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POVZETEK 

V magistrskem delu se bomo osredinili na sodoben, konstruktivističen model opismenjevanja, 

ki ga učitelj kot moderator učnega procesa soustvarja z učenci ob upoštevanju njihovega 

predznanja in interesa. Utemeljili ga bomo z vidika sodobnih spoznanj učenja ter kognitivnih 

pojmovanj pouka in poudarili pomen učitelja pri oblikovanju ustreznega opismenjevalnega 

okolja v prvem razredu.  

 

V teoretičnih izhodiščih bomo opredelili kakovosten pouk z vidika transmisijskega in 

konstruktivističnega modela. Pomembne elemente konstruktivizma bomo povezali s sodobno 

opredelitvijo pismenosti in opismenjevanja ter razložili bistvene vidike začetnega 

opismenjevanja v prvem razredu. 

 

V empiričnem delu bomo prikazali raziskavo, ki je potekala v obliki pedagoškega 

eksperimenta. Pri pouku v kontrolni skupini so bili učenci deležni opismenjevanja na 

sistematičen način po prevladujoči analitično-sintetični metodi in z delovnimi zvezki kot 

glavnim učnim gradivom, v eksperimentalni skupini pa so bili učenci deležni 

konstruktivistično naravnanega opismenjevanja z uvajanjem raznolikih dejavnosti, ki jih je 

učitelj skupaj z učenci načrtoval z upoštevanjem njihovih sposobnosti, predznanja in interesa. 

Ugotoviti smo želeli, ali se transmisijsko naravnani način pouka in konstruktivističen način 

pouka razlikujeta v učinkovitosti razvijanja oz. pridobivanja zmožnosti branja in pisanja 

učencev v prvem razredu osnovne šole. Osredinili smo se na spremljanje zmožnosti branja in 

pisanja učencev (grafično zavedanje, fonološko zavedanje, asociativna zveza glas – črka, 

bralno-pisalne vaje).  

 

Z raziskavo smo ugotovili, da so učenci eksperimentalne skupine, ki so bili deležni 

konstruktivistično naravnanega opismenjevanja, statistično pomembno napredovali predvsem 

v bralno-pisalnih zmožnostih, kot sta samostojno branje in pisanje, medtem ko so učenci 

kontrolne skupine, v kateri je prevladoval transmisijsko naravnani pouk, napredovali v 

razvoju specifičnih opismenjevalnih zmožnosti, in sicer v grafičnem in fonološkem zavedanju 

ter asociativni zvezi glas – črka. Statistično pomemben napredek v razvoju bralno-pisalnih 

zmožnosti učencev eksperimentalne skupine smo utemeljili z organizacijo primernega 

opismenjevalnega okolja in individualizacijo sistematičnega opismenjevanja, ki se je začel s 



 
 

stvarno oceno zmožnosti otrok na začetku, in je potekal fleksibilno glede na sposobnosti, 

zmožnosti in interese otrok. 

 

KLJUČNE BESEDE 
 

Konstruktivističen model pouka, učiteljeva pojmovanja pouka, pouk slovenščine, 

opismenjevanje. 

 

 

ABSTRACT 

In this thesis, we will focus on modern constructivist model of literacy, co-created by the 

teacher as a facilitator of the learning process and by the students, while considering their 

prior knowledge and interest. We will justify it from the perspective of modern findings of 

learning and cognitive concepts of teaching, and we will ephasize the role of the teacher in 

creating an appropriate literacy environment in the first grade of primary school. 

 

In theoretical foundations we will define quality teaching from the perspective of transmission 

and constructivist model. We will link the important elements of constructivism to the modern 

definition of literacy and explain the essential aspects of initial literacy in first grade. 

 

In the empirical part we will perform a pedagogical experiment. The control group of students 

will develop literacy in a systematic way according to the prevailing analytic-synthetic 

method with workbooks as the main learning material. The experimental group of students 

will develop literacy in a constructivist oriented way by introducing a variety of activities 

designed by the teacher and students together, considering students' abilities, prior knowledge 

and interest. We would like to determine whether transmission-oriented way of teaching and 

constructivist way of teaching differ in efficiency of developing/acquiring reading and writing 

skills of students in the first grade of primary school. We will focus on monitoring reading 

and writing skills of students (graphics awareness, phonological awareness, associative 

relation voice – letter, reading-writing exercises). 



 
 

 

Research has shown statistically that students in the experimental group, who developed 

literacy in a constructivist oriented way, have progressed significantly particularly in reading 

and writing skills, such as independent reading and writing, while students in the control 

group, where transmission-oriented teaching prevailed, progressed in the development of 

specific literacy skills, particularly in graphic and phonological awareness as well as in 

associative relation voice - letter. Statistically significant progress in the development of 

reading and writing skills of the students in the experimental group was justified by the 

organisation of an appropriate literacy environment and by the individualized systematic 

literacy process, which began with a realistic assessment of students' abilities and continued 

flexibly considering skills, abilities and interests of students. 

 

KEY WORDS: 

Constructivist teaching model, teacher's concept of teaching, teaching Slovene language, 

literacy. 
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UVOD 
 

Naša družba se v zadnjih desetletjih pod vplivom gospodarskega napredka in s prehodom na 

informacijsko družbo zelo hitro spreminja, kar posledično postavlja tudi šole pred nove 

zahteve po doseganju kakovostnega znanja. Pogosto slišimo, da moramo postati »učeča se 

družba«, v kateri je v ospredju prožno prilagajanje vse hitrejšim spremembam (za razliko od 

težnje po kopičenju množice informacij) in vseživljenjskemu učenju. Iz skupnih evropskih 

smernic izhaja, da je ključno na poti k doseganju višjih nivojev znanja in veščin raziskovanje 

narave učenja, doseganje kakovostnega, fleksibilnega in trajnega znanja, ki ga učenci znajo 

uporabiti v življenjskih situacijah, ter ustvarjanje okolij za uspešno učenje (Marentič 

Požarnik, 2004).  

Za doseganje kakovostnega pouka so pomembni številni dejavniki, med katerimi ima 

pomembno vlogo učitelj1 in njegova pojmovanja kakovostnega pouka. Za učitelja je 

pomembno, da je pripravljen na spreminjanje in prilagajanje tradicionalnih vlog novim 

situacijam in se je kot strokovnjak in razmišljujoči praktik sposoben vživeti v učno situacijo 

»na osnovi izkustvenega učenja, ki pomaga spreminjati ravnanje ob rekonstruiranju obstoječih 

idej ter obojesmerno povezuje izkušnje s teorijo« (prav tam, str. 42). Ob številnih 

izobraževanjih in usposabljanjih se od učiteljev pričakuje, da bodo spreminjali svoje ustaljene 

prakse in poglede na poučevanje z vpeljevanjem novih modelov poučevanja in konkretnih 

praks, ki naj bi izboljšale kakovost poučevanja in učenja. Marentič Požarnik opozarja na 

spremembe v načinih poučevanja, katere vodijo k učinkovitosti in za katere predpogoj so 

»pomembni premiki v pojmovanjih znanja, učenja in poučevanja pri teh, ki v omenjenih 

procesih sodelujejo« (Marentič Požarnik, 1998, str. 244). Pri tem ima osrednjo vlogo dobro 

poznavanje modelov pouka kot izhodišče za premislek pred načrtovanjem in izvajanjem 

pouka. 

Za uresničevanje in zagotavljanje socialnih in ekonomskih potreb družbe 21. stoletja je še 

posebej pomembno pridobivanje in razvijanje zmožnosti branja in pisanja, saj na njej temelji 

učenčeva nadaljnja uspešnost v šoli (Zorman, 2013). Mednarodna študija Eurydice (2011) 

izpostavlja, da na razvoj kakovostne bralne pismenosti vplivajo predvsem načini poučevanja 

branja in učiteljevo znanje ter spretnosti za poučevanje branja, zato je začetno opismenjevanje 

izpostavljeno nenehnim premislekom o možnosti izboljšanja ustaljenih praks. 
                                                 
1 V magistrskem delu izraz učitelj velja enakovredno za učitelja in učiteljico. Enako izraz učenec velja 
enakovredno za učenca in učenko. 
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TEORETIČNI DEL 

1 UČITELJ – TEMELJNI DEJAVNIK KAKOVOSTNEGA POUKA  
 

Hitre spremembe v sodobnem svetu, hitro zastarevanje informacij, številna nova znanstvena 

odkritja vplivajo tudi na različna pojmovanja znanja in koncepte kakovostnega pouka, ki so se 

razvijali in spreminjali tekom zgodovine in za katerimi stojijo različni teoretski pogledi, ki jih 

opredeljujejo različni ideološki in politični interesi. Vse to se odraža v konkretnih šolskih 

praksah in didaktičnih rešitvah (Rutar Ilc, 2005). Spremembe na področju vzgoje in 

izobraževanja se nanašajo na znanstveni napredek v raziskovanju pouka in učenja, lahko so 

konceptualne narave in se nanašajo na učiteljeva pojmovanja kakovostnega pouka, ali pa so 

spodbujene z nenehnimi spremembami učnih načrtov, katerim so učitelji zavezani slediti.2 

Hitre spremembe se odražajo tudi v delu učiteljev – spodbujajo jih k stalni refleksiji lastne 

pedagoške prakse in k premišljenemu prilagajanju, spreminjanju in celo inoviranju pouka. 

Valenčič Zuljan in Kalin (2007, str. 162) menita, da »sposobnost za učenje in odzivanje na 

spremembe postaja v sodobnem svetu ena temeljnih učiteljevih kompetenc«. Učitelji so 

nenehno izpostavljeni pred izzive, kako omogočiti optimalni razvoj vsakemu učencu, kar se 

pogosto navezuje na razvijanje drugačnih, sodobnejših pristopov k poučevanju. Menimo, da 

je osnova za razvijanje sodobnejših pristopov k poučevanju učiteljevo poznavanje lastnih 

konceptov poučevanja in poznavanje raziskovalnih modelov pouka ob stalnem premisleku o 

poteh uresničevanja postavljenih učnih ciljev. 

 

1.1 Učiteljeva pojmovanja in modeli pouka 
 

Pojmovanja izvirajo iz latinskega izraza conceptio, ki pomeni sestaviti, vase sprejeti, 

pojmovati. Pojmovanja se nanašajo na povezanost mnenj in zamisli pri posamezniku 

(Valenčič Zuljan, 2004). Pojmovanja učiteljev se oblikujejo v posameznikovi osebni 

zgodovini pod vplivom njihovih izkušenj, doživetij in spoznanj v praksi ter se razlikujejo od 

objektivne teoretične znanstvene teorije. Valenčič Zuljan (1999, 2004, str. 530) jih opredeljuje 

                                                 
2  Prim.: »V sodobni družbi je – tudi zaradi hitrosti njenega spreminjanja – temeljnega pomena, da vsak 
posameznik pridobi kakovostno splošno izobrazbo in kakovostno znanje. Posameznik namreč potrebuje trdno 
vseživljenjsko osnovo, da bo kos zahtevam, ki jih postavljajo kompleksne in hitro spreminjajoče se okoliščine 
sodobnih globaliziranih družb in kultur.« (Bela knjiga, 2011, str. 22). 
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kot »oseben, individualen, ne povsem ozaveščen konstrukt, dinamičen, stalno se spreminjajoč 

sistem znanja, izkušenj in vrednot, ki pomembno vpliva na praktično ravnanje učitelja v 

konkretni učni situaciji«. Učiteljeva pojmovanja pouka, učenja in znanja, učiteljeve in 

učenčeve vloge pri pouku so pomemben del učiteljeve profesionalne opreme in imajo vlogo 

kompasa v njegovem delovanju, kar se kaže v kvalitativno različnih načinih razumevanja 

kakovostnega pouka, interpretiranja teoretičnih spoznanj in učiteljevega neposrednega 

poučevanja v razredu (Valenčič Zuljan, 2001, 2004). Javornik Krečič (2008) meni, da se 

pojmovanja nanašajo na spoznavanje, sprejemanje in ponotranjenje višjih pojmovanj pouka, 

do katerih lahko pride v procesu konstruktivističnega modela pouka. Sprejetje višjih 

pojmovanj pouka v povezavi z ustreznim naborom proceduralnih znanj in situacijskega 

razumevanja učitelju omogoča večjo fleksibilnost v odločanju in ravnanju, kar vpliva na 

kvaliteto pouka (prav tam). Za učinkovito izpeljavo konstruktivističnega modela pouka so 

pomembna učiteljeva pojmovanja pouka in s tem razumevanje svoje in učenčeve vloge v 

učnem procesu kot usvojene spretnosti in ravnanja, zato v nadaljevanju predstavljamo modele 

pouka, znotraj katerih bomo opredelili tudi učiteljevo vlogo v učnem procesu in njegov 

profesionalni razvoj ter modele za učinkovito uvajanje sprememb v pouk. 

