklepnim ugotovitvam bomo v nadaljevanju dodali 

predloge za aplikacijo ugotovitev v prakso, izpostavili bomo omejitve raziskave, ki smo 

jih zaznali, ter podali predloge za morebitne nadaljnje raziskave.  

5.1 Sklepne ugotovitve 

Rezultati, pridobljeni s pomočjo vprašalnika za oblikovanje profila predšolskega otroka, 

kažejo: 

- da vzgojiteljice lahko s svojim strokovnim znanjem prepoznajo otroke, ki 

odstopajo v razvoju že v predšolskem obdobju; 

- da je vprašalnik za oblikovanje profila predšolskega otroka pred vstopom v šolo 

ustrezen, zanesljiv, veljaven in objektiven pripomoček za ugotavljanje stopnje 

razvitosti predopismenjevalnih/predakademskih veščin otroka že pred vstopom 

v šolo, hkrati ustrezno opiše oz. profilira odstopanja pri spretnostih, ki so 

pomembna za uspešno opismenjevanje, in da lahko z njegovo pomočjo 

določimo, ali otrok izkazuje razvojne zaostanke; 

- da se je pričujoči inštrument pokazal kot zelo zanesljiv pri opisu in 

klasifikaciji/razlikovanju vseh treh skupin otrok, še posebej pa skupine otrok, ki 

ne glede na usmeritev odstopa v razvoju; 

- da podatki, dobljeni na našem vzorcu, kažejo, da so statistično pomembne 

razlike med skupino otrok, ki so usmerjeni (ES2), in skupino otrok, ki odstopa v 

razvoju (ES1), pri naslednjih štirih odvisnih kompozitnih spremenljivkah oz. 

področjih: komunikacija, sociopragmatika; govorno-jezikovno razumevanje in 

izražanje; predopismenjevalne veščine in metakognicija, saj ugotavljamo, da 

sta komunikacija in jezik sredstvo in hkrati tudi cilj tako vzgoje, izobraževanja 

kot tudi vsakdanjega človekovega funkcioniranja, ob tem mora biti vedenje 
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posameznika regulirano, usmerjeno (ohranjanje pozornosti), da se lahko 

nečesa naučimo; 

- da so k razlikovanju skupin (ES in KS) največ doprinesle naslednje 

spremenljivke: govorno-jezikovno razumevanje in izražanje; komunikacija in 

sociopragmatika; pozornost, koncentracija, vedenje in uravnavanje vedenja. 

5.2 Prispevek stroki: predlogi za aplikacijo ugotovitev v 
prakso  

Nacionalni dokumenti, povezani s predšolsko vzgojo in z razvojem pismenosti 

(Kurikulum za vrtce, 1999; Nacionalna strategije za razvoj pismenosti, 2006; Bela 

knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 2011), poudarjajo pomembno 

vlogo predšolskega obdobja za razvoj veščin, ki vplivajo na pismenost.  

V Republiki Sloveniji imamo dobro razvit zdravstveni sistem sistematskih preventivnih 

zdravstvenih pregledov v predšolskem obdobju in zakonodajo na področju predšolskih 

otrok s posebnimi potrebami, vendar se kljub dobrim zakonskim podlagam kažejo 

določene vrzeli, ki bi jih bilo v prihodnje smiselno izpopolniti.  

Ugotavljamo, da se tako slovenski avtorji (Grginič, 2005; Opara, 2005; Kavkler, 2010; 

Ozbič idr., 2012; Novšak Brce, 2014; Bider Petelin, 2014; Štrekelj, 2014) kot tuji avtorji 

(Catts, 1997; Lowenthal, 1998; Catts, Fey, Zhang in Tomblin, 2001; Steele, 2004; 

Catts, 2009; Gillis, 2011; Coker in Ritchey, 2014; Gooch, Humle, Nash in Snowling, 

2014; Partanen in Siegel, 2014) zavedajo pomembne vloge zgodnjega odkrivanja 

kakor tudi obravnave otrok, ki izkazujejo odstopanja na določenih področjih razvoja že 

v predšolskem obdobju.  

Hkrati pa smo ob pregledu literature in uporabljenega inštrumentarija v Sloveniji 

ugotovili (Magajna, 1995; Jurišić, 2001; Mardell-Czudnowski, 2001; Mitić Petek, 2001; 

Galeša, 2003; Grginič, 2005; Reid in Weedon, 2009; Vizjak Kure, 2010; Ozbič idr., 

2012; Bogdanowicz, 2001, v Pulec Lah 2015; Marjanovič Umek idr., 2015), da je to 

področje zelo slabo razvito in da pri nas še ni uveljavljeno sistematično odkrivanje 

otrok, ki kažejo odstopanja na področju predopismenjevalnih veščin že v predšolskem 

obdobju.  
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Učinkovita logopedska obravnava otrok z govorno-jezikovnimi motnjami že v 

predšolskem obdobju bi lahko bila zgled in model reševanja problematike tudi na 

širšem specialnopedagoškem področju, čeprav se sistematično odvija šele ob petem 

letu starosti, ne pa prej, kot bi bilo sicer nujno potrebno. Vendar se tudi na tem področju 

kaže, da kljub temu da je veliko omenjenih otrok odkritih že zgodaj, so šele v tretjem, 

četrtem ali celo petem razredu prepoznani kot otroci s SUT ali PPPU. Prav ta skupina 

otrok je najpogosteje opredeljena kot otroci z govorno-jezikovnimi težavami, ki sodi 

med verbalne SUT. Pogosto pa so popolnoma spregledani predšolski in kasneje tudi 

šolski otroci iz skupine neverbalnih specifičnih učnih težav, otroci s specifičnimi učnimi 

težavami na področju disgrafije, dispraksije in diskalkulije.  

Statistični podatki sicer kažejo, da se število prepoznanih otrok z učnimi težavami 

povečuje. Vendar je zaskrbljujoč podatek v razliki med usmerjenimi otroki v 

predšolskem obdobju do tretjega razreda osnovne šole in po šestem razredu osnovne 

šole, ki strmo narašča in je največji v devetem razredu osnovne šole.  

Svetovalni centri, mentalno higienski oddelki in zdravstvene ustanove večkrat 

poudarjajo, da se omenjene otroke prepozna prepozno. Poročajo, da so zasuti s 

pregledi in z obravnavami, posledično se čakalne dobe povečujejo. Zato se moramo 

vprašati, kaj smo storili za optimalno reševanje otrok, ki so v času šolanja prepoznani 

kot otroci s SUT oz. PPPU.  

Glede na ugotovljeno bi bila najbolj koristna takšna intervencija, ki bi že pri 

predšolskem otroku omogočala pregled razvitosti funkcij, ki so potrebne za uspešno 

opismenjevanja in začetek šolanja. To bi lahko dosegli s sistematičnim izvajanjem 

neformalnega presejalnega vprašalnika, kot je npr. vprašalnik za oblikovanje profila 

predšolskega otroka, ki ga lahko izvaja vzgojiteljica, saj smo ugotovili, da tuji avtorji 

ugotavljajo, da vzgojiteljice prepoznajo otroke z odstopanjem v razvoju že v 

predšolskem obdobju (Lowenthal, 1998; Teisl, Mazzocco in Myers, 2001; Steele, 2004; 

Gillis, 2011; Tiley, D'Amanto in Koehler-Hak, 2014) in da bi s pomočjo ustreznega 

inštrumentarija lažje opredelile področja razvoja (Steele, 2004; Johnson idr., 2009; 

Gillis, 2011). Nadalje bi vzgojiteljice lahko ugotovile močna in šibka področja, kar bi 

omogočalo bolj sistematično načrtovanje ciljev in dejavnosti za maksimalen razvoj 

posameznega otroka. 
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Menimo namreč, da bi del otrok, ki sicer ni usmerjen, potreboval določeno obliko skrbi, 

pomoči, podpore oz. spodbude, ki bi jim pomagala pri razvoju predopismenjevalnih 

veščin. 

Organizacija pomoči za otroke, ki že v predšolskem obdobju izkazujejo izrazite 

primanjkljaje na področju predopismenjevalnih veščin, bi morala biti takšna, da bi 

omogočala vsem rizičnim skupinam otrok kontinuum pomoči, ki bi se raztezal od bolj 

intenzivne pomoči vzgojiteljice in usmerjenih razvojno-didaktičnih igrač in oblik dela do 

intenzivnega treninga s strani usposobljenih strokovnjakov. Številni tuji avtorji (Stelle, 

2004; Gillis, 2011) poudarjajo pomen zgodnjega odkrivanja prav v tem, da otrokom 

nudimo pomoč brez formalne identifikacije in diagnoze, temveč mora biti pomoč in delo 

z otrokom usmerjeno v razvijanje šibkih in močnih kompenzatornih področij 

posameznega otroka.  

Za najtežje oblike odstopanj na področju predakademskih spretnosti pa bi morala biti 

še vedno mogoča usmeritev v predšolski program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo omogočena vsem skupinam otrok, saj so s sedanjo opredelitvijo 

usmerjenih otrok izključne določene skupine rizičnih otrok (potencialno rizični za razvoj 

dispraksije, diskalkulije, otroci s težavami pozornosti in koncentracije, otroci z 

neverbalnimi specifičnimi težavami).  

Stroka bo morala na osnovi raziskav in dognanj tako tujih kot tudi domačih avtorjev 

izpostaviti problematiko usmerjanja otrok v predšolskem obdobju, ki izkazujejo izrazite 

težave na področju predopismenjevalnih težav, in opozoriti na negativen učinek 

prepozne in zato pogosto neučinkovite usmeritve v zadnjih dveh triletjih osnovne šole, 

saj ugotavljamo, da zakonodaja ne predvideva, da obstajajo že v predšolskem obdobju 

otroci, ki bi imeli odstopanja na področju predakademskih spretnosti, ki jih kasneje 

vodijo v učne in specifične učne težave, za katere pa zakonodaja določa kategorijo v 

času šolanja: otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja.  
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Vizija pomoči na področju zgodnjega odkrivanja otrok z odstopanji v razvoju oz. 

potencialno rizičnih otrok za kasnejši nastanek učnih težav/SUT v času šolanja v 

Sloveniji bi bila naslednja: 

1. opremiti vzgojiteljice z znanji glede opazovanja otrok in ocenjevanja otrokovega 

vedenja ter razvojnih področij; 

2. sistematično ugotavljanje razvoja otrok z uporabo neformalnih presejalnih 

vprašalnikov, kar lahko izvajajo vzgojiteljice, in razvoj aplikacije, ki bi bila 

dostopna vsem uporabnikom. Zelo pomembno je namreč, da imajo vzgojiteljice 

inštrumente, na osnovi katerih lahko opišejo in spremljajo predšolske otroke, 

vodijo srečanja s starši ter po potrebi deficitarna področja tudi spodbujajo; 

3. razviti gradivo, ki bi pomagalo vzgojiteljicam načrtovati in izvajati dejavnosti, ki 

na prijazen, igriv in postopen način razvijajo vse v vprašalniku naštete 

spretnosti; 

4. spremljati otroke ob prehodu iz vrtca v šolo; 

5. oblikovati kontinuum pomoči otrokom z odstopanji v razvoju oz. potencialno 

rizičnih otrok za kasnejši nastanek UT/SUT v času šolanja; 

6. posodobiti skupine predšolskih otrok, ki se lahko usmerijo na osnovi zakonskih 

podlag; 

7. zagotoviti predšolskim ustanovam ustrezno strokovno izobražen kader 

(specialne in rehabilitacijske pedagoge, logopede), ki bi skrbel za organizacijo 

kontinuuma pomoči v vrtcu, pomagal vzgojiteljici pri načrtovanju dejavnosti za 

posameznega otroka, svetoval staršem glede podpornih dejavnosti za 

njihovega otroka in skupaj z njimi načrtoval treninge, ki jih lahko izvajajo doma, 

in ne nazadnje izvajal dejavnosti z otroki, ki izkazujejo izrazita odstopanja na 

področju predopismenjevalnih/predakademskih veščin brez formalne diagnoze 

in identifikacije.  
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5.3 Omejitve raziskave 

Pri izvedbi raziskave smo prepoznali naslednje omejitve: 

- namenski vzorec, saj je v skupini otrok določen delež otrok z odstopanji v 

razvoju majhen, del otrok pa je usmerjen v izobraževalni program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (ki je predstavljal ES2); 

- podatkov se zaradi zakonodaje ne more uporabljati ob prehodu v šolo – izjema 

so šolski centri, kjer je VVZ in OŠ ista pravna ustanova (vendar so tudi v tem 

primeru omejitve, potrebna soglasja staršev); 

- določene vzgojiteljice zaradi nepoznavanja otrok (porodniška odsotnost, 

bolniški stalež, menjave vzgojiteljic) ne morejo izpolnjevati vprašalnika oz. dajati 

verodostojnih/zanesljivih ocen otroka; 

- bilo bi smiselno, da bi vzgojiteljice pred opazovanjem otroka in izpolnjevanjem 

vprašalnika znova opremili z znanjem, ki so ga sicer že pridobile v času študija 

glede opazovanja in ocenjevanja otrokovega razvoja; v praksi se pogosto 

pokaže, da je takšna znanja treba obnavljati; 

- raziskava, ki temelji na opazovanju posameznega otroka, je povezana z 

motiviranostjo vzgojiteljice glede sodelovanja v raziskavi in s soglašanjem 

staršev glede sodelovanja njegovega otroka v raziskavi. Višja motivacija 

pomeni večjo soudeleženost, skrb in zanesljivost podatkov; 

- strokovne delavke so najbrž imele zadržke in pomisleke glede opazovanja in 

ocenjevanja posameznih otrok v skupini ter opredelitve glede tega, ali opažajo, 

da otrok odstopa v razvoju ali ne, saj je izpostavljaje, da določen otrok odstopa 

na posameznih področjih razvoja pogosto povezano s tem, da mora vzgojiteljica 

otroka dobro poznati, utemeljiti svoja opažanja, opažanja pojasniti in jih približati 

staršem, svetovalni službi vrtca in morebitnim zunanjim strokovnim 

sodelavcem. To pa pomeni veliko več vloženega časa in truda posamezne 

vzgojiteljice, a kljub temu ni zagotovila, da bo otrok deležen ustrezne pomoči in 

obravnave (nesoglašanje staršev, neurejena pomoč odkritim otrokom v vrtcu, 

dolge čakalne dobe pri zunanjih institucijah, ki nudijo pomoč otrokom s težavami 

v razvoju, …); 

- čas opazovanja otrok v skupini in izpolnjevanje vprašalnika med mesecem 

majem in junijem ni bil najboljša rešitev. Na voljo je bil namreč le dober mesec 
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časa, pri čemer se delo v skupini v tem času zaključuje, vzgojiteljice so pogosto 

obremenjene z zaključnimi projekti. Veliko boljši čas za opazovanje in 

ocenjevanje otroka bi bil npr. od januarja do aprila.  
 