 

1.2 Modeli pouka 
 

Številni avtorji (prim. Marentič Požarnik, 2004; Plut Pregelj, 2008) navajajo, da učinkovit 

pouk razvija pri otroku znanje in sposobnosti, s katerimi bo lahko kompetentno deloval v 

sodobni družbi, ter omogoča spremenjen pogled na poučevanje in učenje. Da bi lahko učitelji 

reflektirali in izboljševali lastno prakso poučevanja, je nujno potrebno, da (s)poznajo svoj 

prevladujoči model poučevanja, njegove prednosti in slabosti ter možnosti kombiniranja 

prevladujočega modela z drugimi modeli. Tudi Kovač Šebart (2002, str. 233) meni, da morajo 

imeti pedagogi dovolj teoretičnega znanja, ki jim lahko pomaga znajti se v »labirintu različnih 

dejstev in mnenj«. Zgodovina vzgoje in izobraževanja nas opozarja, da moramo vsako 

paradigmo v šolskem polju obravnavati kritično, saj nobena paradigma ne more ponuditi 

»receptov«, kako in kaj poučevati, lahko pa nas opremi s poznavanjem različnih pedagoških 

konceptov in pristopov, ki so že bili preizkušeni v preteklosti (prav tam). 

V pričujočem delu bomo izpostavili dva modela pouka:  

– tradicionalni, adaptivni modeli učenja ali transmisijski model pouka in 
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– kognitivno-konstruktivistični ali transformativni model učenja in pouka (Valenčič 

Zuljan, 2002, str. 7). 

Modela pouka se razlikujeta v pogledu na posameznika in pojmovanju znanja in učenja, 

razumevanju učiteljeve in učenčeve vloge pri pouku, opredelitvi učnega načrta in 

usmerjenosti učnega procesa, načinih motiviranja in ocenjevanja znanja ter v pogledih na 

raziskovanje, izobraževanje in profesionalni razvoj učiteljev (prav tam, str. 6). Nekateri kritiki 

(prim. Šebart, 1997; Štefanc, 2012) tovrstno ločevanje modelov označujejo za ideološki 

govor, zato bi izpostavili, da v praksi takšnih idealiziranih oblik običajno ne najdemo, saj se 

pojavljajo kot »kombinacija različnih rešitev, med katerimi sicer lahko prepoznamo 

prevladujočo, ki obarva cel sistem, le redko pa obstaja v tako čisti obliki, da bi povsem 

izključila vse druge« (Rutar Ilc, 2005, str. 9). Posner (v prav tam, str. 13) navaja, »da je katera 

koli izolirana perspektiva v nevarnosti, da izpušča ali favorizira, da je preveč fragmentarna in 

ne celostna in da je preveč abstraktna. S tem v zvezi govori o nevarnosti zoženega – 

'tunelnega' pogleda«. Pri tem avtor poudarja nujnost »reflektiranega eklekticizma« – spajanja 

različnih pogledov v praksi, saj npr. behavioristični pogled o nujnosti jasne artikulacije učnih 

ciljev ne upošteva dovolj zakonitosti otrokovega razvoja in gradnje individualnega spoznanja. 

Posner meni, da je tako spajanje v teoriji znak šibke in nenatančne konceptualizacije, medtem 

ko je v praksi zaradi mnogoterosti pogledov to nujno potrebno (prav tam). Tudi Javornik 

Krečič (2008, str. 47) navaja, da je pomembno, da učitelj ne izključuje nobenega od 

predstavljenih modelov, ampak »razmisli o obeh, okrepi dobre lastnosti in preseže 

pomanjkljivosti posameznega modela«. Pri tem igra pomembno vlogo učiteljeva 

»fleksibilnost pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju pouka« (prav tam).  

Rutar Ilc meni, da je v teoriji potrebno razlike med posameznimi modeli zaostrovati, »da se 

pokažejo v čim bolj izčiščeni obliki, medtem ko je v praksi treba soočati in izkoriščati 

emancipatorni potencial vsake od njih« (prav tam). Pomembno je torej premišljeno 

dopolnjevanje obeh za doseganje različnih namenov oz. vzgojno-izobraževalnih ciljev. Tudi 

Javornik Krečič (2008, str. 44) meni, da je pomembno, da učitelj pozna prednosti in omejitve 

obeh paradigem, »na podlagi osmislitve svojih pojmovanj bo učitelj s kritičnim premislekom 

in fleksibilnostjo ravnanje prilagajal učni situaciji, razvojni stopnji učenca in ciljem pouka«. 

Podobno meni tudi Plut Pregelj (2008), ki izpostavlja, da so strokovnjaki, ki raziskujejo 

kakovosten pouk, ugotovili, da so konstruktivistični pristopi nujni pri doseganju kakovostnega 

znanja, ne pa zadostni za celostno usmerjanje pouka. Za primer navaja didaktični 



5 
 

konstruktivizem, ki se ne ukvarja z vsebino in cilji pouka in zato ne more nadomestiti 

didaktike in teorije vzgoje. 

Za učence je zelo pomembno, kako je konceptualizirano šolanje in kakšne prakse prevladujejo 

pri pouku, saj je od tega odvisna kakovost učnega procesa in posledično učenčevo znanje. 

Rutar Ilc meni, da se s premislekom o prednostih in slabostih različnih modelov in praks ter 

premišljeno izbiro le-teh lahko obvarujemo nevarnosti totalizirajočih pogledov in praks, ki 

dajejo prednost samo določenemu modelu in tako zmanjšamo neželene učinke skritega 

kurikuluma (prav tam, str. 14). Pomembno je torej, da podrobno poznamo različne modele 

pouka in njihove segmente in jih znamo reflektirano uporabiti v konkretni učni situaciji, saj se 

na podlagi védenja o njih in njihovih značilnostih lažje odločamo, ko razmišljamo o 

uresničitvi uspešnega učnega procesa.  

Zato smo v pričujočem delu najprej podrobneje predstavili dva temeljna modela pouka: 

transmisijskega in kognitivno-konstruktivističnega. Drugi del teoretičnega dela se nanaša na 

možnost vpeljave konstruktivističnega modela v opismenjevanje. 

Značilnosti obeh modelov na kratko predstavljamo v spodnji preglednici. 

Preglednica 1: Tradicionalni in konstruktivistični model pouka 

 Tradicionalni model 
učenja in transmisijski 
pouk 

Konstruktivistični model 
učenja in pouka 

1. Pojmovanje 
posameznika 
(kontrola) 

zunanja kontrola vedenja samouravnavanje, notranja 
kontrola vedenja 

2. Pojmovanje učenja behaviorizem kognitivizem, 
konstruktivizem, 
humanizem 

3. Pojmovanje znanja statično, neproblematično, 
prenosljivo blago, 
aplikativnost 

dinamično, 
konstrukcija osebnega 
znanja v procesu 
identifikacije problema 

4. Vloga učitelja   
a) Epistemološki 

vidik 
poudarek na učiteljevi 
avtoriteti prenašanja znanja 

partnerski odnosi, 
spodbujanje učenja 

b) Metodični vidik metoda razlage, 
demonstracije, katehetski 
pogovor 

pogovor, diskusija, 
eksperiment, izkustveno 
učenje, projektno delo, 
problemski pouk 

c) Organizacijski 
vidik 

frontalna in individualna 
oblika dela 

skupinsko učenje, 
kooperativno učenje, 
individualizacija 
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5. Ocenjevanje v dosežek usmerjeno 
ocenjevanje (standardizirani 
testi; norme … – poudarek 
na pomnjenju) 

v proces usmerjeno 
ocenjevanje, 
sestavni del pouka 
samoocenjevanje, kriterijski 
testi – razvoj (meta) 
kognitivnih spretnosti 

6. Vloga učenca relativno pasivno 
sprejemanje 

aktivno sodelovanje, 
prevzemanje odgovornosti 
za proces učenja 

7. Opredelitev 
učnega načrta 

statičnost, 
hierarhično oblikovanje 
vsebin, 
poudarek na strukturi, 
predimenzioniranost 
vsebine 

dinamičnost, 
integracija, povezovanje 
vsebin, 
poudarek na odnosih, 
povezovanju, vsebuje odprte 
dele, celostnost 

8. Usmerjenost 
učnega procesa – 
cilj 

učitelj (učna vsebina) v 
središču, 
učitelj natanko strukturira 
pouk, 
poudarek na vsebini in 
produktih, 
znanje dejstev, razumevanje 
definicij in pojmov 
 

učenec v središču, 
učenec usmerja potek in 
kontrolira lastni proces 
učenja, 
poudarek na procesih, 
učenje spretnosti, 
raziskovanje, 
izkustvenost, 
socialne in komunikacijske 
spretnosti 

9. Motivacija 
 

zunanja motivacija notranja motivacija 

10. Paradigma 
raziskovanja 

empirično-analitično 
raziskovanje 

akcijsko raziskovanje 

11. Izobraževanje 
učiteljev (cilji) 

mojstrsko usposabljanje učitelj – razmišljajoči 
praktik,  
nosilec odločitev 
(avtonomnost, etičnost …) 

12. Profesionalni 
razvoj učitelja 

statičnost, 
poudarek na vedenju, 
spretnostih  
ravnanja 

dinamičnost, 
celostnost 
2R = rutina + refleksija 

(Valenčič Zuljan, 2002, str. 6–7)  

 

1.2.1 Transmisijski model pouka 
 
Transmisijski model pouka pojmuje učenje kot preprost, aditiven proces kopičenja novih 

informacij in spreminjanje posameznika (Valenčič Zuljan, 2002). Izvira iz srednjeveške 

sholastične transmisijsko-dogmatične učne paradigme, katere značilnost je prenašanje vedenja 

in religioznih vrednot na mlajše. Znanje je vse, kar so nakopičile pretekle generacije 

(Strmčnik, 2003). Nastal je iz »potrebe po univerzalnem šolanju čim večjega števila otrok, ki 
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naj bi poskrbelo za ohranjanje kulturne in znanstvene dediščine zahodne civilizacije s 

prenašanjem zaloge znanj, veščin in vrednot na učence« (Rutar Ilc, 2005, str. 9). Temelji na 

prepričanju, da sta narava in družba nespremenljivi, zato so tudi učne metode usmerjene v 

pomnjenje, ponavljanje, urjenje spomina, posnemanje ipd. (Strmčnik, 2003).   

Transmisijski model pouka se povezuje z behaviorističnimi pojmovanji učenja v prvi polovici 

20. stoletja. Njegovi osrednji zagovorniki, Ivan P. Pavlov, John B. Watson in Edward 

Thorndike, so bili prepričani, da je vse kompleksne učne procese mogoče razložiti s 

pogojevanjem (Woolfolk, 2002). Behavioristi se osredinjajo na poučevanje na zunaj opaznega 

vedenja, učenje pa je razumljeno kot ustvarjanje vezi med dražljaji in reakcijami. Rezultat 

učenja je sprememba v vedenju, ki ga lahko opazujemo, in nastane zaradi zunanjih vplivov na 

posameznika. Skinner je opredelil učenje kot razmeroma trajno spremembo v vedenju, ki jo 

lahko odkrijemo z opazovanjem, in nanj vplivamo s podkrepitvijo, ki vedenju sledi (Marentič 

Požarnik, 2000). Behavioristična teorija pojmuje učenje kot spremembo v vedenju, 

poučevanje pa kot urejanje pogojev, ki to spremembo izzovejo oz. povzročijo. Poudarek je na 

tem, kakšni naj bodo pogoji za učenje in kaj naj bodo učenci zmožni narediti po učenju. 

Rezultati učenja so vedenje ali ravnanja, ki so se razvila v temu namenjenih situacijah. »Cilj 

je nameravana sprememba v učencu, vzorec vedenja oz. dosežka, ki naj bi ga učenec bil 

zmožen pokazati po tem, ko je bil 'izpostavljen' učni situaciji.« (Rutar Ilc, 2005, str. 12).  

Učenje je v tem konceptu razumljeno kot aditiven proces kopičenja novih informacij, 

spreminjanje posameznika pa poteka po načelu dražljaj – reakcija. V raziskavah o 

neposrednem poučevanju v 70. letih je bilo osnovno vprašanje, »kako oblikovati pouk, da bo 

čim bolj jasen in razumljiv«. Pri tem so poudarjali dobro hierarhično in sistematično 

organiziranost pouka ter jasno prenašanje informacij za lažje razumevanje prenesenega 

(Valenčič Zuljan, 2002). Znanje je pojmovano kot sistem dejstev in posplošitev, ki jih 

posameznik pridobiva in mehanično obnavlja z namenom takojšnjega priklica, zato 

pomemben del pouka predstavlja faza ponavljanja in urjenja, ki jo spremlja »povratno 

informiranje (podkrepitev uspešnih učenčevih poskusov) kot najboljše sredstvo motiviranja in 

trajnega pomnjenja (prav tam, str. 8). Tudi Cole (1990) navaja, da je znanje v tradicionalnem 

modelu poučevanja skupek objektivno ugotovljenih, splošno priznanih vsebin in veščin, ki ga 

lahko razstavimo na osnovne dele: podatke, dejstva, spretnosti ipd., na tej osnovi pa lahko 

postavimo standarde, kaj morajo učenci obvladati. Pouk je razumljen kot sistematično 

posredovanje znanja učencem, katerega usvojijo z vajo, ponavljanjem in sistematičnim 

učenjem. Učenci so v transmisijskem modelu pouka najmanj avtonomen, upoštevan in 
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vpliven element, saj so pasivni v večini faz spoznavnega procesa. Seznanjeni so le s 

spoznanji, ki so rezultat spoznavne poti, ki jo je opravil nekdo drug, to pomeni, da učno snov 

sprejemajo nepovezano in brez predhodnih navezav na prejšnje znanje, brez preseganja 

napačnih predstav in ne da bi to znanje zmogli uporabiti v novih situacijah. Pridobljeno 

znanje je absolutno, dokončno in nespremenljivo, brez možnosti transferja, saj učitelj razsoja 

o tem, kaj je resnica in kaj ne, od učencev pa se pričakuje, da bodo učiteljeve razlage 

brezpogojno sprejeli (Bajd in Artač, 2002). Rutar Ilc (2005, str. 18–19) pravi, da so učenci 

»tako zmožni misliti o različnih konceptih in postopkih, vendar ne na način, da bi jih bili 

zmožni uporabiti. Velika količina informacij, podana v omejenih kontekstih v razmeroma 

kratkem času, je za učenca neobvladljiva, saj je ne more povezati z izkušnjami v življenju«. 

Paul (v Rutar Ilc, 2005, str. 18) meni, da tak model proizvaja t. i. inertno znanje, ki 

»predstavlja sistem, ki ga na nek način imamo, a ga ne uporabljamo, ko je primerno, ampak le 

počiva v naših mislih brez aktivacijske sile«. 

V tako ozko naravnanem pouku tudi »ni prostora za subjektivnost, lastno kreativnost in 

ustvarjalnost« (Betsch, Fiedler in Brinkmann, v Bečaj, 2008, str. 13), pa tudi ne za 

upoštevanje individualnih posebnosti učencev, ki niso povezane zgolj s kognitivnim 

področjem (Valenčič Zuljan, 2002).  

V transmisijskem modelu je komunikacija v razredu pogosto monološka, enosmerna, 

usmerjena od učitelja k učencem, saj učenci večinoma spregovorijo le takrat, ko so poklicani, 

da povejo pravilen odgovor. Povratna informacija je prisotna le ob ocenjevanju znanja. S 

takim načinom komuniciranja imajo učenci malo možnosti za izražanje svojih (za)misli in 

občutkov, po večini so zunanje motivirani, zato pogosto ostajajo brez delovne vneme in 

izražajo naveličanost (Tomić, 2000).  

 

Znanje, pojmovano kot vsota pravilnih odgovorov na vprašanja in spodbujeno na podlagi 

zunanjih motivatorjev, je bilo pogosto kratkotrajno in je predstavljalo nekritično vsrkavanje 

dejstev in resnic. Poudarek na individualnem je pogosto peljal v sebičnost, šolanje je postalo 

tekmovanje med učenci, sodelovanje in medsebojna pomoč sta bili nezaželeni (Pešikan, 

2012).  

V tradicionalnem pojmovanju je poučevanje aktivnost učitelja, katerega vloga je podajanje 

učne snovi in posredovanje znanja učencem po predpisanem načrtu, medtem ko je učenje 

aktivnost učencev (Woolfolk, 2002), kar ponazarja didaktični trikotnik za sistem 
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neposrednega pouka. V tradicionalnem didaktičnem trikotniku je poučevanje glavna 

dejavnost v pretežno enosmerni didaktični komunikaciji treh dejavnikov učnega procesa: snov 

– učitelj – učenci (Kramar, 2004, str. 116). 

Tradicionalna oblika izobraževanja poudarja vsebinsko predpisane cilje na nivoju načrtovanja 

in izvedbe, pri tem pa imajo pomembno vlogo jasno opredeljeni kriteriji, s pomočjo katerih 

učitelj utrjuje želene odgovore oz. ravnanja in oblikuje povratno informacijo (Rutar Ilc, 2005). 

Pri preverjanju in ocenjevanju znanja je bila pomembna količina zapomnjenih in 

reproduciranih informacij (znanje dejstev, razumevanje definicij, pojmov), ki jih lahko 

preverimo oz. merimo s čim bolj objektivnimi nalogami oz. vprašanji (Cole, 1990). 

 

Kvantitativen pogled učenje pojmuje kot povečevanje količine znanja (ki je tudi kriterij 

kakovosti učenja) ter zbiranje (pogosto) med seboj nepovezanih dejstev, znanj in pojmov. 

Opredeljevanju učnih ciljev in opisovanju, kaj mora učenec znati oz. narediti kot rezultat 

učenja, je v tem pristopu namenjena največja pozornost (Rutar Ilc, 2005). Poučevanje je 

nizanje dejstev, učenje pa pridobivanje enoznačnih odgovorov, pri čemer se poudarjata fazi 

urjenja in ponavljanja z namenom skladiščenja in reprodukcije znanja, ki pogosto »ostaja na 

mehanični in reproduktivni ravni, in takojšnje povratno informiranje (podkrepljevanje 

uspešnih učenčevih poskusov) kot najboljše sredstvo motiviranja in trajne zapomnitve« 

(Peklaj idr., 2009, str. 20). Rezultat takega učenja je, da učenci znajo začasno ponoviti dejstva 

in dejanja, medtem ko odpovedo pri soočanju z življenjskimi problemi in razlagami pojavov, 

ki so podobni in ne identični tistim, ki so jih obravnavali v šoli.  

Učitelj je v transmisijskem modelu pouka glavni akter dogajanja ter vir vseh informacij in 

znanja, medtem ko je z vidika šolskega sistema ravno tako le prenašalec predpisanih vsebin. 

Njegova naloga je organizacija in vodenje pouka brez poglobljenega upoštevanja učenca, 

njegovih sposobnosti, posebnosti, razvojnih potreb, interesov in želja. Učitelj sam določa 

vsebino, sredstva, metode in postopke (Bajd in Artač, 2002). V transmisijskem modelu pouka 

je učiteljeva naloga, »da poskrbi za jasno, podrobno razčlenjevanje in strukturiranje učne 

snovi, da zagotovi red in disciplino, ki sta pomembna pogoja nemotenega vnosa prenesenega 

(pogosto na verbalni ravni), in poskrbi za zadostno količino vaj in nalog« (Valenčič Zuljan, 

2002, str. 8). Tudi Rutar Ilc (2005) navaja, da je učiteljeva funkcija predvsem v ustvarjanju 

kontroliranega okolja, v katerem na različne načine krepi odgovore in ravnanja učencev, npr. 

z demonstracijo ali zgledom, vodenjem, modeliranjem, prakticiranjem, nagrajevanjem in 

drugimi oblikami neposrednega poučevanja.  
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Učitelj je v največji meri tudi odgovoren za učenje, saj nadzoruje in manipulira učno okolje, 

hkrati ima vlogo prenašalca znanja oz. čustveno dokončnih nevtralnih učnih vsebin po 

predpisanem načrtu, tesno vezanih na organizacijo pouka po urniku. Učno snov posreduje 

največkrat frontalno ali individualno, skozi razlagalno-spraševalni, predavateljski, ex-katedra 

pouk (Tomić, 2000, Valenčič Zuljan, 2002). Valenčič Zuljan (2002, str. 8) pravi, da na tak 

način »lahko razložimo preproste oblike učenja – na nivoju pomnjenja, ne morejo pa nam dati 

zadovoljivega odgovora v zvezi z višjimi oblikami učenja«. Tudi Bečaj (2008, str. 9–17) 

pravi, da je centraliziran tradicionalni sistem izobraževanja »organiziran hierarhično in pod 

ideološkim nadzorom«, v njem pa prevladujejo red, disciplina in sledenje navodilom«, pri tem 

»kritičnost in samostojnost nista bili zaželeni lastnosti«. S tega vidika se tudi ne pojavlja 

potreba po medsebojnem povezovanju in sodelovanju učiteljev v smislu izmenjave 

informacij, izkušenj, dobrih praks, problemov in možnosti za skupno reševanje le teh (Bajd in 

Artač, 2002). 

 

Kot smo že uvodoma izpostavili, je pomembno smiselno dopolnjevanje različnih modelov 

pouka. S tega vidika je zanimiva taksonomija pojmovanj pouka Scardamalia in Bereiterja 

(1989, v Valenčič Zuljan, 2012), ki pri vsakem pojmovanju avtorja razlikujeta med 

ekspertnim in neekspertnim pristopom. Transmisijskemu modelu ustreza pojmovanje pouka 

kot proces prenašanja znanja, ki je pomemben za posameznika z vidika izkoriščanja že 

pridobljenega znanja, prav tako pa za širšo družbo, ki »prek šolskega sistema ohranja in 

nadaljuje kulturno pomembno znanje (prav tam, str. 50). Pri tem se pojavi temeljno vprašanje, 

kako prenašati širše, kompleksno znanje in ob tem vzdrževati motivacijo učencev. Pri 

ekspertnem pristopu se učitelj loti reševanja problema celostno, v iskanju poti k doseganju 

ciljev pa pride do ustreznejšega pojmovanja pouka (prav tam, str. 52). Pri neekspertnem 

pristopu pa učitelj zoži problemsko situacijo in način reševanja, pri čemer je usmerjen v: 

 

1. »Pokrivanje« predmetnih vsebin 

Pomembna je natančna časovna razporeditev vsebin (letni, tematski načrt, priprave na 

učno uro), vsebine se enačijo z učnimi cilji, pouk je nediferenciran, pri načrtovanju in 

izvajanju pouka razlike med učenci niso upoštevane.  

2. Verbalizem 

Pri tovrstnem prenašanju informacij se pri učencih lahko razvije tekstovno-stavnična 

reprezentacija (npr. povzetki, odgovori na vprašanja), pri tem pa je pomembno 

poudariti, da tovrstna reprezentacija ne vključuje situacijskega modela, ki omogoča 
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globinski in celostni pogled, povezan z znanjem, uporabnim v vsakdanjih življenjskih 

situacijah. 

 

3. »Relevantnost« 

Učitelji izhajajo večinoma iz interesov učencev in tega, kar je njim znano, kar lahko 

vodi v zniževanje učne zahtevnosti (prav tam, str. 51). 

 

Vidmar (2011, str. 30) meni, da evropska kulturna tradicija od nastanka šole naprej razume 

posredovanje znanja kot njeno primarno nalogo in da prenos znanja v šoli poteka »ne glede na 

to, katero epistemološko, didaktično ali spoznavno paradigmo, povezano z znanjem, 

zagovarjamo oz. kateri koncept ali strategija nam je pri tem razmisleku bližja«. Tudi Dewey 

(v prav tam, str. 36) »'stari šoli' ne očita posredovanja sistematiziranega znanja kot takega, pač 

pa utemeljuje, da posredovanje znanja, ki ni upoštevalo izkušenj učencev, ni moglo biti 

kakovostno in učinkovito«. 