Zato smo vsem ravnateljicam in vodjem vrtcem osebno predstavili potek, namen in cilj 

raziskave kakor tudi vprašalnik.  

Povratne informacije iz prakse 
Odzivi ravnateljic in vodij vrtcev na raziskavo in vprašalnik so bili zelo pozitivni. 

Raziskavo so videle v pozitivni luči. Večina od njih je izpostavila vzgojiteljičino 

opazovanje otroka v skupini kot delno zanemarjen strokovni vidik, hkrati pa so 

poudarile, da izobražujejo in spodbujajo vzgojiteljice k učinkovitejšemu in 

kakovostnejšemu opazovanju otroka. Velika večina vodij si je za prihodnje šolsko leto 

kot prioritetni cilj zadalo opazovanje otroka. V ta namen so si posamezni zavodi 

oblikovali obrazce za opazovanje, saj so ravnateljice in vodje vrtcev videle vprašalnik 

za oblikovanje profila otroka in obrazec za opazovanje otroka kot pripomoček pri 

opazovanju v skupini in kot pomoč pri izvedbi govorilnih ur za starše otrok. Vodje so 

vprašalnik videle tudi kot vodilo vzgojiteljicam, kaj naj še vnesejo v svoje ustaljeno 

opazovanje, saj vprašalnik usmerja vzgojiteljico, da po področjih preveri posamezne 

postavke v vprašalniku. Vodje so si želele dobiti povratne informacije o raziskavi, 

uporabi vprašalnika o profilu in dodatno izobraževanje na temo opazovanja in 

ocenjevanja otrokovih predopismenjevalnih veščin. Veliko število vzgojiteljic je 

izpostavilo, da junijski čas ni primeren za izpolnjevanje vprašalnikov, s čimer se 

strinjamo. Izpostavile so, da je vprašalnik obsežen in vzame veliko časa. 

Odzivi vzgojiteljic so bili razdeljeni na dva pola. Pri določenem delu vzgojiteljic je bilo 

opaziti, da v skupini ne namenijo dovolj času opazovanju otrok (same so priznale, da 

določenih otrok sploh niso poznale po področjih). Vprašalnik pa jih je na nek način 

prisilil, da so preverile posamezna področja. Prav tem vzgojiteljicam je vprašalnik 

predstavljal težavno nalogo. Del vzgojiteljic pa je zaradi različnih razlogov (neustrezen 

čas, preobsežen vprašalnik, nestrinjanje s formalnih ocenjevanjem otroka, 

osebnostnimi lastnostmi …) nepopolno rešilo vprašalnik. 

Povratne informacije posameznih vzgojiteljic kažejo na to, da so bila vprašanja, ki so 

v nikalni obliki, nejasna. Pogosto so to zapisale, določen del vzgojiteljic je vprašanja 
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rešil neustrezno. Izpostavile so tudi težave pri odločanju ocenjevanja določene trditve 

pri postavkah oz. trditvah, ki so zajemale dve ali več področji/dejavnosti, saj so za 

določenega otroka ocenile, da del trditve popolnoma drži, del trditve pa nikoli. Tako 

niso vedele, katero oceno naj izberejo. Več težav so imele tudi pri reševanju vprašanj, 

pri katerih je bilo ocenjevanje negativno, npr. 5 je pomenilo vedno se izogiba hrupnim 

situacijam, 1 pa nikoli se ne izogiba hrupnim situacijam. Določena skupina vzgojiteljic 

iz skupnega kolektiva je izpostavila problematiko uporabe besed: ustrezno, pravilno, 

je uspešen, primerno starosti, primerno uporabi. Del vzgojiteljic se je o nejasnih 

vprašanjih posvetoval med seboj, del vzgojiteljic se je obrnil z vprašanji o razumevanju 

trditev na nas. Majhen delež vzgojiteljic je opažanja zapisal ob vprašanjih ali na koncu 

med pripombe in predloge.  

Nekatere vzgojiteljice so vprašalnik vzele kot izziv, kot nadgradnjo svojega dela in so 

si za izpolnjevanje vzele dovolj časa ter z dobrim poznavanjem otroka vprašalnik rešile. 

Vzgojiteljice so pogosto po reševanju vprašalnika na določenega otroka gledale tudi z 

drugega zornega kota, tako da so videle, kako šibko je določeno področje, ali obratno, 

da je vprašalnik izpostavil močna področja otroka, ki pa so bila lahko pri otroku v 

skupini nejasno izražena. Najpogostejša pričakovanja vzgojiteljic so bila povezana z 

uporabno vrednostjo vprašalnika in povratno informacijo glede rezultatov 

posameznega otroka, doseženih na vprašalniku, ter s konkretnimi predlogi za 

nadaljnje delo. Vse pripombe ali priporočila bodo uporabna za pripravo dokončne 

različice vprašalnika. 

5.4 Prispevek k znanosti  

S sintezo ugotovitev raziskav, opravljenih v slovenskem prostoru in tujini, smo poglobili 

razumevanje in pomen zgodnje obravnave otrok z vidika predopismenjevalnih veščin, 

še posebej skupine, ki je v slovenskem prostoru zaenkrat še dokaj neprepoznana v 

smislu zgodnje obravnave, tj. otrok, ki so potencialno rizični za kasnejši razvoj UT oz. 

SUT. S pomočjo tujih raziskav smo potrdili, da bi zgodnje odkrivanje potencialno 

rizičnih otrok pripomoglo k učinkovitejši organizaciji zgodnje obravnave otrok na 

področju predopismenjevalnih veščin in povečanja uspešnosti nudene pomoči v 

slovenskem prostoru.  
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Pričakujemo, da bodo rezultati raziskave na področju specialne in rehabilitacijske 

pedagogike, natančneje na področju zgodnje obravnave predšolskih otrok, ponudili 

pomemben vpogled v razvoj predopismenjevalnih veščin in s tem pripomogli k 

napredku pri odkrivanju potencialno rizičnih otrok za kasnejši razvoj UT oz. SUT. S 

tem bi se povečala občutljivost in zavedanje o pomembnosti za to področje dela. Naša 

dognanja o pomenu in vlogi vzgojiteljice pri opazovanju in ocenjevanju otrokovih 

predopismenjevalnih veščin in uporabi neformalnega inštrumentarija bodo služila kot 

izhodišče za nadaljnja raziskovanja na področju zgodnjega odkrivanja potencialno 

rizičnih otrok za kasnejši razvoj UT oz. SUT. Podatki so ponudili tudi izhodišče za 

pripravo spodbujevalnih in podpornih dejavnosti za posamezne profile otrok.  

Dobljeni podatki bi lahko bili osnova za predlog modela za presejalno odkrivanje otrok, 

ki izkazujejo manj razvite predopismenjevalne veščine in so potencialno rizični za 

kasnejši razvoj učnih težav. To bi pozitivno vplivalo na razvoj zgodnje 

specialnopedagoške in rehabilitacijske obravnave otrok še posebej obravnave otrok z 

vidika predopismenjevalnih spretnosti v Sloveniji.  

5.5 Predlogi za nadaljnje raziskave  

Zavedamo se, da bi bilo smiselno podobno raziskavo narediti še na večjem vzorcu 

otrok, kjer bi bili v vzorec zajeti otroci iz različnih regij v Sloveniji, ter te rezultate 

primerjati s pričujočo raziskavo. Zanimive podatke bi dobili, če bi lahko primerjali 

starejše in mlajše otroke ali otroke, rojene v začetku leta in tiste ob koncu, ki imajo 

možnost odloženega šolanja. V praksi je namreč zaznati potrebo po inštrumentu, ki bi 

bodisi vzgojiteljicam ali svetovalnim službam omogočal vpogled v profil otroka in tako 

bolj celostno ocenil, ali je pri določenem otroku smiselno in potrebno odloženo šolanje 

ali ne. V prihodnosti bi morali preveriti še prediktivnost inštrumenta v smislu kasnejših 

(specifičnih) učnih težav v času šolanja in longitudinalno spremljati določen vzorec 

otrok ter ugotavljati, kako se odstopanja v predšolskem obdobju povezujejo s 

kasnejšimi težavami v prvem ali celo v drugem in tretjem triletju. 
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6 ZAKLJUČEK 
S pomočjo rezultatov, pridobljenih z raziskavo, smo opisali predopismenjevalne 

veščine otrok na Goriškem in ugotovili, da so pridobljeni podatki in zanesljivost, 

veljavnost in objektivnost vprašalnika podobni podatkom, pridobljenim z drugimi 

raziskavami o ugotavljanju profila otrok z omenjenim vprašalnikom (Ozbič idr., 2012, 

2014), ter da je vprašalnik občutljiv za ciljno populacijo. Uporabna vrednost naše 

raziskave je predvsem v tem, da smo potrdili, da obstajajo statistično pomembne 

razlike v profilu veščin med skupino otrok, ki je usmerjena, med skupino otrok, za 

katere vzgojiteljice opažajo odstopanja, vendar niso usmerjeni, in skupino otrok, za 

katere vzgojiteljice ne opažajo odstopanj v razvoju. Ustrezne predopismenjevalne 

veščine pred vstopom v šolo so ključne za usvajanje spretnosti branja, pisanja, 

računanja in kasnejše akademske dosežke (Ozbič idr., 2012, 2014; Bider Petelin, 

2014; Štrekelj, 2014). Menimo namreč, da bi del otrok, ki sicer ni usmerjen, potreboval 

določeno obliko skrbi, pomoči, podpore oz. spodbude, ki bi mu pomagala pri razvoju 

predopismenjevalnih veščin že pred vstopom v šolo.  

Tuji avtorji (Lowenthal, 1998; Steele, 2004; Gillis, 2011) ugotavljajo, da vzgojiteljice 

prepoznajo otroke z odstopanjem v razvoju že v predšolskem obdobju, kar so pokazali 

tudi rezultati naše diskriminante analize, in da bi s pomočjo vprašalnika o profilu otroka 

laže opredelili področja razvoja (Johnson idr., 2009, Lonigan, Allan in Lerner, 2011). 

Nadalje bi lahko ugotovili močna in šibka področja, kar bi omogočalo bolj sistematično 

načrtovanje ciljev in dejavnosti za maksimalni razvoj posameznega otroka.  

S sintezo ugotovitev raziskav, opravljenih v tujini, smo poglobili razumevanje in pomen 

zgodnje obravnave otrok z vidika predopismenjevalnih veščin, še posebej skupine, ki 

je v slovenskem prostoru zaenkrat še dokaj neprepoznana v smislu zgodnje 

obravnave, tj. otrok, ki so potencialno rizični za kasnejši razvoj UT oz. SUT. 

Pričakujemo, da bodo rezultati raziskave na področju specialne in rehabilitacijske 

pedagogike, natančneje na področju zgodnje obravnave predšolskih otrok, ponudili 

pomemben vpogled v razvoj predopismenjevalnih veščin in s tem pripomogli k 

napredku pri odkrivanju potencialno rizičnih otrok za kasnejši razvoj UT oz. SUT. S 

tem bi se povečala občutljivost in zavedanje pomembnosti za to področje dela. Naša 

dognanja o pomenu in vlogi vzgojiteljice pri opazovanju in ocenjevanju otrokovih 
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predopismenjevalnih veščin in uporabi neformalnega inštrumentarija bodo služila kot 

izhodišče za nadaljnja raziskovanja na področju zgodnjega odkrivanja potencialno 

rizičnih otrok za kasnejši razvoj UT oz. SUT. Podatki bodo ponudili tudi izhodišče za 

pripravo spodbujevalnih in podpornih dejavnosti za posamezne profile otrok. To bo 

pomembno prispevalo k razvoju specialne in rehabilitacijske pedagogike na področju 

zgodnje obravnave otrok v Sloveniji.   
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8 PRILOGE  

Priloga 1 
Tabela 51: Opisna statistika za posamezne trditve vprašalnika izražena v odstotkih 

PODROČJE/ POSAM. TRDITVE nikoli/ 
nič 

redko/ 
zelo 
malo 

včasih/ 
malo 

pogosto/ 
precej 

vedno/ 
veliko 

skupaj 

Pozornost, koncentracija, vedenje in 
uravnavanje vedenja 

      

Otrok je sposoben na zahtevo spremeniti dejavnost 
skupaj z ostalimi vrstniki v skupini in ne vztraja pri 
dejavnosti, ki jo je izvajal pred tem. 

0,00% 13,00% 19,00% 41,50% 26,50% 100,00% 

Otrok sledi danim navodilom in upošteva pravila. 0,50% 8,50% 24,00% 36,50% 30,50% 100,00% 
Otrok zmore počakati, da se mu ugodi ali se ga 
pohvali. 

2,00% 12,50% 20,00% 37,50% 28,00% 100,00% 

Otrok pri dejavnostih ne moti sovrstnikov ali sebe. 6,00% 17,50% 22,50% 34,50% 19,50% 100,00% 
Otrok je sposoben vzdrževati pozornost pri 
samostojnem izvajanju določene naloge do konca in 
ga pri tem ne zmotijo zunanji dražljaji. 

2,50% 15,50% 21,00% 34,00% 27,00% 100,00% 

Otrok sledi raznim vodenim dejavnostim brez 
prekinitev in odkrenitve pozornosti. 

1,00% 14,00% 21,50% 39,00% 24,50% 100,00% 

Otrok ve, kje ima stvari, jih ne pozabi in ne izgublja. 0,50% 10,10% 16,10% 28,60% 44,70% 100,00% 
Otrok sledi dogajanju, ni pozabljiv in ne deluje 
zasanjano.  

2,00% 12,60% 27,10% 32,70% 25,60% 100,00% 

Otrok počaka, da bo na vrsti oziroma premisli, 
preden odgovori; ne odgovarja dokler niso 
vprašanja končana, ni impulziven.  

2,50% 15,00% 23,00% 34,50% 25,00% 100,00% 

Otrok sodeluje z vrstniki. 0,50% 7,00% 14,00% 39,50% 39,00% 100,00% 
Otrok se vede do drugih spoštljivo, jih ne prekinja, 
se jim ne vsiljuje. 

2,00% 12,00% 28,00% 30,00% 28,00% 100,00% 

Otrok vztraja pri nalogi, je ne opusti, kljub temu da 
ima težave pri izvajanju naloge. 

2,50% 18,00% 24,50% 33,50% 21,50% 100,00% 

Otrok je v zaprtem prostoru primerno motorično 
koordiniran in umirjen, vedenje je ciljno (ni nemiren, 
se ne ziba, premika in se ne preseda nenehno). 