 

1.2.2 Konstruktivistični model pouka 

 

Na začetku bomo opredelili začetke razvoja konstruktivističnih idej in pojavov 

konstruktivizma v izobraževanju.  

Prvi zametki konstruktivističnega pristopa izhajajo že iz 18. stoletja. Takrat je Giovanni 

Battista Vico (1668–1744) prelomil objektivistično tradicijo s predpostavko, da znanje ni 

objektiven in natančen prikaz sveta in ni povezan z resničnostjo, ampak je sad človekovega 

spoznavnega procesa, saj »nastaja na podlagi človekove izkušnje, mitov in domišljije« in ima 

funkcijo prilagajanja okolju (Marentič Požarnik in Plut Preglej, 2009, str. 39). Za idejnega 

predhodnika konstruktivizma štejemo tudi Immanuela Kanta (1724–1804), ki je kot začetnik 

nemške klasične idealistične filozofije v svoji znameniti Kritiki praktičnega uma trdil, da se 

spoznanje začne z izkustvom, a ne izhaja iz njega, zato je vse zaukazano nesmiselno. Po 

njegovem mnenju novega znanja ni mogoče pridobiti, če nimamo vzorcev, ki organizirajo 

naše spoznavanje. Tako človek gleda na svet iz svojih predstav (kognitivnih shem), prek 

katerih skuša razlagati svet in sebe (prav tam). Štefanc in Muršak (2008) navajata, da je 

nekatere konstruktivistične ideje mogoče zaslediti že v dobi predsokratikov, pri nazorih sv. 

Avguština, pri Janu Amosu Komenskem, pa tudi v herbartistični didaktični misli.  
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Za predhodnike konstruktivizma imamo lahko ideje pragmatične in progresivne pedagogike, 

pri čemer Marentič Požarnik in Plut Pregelj (2009) poudarjata, da konstruktivizem ni kopija 

progresivizma, saj vključuje še vrsto sodobnejših psiholoških in socioloških izsledkov. 

Gibanje za progresivno izobraževalno reformo oz. »nova vzgoja« je v 20. stoletju pomembno 

vplivala na podobo edukacije. Progresivizem je združeval ideje za celostni razvoj osebnosti, 

družbeno pravičnost in enakost ter vzgojno delovanje šole. Poudarjal je otrokove življenjske 

izkušnje, interese in prakso. Pomembno je torej obvladovanje realnih predmetov in procesov, 

ki ga omogočata učenje z izdelovanjem (learning by doing) in učenje z življenjsko izkušnjo 

(learning by experience) »kot odziv na prevlado verbalnih oblik učenja, ki jih je tradicionalna 

sekularna šola nasledila od cerkvenih šol (Pešikan, 2012, str. 119). Pragmatična pedagogika je 

imela vpliv predvsem na ameriške šole, odraža se v oblikovanju šolskih situacij, ki so čim bolj 

podobne resničnemu življenju, in avtentičnih, neakademskih okolij, v katerih se učenci 

najbolje učijo (Skubic Ermenc, 2004). Osnovna ideja pragmatizma se odraža v »zahtevah po 

razvoju takih spretnosti in pridobivanju takih vsebin, ki bodo relevantne, realistične in ki 

kažejo kompleksnost »'realnega' sveta« (prav tam, str. 171). 

Ker behavioristične teorije, ki so v zgodnjih letih 20. stoletja prevladovale v raziskovanju 

učenja v ZDA, niso zmogle pojasniti višjih oblik učenja, so se v 60. letih 20. stoletja pojavili 

pomisleki, ali res lahko s preprostimi principi učenja, ki so bili odkriti v behaviorističnem 

raziskovanju, »razlagamo kompleksno učenje v resničnih življenjskih situacijah in 

dinamičnost učenja pri pouku« (Valenčič Zuljan, 2002, str. 9). Evropski vzporednici 

behaviorističnih teorij sta bili v 20. stoletju geštalt psihologija in würzburška šola psihologije 

mišljenja. Bistvo za razumevanje geštalt psihologije je izražena v nemški besedi »Gestalt«, ki 

pomeni »konfiguracijo« – organizirano celoto, ne skupek delov. Gestalt psihologi so 

dokazovali, da človeškega obnašanja ne moramo razumeti v celoti, če ga razgradimo na 

njegove sestavne dele, kot predlagajo behavioristi, ampak ga moramo proučevati kot celoto 

(Bigge, 1971, v De Corte, 2013). Pod vplivom geštalt psihologije in würzburške šole se je v 

ameriški psihologiji začel pomemben premik od behaviorizma h kognitivni psihologiji, po 

kateri so ljudje predelovalci informacij in se ne zgolj odzivajo na dražljaje. Kognitivni 

psihologi so se začeli ukvarjati s tem, kako se oblikujejo spoznanja, kakšni kognitivni procesi 

in operacije se odvijajo pri tem, kako so spoznanja organizirana v pojmovne mreže ter kakšno 

vlogo ima pri tem predznanje (Rutar Ilc, 2005).  
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Da bi pojasnili notranje mentalne procese in strukture znanja, so kognitivni psihologi v svojih 

študijah o učenju in mišljenju začeli izvajati kompleksnejše naloge kot samo preproste 

laboratorijske eksperimente, ki so jih pred tem uporabljali behavioristi. Na podlagi teh 

eksperimentov se je v 70. in 80. letih 20. stoletja pojavila ideja, ki je bistvo konstruktivizma, 

in sicer, da učenci niso le pasivni prejemniki informacij, ampak »aktivno gradijo svoje znanje 

in veščine skozi interakcije z okoljem in z reorganiziranjem lastnih mentalnih struktur« (De 

Corte, 2013, str. 41). Človek je v tem oziru postal miselno, svobodno in solidarno bitje, 

katerega naloga je kritično sodelovanje pri vsem in o vsem, kar je namenjeno blaginji človeka 

in skupnosti (Strmčnik, 2003). Ta preobrat je prišel skupaj s postindustrijsko paradigmo, z 

razvojem znanosti na področju delovanja uma in nevrologije, razvijanjem možganov, 

učenjem, oblikovanjem interesov idr. Razumevanje učenja in poučevanja bogati spoznanja s 

številnih področij, kot so: kognitivna znanost, razvojna psihologija, računalništvo, 

antropologija, sociologija, informacijske študije, nevroznanost, pedagogika, načrtovanje 

izobraževalnih procesov (Sawyer, 2008, v Dumont in Instance, 2013).  

Konstruktivizem je kompleksen in ga je težko enotno opredeliti, saj izhaja iz več strok (npr. 

filozofije, psihologije, humanističnih znanosti), znotraj konstruktivizma pa se je razmahnilo 

več smeri, npr. radikalni konstruktivizem (von Glasersfeld), kognitivni konstruktivizem 

(Piaget), socialni konstruktivizem (Vigotski) in didaktični konstruktivizem (Dewey, Bruner) 

(Jank in Meyer, 2006; Marentič Požarnik in Cenčič, 2003), ki poudarjajo različna izhodišča. 

Ne glede na to, v katero skupino sodijo, je skupen vsem vejam konstruktivizma premik v 

pogledu na znanje in proces spoznavanja ter aktivna participacija posameznika v svetu 

(Marentič Požarnik in Cencič, 2003; Jank in Mayer, 2006). Vsi konstruktivisti se ukvarjajo z 

razvijanjem znanja z razumevanjem, se pravi z »mišljenjem učenca in s tem, kako ga privesti 

do razumevanja učne snovi ter do znanja z razumevanjem« (Marentič Požarnik in Plut 

Pregelj, 2009, str. 52), ob tem pa priznavajo različnost pristopov pri doseganju ciljev (Plut 

Pregelj, 2004).  

Medtem ko kognitivna psihologija še vedno razlaga učenje kot »usvajanje znanja: učenec je 

predelovalec informacij, ki te informacije absorbira, nato na njih izvaja kognitivne operacije 

in jih končno shrani v spomin« (De Corte, 2013), konstruktivizem razlaga učenje kot 

konstruiranje znanja. Menim, da je bistveni doprinos konstruktivizma prav spremenjen pogled 

na učenje. Konstruktivizem je mogoče razumeti kot epistemološko-gnoseološko paradigmo, 

saj združuje vprašanja, ki zadevajo človeško spoznanje, znotraj katerega se manifestirajo 
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različna sodobna znanstvena spoznanja na področju učenja, ki imajo korenine v novem 

pojmovanju znanja. V nadaljevanju bomo predstavili nekatere temeljne ideje konstruktivizma 

in razlage različnih raziskovalcev. 

 

1.2.3 Izhodišča za kakovosten pouk 

 

Konstruktivizem je postal v 80-ih in 90-ih letih pomemben okvir izobraževalne teorije in 

diskurz pedagoške prakse v razvitih državah. Zanimanje za raziskovanje teoretične osnove za 

nastajanje znanja se je povečalo šele v zadnjem času, ko so se pojavljali številni dokazi za 

»krhkost, nestabilnost in premajhno uporabnost znanja, ki ga šola daje« (Marentič Požarnik in 

Cencič, 2003, str. 35). Štefanc in Muršak (2008) navajata, da v sedanjem prevladujočem 

didaktičnem ravnanju učiteljev ni težava v tem, da bi bilo znanje učencev preveč 

podvrženo vplivom objektivistične logike, pač pa, da je objektivno znanje premalo 

kakovostno in obstojno, kar naj bi bila posledica uporabe neustreznih didaktičnih 

strategij. Konstruktivisti se torej ne sprašujejo, »kako učencem omogočiti, da zgradijo 

svoje, od uradnega znanja neodvisno znanje, pač pa, kako zagotoviti, da bodo učenci 

znanje, ki v družbi velja za objektivno, usvojili tako dobro, da bodo dosegli njegovo popolno 

razumevanje in njegovo trajno pomnjenje« (Štefanc in Muršak, 2008, str. 10). 

Marentič Požarnik pojmuje konstruktivizem kot »celosten pogled na učenje, ki se ne tiče le 

spoznavnega – kognitivnega delovanja v ožjem smislu, ampak nujno povezuje čustveno, 

motivacijsko in socialno razsežnost človeka. Izhodišče in hkrati rezultat procesov odkrivanja, 

razpravljanja, iskanja novih miselnih povezav, globljega razumevanja, je pozitiven čustveni 

naboj, radovednost, zadovoljstvo« (Marentič Požarnik, 2004, str. 48).  

V slovenskem izobraževalnem prostoru konstruktivizem lahko razumemo kot eno izmed 

izhodišč za snovanje kurikularne prenove (Izhodišča kurikularne prenove, 1996), katere 

osnovno vodilo je povečanje kakovosti in trajnosti pridobljenega znanja z razvijanjem 

različnih strategij mišljenja, omogočanjem učencem, da doživijo proces nastajanja in 

spreminjanja spoznanj, razvijanjem samostojnega ustvarjalnega in kritičnega mišljenja ter 

presojanja in z usposabljanjem učencev za samozavestno srečevanje in reševanje 

vsakodnevnih problemov (Marentič Požarnik in Cencič, 2003). Marentič Požarnik (2004) 

navaja, da ga je moč uporabiti na vseh predmetnih področjih, vse od predšolskega obdobja do 

univerzitetnega izobraževanja in izobraževanja odraslih.  



15 
 

Osnovna predpostavka konstruktivizma je, da znanja ne moremo preprosto »podati« drugemu 

oz. ga od njega sprejemati, za to, kar zaznavamo, ni objektivnega merila, saj zaznavo 

posameznikovi možgani (pre)oblikujejo na podlagi lastne aktivnosti in ob izpopolnjevanju ali 

spreminjanju obstoječih idej o svetu (Marentič Požarnik, 2004). Posameznikov sistem že 

obstoječih konstruktov v zavesti (njegova lastna subjektivnost) vpliva na zaznavanje in 

učenje, iz česar sledi, da »znanja ne sprejemamo pasivno in ne s čutnimi organi ali sredstvi 

komunikacije, pač pa znanje dejavno gradi misleči subjekt sam«, kognicija pa »služi 

subjektovi organizaciji izkustvenega sveta, ne pa odkrivanju (spoznavanju) objektivne 

ontološke stvarnosti« (Von Glasersfeld, 2002, str. 51). Glasersfeld meni, da tradicionalni 

pogled razume šole kot institucije, ki učencem posredujejo kodificirano in vrednotno 

nevtralno znanje (prav tam), s čimer se konstruktivisti ne strinjajo in menijo, da morajo učenci 

biti na primer seznanjeni z razlogi, zakaj so določeni načini delovanja in razmišljanja 

razumljeni kot zaželeni. Pri tem je pomembno, da se razlagajo specifični konteksti, v katerih 

bo znanje, ki ga je treba pridobiti, mogoče uporabiti (prav tam). 