2,00% 15,50% 20,00% 32,00% 30,50% 100,00% 

Otrok sledi zvočnim verbalnim dražljajem, 
dogodkom, npr. sliši navodila (jih ne presliši, ne 
sprašuje neprestano, kaj je rekel odrasel). 

1,50% 16,00% 26,00% 32,50% 24,00% 100,00% 

Otrok se brez težav prilagodi novim situacijam. 3,50% 10,00% 25,00% 38,50% 23,00% 100,00% 
Otrok samostojno najde pripomočke za dokončanje 
enostavne naloge, ki mu je bila dana in pri kateri 
razume, kaj potrebuje. 

1,50% 12,50% 21,00% 32,00% 33,00% 100,00% 

Otrok je sposoben samostojno dokončati naloge, ki 
so mu bile dodeljene, brez dodatnega spodbujanja, 
prigovarjanja, usmerjanja, priklica pozornosti. 

3,50% 17,50% 23,00% 29,00% 27,00% 100,00% 

Otrok je organiziran, urejen, se znajde pri 
organiziranju sebe in svojih dejavnosti, nalog, igre. 

3,50% 13,50% 19,50% 29,00% 34,50% 100,00% 

Otrok ima prijatelje, s katerimi se igra. 1,00% 9,00% 10,50% 29,50% 50,00% 100,00% 
Otrok razume in upošteva socialna pravila (omejitve, 
meje, pravila vedenja …). 

1,50% 8,00% 22,50% 30,50% 37,50% 100,00% 

Otrok se ne umika iz socialnih situacij, igre…. 
Ustrezno sodeluje in je vključen v skupino. 

1,50% 8,00% 19,50% 36,00% 35,00% 100,00% 

Otrok je aktiven (ni pasiven, ni zasanjan). 1,50% 7,50% 19,00% 33,50% 38,50% 100,00% 
Otrok je izven sobe/igralnice motorično spreten, 
aktiven, vendar ne teka, pleza ali hodi brezciljno in 
prekomerno naokrog. 

2,00% 7,00% 23,00% 38,00% 30,00% 100,00% 

Otrok brez težav mirno sedi, kadar se to od njega 
pričakuje in ko je to potrebno za samo izvedbo igre, 
dejavnosti. 

3,00% 13,50% 18,00% 39,00% 26,50% 100,00% 

Motorika       
Otrok lahko nekaj sekund stoji na eni nogi. 0,00% 6,50% 10,00% 24,50% 59,00% 100,00% 
Otrok zmore posnemati razne gibe prstov, dlani, rok, 
okončin (prepletanje prstov, posnemanje drže rok, 
dlani in prstov). 

1,00% 5,00% 16,50% 30,00% 47,50% 100,00% 
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PODROČJE/ POSAM. TRDITVE nikoli/ 
nič 

redko/ 
zelo 
malo 

včasih/ 
malo 

pogosto/ 
precej 

vedno/ 
veliko 

skupaj 

Otrok spretno izvaja gibe, ki zahtevajo fino 
motorično koordinacijo (npr. uporaba škarij, nizanje 
drobnih predmetov). 

0,50% 9,00% 14,00% 25,00% 51,50% 100,00% 

Otrok se zna igrati z žogo (ujame, vrže…). 0,00% 6,00% 12,00% 28,50% 53,50% 100,00% 
Otrok primerno izvede aktivnosti, ki zahtevajo 
koordinacijo okončin, (npr. Možiček Kopitljaček, 
izštevanke z motoričnimi elementi, ples..). 

2,00% 7,00% 12,50% 30,00% 48,50% 100,00% 

Otrokova splošna koordinacija gibov je primerna 
starosti (hoja, tek, skakanje…). 

1,00% 5,00% 12,50% 26,00% 55,50% 100,00% 

Kominukacija, sociopragmatika       
Če otrok česa ne razume, se tega zaveda in se 
ustrezno odzove (prosi za ponovitev, pojasnitev, 
dopolnitev, razlago; pokaže, da ni razumel). 

8,00% 8,00% 22,50% 33,50% 28,00% 100,00% 

Če otrok ne pozna imena nekega predmeta, ga 
opredeli tako, da pokaže s prstom, opiše lastnosti ali 
namen, definira, uporabi več besed namesto ene. 

3,00% 11,00% 17,50% 33,50% 35,00% 100,00% 

Otrok je zmožen večjega števila pogovornih izmen, 
kar pomeni, da se lahko s sogovornikom pogovarja 
dalj časa tudi o različnih temah. 

4,00% 13,00% 19,50% 31,50% 32,00% 100,00% 

Otrok je s sogovornikom zmožen dalj časa vztrajati 
pri isti temi pogovora, dejavnosti, igri. 

2,00% 10,00% 19,50% 34,50% 34,00% 100,00% 

Otrok upošteva izmenjave v pogovoru (pove, 
vpraša; počaka, da je na vrsti). 

1,50% 7,00% 28,50% 32,00% 31,00% 100,00% 

Govorno-jezikovno razumevanje in izražanje       
Otrok razume ustna verbalna navodila. 0,00% 3,00% 10,50% 28,00% 58,50% 100,00% 
Otrok ne potrebuje neprestanega ponavljanja 
sporočil. 

2,50% 17,50% 15,50% 32,00% 32,50% 100,00% 

Otrok razume pomen besed, ki jih vsakodnevno 
uporablja vzgojiteljica. 

0,00% 1,50% 7,00% 28,50% 63,00% 100,00% 

Otrok brez težav posluša in razume tudi ob 
prisotnosti drugih zvokov, motečih dejavnikov ali 
hrupa v ozadju. 

3,00% 11,50% 27,00% 34,50% 24,00% 100,00% 

Otrok posluša in sledi pogovorom ter temam, o 
katerih se pogovarjate v skupini. 

0,50% 9,00% 17,50% 32,00% 41,00% 100,00% 

Otrok razume prenesene pomene in sporočila: 
prepozna posredno nakazane pomene, sklepanja, 
uganke, besedne igre, ironijo, smešne povedi, rime, 
namigovanja in smešnice. 

4,50% 11,00% 17,00% 34,50% 33,00% 100,00% 

Otrok je zmožen jasno izraziti svoje misli, čustva in 
potrebe. 

3,50% 9,00% 18,00% 28,00% 41,50% 100,00% 

Otrok ustrezno pripoveduje o doživetjih, izkušnjah, v 
katere je bil vpleten, ali dogodkih, ki jih je opazoval. 

1,50% 8,00% 10,00% 19,50% 61,00% 100,00% 

Otrok pravilno poimenuje stvari in predmete. 1,50% 3,00% 6,50% 26,50% 62,50% 100,00% 
Otrok se izraža z besedami, katerih pomen tudi 
razume. 

0,50% 3,00% 11,50% 27,50% 57,50% 100,00% 

Otrok zna s svojimi besedami obnoviti zgodbo, 
pripoved oziroma to, kar je slišal. 

1,00% 11,50% 15,50% 25,50% 46,50% 100,00% 

Otrok lahko na osnovi kratkega zaporedja sličic 
opiše enostavno zgodbo. 

1,00% 9,50% 18,00% 25,00% 46,50% 100,00% 

Otrokov govor je razumljiv: njegovo sporočilo lahko 
razumemo (poslušalcu se ni potrebno ob tem 
prekomerno naprezati) 

4,00% 9,50% 13,00% 19,00% 54,50% 100,00% 

Otrok govori starosti primerno in ni nagnjen k 
zamenjavi glasov v besedi in drugim spremembam v 
zaporedju: besede so cele, zlogi v pravilnem 
vrstnem redu, vsi glasovi so ustrezno prisotni. 

3,50% 12,00% 14,00% 19,00% 51,50% 100,00% 

Otrokov izgovor je ustrezen v najmanj 50%  (vsaj 
polovica besed, ki jih otrok izgovarja, je enaka 
izgovoru odraslega). 

3,00% 8,50% 13,50% 27,00% 48,00% 100,00% 

Otrok se izraža starosti primerno: uporablja ednino, 
dvojino, množino; zaimke; sprega glagole; struktura 
in oblika stavka sta starosti primerni. 

5,50% 10,00% 18,50% 27,00% 39,00% 100,00% 

Otrok zmore povedati čim več besed na določeno 
temo, uspešno in tekoče prikliče besede. 

4,50% 14,50% 15,00% 26,00% 40,00% 100,00% 

Otrokovo besedišče je starosti primerno bogato. 3,50% 9,00% 13,50% 20,00% 54,00% 100,00% 
Verbalni spomin       
Otrok si zapomni podatke, primere, navodila, 
napotke, ki jih je slišal, kljub motečim dejavnikom. 

1,50% 11,50% 21,50% 35,50% 30,00% 100,00% 
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PODROČJE/ POSAM. TRDITVE nikoli/ 
nič 

redko/ 
zelo 
malo 

včasih/ 
malo 

pogosto/ 
precej 

vedno/ 
veliko 

skupaj 

Otrok si zapomni več stvari hkrati (npr. če ga 
prosimo, naj vzame tri reči, si zapomni vse; če ga 
prosimo za dve ali več zaporednih dejanj, jih izvrši). 

1,50% 8,00% 17,00% 26,50% 47,00% 100,00% 

Otrok zmore ponoviti slišano poved (enostavno 
poved ali priredje ali podredje). 

0,00% 6,50% 14,00% 27,00% 52,50% 100,00% 

Grafično vizuoperceptivno področje, percepcija 
in imenovanje barv 

      

Otrok je uspešen pri dejavnostih in igrah vidnega 
spomina. 

1,00% 6,00% 17,50% 28,50% 47,00% 100,00% 

Otrok zmore risati serije vzorcev: razume zaporedje, 
ga upošteva ter nariše (npr. žoga – zvezda-žoga-
zvezda). 

1,50% 10,50% 12,00% 21,00% 55,00% 100,00% 

Otrok zaznava podobnosti in razlike v vidnem 
materialu oziroma slikovnem gradivu (vidno 
razlikovanje, razlikovanje lik-ozadje). 

2,50% 6,00% 17,50% 43,50% 30,50% 100,00% 

Otrok zna narisati škarje ob gledanju nanje (pri tem 
upošteva križanje rezil) 

10,50% 10,50% 18,50% 16,00% 44,50% 100,00% 

Otrok zna narisati človeško figuro, kjer so 
prepoznavni glava, telo, roke in noge. 

1,50% 4,00% 9,00% 28,00% 57,50% 100,00% 

Časovna in prostorska orientacija       
Otrok se v prostoru ustrezno orientira (npr. ko želi 
do določene osebe, stvari oz. ko želi kam drugam). 

0,50% 3,00% 9,50% 30,50% 56,50% 100,00% 

Otrok ustrezno sledi navodilom, ki vsebujejo 
časovne ali prostorske odnose (zgoraj, spodaj, 
spredaj, zadaj, ob, pri, prej, včeraj...). 

1,50% 5,00% 14,50% 33,00% 46,00% 100,00% 

Metaliterarne veščine       
Otroka zanima učenje pisanja, branja in računanja.  8,50% 12,50% 14,50% 21,00% 43,50% 100,00% 
Otrok razume, da imajo povedi ter besede začetek 
in konec in da so med besedami premori. 

4,50% 11,00% 16,00% 27,00% 41,50% 100,00% 

Otrok razume, da beremo po vrsticah. 4,00% 4,50% 15,00% 23,50% 53,00% 100,00% 
Otrok zna uporabljati knjigo in listati po njej: razume, 
da knjigo beremo od leve proti desni in od prve do 
zadnje strani, ve, kje je naslov; ve, da ima strani. 

1,50% 2,00% 8,50% 22,00% 66,00% 100,00% 

Otrok prepozna besedne zapise kot besede, ki jih 
lahko preberemo in ki nekaj pomenijo. 

1,00% 4,50% 10,50% 30,00% 54,00% 100,00% 

Otrok razume, da lahko jezikovne zapise v knjigah 
tudi preberemo. 

1,50% 1,50% 7,00% 23,50% 66,50% 100,00% 

Otrok razume, da lahko govor zapišemo. 1,50% 3,50% 9,50% 25,50% 60,00% 100,00% 
Predopismenjevalne veščine       
Otrok se lahko nauči kratke otroške govorjene 
pesmice na pamet (izštevanke, bibarije...). 

1,50% 4,50% 9,50% 24,50% 60,00% 100,00% 

Otrok sprejema in ustrezno ponovi nove besede, ki 
jih je ravnokar slišal. 

0,50% 8,50% 15,00% 26,50% 49,50% 100,00% 

Otrok uspešno slušno razlikuje glasove jezika  
oziroma podobne besede (npr. kos-kot, vrt-prt, kis-
kos). 

9,50% 8,50% 17,50% 31,00% 33,50% 100,00% 

Otrok sam išče rime na določene besede. 10,50% 15,00% 17,50% 25,50% 31,50% 100,00% 
Otrok prepozna besede, ki imajo pomen od tistih, ki 
nimajo pomena, npr. vrata / trimfa. 

3,50% 11,00% 16,50% 30,00% 39,00% 100,00% 

Otrok prepozna rime. 6,00% 5,50% 21,50% 28,50% 38,50% 100,00% 
Otrok prepozna besede, črke, grafične simbole, ki 
jih je videl v preteklosti. 

4,50% 8,00% 12,00% 30,50% 45,00% 100,00% 

Otrok se spontano igra verbalno: išče rime, pesni, 
glaskuje, zloguje. 

15,00% 18,00% 26,00% 21,50% 19,50% 100,00% 

Otrok spontano uporablja zapise črk, tudi ob igri in 
na slikah, risbah; uživa pri nalogah, kjer je nujna 
uporaba pisala, svinčnika, barvic in papirja (pisanje, 
risanje…). 

7,00% 14,50% 19,00% 26,50% 33,00% 100,00% 

Otrok razume, da so besede sestavljene iz ločenih 
glasov-fonemov oz. zlogov. 

7,00% 14,00% 19,50% 24,00% 35,50% 100,00% 

Otrok si uspešno zapomni besedilo in melodijo 
zapete pesmi in jo zna ritmično in melodično 
ustrezno zapeti. 

3,00% 8,50% 18,50% 27,00% 43,00% 100,00% 

Otrok si zapomni slišano zgodbo in jo ob slikanici 
obnovi. 

2,00% 8,00% 17,00% 21,00% 52,00% 100,00% 
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PODROČJE/ POSAM. TRDITVE nikoli/ 
nič 

redko/ 
zelo 
malo 

včasih/ 
malo 

pogosto/ 
precej 

vedno/ 
veliko 

skupaj 

Otrok je zmožen ritmiziranja pesmic, izštevank s 
ploskanjem: ustrezno deli besede v zloge, stavke v 
besede, gibi so skladni ter koordinirani. 