Tudi Piagetova teorija spoznavnega razvoja pravi, da namen znanja ni ustvarjanje kopije bolj 

ali manj točne resničnosti, ampak da mora znanje služiti adaptaciji (Plut Pregelj, 2004, str. 

24).  

Plut Pregelj dodaja, da znanje ne nastaja samo na racionalnih temeljih, ampak znotraj neke 

družbe, ki vpliva na človekovo zaznavo sveta in posledično na oblikovanje znanja, tako da 

znanje, ki nastaja v dinamičnem prepletu individualnih biološko-psiholoških in socialnih 

procesov, ne more biti zrcalna slika resničnosti (Plut Pregelj, 2013). Iz tega izhaja, da »znanja, 

ki ga skonstruira posameznik, ni mogoče razumeti, če ne upoštevamo zgodovinskega, 

kulturnega in družbenopolitičnega konteksta« (Plut Pregelj, 2004, str. 25) in da se znanje, ki 

je produkt človeka, spreminja s časom, prostorom, tehnološkim napredkom (Plut Pregelj, 

2008).  

Posledica tega je, da je »znanje o svetu in njegovo osmišljanje konstrukt vsakega 

posameznika, pri čemer se konstrukti različnih posameznikov med seboj lahko močno 

razlikujejo« (Patry, 2004, str. 69). Plut Pregelj (2004, str. 24) pri tem opozarja na to, da imajo 

učenci drugačno izkustveno ozadje kot učitelji, zato je potrebno »učence usmeriti v lastno 

konstrukcijo izkušnje in zagotavljati ustvarjanje intersubjektivnosti med učenci in učitelji«, 

kar pomeni, da lahko izkusimo, da se je določena vednost ali sposobnost, ki se je nam 

izkazala za primerno, izkazala za primerno na podoben način tudi drugim. »Znanje se gradi, 
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ko se posamezniki pogovarjajo ob reševanju zanje smiselnega problema oz. naloge, učitelj pa 

pomaga ustvariti stik med učenčevim neformalnim znanjem in znanstvenimi spoznanji, 

načinom spoznavanja, izražanja in raziskovanja, in to največkrat prek dobrega, produktivnega 

dialoga, v katerem se razrešujejo konflikti med različnimi pogledi.« (Plut Preglej, 2008, str. 

23).  

Številni avtorji (prim. Marentič Požarnik in Plut Pregelj, 2009; Čačinovič Vogrinčič, 2008) 

pravijo, da se znanje ne podaja v naprej, ampak ga udeleženci v učnem procesu soustvarjajo 

skupaj.   

Posledice teh predpostavk so zahteve po ustvarjanju smiselnega znanja z razumevanjem v šoli. 

Zato na eni strani spodbujajo višje miselne procese pri učencih in razmišljanje o učenju, na drugi 

strani pa skupinske in raziskovalne učne oblike ter metode poučevanja in učenja, ki so vpete v 

širše okolje (Marentič Požarnik, 2004).  

Tudi kurikularna prenova slovenske šole vsebuje spremenjen vidik v pojmovanju znanja, ko 

pravi, da se kakovost znanja »ne meri le po količini poznanih dejstev in rešitev, pač pa po 

njihovi trajnosti in uporabnosti za postavljanje in reševanje novih problemov, po razume vanju 

sebe, drugih in okolja in po sposobnosti pridobivanja novega znanja« (Izhodišča kurikularne 

prenove, 1996). Marentič Požarnik (2008, str. 31) pravi, da količinski vidik znanja nehote 

prevladuje v številnih pojmovanjih in izpeljuje opredelitve dobrega znanja, ki naj bi bil 

rezultat sodobnega izobraževanja:  

– kakovostno znanje je razmeroma trajno, odporno proti pozabljanju; gre tudi za 

dolgoročne učinke izobraževanja in med drugim za vprašanje, kaj je značilno za 

nekoga, ki ga imenujemo izobraženca;  

– tako  znanje  nam  omogoča  globlje  razumevanje sebe,  narave,  družbe,  sveta okoli nas 

ipd.; 

– je uporabno, saj nam daje osnovo, da uspešneje rešujemo podobne teoretične in 

praktične probleme; ne gre le za boljše znajdenje v praktičnih življenjskih in poklicnih 

situacijah (pragmatični vidik), ampak za splošnejši transferni učinek; dobro znanje 

nam je »pri roki«, ko ga potrebujemo, in ni  inertno – »mrtvo«; 

– je celostno, saj poleg posameznosti vsebuje številne povezave – sheme, »pojmovne 

mreže« znotraj predmetov in tudi med njimi, »veliko sliko« problemov tega sveta (tu se 

zaostruje problem vse večje specializiranosti in disciplinarne razdrobljenosti 
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posameznih ved, ki hkrati prinaša napredek, a zmanjšuje možnost razumevanja celote 

in s tem relevantnost znanja); 

– vsebinsko (deklarativno) znanje se tesno povezuje s proceduralnim – poleg vsebin 

vsebuje tudi spoznavne procese in spretnosti – kako znanje pridobivam, kako se učim 

(strateško znanje), kaj z njim naredim, ali »znam misliti« – kritično, analitično, a tudi 

ustvarjalno in praktično; 

– znanje je dinamično, ob vse boljšem znanju v posamezniku raste interes in želja 

spoznati še več; 

– dobro znanje obsega tudi razmislek o lastnem spoznavanju –  metakognicijo; 

– vsebuje  tudi  etično razsežnost, med  drugim  razmislek  o  odgovorni  uporabi znanja v 

skupno dobro. 

 

1.2.3.1 Učenje kot proces in doseganje učnih ciljev 

 

Cilji sodobnega šolanja, kjer se »kvaliteta znanja ne meri le po količini znanih dejstev in 

rešitev, pač pa po njihovi trajnosti in uporabnosti za postavljanje in reševanje novih 

problemov, po razumevanju sebe, drugih in okolja ter sposobnosti pridobivanja novega 

znanja« (Izhodišča kurikularne prenove, 1996), niso uresničljivi zgolj s transmisijskim 

modelom pouka, temveč zahtevajo kognitivno-konstruktivistični pristop. Bistvena razlika 

med transmisijskim in kognitivističnim pogledom na poučevanje je v tem, da pri 

kognitivističnem procesu »poučevanje ne more upravljati s procesom učenja, lahko je le ena 

od spodbud in sprožilec procesa učenja« (Špoljar, 2004, str. 64).  

Šteh (2004, str. 159) pravi, da je konstruktivistično učenje: 

1. Aktiven proces: potrebna je mentalna aktivnost učenca, da se lahko dokoplje do 

določenih pomenov. 

2. Konstruktiven proces: v ožjem smislu to pomeni, da neko novo informacijo 

povezujemo z drugimi, da bi jo tako laže razumeli in razumeli tudi vso kompleksnost 

učne snovi. 

3. Kumulativen proces: pri vsakem novem učenju izhajamo iz predznanja oz. gradimo na 

njem; to predznanje pomembno vpliva na to, kako bomo nadaljevali z učenjem in kaj 

se bomo naučili. 
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4. K cilju usmerjen proces: učenje bo uspešno, če se učenec zaveda vsaj nekaterih 

splošnih ciljev, ki jih želi doseči, in ima ustrezna pričakovanja za doseganje želenih 

učnih rezultatov. 

5. Diagnostično: diagnosticiranje lastnega učenja in učnih rezultatov – ali še sledimo 

učnemu cilju, ki smo si ga zadali. 

6. Reflektivno: ponoven razmislek o procesu učenja. 

 

Pri sodobnem načinu poučevanja znanja »ne moremo pojmovati kot nekaj določenega in 

trajnega. Kot znanje bomo nekaj pojmovali le toliko časa, dokler nam bo pomagalo rešiti 

kakšen problem, kar pomeni, da v različnih okoliščinah ne bomo nujno prišli do istih znanj in 

resnic« (Pešikan, 2012, str. 126). Iz tega sledijo tudi spremembe na področju teoretskih 

okvirov kurikularnega načrtovanja, saj »fiksirani3 šolski kurikuli otrok ne morejo pripraviti na 

življenje in so zato zanje, za njihovo edukacijo in razvoj pravzaprav brez koristi« (prav tam). 

Kroflič (1992) obravnava tri glavne teoretske pristope h kurikularnemu načrtovanju: učno-

vsebinsko, učno-ciljno in procesno-razvojno. Učno-ciljni pristop je eden temeljnih vzvodov 

prenove šole, ki je nadomestil prej prevladujoči učno-snovni oz. vsebinski pristop, pri katerem 

je bilo pomembno predvsem doseganje ciljev. Učno-ciljni pristop poudarja prepletanje učnih 

ciljev in iskanje poti za doseganje učnih ciljev (Rutar Ilc, 2005). Samo doseganje učnih ciljev 

v učno-ciljnem modelu torej še ne determinira poti, saj je bolj kot vsebina pomembnejši 

način, kako so učenci do te vsebine prišli, kako jo razumejo in kako uporabljajo (Rutar Ilc, 

2008). Pri tem je pomemben proces, ki ga spremljamo ne le v smeri kratkoročnih ciljev, 

temveč v stalnem osmišljanju in povezovanju kratkoročnih ciljev posamezne ure oz. učne 

enote z dolgoročnimi temeljnimi cilji predmeta in šolskega znanja (Šteh, 2004). Učno-ciljni 

pristop se potemtakem povezuje s procesnim oz. razvojno-procesnim pristopom, pri katerem 

so pomembni miselni procesi oz. spoznavni postopki, s pomočjo katerih učenci ob različnih 

dejavnostih dosegajo zastavljene cilje (prav tam). Razvil se je iz smernic konstruktivizma, 

navezal se je predvsem na pragmatični funkcionalni koncept znanja, pri katerem velja, da je 

učna vsebina vezana na to, kar ljudem koristi v življenju in temelji na dogovoru o koristnem 

in pravilnem (Skubic Ermenc, 2004). Rutar Ilc navaja, da pri učno-ciljnem pristopu »ne gre za 

opuščanje vsebinskega pristopa, ampak za povezovanje vsebin z dejavnostmi, kar postavlja 

vsebino v izrecno zvezo z določenim spoznavnim postopkom oz. miselnim procesom, po 

navadi taksonomsko opredeljenim« (Rutar Ilc, 2005, str. 15). 

                                                 
3 Kritika se nanaša na togost učno-snovnega in klasičnega učno-ciljnega načrtovanja kurikuluma. 
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Za konstruktivistično naravnan pouk je torej pomemben odmik od klasičnega učno-ciljno 

usmerjenega načrtovanja pouka, pri čemer je nastala »nova oblika ciljno usmerjenega 

načrtovanja kurikuluma, ki cilje ni več definirala kot predpisane končne standarde znanja, 

ampak v obliki procesnih načel, predvsem pa je pozornost usmerila v izobraževalni proces kot 

aktivno interakcijo med učiteljem in učencem in v procese učenčeve konstrukcije novega 

znanja« (Kroflič, 2009/11, str. 14). 

Kroflič (2002) poudarja, da omenjenih pristopov h kurikularnemu načrtovanju ne smemo 

razumeti izključujoče, saj »vsak kurikulum (implicitno ali eksplicitno) vsebuje vse navedene 

sestavine (torej cilje, vsebine, metode oz. procedure in evalvacijo), tehnike načrtovanja pa se 

ločijo po tem, iz katerega od navedenih elementov izhajamo pri načrtovanju, ali še 

enostavneje, ali najprej določimo cilje, vsebino (učno snov) ali temeljne procedure oz. metode 

poučevanja« (Kroflič, 2002, str. 170). Številni avtorji (prim. Marentič Požarnik, 2004; Plut 

Pregelj, 2008) navajajo, da učinkovit pouk, ki razvija pri otroku znanje in sposobnosti, s 

katerimi bo lahko kompetentno deloval v sodobni družbi, omogoča spremenjen pogled na 

poučevanje in učenje. Da bi lahko učitelji reflektirali in spreminjali svojo obstoječo prakso v 

smeri boljše učinkovitosti, je nujno potrebno, da (s)poznajo svoj prevladujoči model 

poučevanja, njegove prednosti in slabosti ter možnosti kombiniranja prevladujočega modela z 

drugimi modeli. Poleg tega je zelo pomembno, da se učitelji sprašujejo o pomenu učnih ciljev, 

saj procesni model govori o kompleksnih ciljih učenja, ki jih ni mogoče opredeliti v 

behavioristični obliki učnih dosežkov, ampak kot načine obravnave učne materije (kritično, 

osebno odgovorno, angažirano mišljenje ipd.) (Kroflič, 1992).  

Tudi kurikularna prenova slovenske šole vsebuje spremenjen vidik v pojmovanju znanja, ko 

pravi, da se kakovost znanja »ne meri le po količini poznanih dejstev in rešitev, pač pa po 

njihovi trajnosti in uporabnosti za postavljanje in reševanje novih problemov, po razumevanju 

sebe, drugih in okolja in po sposobnosti pridobivanja novega znanja« (Izhodišča kurikularne 

prenove, 1996).  

Marentič Požarnik in Cencič (2003, str. 36) menita, da bi »tako radikalnemu premiku v ciljih 

moral slediti tudi premik v prevladujočem razmišljanju o tem, kaj je predvsem učiteljeva 

naloga in kako poučevati«. Za primer navajata vsebinsko znanje, ki ga učitelj lahko dokaj 

uspešno prenese, razloži in s tradicionalnimi postopki tudi objektivno izmeri, medtem ko 

»spretnosti, npr. kritičnega razmišljanja, iskanja ustvarjalnih rešitev danih problemov ne 

moreš sprejeti od nekoga drugega v gotovi obliki, ampak jih moraš sam z lastno aktivnostjo 
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»zgraditi« oz. pridelati. Proces je tu enako pomemben ali še pomembnejši od končnega 

rezultata« (prav tam). Pri načrtovanju pouka je pomembno, da učitelj upošteva predznanje in 

izkušnje učencev ter na tej osnovi gradi dalje. Rogers in Freiberg (1994, v Peklaj idr., 2009, 

str. 22) poudarjata, da je pri sodobnem pouku pomembno, »da se učni proces ne konča, ko se 

učenec nauči predvidene učne vsebine, zajete v učnih ciljih, temveč šele tedaj, ko se pojavi 

pomemben napredek na področju učenja o učenju«. S tem je povezan tudi drugačen pristop k 

spremljanju učenčevih dosežkov, preverjanju in ocenjevanju znanja v šolah. 

V sodobnih učnih načrtih, utemeljenih v učno-ciljnem pristopu, so učni cilji postavljeni na 

novo in izhajajo iz splošnega cilja: »/…/ usposabljanje šol in učiteljev za uporabo takšnih 

pristopov in ustvarjanje takšnih situacij, ki bodo v čim večji meri zagotavljale učinkovito 

učenje, kakovostno, gibko, uporabno, prenosljivo, dinamično – znanje in razvijanje 

samostojnega ustvarjalnega mišljenja pri učencih, posledica je na novo postavljanje ciljev v 

izobraževanju« (Rutar Ilc, 2008, str. 8). Procesni pristop pa posveča posebno pozornost temu, 

kako načrtovati in speljati učni proces, da bodo vsi učenci čim bolj učinkovito dosegali učne 

cilje. 

Doseganje učnih ciljev je v konstruktivističnem modelu ključen element pouka, do katerega 

pride ob enakopravnih medosebnih odnosih med učitelji in učenci in med katerimi poteka 

stalna didaktična komunikacija in interakcija. Dejavnost učiteljev in učencev je »vezana na 

vsebino kot objekt in na rabo sredstev, vse skupaj pa je v funkciji učenčevega doseganja 

ciljev« (Kramar, 2004, str. 117–118). 
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Shema 1: Sodoben didaktični trikotnik, v katerem potekajo enakopravni odnosi, njihovo 

delovanje je usmerjeno k doseganju ciljev (Kramar, 2004, str. 117). 

 

V nadaljevanju bomo opredelili nekatere temeljne elemente kognitivno-konstruktivističnega 

modela pouka. 

 

1.2.3.2 Kognitivni konflikt 
 

Von Glasersfeld pravi, da je bistvo za razumevanje konstruktivizma zavedanje nejasnosti, 

negotovosti in dvomljivosti resničnosti in da so »korenine zla prav v tem, ker je pouk 

usmerjen v dajanje pravih odgovorov in ne v »rojevanje« globljega razumevanja pojmov in 

povezav« (Von Glasersfeld, 2002, str. 3). Po Piagetovi spoznavni teoriji, ki raziskuje procese, 

s katerimi posameznik konstruira poznavanje fizikalnega sveta ob manipuliranju s predmeti in 

pojavi iz svojega okolja, igrajo spoznavni konflikti pomembno vlogo, saj ob njihovem 

reševanju pride do ustreznih pojmovnih sprememb in postopnega razvoja ustreznejših 

mentalnih predstav, ki omogočajo vse uspešnejše reševanje novih problemov (Marentič 

Požarnik in Cencič, 2003). Spoznavni konflikt je pri posamezniku lahko sprožen ob 

nestrinjanju v socialnem okolju, ko pa posameznik konflikt reši, to spodbudi preoblikovanje 

posameznikove spoznavne strukture (akomodacijo). Pri tem so pomembni posameznikovi cilji 

in nameni, ki predstavljajo temelje učenja (Piaget, 1954, v Peklaj idr., 2009).  

učitelj 

vsebina 

medosebni odnosi 
 

didaktična 
komunikacija 

učenci 

didaktična sredstva 
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Kognitivni konflikt sprožimo s smiselno postavljenimi vprašanji, izzivi ali problemskimi 

situacijami, kar učencu lahko pomaga pri: 

• spreminjanju napačnih ali nepopolnih konceptualnih predstav (preverjanju 

razumevanja pojmov), 

• uvidu v smiselnost učenja novih vsebin (zakaj je novo znanje potrebno, kje ga lahko 

uporabimo), 

• navezovanju v obstoječo mrežo znanja in 

• povezovanju znanja (znotrajpredmetno in medpredmetno) (povz. po Žakelj, 2004). 

Yager (1999, v Valenčič Zuljan, 2002, str. 10) poudarja pomen poznavanja »kvalitete« 

učenčevega predznanja, pogledov in izkušenj ter navaja učiteljevo vlogo pri analizi učenčevih 

pomanjkljivih, nepopolnih in napačnih pojmovanj, pri čemer »spodbuja in izziva učenčeva 

vprašanja, ideje in predloge ter zahteva, da učenci že pred obravnavo učne snovi opredelijo 

ideje (lastne razlage), stališča in poglede ter oblikujejo predstave o povezanosti med pojavi in 

predvidenih posledicah določenega dogajanja«. Na tej podlagi učitelj spodbuja situacije 

socialno-kognitivnega, ko obstoječe učenčeve strukture sooči z nepopolnostjo in 

konfliktnostjo (naravoslovno-tehnično področje) ali pa z različnostjo mnenj sošolcev, 

javnosti, ekspertov (družboslovno-humanistične vsebine) ter jim s prilagojeno podporo 

pomaga pri rekonstrukciji svojega znanja. V nadaljevanju bomo predstavili, kako lahko učitelj 

pomaga pri razreševanju kognitivnega konflikta. 

 

1.2.3.3 Razreševanje kognitivnega konflikta – odranje 

 

Valenčič Zuljan (2002) navaja, da je učiteljeva vloga, da skrbno pripravi in gradi »zbirko 

podatkov, informacij in materialov za argumentiranje in spodbujanje kognitivnega konflikta 

ter preoblikovanje učenčevih idej v luči novih spoznanj in ugotovitev« (prav tam, str. 10). 

Oblikovanju kognitivnega konflikta mora slediti faza nudenja pomoči oz. ustrezne podpore 

pri njegovem razreševanju (prav tam). Učitelj načrtno izvablja učenčeve izkušnje, stališča in 

poglede, ki jih sooča z nepopolnostjo in konfliktnostjo ter jim s prilagojeno podporo pomaga 

pri rekonstrukciji znanja (prav tam).  

Učiteljeva glavna naloga pri pouku je torej ta, da nudi učencem ustrezno podporo pri učenju 

in usmerja njihov učni proces. Pomen nudenja ustrezne podpore otroku pri razvoju oz. učenju 

izhaja iz sociokulturne teorije o proksimalnem razvoju Vigotskega (2010), ki je v svojih delih 

poudarjal pomen vloge odraslega oz. izkušenejšega človeka pri podpori otrokovega razvoja in 
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izpostavljal učenje v skladu z območjem bližnjega razvoja kot najbolj učinkovitega. Tovrstno 

sodelovanje omogoča otroku, da se spoprime z »zahtevnejšim znanjem, kar vodi v bogatejše 

in hitrejše učenje, kot bi bilo mogoče z individualnim raziskovanjem« (Vigotsky, 1978, v 

Hinton in Fischer, 2013). Iz tega so kasneje avtorji Wood, Bruner in Ross (1976) izpeljali 

izraz odranje (ang. scaffloding), s katerim pojasnjujejo poučevanje z začasno podporo kot 

zidarskim odrom – prispodoba se nanaša na prilagodljivo in začasno pomoč, ki jo učitelj oz. 

druga kompetentna oseba nudi otroku. Pri tem je upoštevano, da se pri konstruiranju novega 

znanja povezuje tudi prejšnje znanje in da tovrstna opora traja le tako dolgo, kot jo otrok 

potrebuje. 

Greenfield (1984, v Hartman, 2002) pri definiranju postavljanja podpore pri poučevanju 

uporabi metaforo zidarskega odra. Ta ima v gradbeništvu 5 funkcij: zagotavlja podporo, 

deluje kot orodje, povečuje doseg delavca, delavcu omogoča, da dokonča naloge, ki jih sicer 

ne bi zmogel, obenem pa se uporablja selektivno, kot pomoč delavcu, kadar je to potrebno. 

Preneseno v učno situacijo to pomeni, da odrasla oseba otroku ponudi podporo z namenom, 

da pomaga povečati/razširiti njegove sposobnosti ter mu tako omogočiti, da uspešno reši 

nalogo, ki je sicer ne bi mogel/znal rešiti. Cilj postavljanja podpore pri učenju in poučevanju 

je torej, da bi otrok postal neodvisen, samostojen učenec in reševalec problemov. 

 

De Corte (2013, str. 53) navaja, da se izraz odranje nanaša na podporo, ki jo učitelj nudi 

učencem v procesu učenja, ki jo deloma pripravi vnaprej (npr. navodila za izvedbo dejavnosti, 

opisni kriteriji) ali pa jo nudi v obliki sprotnih intervencij (npr. dodatna razlaga ali pojasnilo, 

vprašanja, ki usmerijo učenca v ponovni razmislek, ponovitev določenega dela preizkusa, 

ipd.). Tak način strukturiranja razreševanja kognitivnega konflikta učencem omogoča, da so 

aktivni graditelji svojega znanja in ne le izvajalci dejavnosti, ki jih zanje pripravi učitelj. Z 

odranjem učitelj poskrbi za to, da učenci ne bi »zašli« in da je učenje zanje ravno pravi izziv 

glede na njihovo predznanje, starost, predhodne izkušnje, ne pretežek in ne prelahek (prav 

tam). 

Tudi Marentič Požarnik (2008) odranje razlaga na način, da učitelj oz. kompetentna oseba 

učencu ponudi pomoč »tako, da v dialogu modelira in pojasnjuje spoznavne procese, ki so po 

navadi prikriti. Gre za obliko pomoči, ki pomaga posamezniku napredovati od trenutnih 

zmožnosti k načrtovanim učnim ciljem, pri čemer je izjemno pomembno, da učitelj prilagaja 

količino in način podpore lastnostim in potrebam učenca ter značilnostim učne vsebine. S tega 

vidika ni primeren učitelj, ki učencem ne zagotavlja potrebne pomoči, prav tako ne učitelj, ki 
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pomoč zagotovi, vendar stopnje pomoči ne zmanjšuje glede na učenčevo napredovanje v 

učenju« (Marentič Požarnik, 2008, str. 32). S postavljanjem ustrezne opore kompetentna 

oseba otroku omogoča, da reši problem in doseže cilj, ki ga brez tovrstne pomoči ne bi 

zmogel doseči (prav tam). Tudi Marjanovič Umek in Zupančič (2004) pravita, da je vloga 

kompetentnega posameznika v odnosu z otrokom večja pri težjih nalogah, kasneje, ko otrok 

zmore vse več, pa se ustrezno zmanjšata tudi njegova vloga in pomoč. Pri tem Marentič 

Požarnik (2008, str. 32) zavrača očitke konstruktivističnemu pouku, »da se učenec »ne uči 

»sam«, kot nekateri interpretirajo konstruktivizem, ampak je deležen primerne opore; miselne 

procese pa mora seveda uporabiti sam«.  