5,00% 8,00% 17,00% 30,00% 40,00% 100,00% 

Grafemsko zavedanje, grafomotorika       
Otrok je zmožen prepisati enostavne besede (npr. 
PIPA ali MIZA v velikih tiskanih črkah). 

9,50% 7,50% 11,50% 18,00% 53,50% 100,00% 

Otrok razlikuje grafeme (črke), loči črke od drugih 
grafičnih simbolov. 

6,00% 7,50% 13,00% 21,50% 52,00% 100,00% 

Otrok ustrezno drži pisalo in ustrezno namesti roko 
na podlago. 

1,50% 6,50% 8,50% 29,00% 54,50% 100,00% 

Otrok zna bolj ali manj natančno napisati svoje ime. 11,00% 4,50% 3,50% 20,00% 61,00% 100,00% 
Predmatematične veščine       
Otrok ve, da ima na roki pet prstov. Ob vprašanju, 
koliko prstov ima na roki, je razviden priklic dejstva 
brez preštevanja posameznih prstov. 

4,50% 4,00% 8,50% 20,00% 63,00% 100,00% 

Otrok zmore primerjanja različnih količin: med 
dvema množicama predmetov prepozna množico z 
večjim oz. manjšim številom predmetov (npr. 
primerjava med množico s šestimi in množico s 
štirimi žogicami). 

2,00% 3,50% 8,50% 21,50% 64,50% 100,00% 

Otrok ustrezno prešteje do deset predmetov.  1,50% 5,50% 8,00% 10,50% 74,50% 100,00% 
Otrok ustrezno prešteje do štiri predmete. 0,00% 0,00% 4,00% 14,00% 82,00% 100,00% 
Otrok  razume odnose med količino in številom od 1 
do 4 (npr. če otroku naročimo, naj vzame štiri kocke, 
otrok vzame ustrezno količino predmetov). 

1,50% 1,50% 4,50% 20,50% 72,00% 100,00% 

Otrok prepozna, kje je več ali manj (hrane, 
predmetov, igrač). 

0,00% 3,00% 11,00% 17,50% 68,50% 100,00% 

Otrok ustrezno naniza predmete od večjega do 
manjšega ali obratno (npr. svinčnike) 

2,00% 5,50% 12,50% 18,50% 61,50% 100,00% 

Otrok starosti primerno sešteva in odšteva oz. 
količinsko logično razmišlja (npr. reši nalogo »Peter 
ima tri balone. Dva odletita. Ali ima zdaj Peter več 
ali manj balonov?«). 

7,50% 8,00% 10,50% 21,00% 53,00% 100,00% 

Otrok ve, koliko let ima. 1,00% 2,00% 8,00% 9,00% 80,00% 100,00% 
Metakognicija       
Otrok razume, da ga lahko ropot, razni zvoki ali 
drugi dražljaji ter beganje misli motijo pri njegovih 
dejavnostih. 

5,50% 10,00% 28,00% 33,00% 23,50% 100,00% 

Otrok razume, da lahko izboljša pomnjenje, če 
uporabi določen trik, tehniko (če uporablja 
načine/strategije učenja kot so rime, asociacije, 
barve, nalepke….). 

10,00% 17,00% 24,50% 30,50% 18,00% 100,00% 
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Priloga 2:  
Tabela 52: Korelacijska matrika – prikaz Pearsonovih korelacijskih koeficientov za posamezne indikatorje 
vprašalnika  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1 1

2 ,860** 1
3 ,617** ,537** 1
4 ,651** ,617** ,545** 1
5 ,752** ,714** ,530** ,749** 1
6 ,498** ,554** ,329** ,550** ,638** 1
7 ,615** ,654** ,432** ,586** ,638** ,591** 1
8 ,497** ,513** ,414** ,661** ,655** ,533** ,543** 1
9 ,475** ,506** ,386** ,464** ,512** ,509** ,473** ,438** 1

10 ,560** ,504** ,489** ,708** ,597** ,426** ,505** ,636** ,481** 1
11 ,661** ,631** ,515** ,510** ,632** ,450** ,560** ,433** ,524** ,504** 1
12 ,479** ,444** ,393** ,397** ,472** ,355** ,423** ,399** ,506** ,515** ,611** 1
13 ,666** ,631** ,502** ,558** ,646** ,503** ,583** ,494** ,574** ,558** ,722** ,682** 1
14 ,715** ,727** ,471** ,577** ,678** ,530** ,716** ,465** ,546** ,483** ,681** ,448** ,768** 1
15 ,669** ,658** ,467** ,509** ,600** ,435** ,619** ,387** ,534** ,449** ,636** ,507** ,685** ,814** 1
16 ,530** ,560** ,352** ,404** ,511** ,458** ,559** ,314** ,616** ,401** ,529** ,439** ,592** ,625** ,617** 1
17 ,712** ,709** ,546** ,659** ,756** ,551** ,669** ,584** ,497** ,551** ,698** ,504** ,688** ,745** ,693** ,575** 1
18 ,633** ,626** ,495** ,614** ,685** ,541** ,517** ,559** ,570** ,576** ,569** ,524** ,715** ,633** ,527** ,514** ,689** 1
19 ,669** ,644** ,471** ,636** ,733** ,633** ,586** ,594** ,483** ,563** ,596** ,485** ,625** ,634** ,565** ,461** ,749** ,771** 1
20 ,522** ,498** ,396** ,433** ,529** ,489** ,470** ,290** ,516** ,454** ,563** ,547** ,659** ,586** ,546** ,518** ,539** ,645** ,617** 1
21 ,396** ,404** ,296** ,234** ,374** ,327** ,424** ,163* ,490** ,231** ,591** ,493** ,541** ,526** ,524** ,496** ,510** ,449** ,399** ,609** 1
22 ,471** ,499** ,325** ,325** ,451** ,371** ,511** ,261** ,597** ,306** ,587** ,427** ,566** ,588** ,591** ,594** ,538** ,521** ,429** ,566** ,686** 1
23 ,640** ,631** ,428** ,601** ,703** ,551** ,591** ,598** ,586** ,567** ,585** ,572** ,745** ,649** ,561** ,563** ,673** ,738** ,662** ,547** ,425** ,561** 1
24 ,464** ,481** ,380** ,378** ,458** ,431** ,493** ,313** ,748** ,436** ,478** ,443** ,555** ,566** ,535** ,595** ,504** ,490** ,378** ,457** ,549** ,644** ,551** 1
25 ,341** ,327** ,270** ,260** ,324** ,284** ,277** ,124 ,428** ,318** ,406** ,348** ,517** ,420** ,426** ,440** ,352** ,438** ,294** ,515** ,443** ,373** ,398** ,505** 1
26 ,476** ,436** ,325** ,369** ,431** ,359** ,396** ,202** ,429** ,428** ,447** ,410** ,590** ,531** ,469** ,434** ,429** ,496** ,389** ,571** ,449** ,398** ,459** ,506** ,816** 1
27 ,428** ,368** ,288** ,291** ,374** ,277** ,363** ,169* ,439** ,304** ,486** ,443** ,537** ,495** ,514** ,463** ,396** ,442** ,344** ,504** ,443** ,410** ,437** ,495** ,752** ,729** 1
28 ,504** ,536** ,322** ,367** ,473** ,344** ,476** ,274** ,515** ,377** ,547** ,483** ,588** ,622** ,625** ,496** ,531** ,484** ,433** ,538** ,468** ,441** ,495** ,532** ,591** ,647** ,683** 1
29 ,556** ,526** ,397** ,474** ,531** ,405** ,481** ,333** ,505** ,422** ,577** ,452** ,648** ,612** ,653** ,490** ,544** ,542** ,433** ,511** ,430** ,459** ,555** ,548** ,669** ,711** ,658** ,777** 1
30 ,448** ,408** ,251** ,314** ,405** ,282** ,357** ,183** ,425** ,309** ,442** ,397** ,532** ,482** ,554** ,453** ,433** ,428** ,353** ,498** ,379** ,423** ,494** ,481** ,693** ,682** ,715** ,676** ,727** 1
31 ,633** ,612** ,446** ,574** ,551** ,418** ,553** ,526** ,490** ,607** ,575** ,576** ,608** ,581** ,610** ,516** ,627** ,618** ,571** ,472** ,449** ,473** ,618** ,472** ,414** ,446** ,446** ,458** ,500** ,429** 1
32 ,568** ,602** ,421** ,441** ,475** ,393** ,543** ,395** ,535** ,439** ,575** ,483** ,582** ,629** ,675** ,584** ,535** ,480** ,459** ,431** ,455** ,540** ,596** ,563** ,436** ,434** ,451** ,517** ,553** ,506** ,673** 1
33 ,568** ,565** ,469** ,408** ,447** ,362** ,516** ,325** ,532** ,409** ,589** ,478** ,581** ,647** ,679** ,530** ,531** ,422** ,416** ,450** ,453** ,525** ,550** ,588** ,441** ,483** ,457** ,528** ,552** ,488** ,607** ,859** 1
34 ,496** ,513** ,360** ,315** ,378** ,360** ,484** ,285** ,393** ,305** ,525** ,461** ,473** ,579** ,614** ,510** ,457** ,388** ,365** ,446** ,475** ,516** ,424** ,443** ,362** ,378** ,446** ,416** ,465** ,434** ,563** ,651** ,699** 1
35 ,423** ,443** ,263** ,301** ,399** ,368** ,440** ,261** ,378** ,273** ,539** ,364** ,490** ,584** ,536** ,464** ,434** ,383** ,342** ,463** ,464** ,448** ,430** ,460** ,404** ,402** ,363** ,452** ,487** ,410** ,371** ,527** ,572** ,583** 1
36 ,502** ,520** ,343** ,406** ,485** ,367** ,525** ,300** ,442** ,342** ,505** ,338** ,547** ,699** ,682** ,532** ,559** ,473** ,422** ,480** ,456** ,498** ,524** ,537** ,433** ,481** ,425** ,510** ,555** ,454** ,434** ,587** ,689** ,564** ,668** 1
37 ,674** ,660** ,476** ,450** ,582** ,412** ,614** ,411** ,477** ,396** ,652** ,480** ,619** ,696** ,730** ,583** ,712** ,561** ,563** ,492** ,550** ,569** ,589** ,489** ,439** ,431** ,510** ,570** ,587** ,524** ,575** ,652** ,673** ,600** ,495** ,674**

38 ,652** ,662** ,422** ,536** ,598** ,472** ,606** ,458** ,451** ,434** ,579** ,438** ,637** ,719** ,684** ,497** ,678** ,550** ,577** ,491** ,353** ,447** ,608** ,442** ,334** ,390** ,397** ,547** ,582** ,500** ,571** ,616** ,651** ,508** ,508** ,655**

39 ,488** ,482** ,389** ,324** ,427** ,328** ,434** ,284** ,458** ,323** ,518** ,434** ,533** ,554** ,586** ,545** ,544** ,490** ,424** ,537** ,528** ,520** ,525** ,473** ,510** ,511** ,525** ,549** ,549** ,600** ,483** ,519** ,608** ,579** ,516** ,601**

40 ,445** ,450** ,463** ,366** ,474** ,357** ,398** ,376** ,394** ,357** ,552** ,350** ,505** ,468** ,393** ,396** ,490** ,515** ,479** ,438** ,468** ,420** ,459** ,390** ,328** ,368** ,320** ,383** ,391** ,306** ,453** ,410** ,433** ,404** ,452** ,410**

41 ,523** ,530** ,378** ,348** ,479** ,333** ,502** ,284** ,394** ,301** ,550** ,455** ,539** ,584** ,610** ,499** ,610** ,488** ,493** ,517** ,551** ,545** ,502** ,425** ,439** ,479** ,514** ,566** ,548** ,485** ,497** ,545** ,604** ,547** ,520** ,593**

42 ,507** ,530** ,356** ,340** ,433** ,347** ,510** ,264** ,455** ,296** ,524** ,341** ,566** ,693** ,700** ,580** ,525** ,452** ,386** ,516** ,478** ,537** ,509** ,523** ,545** ,517** ,517** ,612** ,630** ,573** ,448** ,595** ,661** ,583** ,670** ,734**

43 ,537** ,539** ,332** ,326** ,431** ,355** ,519** ,260** ,402** ,322** ,521** ,376** ,594** ,712** ,700** ,551** ,551** ,461** ,435** ,537** ,487** ,527** ,528** ,482** ,478** ,506** ,471** ,552** ,583** ,556** ,473** ,613** ,672** ,589** ,664** ,733**

44 ,519** ,547** ,384** ,332** ,432** ,381** ,548** ,288** ,497** ,288** ,536** ,481** ,597** ,647** ,676** ,559** ,536** ,433** ,422** ,498** ,476** ,546** ,542** ,520** ,510** ,511** ,534** ,612** ,646** ,611** ,516** ,626** ,680** ,628** ,572** ,623**

45 ,415** ,411** ,375** ,296** ,377** ,247** ,403** ,219** ,445** ,265** ,489** ,422** ,484** ,525** ,581** ,494** ,451** ,372** ,337** ,418** ,496** ,516** ,423** ,490** ,515** ,508** ,525** ,573** ,599** ,579** ,458** ,556** ,632** ,583** ,539** ,590**

46 ,501** ,474** ,415** ,271** ,370** ,256** ,442** ,211** ,411** ,248** ,441** ,399** ,524** ,551** ,600** ,531** ,491** ,387** ,336** ,413** ,470** ,467** ,462** ,513** ,486** ,508** ,482** ,525** ,558** ,553** ,457** ,617** ,670** ,617** ,511** ,610**

47 ,376** ,389** ,329** ,222** ,282** ,189** ,346** ,134 ,382** ,201** ,447** ,349** ,457** ,502** ,534** ,508** ,412** ,357** ,278** ,399** ,401** ,446** ,402** ,440** ,441** ,388** ,344** ,449** ,518** ,390** ,407** ,539** ,580** ,503** ,629** ,643**

48 ,525** ,511** ,370** ,341** ,458** ,361** ,494** ,288** ,440** ,299** ,514** ,381** ,575** ,644** ,683** ,523** ,525** ,465** ,407** ,477** ,446** ,476** ,512** ,525** ,538** ,568** ,500** ,609** ,677** ,599** ,459** ,618** ,670** ,590** ,667** ,738**

49 ,583** ,563** ,418** ,383** ,511** ,377** ,567** ,295** ,467** ,389** ,546** ,417** ,623** ,697** ,699** ,574** ,554** ,487** ,431** ,520** ,454** ,490** ,542** ,530** ,545** ,577** ,537** ,580** ,636** ,575** ,489** ,617** ,688** ,638** ,677** ,765**