 

1.2.3.4 Medsebojno učenje 

 

Socialne interakcije pri gradnji znanja oz. razumevanja poudarja še zlasti Vigotski, ki 

nastajanje znanja pojmuje kot individualen in socialen proces (Hozjan, 2004). »Socialne 

konstrukcije nastanejo šele z interakcijami zunanjih (socialnih in okoljskih) ter notranjih 

(kognitivnih) faktorjev, torej s prepletanjem individualnega in socialnega.« (prav tam, str. 

214).  

Vigotski (2010) vidi otroka od začetka njegovega življenja kot socialno in spoznavno 

kompetentnega, za njega sta učenje in poučevanje v območju bližnjega razvoja v simbolno 

bogatih socialnih kontekstih bistvena za aktualni in poznejši razvoj ter učenje. Po njem se 

otroci učijo s ponotranjanjem rezultatov sodelovanja s kompetentnimi člani (ki so lahko tako 

odrasle osebe – starši, učitelji, drugi – kot vrstniki), ki »najbolj učinkovito usmerjajo učenje 

otrok v t. i. območju bližnjega razvoja, to pomeni pri nalogah, ki so jih otroci sposobni skoraj 

sami narediti« (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004, str. 59). Tisti, ki igrajo v interakciji z 

otrokom vlogo vodje socialnih interakcij, lahko dajejo otroku oporo točno na tisti točki, pri 

kateri je že blizu rešitve, vendar je vseeno še sam ne zmore rešiti. Oni ne le »ustvarjajo okolje, 

v katerem naj bi otrok pridobival izkušnje (značilne za konstruktivizem), temveč v območju 

bližnjega razvoja »vlečejo« razvoj naprej, tudi do razvojnih ravni in znanja, do katerega otrok, 

ki bi znanje konstruiral zgolj sam, ne bi prišel« (Marjanovič Umek, 2008, str. 11).  

Teorija Vigotskega torej bolj kot trenutne, obstoječe dosežke poudarja otrokove potenciale. 

Spoznavni razvoj otroka je po njegovem mnenju »lahko učinkovito spremljati in usmerjati s 

poznavanjem območja bližnjega razvoja v kombinaciji s pojmom podpiranja. Ugotavljanje 
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dejavnosti, ki jih posameznik zmore s sodelovanjem kompetentnejše okolice, nam pove o 

njegovih sposobnostih, ki se še razvijajo in jih bo lahko samostojno uporabil v prihodnje« 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2004, str. 59). Tudi Marentič Požarnik (2008) 

napredovanjem otroka v območju bližnjega razvoja pravi, da je učiteljeva naloga v šoli 

ustvarjanje okoliščin za ustrezne socialne interakcije med vrstniki in nudenje primerne 

podpore učencem, ta podpora je ustrezna, dokler jo učenci potrebujejo. (Več o podpori glej 

poglavje Vloga učiteljev v različnih modelih pouka.) 

Hozjan (2004) meni, da socialno interakcijo med učenci omogoča delo v manjših skupinah in 

v dialogu, v katerem učenci postavljajo svoja vprašanja, razlagajo svoje ideje in prihajajo do 

dogovorov in rešitev. Tudi Marentič Požarnik (2008) poudarja pomen podpore vrstnikov pri 

učenju in pravi, da s poslušanjem drugih učenec pridobiva v smislu metakognicije, saj 

spoznava in primerja ter dopolnjuje svoje mišljenje z mišljenjem drugih v skupini; »ob tem si 

mora misli razjasniti, jih organizirati in se spoprijeti tudi z nepopolnim razumevanjem« 

(Marentič Požarnik in Plut Pregelj, 2009, str. 13). Podobno navajajo (Peklaj idr., 2009, 

Woolfolk, 2002), ko pravijo, da socialne interakcije pri učenju služijo razvoju 

posameznikovega mišljenja, saj pripomorejo k boljšemu zavedanju in razumevanju lastnih 

miselnih procesov, npr. da določen problem lahko vidi z različnih perspektiv, in razvoju 

metakognitivnih spretnosti. Batistič Zorec (2000) pri tem izpostavlja skupne napore in 

medsebojno pomoč, ki jih učenci usmerjajo k skupnemu cilju (napredovanju) ter pomoč 

učencev, ki so v miselnem razvoju pred ostalimi vrstniki in jim lahko pomagajo pri usvajanju 

znanja, pri čemer tudi sami napredujejo v smislu metakognicije. Z razlago drugim se torej 

poveča razumevanje lastnega učenja in znanja (prav tam). Plut Pregelj pravi, da je 

sodelovanje »temeljni način delovanja in bivanja ljudi«. Svoje razmišljanje navezuje 

na eksperimentalne raziskave, »ki opozarjajo, da sodelovanje med otroki vpliva na kakovost 

učenja in na njihov osebnostni razvoj« (Plut Pregelj, 2013, str. 81). 

 

1.2.3.5  Didaktično načelo aktivnosti 

 

Didaktično načelo aktivnosti predpostavlja učenčevo aktivno udejstvovanje v vseh fazah 

učnega procesa. Težnja po aktivnem udejstvovanju učenca pri procesu učenja ni novost, saj je 

že Komensky (1958) v 17. stoletju zahteval, naj poučevanje ne bo zgolj pomnjenje snovi, 

ampak naj učenci gledajo z lastnimi očmi in mislijo z lastno glavo. Ob vpeljavi pojma aktivno 

učenje se postavlja vprašanje, ali je učenje sploh lahko pasivno. »Nekateri ostajajo pri tezi, da 
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je vsako učenje aktivno. Logično je, da nihče ne more biti popolnoma pasiven, ko se uči, 

vendar pa ostajajo znatne razlike v aktivnosti učencev.« (Šteh 2004, str. 149). Rutar Ilc (2004, 

str. 197) navaja, da so učenci tudi v transmisijskem pouku na določen način aktivni, saj 

poslušajo učiteljevo razlago in jo skušajo dojeti, udeleženi so tudi v neke vrste procesu. 

»Vendar pa je narava tega procesa in te aktivnosti vendarle drugačna. V  tem primeru učenci 

niso aktivni v večini pomembnih faz spoznavnega postopka /…/, ampak so le seznanjeni s 

spoznanji, ki so rezultat spoznavne poti, ki jo je opravil nekdo drug, sami pa ne gredo 

skoznjo.« (prav tam).  

Pri opredeljevanju aktivnega učenja je torej potrebno upoštevati tako vidik mentalne 

aktivnosti kot samostojnosti pri uravnavanju lastnega učenja, zato Simons (prav tam) loči dva 

pomena aktivnega učenja:  

1. Prvi se nanaša na mero, do katere je učenec izzvan, da uporablja svoje mentalne 

zmožnosti med učenjem. Gre za aktivno uporabo mišljenja, in sicer predvsem v smislu 

količine mentalne aktivnosti učencev – ali učenci sami odkrijejo določene stvari in 

ustvarjajo določene povezave ipd. 

 

2. Drugi pomen se nanaša na uravnavanje lastnega učenja, ko učenci odločajo o različnih 

vidikih učnega procesa: o izbiri učnih ciljev, načrtovanju učnih aktivnosti, ko 

nadzorujejo svoje učenje, vzdržujejo učne aktivnosti, spremljajo svoj napredek, 

reflektirajo napake in uspehe. 

 

Šteh (2004, str. 153) meni, da o aktivnem učenju lahko »govorimo, kadar večji del učnih 

aktivnosti izvajajo in uravnavajo sami učenci (v proces usmerjen stil poučevanja)« in 

poudarja, da učencev ne pripeljemo do aktivnega učenja, če učitelji neprestano prevzemajo 

učne aktivnosti in njihovo uravnavanje v svoje roke (nadomestni stil poučevanja) (prav tam). 

Rutar Ilc (2004, str. 196) dodaja, da transmisijski način ne omogoča znanja na višjih 

taksonomskih ravneh, saj učenci na tak način ne morejo razviti zmožnosti transfera znanja, 

zato se morajo aktivno lotevati konkretnega učnega gradiva v različnih kontekstih, z 

različnimi nameni in iz različnih perspektiv, raziskovalne veščine pa lahko razvijajo le v 

primeru, da se »redno preizkušajo v njih, ne pa, da le opazujejo učitelja, kako 

eksperimentira«. 

Za doseganje aktivnosti Jank in Meyer (2006, str. 231–239) izpostavljata: 
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1. Usmerjenost v interese in upoštevanje izkušenj 

Za spodbujanje aktivnosti pri pouku je pomembno upoštevati otrokove interese in njihov 

razvoj, ki se nanaša na že pridobljeno znanje in izkušnje. Pri usmerjenosti v interese sta 

pomembna dva vidika: upoštevanje interesov (ki imajo socialno in osebnostno razsežnost) 

učencev in ustvarjanje priložnosti, da se ob aktivnemu srečevanju z novimi temami in 

problemi zavedo svojih interesov, jih kritično presojajo in razvijajo naprej.  

 

2. Samostojnost in vodenje 

Pomembno je, da učenci sami raziskujejo, preizkušajo, odkrivajo … Pri tem ima pomemben 

vidik odgovornost učitelja (pri izvajanju aktivnosti ga zavezuje doseganje vzgojno-

izobraževalnih ciljev) in učenca. 

 

3. Povezanost med umskim in fizičnim delom 

Vloga šole je, da zagotovi kurikularno urejeno ter metodično in sistematično postopno 

posredovano znanje in sposobnosti.  

 

4. Uvajanje v solidarno ravnanje 

V okviru posameznega vzgojno-izobraževalnega cilja je pomemben vidik tudi 

solidarno ravnanje, ki je usmerjeno k skupnim koristim in timskemu delu ter 

drugim oblikam poučevanja in učenja, ki vključujejo sodelovanje.  

 

5. Usmerjenost k rezultatom 

V procesu pouka se učitelj in učenci dogovarjajo, kaj naj bodo rezultati, ki naj bi jih dosegli 

pri pouku in katero znanje bodo pridobili v skladu z izobraževalnimi cilji. Doseženi rezultati 

se nanašajo na različna področja (materialni, scenski in jezikovni) in se pojavljajo v  različnih  

oblikah simbolizacije: učenci jih pod vodstvom učitelja uprizorijo (igra vlog, simulacija, 

glasba, ples ipd.) ali izdelajo (stenski časopis, kolaž, model, učbenik, razredni časopis, letak, 

pisma bralcev). Nekatere rezultate je mogoče razširiti v razne dogodke in projekte (predstava, 

razstava, internetna predstavitev, večer za starše, ekskurzija,  razredni izlet, tekmovanje ipd.). 

S temi rezultati se lahko učenci identificirajo, ponujajo pa tudi priložnost za ovrednotenje in 

kritiko učnega dela med učenci.   

 

Pri konstruktivistično zasnovanem pouku je pomembno, da so učenci aktivni v vseh učnih 

etapah ter pri načrtnem pridobivanju spretnosti učenja, saj le tako lahko postopoma 
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prevzemajo »vse večji del odgovornosti za svoj proces pridobivanja znanja in osebnega 

razvoja in se usposabljajo za vseživljenjsko učenje« (Valenčič Zuljan, 2004, str. 527). 

Učenje v okviru konstruktivističnega pristopa torej spodbuja lastno miselno aktivnost 

posameznikov, ki izgrajujejo znanje z lastno aktivnostjo. V okviru tega modela so najbolj 

učinkovite didaktične strategije, kot so sodelovalno učenje, projektno učno delo, problemski 

pouk, igra vlog, terensko delo, eksperimentalno in raziskovalno delo, saj omogočajo lastno 

konstrukcijo znanja. Valenčič Zuljan (1999) pri tem opozarja na nevarnost zamenjave 

aktivnega učenja s pestrostjo dogajanja pri učni uri in zaposlenostjo učencev, fizično 

aktivnostjo učencev, uporabo izobraževalne tehnologije, motivacijo učencev, skupinskim 

učenjem. Tudi po njenem mnenju je miselna aktivnost osnovni pogoj, da pride do 

razumevanja oz. preoblikovanja znanja (prav tam). 