50 ,603** ,577** ,438** ,428** ,506** ,375** ,558** ,328** ,431** ,301** ,539** ,337** ,565** ,718** ,708** ,474** ,557** ,414** ,470** ,448** ,410** ,440** ,464** ,473** ,452** ,532** ,480** ,564** ,639** ,523** ,501** ,639** ,718** ,629** ,592** ,707**

51 ,553** ,525** ,420** ,386** ,438** ,388** ,453** ,273** ,501** ,317** ,524** ,391** ,562** ,619** ,644** ,500** ,476** ,482** ,457** ,525** ,473** ,481** ,463** ,518** ,563** ,570** ,511** ,561** ,620** ,579** ,470** ,620** ,660** ,613** ,583** ,602**

52 ,494** ,509** ,359** ,379** ,439** ,435** ,481** ,290** ,477** ,330** ,475** ,351** ,515** ,607** ,591** ,447** ,467** ,433** ,418** ,485** ,406** ,454** ,452** ,530** ,519** ,568** ,449** ,574** ,630** ,527** ,460** ,522** ,575** ,537** ,541** ,568**

53 ,550** ,504** ,358** ,378** ,441** ,373** ,459** ,301** ,518** ,345** ,507** ,395** ,554** ,598** ,616** ,505** ,469** ,476** ,421** ,525** ,445** ,494** ,493** ,543** ,518** ,526** ,487** ,569** ,595** ,574** ,478** ,585** ,593** ,575** ,596** ,589**

54 ,531** ,531** ,374** ,368** ,482** ,351** ,481** ,271** ,438** ,322** ,542** ,419** ,557** ,649** ,680** ,544** ,550** ,439** ,412** ,523** ,538** ,505** ,478** ,505** ,581** ,595** ,544** ,584** ,628** ,618** ,521** ,624** ,660** ,622** ,575** ,647**

55 ,633** ,616** ,448** ,432** ,529** ,397** ,515** ,315** ,506** ,393** ,634** ,479** ,622** ,645** ,688** ,573** ,617** ,510** ,501** ,473** ,508** ,530** ,613** ,584** ,498** ,531** ,556** ,592** ,662** ,572** ,582** ,680** ,682** ,547** ,503** ,628**

56 ,681** ,688** ,472** ,522** ,632** ,491** ,595** ,439** ,525** ,453** ,665** ,488** ,641** ,704** ,705** ,563** ,695** ,567** ,609** ,489** ,487** ,526** ,610** ,501** ,440** ,492** ,472** ,589** ,620** ,501** ,629** ,641** ,671** ,560** ,509** ,670**

57 ,533** ,523** ,351** ,418** ,505** ,387** ,478** ,371** ,476** ,389** ,481** ,452** ,559** ,575** ,610** ,495** ,566** ,544** ,492** ,475** ,438** ,444** ,588** ,564** ,534** ,558** ,537** ,646** ,649** ,603** ,454** ,531** ,527** ,416** ,452** ,504**

58 ,431** ,468** ,329** ,362** ,435** ,326** ,502** ,318** ,405** ,368** ,454** ,387** ,520** ,598** ,574** ,428** ,483** ,398** ,349** ,377** ,387** ,414** ,519** ,492** ,404** ,464** ,424** ,556** ,578** ,529** ,384** ,493** ,524** ,440** ,478** ,540**

59 ,514** ,487** ,376** ,363** ,455** ,353** ,543** ,340** ,418** ,318** ,460** ,397** ,546** ,645** ,663** ,438** ,515** ,446** ,403** ,384** ,425** ,424** ,524** ,479** ,392** ,421** ,452** ,535** ,579** ,514** ,429** ,555** ,581** ,493** ,541** ,618**

60 ,496** ,498** ,364** ,367** ,456** ,376** ,543** ,276** ,471** ,344** ,540** ,503** ,570** ,623** ,687** ,493** ,526** ,453** ,395** ,446** ,494** ,559** ,519** ,543** ,476** ,506** ,526** ,623** ,624** ,622** ,501** ,618** ,647** ,577** ,503** ,613**

61 ,527** ,539** ,377** ,335** ,452** ,307** ,526** ,299** ,403** ,330** ,527** ,442** ,564** ,613** ,669** ,529** ,565** ,454** ,408** ,452** ,487** ,528** ,527** ,480** ,451** ,480** ,519** ,613** ,587** ,595** ,530** ,622** ,666** ,605** ,551** ,633**

62 ,556** ,495** ,343** ,365** ,504** ,367** ,549** ,300** ,446** ,353** ,537** ,488** ,566** ,608** ,680** ,462** ,547** ,465** ,462** ,429** ,469** ,469** ,551** ,510** ,461** ,540** ,585** ,623** ,649** ,670** ,505** ,606** ,607** ,523** ,521** ,586**

63 ,573** ,579** ,343** ,431** ,526** ,399** ,553** ,328** ,493** ,453** ,480** ,461** ,600** ,652** ,643** ,454** ,534** ,519** ,510** ,533** ,433** ,459** ,585** ,575** ,456** ,571** ,504** ,685** ,646** ,579** ,460** ,543** ,538** ,426** ,456** ,510**

64 ,533** ,556** ,348** ,406** ,467** ,383** ,537** ,307** ,455** ,440** ,489** ,467** ,555** ,598** ,570** ,426** ,494** ,485** ,474** ,480** ,450** ,490** ,537** ,563** ,417** ,539** ,439** ,614** ,571** ,513** ,435** ,505** ,503** ,400** ,435** ,475**

65 ,497** ,484** ,335** ,378** ,435** ,405** ,483** ,314** ,413** ,316** ,511** ,423** ,513** ,537** ,604** ,465** ,531** ,431** ,439** ,456** ,441** ,432** ,434** ,435** ,467** ,458** ,452** ,532** ,584** ,563** ,409** ,512** ,570** ,506** ,484** ,547**

66 ,466** ,432** ,275** ,291** ,377** ,314** ,444** ,214** ,350** ,263** ,501** ,369** ,482** ,530** ,609** ,468** ,503** ,384** ,395** ,430** ,436** ,427** ,387** ,381** ,440** ,448** ,467** ,540** ,588** ,562** ,397** ,485** ,515** ,475** ,468** ,542**

67 ,523** ,505** ,319** ,348** ,426** ,353** ,485** ,269** ,455** ,308** ,531** ,444** ,547** ,638** ,703** ,465** ,544** ,421** ,461** ,468** ,513** ,494** ,487** ,526** ,446** ,516** ,477** ,568** ,592** ,597** ,480** ,581** ,619** ,503** ,510** ,641**

68 ,404** ,432** ,202** ,277** ,374** ,331** ,396** ,281** ,440** ,249** ,457** ,456** ,547** ,484** ,542** ,429** ,425** ,484** ,404** ,512** ,516** ,484** ,480** ,424** ,498** ,501** ,487** ,555** ,606** ,559** ,432** ,455** ,427** ,362** ,452** ,462**

69 ,452** ,467** ,256** ,348** ,402** ,346** ,439** ,265** ,366** ,293** ,444** ,429** ,503** ,585** ,607** ,395** ,440** ,406** ,401** ,431** ,360** ,403** ,461** ,403** ,442** ,524** ,523** ,592** ,615** ,642** ,373** ,461** ,534** ,532** ,464** ,513**

70 ,409** ,450** ,251** ,348** ,353** ,298** ,418** ,285** ,381** ,266** ,448** ,414** ,472** ,515** ,559** ,380** ,386** ,390** ,335** ,399** ,371** ,402** ,434** ,393** ,432** ,473** ,462** ,552** ,596** ,616** ,329** ,491** ,564** ,486** ,469** ,507**

71 ,399** ,421** ,247** ,264** ,326** ,228** ,409** ,233** ,332** ,232** ,407** ,392** ,500** ,531** ,570** ,403** ,374** ,354** ,286** ,394** ,380** ,407** ,441** ,388** ,445** ,488** ,479** ,594** ,564** ,594** ,321** ,491** ,573** ,510** ,477** ,542**

72 ,418** ,411** ,237** ,251** ,309** ,227** ,414** ,178* ,297** ,184** ,370** ,329** ,409** ,483** ,526** ,304** ,371** ,373** ,317** ,354** ,383** ,359** ,396** ,355** ,424** ,428** ,438** ,505** ,535** ,544** ,361** ,442** ,495** ,475** ,437** ,502**

73 ,433** ,473** ,233** ,282** ,397** ,336** ,413** ,265** ,370** ,206** ,442** ,297** ,455** ,580** ,589** ,395** ,444** ,437** ,391** ,408** ,413** ,458** ,463** ,432** ,403** ,457** ,417** ,545** ,575** ,601** ,342** ,457** ,526** ,503** ,508** ,552**

74 ,338** ,381** ,181* ,244** ,341** ,265** ,366** ,195** ,252** ,210** ,391** ,243** ,412** ,520** ,493** ,293** ,350** ,312** ,296** ,367** ,303** ,350** ,385** ,339** ,380** ,447** ,354** ,520** ,503** ,545** ,259** ,369** ,433** ,367** ,552** ,538**

75 ,571** ,548** ,301** ,418** ,496** ,307** ,479** ,319** ,390** ,366** ,499** ,405** ,527** ,607** ,646** ,448** ,542** ,488** ,458** ,429** ,425** ,482** ,518** ,459** ,423** ,486** ,457** ,581** ,561** ,525** ,430** ,531** ,560** ,428** ,527** ,593**

76 ,485** ,441** ,247** ,363** ,460** ,357** ,419** ,296** ,292** ,286** ,419** ,351** ,504** ,571** ,556** ,359** ,486** ,457** ,443** ,417** ,390** ,397** ,486** ,432** ,455** ,495** ,414** ,534** ,566** ,550** ,390** ,472** ,504** ,473** ,572** ,594**

77 ,442** ,462** ,301** ,302** ,427** ,295** ,481** ,224** ,303** ,263** ,490** ,280** ,473** ,592** ,591** ,475** ,509** ,395** ,324** ,418** ,421** ,447** ,419** ,405** ,396** ,428** ,407** ,485** ,550** ,479** ,322** ,506** ,543** ,513** ,588** ,695**

78 ,517** ,466** ,356** ,383** ,451** ,289** ,483** ,267** ,293** ,329** ,496** ,384** ,495** ,616** ,665** ,414** ,539** ,396** ,403** ,409** ,430** ,450** ,463** ,380** ,363** ,474** ,391** ,563** ,580** ,499** ,448** ,553** ,629** ,562** ,541** ,625**

79 ,518** ,543** ,358** ,358** ,495** ,327** ,533** ,306** ,423** ,298** ,522** ,370** ,537** ,654** ,683** ,557** ,567** ,438** ,388** ,435** ,453** ,473** ,531** ,475** ,403** ,425** ,449** ,541** ,565** ,477** ,480** ,650** ,704** ,596** ,610** ,726**

80 ,503** ,520** ,348** ,356** ,475** ,358** ,541** ,300** ,359** ,277** ,542** ,366** ,518** ,642** ,679** ,469** ,536** ,424** ,396** ,404** ,475** ,472** ,459** ,401** ,377** ,466** ,415** ,529** ,572** ,472** ,455** ,622** ,658** ,544** ,597** ,689**

81 ,487** ,484** ,293** ,364** ,421** ,340** ,449** ,287** ,406** ,313** ,522** ,411** ,505** ,575** ,631** ,439** ,476** ,380** ,385** ,486** ,471** ,436** ,439** ,442** ,493** ,515** ,473** ,588** ,625** ,599** ,454** ,539** ,620** ,514** ,632** ,592**

82 ,499** ,527** ,312** ,296** ,387** ,349** ,484** ,288** ,431** ,251** ,540** ,379** ,551** ,628** ,637** ,499** ,528** ,458** ,405** ,463** ,466** ,539** ,534** ,463** ,480** ,522** ,467** ,585** ,619** ,564** ,484** ,579** ,623** ,578** ,547** ,660**

83 ,479** ,475** ,289** ,316** ,404** ,331** ,478** ,240** ,373** ,261** ,491** ,369** ,557** ,650** ,591** ,547** ,539** ,455** ,380** ,466** ,477** ,486** ,518** ,484** ,509** ,545** ,492** ,584** ,599** ,571** ,466** ,503** ,547** ,546** ,480** ,636**

84 ,528** ,531** ,369** ,313** ,350** ,284** ,474** ,236** ,429** ,290** ,527** ,392** ,537** ,663** ,681** ,520** ,534** ,440** ,344** ,480** ,491** ,552** ,464** ,487** ,434** ,464** ,471** ,570** ,594** ,514** ,488** ,619** ,685** ,621** ,552** ,675**

85 ,488** ,486** ,337** ,343** ,403** ,322** ,465** ,277** ,394** ,309** ,510** ,402** ,568** ,658** ,644** ,475** ,562** ,447** ,387** ,471** ,497** ,501** ,487** ,483** ,490** ,531** ,432** ,591** ,603** ,504** ,471** ,554** ,609** ,571** ,527** ,660**

86 ,531** ,526** ,365** ,384** ,480** ,343** ,525** ,294** ,374** ,324** ,517** ,383** ,568** ,640** ,623** ,447** ,553** ,436** ,391** ,450** ,481** ,470** ,512** ,491** ,488** ,548** ,487** ,628** ,634** ,532** ,469** ,558** ,611** ,563** ,554** ,655**

87 ,591** ,571** ,400** ,459** ,547** ,401** ,554** ,360** ,442** ,376** ,505** ,435** ,603** ,662** ,711** ,487** ,596** ,504** ,462** ,487** ,493** ,485** ,563** ,512** ,497** ,542** ,485** ,660** ,663** ,531** ,468** ,546** ,575** ,505** ,581** ,614**

88 ,518** ,505** ,365** ,350** ,465** ,349** ,482** ,261** ,439** ,315** ,493** ,341** ,558** ,645** ,632** ,542** ,525** ,459** ,360** ,451** ,455** ,465** ,530** ,529** ,468** ,477** ,428** ,541** ,573** ,457** ,441** ,589** ,626** ,493** ,661** ,744**

89 ,483** ,487** ,315** ,322** ,432** ,344** ,482** ,291** ,427** ,251** ,434** ,396** ,479** ,554** ,583** ,456** ,511** ,397** ,402** ,366** ,441** ,437** ,440** ,492** ,412** ,439** ,435** ,551** ,530** ,540** ,355** ,514** ,544** ,460** ,430** ,509**

90 ,462** ,453** ,269** ,320** ,387** ,263** ,438** ,183** ,402** ,315** ,474** ,439** ,519** ,539** ,527** ,453** ,428** ,402** ,358** ,472** ,432** ,432** ,425** ,439** ,554** ,606** ,520** ,620** ,594** ,546** ,393** ,444** ,436** ,389** ,398** ,454**

91 ,484** ,463** ,342** ,305** ,434** ,336** ,446** ,243** ,340** ,241** ,481** ,418** ,507** ,550** ,648** ,423** ,472** ,396** ,373** ,424** ,458** ,403** ,438** ,393** ,453** ,500** ,530** ,586** ,623** ,632** ,421** ,534** ,584** ,553** ,510** ,545**

92 ,465** ,491** ,338** ,313** ,424** ,359** ,448** ,291** ,350** ,254** ,492** ,458** ,524** ,544** ,611** ,392** ,490** ,392** ,364** ,381** ,429** ,377** ,480** ,425** ,432** ,459** ,511** ,623** ,594** ,577** ,424** ,504** ,536** ,502** ,464** ,514**

93 ,476** ,465** ,288** ,254** ,362** ,278** ,397** ,223** ,366** ,214** ,445** ,297** ,467** ,555** ,604** ,455** ,477** ,340** ,337** ,288** ,404** ,405** ,382** ,480** ,451** ,447** ,423** ,494** ,517** ,511** ,349** ,502** ,556** ,513** ,399** ,524**

94 ,421** ,395** ,228** ,226** ,332** ,247** ,369** ,193** ,322** ,181* ,375** ,285** ,407** ,479** ,495** ,395** ,404** ,344** ,369** ,271** ,382** ,385** ,393** ,404** ,448** ,485** ,437** ,438** ,449** ,479** ,433** ,458** ,476** ,479** ,375** ,466**

95 ,408** ,402** ,221** ,224** ,342** ,208** ,389** ,206** ,312** ,232** ,421** ,319** ,429** ,491** ,537** ,414** ,443** ,386** ,327** ,313** ,382** ,395** ,436** ,423** ,423** ,489** ,475** ,487** ,500** ,497** ,411** ,481** ,515** ,509** ,370** ,517**

96 ,492** ,485** ,289** ,316** ,385** ,269** ,454** ,223** ,358** ,243** ,484** ,341** ,468** ,601** ,680** ,392** ,495** ,354** ,381** ,389** ,411** ,416** ,420** ,409** ,358** ,418** ,414** ,540** ,540** ,550** ,431** ,572** ,594** ,602** ,498** ,601**

97 ,502** ,522** ,287** ,316** ,423** ,317** ,471** ,269** ,347** ,303** ,422** ,353** ,494** ,604** ,589** ,437** ,521** ,367** ,349** ,375** ,468** ,425** ,456** ,511** ,387** ,451** ,420** ,495** ,525** ,493** ,415** ,471** ,549** ,534** ,469** ,575**

98 ,454** ,466** ,226** ,321** ,350** ,319** ,427** ,217** ,342** ,223** ,405** ,371** ,432** ,512** ,519** ,424** ,427** ,344** ,316** ,342** ,426** ,380** ,377** ,473** ,410** ,486** ,424** ,437** ,510** ,483** ,403** ,473** ,487** ,486** ,490** ,485**

99 ,482** ,474** ,343** ,280** ,402** ,265** ,449** ,259** ,347** ,324** ,485** ,379** ,479** ,577** ,608** ,433** ,506** ,354** ,342** ,381** ,411** ,415** ,436** ,456** ,366** ,395** ,394** ,506** ,500** ,506** ,389** ,531** ,618** ,578** ,499** ,624**

100 ,485** ,501** ,365** ,343** ,409** ,342** ,469** ,217** ,399** ,302** ,496** ,415** ,552** ,595** ,626** ,402** ,497** ,438** ,408** ,459** ,411** ,431** ,485** ,460** ,477** ,509** ,483** ,567** ,588** ,603** ,426** ,582** ,651** ,556** ,493** ,579**

101 ,417** ,450** ,243** ,281** ,332** ,302** ,422** ,216** ,431** ,191** ,506** ,421** ,495** ,534** ,551** ,464** ,476** ,389** ,345** ,406** ,459** ,471** ,457** ,441** ,434** ,449** ,443** ,522** ,559** ,612** ,398** ,554** ,564** ,532** ,493** ,513**

102 ,567** ,607** ,380** ,420** ,508** ,427** ,570** ,360** ,472** ,361** ,521** ,369** ,544** ,692** ,646** ,550** ,570** ,475** ,438** ,458** ,422** ,524** ,526** ,518** ,435** ,455** ,411** ,593** ,566** ,489** ,517** ,639** ,659** ,556** ,612** ,689**

103 ,427** ,419** ,340** ,421** ,423** ,365** ,426** ,415** ,339** ,426** ,468** ,364** ,484** ,505** ,510** ,337** ,439** ,392** ,347** ,357** ,320** ,374** ,484** ,438** ,404** ,457** ,389** ,481** ,537** ,466** ,481** ,537** ,555** ,498** ,530** ,541**
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Nadaljevanje tabele 52: Korelacijska matrika – prikaz Pearsonovih korelacijskih koeficientov za 

posamezne indikatorje vprašalnika 

 

 
 
 
 
 
 
 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

37 1

38 ,747** 1
39 ,693** ,565** 1
40 ,420** ,411** ,391** 1
41 ,668** ,578** ,766** ,454** 1
42 ,637** ,614** ,670** ,470** ,653** 1
43 ,654** ,634** ,680** ,449** ,659** ,905** 1
44 ,696** ,628** ,778** ,383** ,746** ,768** ,790** 1
45 ,633** ,496** ,767** ,371** ,730** ,715** ,692** ,809** 1
46 ,650** ,531** ,673** ,421** ,637** ,719** ,692** ,763** ,760** 1
47 ,489** ,460** ,472** ,436** ,532** ,676** ,662** ,627** ,633** ,695** 1
48 ,624** ,589** ,720** ,427** ,671** ,812** ,811** ,807** ,794** ,798** ,739** 1
49 ,681** ,632** ,670** ,484** ,659** ,811** ,817** ,762** ,728** ,755** ,735** ,872** 1
50 ,640** ,647** ,645** ,431** ,650** ,739** ,723** ,718** ,706** ,698** ,613** ,824** ,808** 1
51 ,597** ,566** ,638** ,427** ,583** ,718** ,684** ,696** ,715** ,725** ,583** ,795** ,766** ,812** 1
52 ,540** ,529** ,584** ,370** ,540** ,724** ,679** ,673** ,695** ,662** ,524** ,761** ,726** ,754** ,854** 1
53 ,532** ,508** ,597** ,448** ,601** ,747** ,696** ,683** ,689** ,743** ,603** ,808** ,777** ,749** ,843** ,846** 1
54 ,646** ,598** ,695** ,416** ,672** ,778** ,732** ,771** ,736** ,748** ,599** ,800** ,771** ,762** ,788** ,734** ,729** 1
55 ,727** ,650** ,627** ,464** ,668** ,664** ,671** ,716** ,641** ,686** ,558** ,683** ,677** ,671** ,639** ,621** ,605** ,723** 1
56 ,782** ,758** ,579** ,463** ,669** ,642** ,628** ,646** ,593** ,605** ,534** ,631** ,679** ,658** ,579** ,572** ,561** ,662** ,839** 1
57 ,597** ,547** ,620** ,265** ,547** ,573** ,564** ,598** ,555** ,539** ,416** ,645** ,568** ,559** ,572** ,544** ,566** ,621** ,600** ,577** 1
58 ,511** ,514** ,510** ,283** ,469** ,584** ,566** ,527** ,499** ,461** ,416** ,574** ,540** ,536** ,505** ,485** ,475** ,561** ,566** ,547** ,764** 1
59 ,608** ,616** ,540** ,335** ,513** ,642** ,619** ,635** ,519** ,548** ,481** ,634** ,609** ,598** ,549** ,504** ,517** ,604** ,598** ,582** ,682** ,765** 1
60 ,686** ,616** ,668** ,307** ,649** ,634** ,618** ,735** ,677** ,643** ,500** ,673** ,622** ,632** ,646** ,608** ,600** ,719** ,665** ,630** ,678** ,704** ,714** 1
61 ,708** ,602** ,682** ,320** ,679** ,686** ,663** ,701** ,697** ,618** ,527** ,691** ,661** ,634** ,587** ,557** ,567** ,711** ,687** ,681** ,676** ,682** ,679** ,789** 1
62 ,659** ,594** ,621** ,289** ,616** ,618** ,620** ,672** ,596** ,561** ,437** ,657** ,622** ,621** ,586** ,528** ,560** ,684** ,668** ,648** ,739** ,742** ,728** ,818** ,796** 1
63 ,527** ,552** ,524** ,278** ,500** ,557** ,569** ,565** ,489** ,468** ,384** ,629** ,578** ,563** ,554** ,529** ,560** ,616** ,583** ,570** ,805** ,751** ,655** ,646** ,646** ,759** 1
64 ,529** ,481** ,502** ,255** ,453** ,473** ,517** ,521** ,476** ,410** ,324** ,544** ,515** ,469** ,481** ,483** ,463** ,543** ,505** ,496** ,708** ,648** ,574** ,631** ,573** ,658** ,851** 1
65 ,654** ,597** ,716** ,259** ,639** ,649** ,640** ,679** ,594** ,510** ,377** ,648** ,611** ,592** ,616** ,553** ,530** ,655** ,595** ,571** ,689** ,592** ,592** ,663** ,654** ,681** ,594** ,537** 1
66 ,621** ,559** ,667** ,255** ,608** ,622** ,617** ,630** ,582** ,511** ,392** ,628** ,598** ,580** ,584** ,512** ,514** ,611** ,580** ,560** ,641** ,543** ,549** ,622** ,628** ,684** ,562** ,472** ,877**

67 ,633** ,561** ,641** ,266** ,602** ,656** ,668** ,707** ,661** ,641** ,508** ,695** ,637** ,643** ,642** ,636** ,599** ,721** ,697** ,652** ,631** ,600** ,646** ,703** ,670** ,756** ,644** ,586** ,625**

68 ,543** ,501** ,638** ,298** ,571** ,520** ,514** ,610** ,555** ,454** ,379** ,536** ,497** ,492** ,533** ,488** ,461** ,607** ,593** ,534** ,605** ,504** ,541** ,603** ,556** ,630** ,540** ,519** ,594**

69 ,542** ,588** ,579** ,233** ,516** ,601** ,580** ,648** ,545** ,505** ,397** ,595** ,568** ,571** ,590** ,510** ,493** ,642** ,541** ,533** ,652** ,646** ,658** ,740** ,624** ,700** ,647** ,577** ,621**

70 ,526** ,557** ,610** ,234** ,537** ,622** ,578** ,647** ,598** ,522** ,393** ,603** ,541** ,548** ,593** ,503** ,519** ,643** ,522** ,490** ,607** ,588** ,632** ,692** ,575** ,630** ,567** ,530** ,623**

71 ,556** ,562** ,610** ,223** ,542** ,612** ,604** ,646** ,637** ,591** ,456** ,636** ,593** ,596** ,600** ,529** ,518** ,667** ,586** ,556** ,623** ,600** ,632** ,666** ,640** ,615** ,599** ,516** ,589**

72 ,527** ,508** ,564** ,260** ,514** ,617** ,551** ,577** ,548** ,576** ,440** ,558** ,512** ,555** ,568** ,508** ,491** ,598** ,563** ,530** ,574** ,533** ,649** ,659** ,553** ,618** ,516** ,459** ,537**

73 ,532** ,569** ,563** ,323** ,528** ,642** ,623** ,605** ,555** ,537** ,460** ,618** ,555** ,610** ,573** ,534** ,494** ,654** ,551** ,548** ,611** ,633** ,640** ,690** ,615** ,657** ,581** ,535** ,543**

74 ,396** ,546** ,441** ,367** ,404** ,613** ,591** ,504** ,485** ,443** ,488** ,579** ,539** ,548** ,486** ,475** ,456** ,562** ,475** ,483** ,481** ,570** ,597** ,574** ,541** ,547** ,486** ,441** ,410**

75 ,587** ,580** ,556** ,299** ,557** ,636** ,618** ,566** ,562** ,512** ,462** ,601** ,583** ,561** ,542** ,466** ,517** ,612** ,559** ,595** ,671** ,635** ,626** ,669** ,646** ,660** ,657** ,609** ,560**

76 ,509** ,572** ,498** ,354** ,504** ,614** ,597** ,580** ,548** ,534** ,535** ,645** ,606** ,594** ,582** ,552** ,546** ,657** ,573** ,553** ,613** ,592** ,663** ,666** ,625** ,646** ,588** ,516** ,562**

77 ,588** ,553** ,523** ,354** ,541** ,718** ,666** ,576** ,541** ,519** ,534** ,646** ,661** ,614** ,552** ,523** ,513** ,655** ,591** ,579** ,525** ,610** ,644** ,630** ,712** ,629** ,516** ,444** ,548**

78 ,609** ,608** ,529** ,298** ,576** ,616** ,620** ,623** ,606** ,596** ,507** ,640** ,616** ,630** ,581** ,559** ,516** ,674** ,619** ,643** ,543** ,584** ,692** ,710** ,714** ,679** ,566** ,543** ,517**

79 ,671** ,648** ,565** ,379** ,615** ,688** ,656** ,637** ,592** ,630** ,579** ,683** ,708** ,699** ,625** ,568** ,575** ,699** ,682** ,673** ,567** ,639** ,652** ,684** ,761** ,685** ,532** ,465** ,541**

80 ,642** ,650** ,551** ,368** ,643** ,680** ,679** ,653** ,596** ,620** ,547** ,681** ,647** ,666** ,624** ,599** ,545** ,728** ,668** ,667** ,549** ,600** ,672** ,719** ,719** ,702** ,523** ,470** ,579**

81 ,589** ,591** ,618** ,391** ,631** ,698** ,686** ,693** ,650** ,604** ,532** ,713** ,652** ,662** ,671** ,679** ,642** ,776** ,637** ,616** ,600** ,588** ,643** ,703** ,656** ,658** ,602** ,581** ,596**

82 ,628** ,610** ,719** ,369** ,652** ,715** ,713** ,782** ,700** ,670** ,585** ,768** ,726** ,685** ,668** ,644** ,633** ,793** ,680** ,643** ,611** ,588** ,632** ,713** ,707** ,644** ,601** ,561** ,631**

83 ,675** ,582** ,637** ,377** ,581** ,662** ,646** ,677** ,618** ,630** ,507** ,634** ,642** ,611** ,572** ,575** ,545** ,680** ,634** ,621** ,593** ,570** ,605** ,674** ,670** ,597** ,540** ,568** ,525**

84 ,714** ,630** ,662** ,407** ,628** ,781** ,799** ,760** ,674** ,692** ,598** ,732** ,728** ,691** ,638** ,636** ,627** ,727** ,702** ,655** ,545** ,523** ,617** ,630** ,667** ,568** ,547** ,496** ,628**

85 ,662** ,571** ,608** ,392** ,581** ,666** ,690** ,656** ,629** ,627** ,561** ,664** ,628** ,632** ,597** ,581** ,539** ,665** ,646** ,634** ,575** ,563** ,599** ,609** ,641** ,534** ,540** ,546** ,532**

86 ,674** ,630** ,542** ,403** ,612** ,683** ,653** ,644** ,615** ,646** ,549** ,661** ,669** ,675** ,649** ,625** ,591** ,737** ,677** ,683** ,596** ,650** ,659** ,719** ,718** ,675** ,588** ,561** ,533**

87 ,595** ,582** ,528** ,402** ,544** ,653** ,614** ,580** ,548** ,552** ,515** ,675** ,658** ,665** ,637** ,589** ,590** ,687** ,591** ,612** ,704** ,707** ,715** ,676** ,681** ,698** ,721** ,628** ,546**

88 ,603** ,560** ,476** ,447** ,518** ,690** ,661** ,572** ,526** ,570** ,641** ,684** ,712** ,653** ,617** ,571** ,609** ,630** ,611** ,616** ,516** ,567** ,624** ,597** ,657** ,576** ,501** ,469** ,457**

89 ,599** ,539** ,544** ,289** ,567** ,608** ,541** ,600** ,563** ,552** ,383** ,573** ,518** ,562** ,547** ,486** ,515** ,664** ,581** ,585** ,686** ,701** ,648** ,721** ,698** ,729** ,645** ,577** ,686**

90 ,493** ,469** ,448** ,267** ,420** ,482** ,443** ,516** ,436** ,475** ,409** ,503** ,507** ,503** ,537** ,448** ,474** ,596** ,519** ,529** ,553** ,495** ,479** ,557** ,478** ,571** ,634** ,599** ,476**

91 ,628** ,594** ,603** ,314** ,592** ,626** ,606** ,640** ,613** ,587** ,440** ,642** ,585** ,625** ,593** ,510** ,507** ,700** ,609** ,603** ,631** ,685** ,684** ,759** ,719** ,792** ,629** ,556** ,661**

92 ,564** ,538** ,525** ,317** ,542** ,584** ,558** ,625** ,542** ,549** ,454** ,596** ,542** ,551** ,534** ,492** ,493** ,657** ,575** ,570** ,623** ,676** ,663** ,754** ,686** ,760** ,646** ,606** ,575**

93 ,612** ,530** ,568** ,228** ,498** ,570** ,532** ,607** ,539** ,635** ,440** ,612** ,556** ,581** ,576** ,491** ,531** ,633** ,581** ,538** ,613** ,519** ,567** ,625** ,583** ,576** ,558** ,500** ,601**

94 ,492** ,469** ,580** ,224** ,531** ,529** ,513** ,572** ,542** ,576** ,407** ,570** ,523** ,573** ,575** ,471** ,511** ,603** ,518** ,472** ,582** ,475** ,483** ,570** ,548** ,577** ,556** ,488** ,550**

95 ,522** ,443** ,556** ,269** ,518** ,541** ,534** ,560** ,510** ,602** ,473** ,578** ,547** ,533** ,508** ,415** ,491** ,605** ,547** ,486** ,584** ,504** ,464** ,560** ,573** ,557** ,554** ,454** ,519**

96 ,635** ,609** ,588** ,284** ,594** ,673** ,660** ,671** ,631** ,659** ,525** ,675** ,617** ,645** ,619** ,561** ,574** ,725** ,651** ,629** ,579** ,569** ,627** ,711** ,718** ,692** ,608** ,508** ,623**

97 ,602** ,538** ,529** ,364** ,540** ,639** ,632** ,621** ,527** ,591** ,475** ,605** ,599** ,592** ,520** ,499** ,532** ,662** ,563** ,545** ,547** ,544** ,537** ,595** ,622** ,573** ,596** ,500** ,516**

98 ,516** ,500** ,517** ,243** ,481** ,566** ,539** ,603** ,562** ,606** ,494** ,576** ,530** ,559** ,567** ,542** ,554** ,653** ,579** ,498** ,539** ,451** ,508** ,621** ,552** ,555** ,519** ,459** ,509**

99 ,612** ,555** ,532** ,360** ,527** ,646** ,640** ,637** ,559** ,653** ,515** ,621** ,611** ,579** ,504** ,459** ,532** ,629** ,564** ,562** ,515** ,555** ,533** ,630** ,661** ,581** ,538** ,468** ,511**

100 ,623** ,618** ,578** ,349** ,586** ,649** ,649** ,702** ,637** ,580** ,499** ,670** ,637** ,645** ,631** ,554** ,561** ,703** ,597** ,568** ,598** ,591** ,625** ,734** ,722** ,692** ,617** ,553** ,647**

101 ,580** ,568** ,622** ,323** ,588** ,590** ,595** ,699** ,632** ,616** ,470** ,632** ,551** ,578** ,595** ,518** ,548** ,655** ,599** ,561** ,604** ,578** ,594** ,744** ,703** ,675** ,554** ,510** ,598**

102 ,633** ,626** ,522** ,366** ,533** ,651** ,648** ,643** ,571** ,587** ,607** ,663** ,694** ,669** ,583** ,575** ,594** ,634** ,606** ,661** ,526** ,568** ,570** ,630** ,668** ,597** ,557** ,512** ,470**

103 ,516** ,538** ,444** ,357** ,485** ,473** ,464** ,531** ,470** ,488** ,512** ,564** ,526** ,533** ,474** ,494** ,467** ,551** ,565** ,572** ,481** ,544** ,536** ,583** ,578** ,550** ,488** ,406** ,451**
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Nadaljevanje tabele 52: Korelacijska matrika – prikaz Pearsonovih korelacijskih koeficientov za 

posamezne indikatorje vprašalnika 

 
** korelacija je statistično pomembna pri tveganju manjšem od 0,01 (2-smerni) 
*korelacija je statistično pomembna pri tveganju manjšem od 0,05 (2-smerni) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

66 1

67 ,620** 1
68 ,579** ,715** 1
69 ,610** ,688** ,624** 1
70 ,614** ,644** ,634** ,854** 1
71 ,607** ,669** ,627** ,766** ,809** 1
72 ,543** ,637** ,588** ,704** ,759** ,719** 1
73 ,540** ,701** ,581** ,800** ,753** ,746** ,731** 1
74 ,405** ,593** ,480** ,677** ,633** ,651** ,619** ,805** 1
75 ,564** ,672** ,546** ,708** ,688** ,660** ,640** ,704** ,670** 1
76 ,533** ,668** ,565** ,709** ,661** ,638** ,662** ,739** ,714** ,755** 1
77 ,558** ,574** ,472** ,580** ,571** ,560** ,556** ,616** ,613** ,644** ,739** 1
78 ,523** ,704** ,549** ,664** ,619** ,684** ,599** ,726** ,670** ,646** ,714** ,679** 1
79 ,521** ,628** ,495** ,572** ,546** ,569** ,519** ,633** ,544** ,645** ,647** ,775** ,691** 1
80 ,558** ,710** ,549** ,618** ,615** ,619** ,598** ,685** ,621** ,657** ,680** ,720** ,776** ,802** 1
81 ,555** ,710** ,644** ,681** ,711** ,666** ,606** ,690** ,618** ,616** ,663** ,621** ,717** ,665** ,751** 1
82 ,608** ,751** ,636** ,699** ,697** ,696** ,615** ,709** ,624** ,680** ,687** ,643** ,710** ,659** ,706** ,727** 1
83 ,518** ,694** ,572** ,637** ,574** ,600** ,587** ,640** ,575** ,627** ,644** ,633** ,663** ,649** ,661** ,651** ,771** 1
84 ,599** ,676** ,550** ,604** ,628** ,682** ,614** ,634** ,560** ,620** ,613** ,658** ,687** ,654** ,690** ,696** ,781** ,746** 1
85 ,492** ,662** ,580** ,599** ,545** ,606** ,534** ,601** ,536** ,628** ,638** ,650** ,678** ,653** ,662** ,701** ,744** ,817** ,785** 1
86 ,501** ,694** ,570** ,659** ,593** ,677** ,615** ,719** ,663** ,674** ,708** ,711** ,771** ,764** ,757** ,723** ,686** ,794** ,707** ,767** 1
87 ,542** ,679** ,607** ,669** ,622** ,655** ,597** ,672** ,615** ,787** ,764** ,680** ,679** ,708** ,671** ,677** ,663** ,682** ,627** ,708** ,784** 1
88 ,447** ,574** ,429** ,494** ,453** ,500** ,474** ,574** ,595** ,651** ,651** ,754** ,601** ,814** ,689** ,584** ,590** ,657** ,632** ,651** ,748** ,764** 1
89 ,631** ,657** ,551** ,672** ,644** ,653** ,614** ,673** ,554** ,740** ,693** ,618** ,637** ,625** ,668** ,604** ,642** ,609** ,600** ,559** ,691** ,704** ,556** 1
90 ,468** ,566** ,596** ,609** ,516** ,556** ,531** ,528** ,474** ,584** ,590** ,494** ,538** ,452** ,463** ,537** ,584** ,597** ,543** ,568** ,590** ,626** ,473** ,618** 1
91 ,640** ,685** ,627** ,758** ,695** ,710** ,644** ,769** ,639** ,718** ,729** ,656** ,713** ,652** ,711** ,707** ,699** ,657** ,646** ,641** ,735** ,756** ,584** ,799** ,663** 1
92 ,564** ,680** ,612** ,742** ,682** ,669** ,643** ,741** ,619** ,704** ,722** ,623** ,696** ,640** ,657** ,654** ,678** ,652** ,602** ,628** ,743** ,768** ,585** ,768** ,633** ,864** 1
93 ,597** ,599** ,444** ,636** ,603** ,588** ,578** ,595** ,458** ,592** ,540** ,469** ,532** ,530** ,544** ,556** ,629** ,610** ,585** ,574** ,568** ,551** ,484** ,632** ,514** ,607** ,585** 1
94 ,573** ,561** ,461** ,608** ,543** ,529** ,567** ,557** ,404** ,560** ,565** ,417** ,468** ,490** ,508** ,497** ,630** ,564** ,514** ,523** ,494** ,516** ,414** ,570** ,525** ,553** ,533** ,762** 1
95 ,566** ,559** ,467** ,604** ,560** ,556** ,548** ,548** ,404** ,608** ,557** ,513** ,485** ,501** ,537** ,515** ,646** ,613** ,570** ,624** ,549** ,588** ,467** ,558** ,522** ,594** ,601** ,683** ,731** 1
96 ,617** ,730** ,540** ,692** ,658** ,660** ,662** ,673** ,582** ,665** ,669** ,634** ,680** ,646** ,712** ,693** ,732** ,671** ,702** ,694** ,712** ,651** ,557** ,688** ,525** ,718** ,692** ,727** ,661** ,706** 1
97 ,484** ,583** ,430** ,591** ,560** ,528** ,526** ,614** ,490** ,628** ,597** ,597** ,554** ,596** ,558** ,599** ,595** ,643** ,642** ,614** ,673** ,651** ,600** ,633** ,531** ,620** ,646** ,629** ,572** ,691** ,679** 1
98 ,504** ,636** ,531** ,641** ,623** ,524** ,659** ,594** ,480** ,600** ,640** ,498** ,541** ,513** ,526** ,593** ,605** ,595** ,563** ,539** ,571** ,553** ,458** ,550** ,581** ,576** ,586** ,641** ,634** ,625** ,652** ,690** 1
99 ,535** ,604** ,393** ,631** ,592** ,557** ,534** ,641** ,512** ,653** ,605** ,604** ,595** ,626** ,627** ,584** ,621** ,653** ,667** ,657** ,645** ,637** ,615** ,612** ,453** ,648** ,661** ,656** ,567** ,700** ,706** ,791** ,609** 1

100 ,657** ,650** ,544** ,728** ,693** ,662** ,594** ,714** ,569** ,649** ,647** ,641** ,663** ,644** ,645** ,673** ,690** ,638** ,675** ,643** ,678** ,673** ,610** ,661** ,500** ,744** ,733** ,637** ,574** ,669** ,752** ,718** ,621** ,757** 1
101 ,628** ,691** ,599** ,718** ,683** ,646** ,599** ,724** ,588** ,646** ,637** ,599** ,635** ,620** ,663** ,683** ,726** ,675** ,663** ,648** ,641** ,611** ,534** ,692** ,540** ,713** ,714** ,665** ,628** ,622** ,755** ,609** ,665** ,677** ,806** 1
102 ,470** ,627** ,482** ,568** ,531** ,553** ,487** ,606** ,545** ,651** ,649** ,634** ,641** ,739** ,678** ,624** ,626** ,645** ,662** ,651** ,729** ,710** ,749** ,597** ,521** ,604** ,610** ,553** ,492** ,542** ,612** ,645** ,548** ,686** ,631** ,596** 1
103 ,417** ,524** ,417** ,490** ,472** ,499** ,442** ,481** ,499** ,515** ,588** ,537** ,578** ,577** ,608** ,598** ,573** ,544** ,539** ,545** ,635** ,550** ,546** ,522** ,431** ,556** ,537** ,407** ,399** ,463** ,563** ,507** ,417** ,494** ,528** ,482** ,580** 1
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Priloga 3:  
Tabela 53: Test enakosti povprečij skupin 

Posamezne trditve v vprašalniku: indikatorji  Wilksova 
lambda 

F df1 df2 Sig. 

Otrok zna uporabljati knjigo in listati po njej: razume, da knjigo beremo od leve 
proti desni in od prve do zadnje strani, ve, kje je naslov; ve, da ima strani. 

.891 12.085 2 197 .000 

Otrok se v prostoru ustrezno orientira (npr. ko želi do določene osebe, stvari oz. 
ko želi kam drugam). 

.886 12.691 2 197 .000 

Otrok je sposoben na zahtevo spremeniti dejavnost skupaj z ostalimi vrstniki v 
skupini in ne vztraja pri dejavnosti, ki jo je izvajal pred tem. 

.880 13.454 2 197 .000 

Otrok je aktiven (ni pasiven, ni zasanjan). .879 13.542 2 197 .000 
Otrok je zmožen prepisati enostavne besede (npr. PIPA ali MIZA v velikih 
tiskanih črkah). 

.874 14.166 2 197 .000 

Otrok razume, da imajo povedi ter besede začetek in konec in da so med 
besedami premori. 

.868 15.027 2 197 .000 

Otrok prepozna besedne zapise kot besede, ki jih lahko preberemo in ki nekaj 
pomenijo. 

.858 16.302 2 197 .000 

Otrok se vede do drugih spoštljivo, jih ne prekinja, se jim ne vsiljuje. .856 16.577 2 197 .000 
Otrok se ne umika iz socialnih situacij, igre…. Ustrezno sodeluje in je vključen v 
skupino. 

.847 17.744 2 197 .000 

Otrok ustrezno prešteje do štiri predmete. .847 17.725 2 197 .000 
Otrok ustrezno drži pisalo in ustrezno namesti roko na podlago. .844 18.202 2 197 .000 
Otrok razume, da beremo po vrsticah. .842 18.536 2 197 .000 
Otrok ve, koliko let ima. .842 18.439 2 197 .000 
Otrok ve, kje ima stvari, jih ne pozabi in ne izgublja. .841 18.569 2 197 .000 
Otrok zna bolj ali manj natančno napisati svoje ime. .840 18.724 2 197 .000 
Otrok med risanjem ali pisanjem na listu papirja in v zvezku primerno uporabi 
prostor. 

.834 19.622 2 197 .000 

Otrok vztraja pri nalogi, je ne opusti, kljub temu da ima težave pri izvajanju 
naloge. 

.832 19.826 2 197 .000 

Otrok je izven sobe/igralnice motorično spreten, aktiven, vendar ne teka, pleza 
ali hodi brezciljno in prekomerno naokrog. 

.831 20.090 2 197 .000 

Otrok razume, da lahko govor zapišemo. .830 20.105 2 197 .000 
Otrok prepozna besede, črke, grafične simbole, ki jih je videl v preteklosti. .829 20.323 2 197 .000 
Otrok  razume odnose med količino in številom od 1 do 4 (npr. če otroku 
naročimo, naj vzame štiri kocke, otrok vzame ustrezno količino predmetov). 

.829 20.389 2 197 .000 

Otrok ne potrebuje neprestanega ponavljanja sporočil. .822 21.386 2 197 .000 
Otrok pri dejavnostih ne moti sovrstnikov ali sebe. .819 21.807 2 197 .000 
Otrok razlikuje grafeme (črke), loči črke od drugih grafičnih simbolov. .819 21.818 2 197 .000 
Otrok ustrezno imenuje barve (rdečo, modro, zeleno, rumeno, rdečo, rjavo, 
oranžno, črno, belo). 

.817 22.052 2 197 .000 

Če otrok česa ne razume, se tega zaveda in se ustrezno odzove (prosi za 
ponovitev, pojasnitev, dopolnitev, razlago; pokaže, da ni razumel). 

.813 22.600 2 197 .000 

Otrok zna narisati škarje ob gledanju nanje (pri tem upošteva križanje rezil). .811 23.002 2 197 .000 
Otrok ustrezno prešteje do deset predmetov. .809 23.216 2 197 .000 
Otrok prepozna, kje je več ali manj (hrane, predmetov, igrač). .809 23.326 2 197 .000 
Otrok razume, da lahko jezikovne zapise v knjigah tudi preberemo. .808 23.353 2 197 .000 
Otroka zanima učenje pisanja, branja in računanja. .808 23.339 2 197 .000 
Otrok brez težav mirno sedi, kadar se to od njega pričakuje in ko je to potrebno 
za izvedbo igre, dejavnosti. 

.807 23.593 2 197 .000 

Otrok zaznava podobnosti in razlike v vidnem materialu oziroma slikovnem 
gradivu (vidno razlikovanje, razlikovanje lik-ozadje). 

.805 23.795 2 197 .000 

Otrok prepozna barve, ki jih imenuje odrasel, in jih pokaže. .801 24.542 2 197 .000 
Otrok preriše enostavni geometrijski lik (npr. trikotnik, krog, kvadrat, križ) na tak 
način, da je prepoznaven, tj. da je prepoznavna oblika ne glede na natančnost. 

.800 24.658 2 197 .000 

Otrok zmore risati serije vzorcev: razume zaporedje, ga upošteva ter nariše (npr. 
žoga – zvezda-žoga-zvezda). 

.797 25.115 2 197 .000 

Otrok ustrezno sledi navodilom, ki vsebujejo časovne ali prostorske odnose 
(zgoraj, spodaj, spredaj, zadaj, ob, pri, prej, včeraj...). 

.797 25.110 2 197 .000 

Otrok prepozna besede, ki imajo pomen od tistih, ki nimajo pomena, npr. 
vrata/trimfa. 

.797 25.071 2 197 .000 

Otrok se brez težav prilagodi novim situacijam. .792 25.842 2 197 .000 
Otrok uspešno slušno razlikuje glasove jezika  oziroma podobne besede (npr. 
kos-kot, vrt-prt, kis-kos). 

.792 25.812 2 197 .000 
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Posamezne trditve v vprašalniku: indikatorji  Wilksova 
lambda 

F df1 df2 Sig. 

Otrok zmore primerjanja različnih količin: med dvema množicama predmetov 
prepozna množico z večjim oz. manjšim številom predmetov (npr. primerjava 
med množico s šestimi in množico s štirimi žogicami). 

.788 26.510 2 197 .000 

Otrok zmore počakati, da se mu ugodi ali se ga pohvali. .781 27.554 2 197 .000 
Otrok se zna igrati z žogo (ujame, vrže…). .779 27.989 2 197 .000 
Otrok spretno izvaja gibe, ki zahtevajo fino motorično koordinacijo (npr. uporaba 
škarij, nizanje drobnih predmetov). 

.779 28.024 2 197 .000 

Otrok je zmožen jasno izraziti svoje misli, čustva in potrebe. .775 28.628 2 197 .000 
Otrok ima prijatelje, s katerimi se igra, .774 28.725 2 197 .000 
Če otrok ne pozna imena nekega predmeta, ga opredeli tako, da pokaže s 
prstom, opiše lastnosti ali namen, definira, uporabi več besed namesto ene. 

.774 28.812 2 197 .000 

Otrok si uspešno zapomni besedilo in melodijo zapete pesmi in jo zna ritmično in 
melodično ustrezno zapeti. 

.772 29.051 2 197 .000 

Otrok razume ustna verbalna navodila. .769 29.612 2 197 .000 
Otrok sledi dogajanju, ni pozabljiv in ne deluje zasanjano. .768 29.758 2 197 .000 
Otrokova splošna koordinacija gibov je primerna starosti (hoja, tek, skakanje…). .768 29.829 2 197 .000 
Otrok sledi danim navodilom in upošteva pravila. .765 30.303 2 197 .000 
Otrok prepozna rime. .763 30.582 2 197 .000 
Otrok pravilno poimenuje stvari in predmete. .758 31.492 2 197 .000 
Otrok sprejema in ustrezno ponovi nove besede, ki jih je ravnokar slišal. .757 31.663 2 197 .000 
Otrok počaka, da bo na vrsti oziroma premisli, preden odgovori; ne odgovarja 
dokler niso vprašanja končana, ni impulziven. 

.755 31.937 2 197 .000 

Otrok brez težav posluša in razume tudi ob prisotnosti drugih zvokov, motečih 
dejavnikov ali hrupa v ozadju. 

.754 32.057 2 197 .000 

Otrok razume, da so besede sestavljene iz ločenih glasov-fonemov oz. zlogov. .754 32.095 2 197 .000 
Otrok razume, da lahko izboljša pomnjenje, če uporabi določen trik, tehniko (če 
uporablja načine/strategije učenja kot so rime, asociacije, barve, nalepke….). 

.754 32.158 2 197 .000 

Otrok sledi raznim vodenim dejavnostim brez prekinitev in odkrenitve pozornosti. .753 32.246 2 197 .000 
Otrok zna narisati človeško figuro, kjer so prepoznavni glava, telo, roke in noge. .753 32.279 2 197 .000 
Otrok je zmožen ritmiziranja pesmic, izštevank s ploskanjem: ustrezno deli 
besede v zloge, stavke v besede, gibi so skladni ter koordinirani. 

.752 32.510 2 197 .000 

Otrok se spontano igra verbalno: išče rime, pesni, glaskuje, zloguje. .751 32.657 2 197 .000 
Otrok je sposoben vzdrževati pozornost pri samostojnem izvajanju določene 
naloge do konca in ga pri tem ne zmotijo zunanji dražljaji. 

.749 32.978 2 197 .000 

Otrok je v zaprtem prostoru primerno motorično koordiniran in umirjen, vedenje 
je ciljno (ni nemiren, se ne ziba, premika in se ne preseda nenehno). 

.749 32.980 2 197 .000 

Otrok upošteva izmenjave v pogovoru (pove, vpraša; počaka, da je na vrsti). .748 33.213 2 197 .000 
Otrokove risbe so primerne starosti in njihova razporeditev je ustrezna. .748 33.199 2 197 .000 
Otrok ustrezno naniza predmete od večjega do manjšega ali obratno (npr. 
svinčnike). 

.748 33.238 2 197 .000 

Otrok spontano uporablja zapise črk, tudi ob igri in na slikah, risbah; uživa pri 
nalogah, kjer je nujna uporaba pisala, svinčnika, barvic in papirja (pisanje, 
risanje…). 

.746 33.491 2 197 .000 

Otrok sledi zvočnim verbalnim dražljajem, dogodkom, npr. sliši navodila (jih ne 
presliši, ne sprašuje neprestano, kaj je rekel odrasel). 

.744 33.933 2 197 .000 

Otrok je uspešen pri dejavnostih in igrah vidnega spomina. .741 34.441 2 197 .000 
Otrok starosti primerno sešteva in odšteva oz. količinsko logično razmišlja. .741 34.464 2 197 .000 
Otrok razume pomen besed, ki jih vsakodnevno uporablja vzgojiteljica. .740 34.571 2 197 .000 
Otrok lahko nekaj sekund stoji na eni nogi. .738 35.010 2 197 .000 
Otrok govori starosti primerno in ni nagnjen k zamenjavi glasov v besedi in 
drugim spremembam v zaporedju: besede so cele, zlogi v pravilnem vrstnem 
redu, vsi glasovi so ustrezno prisotni. 

.738 35.023 2 197 .000 

Otrok primerno izvede aktivnosti, ki zahtevajo koordinacijo okončin, (npr. 
Možiček Kopitljaček, izštevanke z motoričnimi elementi, ples …). 

.736 35.313 2 197 .000 

Otrok posluša in sledi pogovorom ter temam, o katerih se pogovarjate v skupini. .736 35.393 2 197 .000 
Otrok razume prenesene pomene in sporočila: prepozna posredno nakazane 
pomene, sklepanja, uganke, besedne igre, ironijo, smešne povedi, rime, 
namigovanja in smešnice. 

.731 36.316 2 197 .000 

Otrok sodeluje z vrstniki. .729 36.532 2 197 .000 
Otrok sam išče rime na določene besede. .729 36.570 2 197 .000 
Otrok ve, da ima na roki pet prstov. Ob vprašanju, koliko prstov ima na roki, je 
razviden priklic dejstva brez preštevanja posameznih prstov. 

.729 36.587 2 197 .000 

Otrok razume in upošteva socialna pravila (omejitve, meje, pravila vedenja …). .726 37.134 2 197 .000 
Otrok se lahko nauči kratke otroške govorjene pesmice na pamet (izštevanke, 
bibarije ...). 

.722 37.911 2 197 .000 
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Otrok zmore ponoviti slišano poved (enostavno poved ali priredje ali podredje). .721 38.025 2 197 .000 
Otrok je sposoben samostojno dokončati naloge, ki so mu bile dodeljene, brez 
dodatnega spodbujanja, prigovarjanja, usmerjanja, priklica pozornosti. 

.720 38.365 2 197 .000 

Otrok razume, da ga lahko ropot, razni zvoki ali drugi dražljaji ter beganje misli 
motijo pri njegovih dejavnostih. 

.717 38.925 2 197 .000 

Otrokov izgovor je ustrezen v najmanj 50%  (vsaj polovica besed, ki jih otrok 
izgovarja, je enaka izgovoru odraslega). 

.716 39.040 2 197 .000 

Otrok se izraža z besedami, katerih pomen tudi razume. .714 39.366 2 197 .000 
Otrok si zapomni slišano zgodbo in jo ob slikanici obnovi. .714 39.457 2 197 .000 
Otrok je s sogovornikom zmožen dalj časa vztrajati pri isti temi pogovora, 
dejavnosti, igri. 

.710 40.272 2 197 .000 

Otrok si zapomni več stvari hkrati (npr. če ga prosimo, naj vzame tri reči, si 
zapomni vse; če ga prosimo za dve ali več zaporednih dejanj, jih izvrši). 

.707 40.876 2 197 .000 

Otrok ustrezno pripoveduje o doživetjih, izkušnjah, v katere je bil vpleten, ali 
dogodkih, ki jih je opazoval. 

.705 41.183 2 197 .000 

Otrok zna s svojimi besedami obnoviti zgodbo, pripoved oziroma to, kar je slišal. .703 41.600 2 197 .000 
Otrok si zapomni podatke, primere, navodila, napotke, ki jih je slišal, kljub 
motečim dejavnikom. 

.701 42.039 2 197 .000 

Otrok samostojno najde pripomočke za dokončanje enostavne naloge, ki mu je 
bila dana in pri kateri razume, kaj potrebuje. 

.682 45.969 2 197 .000 

Otrok lahko na osnovi kratkega zaporedja sličic opiše enostavno zgodbo. .681 46.040 2 197 .000 
Otrokov govor je razumljiv: njegovo sporočilo lahko razumemo (poslušalcu se ni 
potrebno ob tem prekomerno naprezati). 

.679 46.557 2 197 .000 

Otrok se izraža starosti primerno: uporablja ednino, dvojino, množino; zaimke; 
sprega glagole; struktura in oblika stavka sta starosti primerni. 

.674 47.551 2 197 .000 

Otrok zmore posnemati razne gibe prstov, dlani, rok, okončin (prepletanje prstov, 
posnemanje drže rok, dlani in prstov). 

.662 50.345 2 197 .000 

Otrok je organiziran, urejen, se znajde pri organiziranju sebe in svojih dejavnosti, 
nalog, igre. 

.657 51.388 2 197 .000 

Otrok je zmožen večjega števila pogovornih izmen, kar pomeni, da se lahko s 
sogovornikom pogovarja dalj časa tudi o različnih temah. 

.646 54.092 2 197 .000 

Otrokovo besedišče je starosti primerno bogato. .635 56.674 2 197 .000 
Otrok zmore povedati čim več besed na določeno temo, uspešno in tekoče 
prikliče besede. 

.567 75.154 2 197 .000 

 