Plut Pregelj (2013, str. 82) opozarja, da »se navadno govori samo o učnih oblikah in metodah 

oz. njihovi primerjalni učinkovitosti«, manj pa o ciljih teh metod – o znanju in učenčevih 

spretnostih, ki jih želimo doseči, in ustvarjanjem smiselnosti znanja ter medpredmetnim 

povezovanjem pri poučevanju. 

 

1.2.3.6 Fleksibilnost učnih metod in oblik 

 

Več avtorjev (Marentič Požarnik, 2004; Špoljar, 2004; Plut Pregelj, 2008) navaja, da iz 

konstruktivizma ne moremo neposredno izpeljati določenih učinkovitih učnih metod in oblik 

dela, da torej ne moremo govoriti o značilno konstruktivističnih metodah in oblikah, vendar 

že znane vrednotimo iz nove perspektive. Plut Pregelj ob tem opozarja na izkušnje iz prakse v 

preteklosti, ko se je v različnih izobraževalnih sistemih favoriziralo določno metodo, ki se je 

izkazala za neuspešno in neprenosljivo ob nekritičnem reduciranju »zapletenih procesov na 

enostavne algoritme, ki v življenju ne veljajo« (Plut Pregelj, 2008, str. 21).  

 

Ob tem se v konstruktivizmu poudarja stališče, da bi morale imeti osrednjo vlogo metode 

reformne pedagogike, kot so npr. projektna metoda, raziskovanje v življenjskem okolju, v 

naravi, učenje z odkrivanjem idr., ker omogočajo in bolj spodbujajo lastno dejavnost in so 

bolj stimulativne kot receptivne metode, kar naj bi omogočilo trajnejše in bolj poglobljeno 

znanje (Špoljar, 2004). Tudi Reich (v Marentič Požarnik, 2008, str. 33) pravi, da imajo 

»prednost metode, s pomočjo katerih lahko učenci doživijo svojo izkušnjo sveta in 

konstruirajo svojo podobo resničnosti s svojo dejavnostjo in odgovornostjo; učitelj pa jim pri 
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tem ponudi vaje, naloge, pobude za dialog, primerno strukturirano gradivo«. Marentič 

Požarnik pojasnjuje, da je »obrat objektivističnega pogleda na nastajanje znanja bistveno 

vplival na učiteljevo izbiro ustreznih didaktičnih strategij, med drugim naj bi imele prednost 

metode, s pomočjo katerih lahko učenci doživijo svojo izkušnjo sveta in konstruirajo svojo 

podobo resničnosti s svojo dejavnostjo in odgovornostjo« (Marentič Požarnik, 2008, str. 33), 

učenci na tak način razvijajo tudi socialne veščine, sodelovanje, sposobnost odkrivanja ipd. V 

konstruktivizmu se je pozornost preusmerila »s tega, kar dela učitelj in kaj (navzven vidnega) 

delajo učenci, na to, kaj učenci ob tem razmišljajo, kako (pre)oblikujejo obstoječe, tudi 

napačne ideje in pojmovanja (»misconceptions«), kako smiselno povezujejo pojmovanja v 

mreže ter kako jih pri tem voditi« (prav tam).  

 

Konstruktivistično orientiran učitelj tako izbora učnih metod ne prepušča sledenju gradivom, 

naključju ali želji po popestritvi pouka, ampak metode izbira glede na to, kako bo v danih 

okoliščinah določena metoda pomagala doseči globlje razumevanje, povezovanje spoznanja, 

spreminjanje in dograjevanje idej (Marentič Požarnik, 2004).  

 

Metod prav tako v naprej ne moremo deliti na aktivne in pasivne, hkrati pa jih ne moremo 

imeti za enakovredne pri doseganju ciljev, zlasti na višjih taksonomskih stopnjah, globlje 

razumevanje in povezovanje znanja (Marentič Požarnik, 2008). Tudi Plut Pregelj pravi, da 

metoda sama po sebi še ne zagotavlja konstruktivističnega pristopa k poučevanju in učenju, 

ampak »le v povezanosti z vsebino in cilji« (Plut Pregelj, 2008, str. 21). Didaktični 

konstruktivizem »si prizadeva proti redukciji pouka na eno metodo. Zahteva izbiro in uporabo 

metode glede na to, ali ta lahko prispeva k uresničevanju učnega cilja« (prav tam, str. 20). 

Špoljar navaja, da so primerne vse metode, ki »spodbujajo k razmišljanju, omogočajo nova, 

presenetljiva spoznanja in nenavadne načine opazovanja ter odpirajo nove poglede, širijo 

interese in nova obzorja /…/ Ustreznost neke metode je odvisna od cilja in vsebine, od pouka 

in konteksta, od učenca in učitelja« (Špoljar, 2004, str. 66). Rutar Ilc meni, da je za sodoben 

pouk potrebno izbrati pristope, metode in oblike dela ter dejavnosti zelo premišljeno, če 

želimo dosegati raznovrstne in taksonomsko strukturirane cilje. Pri tem je poudarek na 

povezovanju različnih spoznavnih postopkov in procesov, npr. primerjanje in razvrščanje, 

opazovanje, raziskovanje, luščenje bistvenega (abstrakcija), sklepanje s konkretnega na 

splošno (indukcija) in sklepanje od splošnega na konkretno (dedukcija), odkrivanje novega 

(invencija), delo z različnimi viri in pripomočki, sodelovanje in predstavljanja idej na različne 
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načine, za doseganje ciljev pa je možno uporabiti različne metode in oblike dela (Rutar Ilc, 

2004). 

 

Tudi Štefanc in Muršak (2008, str. 9) pravita, da polarizacija na bolj in manj zaželene 

didaktične metode ni ustrezna, saj »lahko tudi najbolj konstruktivistične metode ustvarjajo 

togo in neuporabno znanje, zelo strukturirano posredovanje nekih informacij (denimo s 

predavanjem) pa pripelje do ustvarjalne in uporabne sinteze znanja«. Ob tem poudarjata, da je 

vprašljivo kakršno koli prizadevanje za določeno metodo oz. njeno favoriziranje brez v naprej 

jasnega cilja, kaj želimo z njo doseči. Tudi Bransford (2000) poudarja, da metoda razlage in 

frontalna oblika dela utegneta imeti problematične implikacije samo v primeru, če povsem 

prevladujeta in če so ostali pristopi, zlasti tisti, ki spodbujajo aktivno raziskovanje in 

izgrajevanje znanja, zgolj redkost, rezervirana za posebne priložnosti, ne pa reden način dela. 

Plut Pregelj dodaja, da konstruktivizem »ne izključuje nobene oblike ali metode, vključno z 

neposrednim prenašanjem informacij v obliki predavanja, uporabe besedila, individualnega ali 

skupinskega dela. Nasprotno! Iz temeljne lastnosti konstruktivističnih filozofij sledi, da je 

treba zagledati pojave v njihovi raznovrstnosti, dinamičnosti in jih tako tudi obravnavati. 

Življenje ne poteka v »ali – ali«, črno-belih razmerjih, ampak v »in – in« razmerjih, kot paleta 

najrazličnejših odtenkov sivine. Zato je raznovrstnost metod in – širše – didaktičnih pristopov 

ne samo dovoljena in želena, ampak nujna. Iz tega sledi, da frontalni pouk in neposredno 

posredovanje informacij, pa naj bo kot predavanje ali besedilo pri pouku, nista v nasprotju z 

didaktičnim konstruktivizmom in imanentno funkcijo šole« (Plut Pregelj, 2008, str. 18). 

Konstruktivizma torej ne smemo reducirati na izbor učinkovitih učnih metod. S 

konstruktivističnega vidika je pomembno, da je učitelj sposoben znane metode reflektirano 

uporabiti v kontekstu trenutne učne situacije in v povezavi z načrtovanimi učnimi cilji in da je 

pripravljen uvajati (razvijati) nove metode in pristope glede na potrebe pouka.  

 

1.2.4 Vloga učiteljev v različnih modelih pouka  

 

Osrednja razlika med pojmovanjem učitelja v transmisijskem in konstruktivističnem modelu 

je, da ni več glavni prenašalec znanja (učitelj strokovnjak), temveč predvsem razmišljujoči 

praktik, hkrati pa je organizator spodbudnega okolja, ki omogoča aktivno pridobivanje znanja, 

je mentor in spodbujevalec uspešnega učenja posameznika (Zelena knjiga o izobraževanju 

učiteljev v Evropi, 2001). Resnick (1985, v Peklaj idr., 2009, str. 21) pravi, da mora učitelj 

pouk oblikovati tako, »da ne postavlja znanja v učenčeve glave, temveč da oblikuje tako 
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okolje, ki omogoča, da si učenci ob učiteljevi pomoči konstruirajo dobro znanje«. Učiteljeva 

spremenjena učna vloga se ne nanaša toliko na neposredno prenašanje znanja kot pri 

transmisijskem modelu, temveč predvsem na vzpostavljanje pogojev za neposredne stike 

učencev z učno snovjo (Strmčnik, 2003). Konstruktivistično naravnan učitelj bi moral 

omogočiti raznovrstno predstavitev vsebine (Driscol, 1994; Marshal, 1992, v Woolfolk, 

2002), v vsakem primeru pa dopustiti, da ima učenec možnost lastne konceptualizacije znanja. 

To pa ni vedno mogoče izvedljivo, saj imajo nekateri učenci težave z razumevanjem vsebin 

kljub temu, da mu jo pojasnimo iz različnih perspektiv. Ribič Hederih navaja, da je v takem 

primeru preprostejši in časovno učinkovitejši pristop vedenjskih teorij, saj le-te niso vezane na 

razvojno stopnjo otrok. Kljub temu pa »uporabo ali izvedbo pravila določenega principa 

instrumentalnega pogojevanja prilagodimo učenčevi razvojni stopnji. Mogoče tak pristop 

učenca prikrajša za kreativnost, ampak učenec je prikrajšan za vsebine naslednjih učnih 

sklopov, če v ustreznem času ne zmore usvojiti zahtevane učne snovi, to pa vpliva na 

percepcijo lastnega (ne)uspeha in samopodobo« (Ribič Hederih, 2008, str. 93).  

Da bi učitelj lahko oblikoval situacije kognitivnega konflikta ter nudil ustrezno pomoč in 

podporo učencu, mora biti tudi sam kompetenten na vsebinskem področju, na področju 

poznavanja učencev, njihovih psihofizičnih potreb in zmožnosti, socialnega razvoja, pa tudi 

na didaktičnem področju, da lahko načrtuje in izbira problemske vsebine in didaktične načine 

dela (Valenčič Zuljan, 2002). Pri tem igra pomembno vlogo poznavanje kakovosti 

učenčevega predznanja, pogledov in izkušenj, saj so te eden izmed najpomembnejših virov, 

na katerem temelji učenje in predstavlja eno od najbolj opaženih individualnih razlik med 

učenci (Jank in Mayer, 2006). Razumevanje teh individualnih razlik omogoča učitelju, da 

upošteva močna področja in omejitve posameznikov in skupin učencev, kar vpliva na njihovo  

motivacijo in s tem pomembno učinkuje na proces učenja (prav tam). 

Pomembno je, da učitelj »skrbno spoznava in analizira učenčeve pomanjkljive, nepopolne in 

napačne pojme, stališča in predsodke« ter »spodbuja in poziva učenčeva vprašanja, ideje in 

predloge ter zahteva, da učenci že pred obravnavo učne snovi opredelijo ideje (lastne razlage), 

stališča in poglede ter oblikujejo predpostavke o povezanosti med pojavi in predvidenih 

posledicah določenega dogajanja« (Yager, 1991, v Valenčič Zuljan, 2002, str. 10). Učitelje 

konstruktivistični način torej obvezuje, da na različne načine ugotovijo ideje in predznanje 

učencev, kar vodi do znanja z razumevanjem in uporabo v vsakdanjem življenju. Marentič 

Požarnik (2008, str. 44) navaja, da bo »znanje mnogo trdnejše in razumevanje globlje, če bo 

učitelj najprej skušal na primeren način ugotoviti obstoječe prejšnje znanje, izkušnje, 
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pojmovanja učencev in tu »zasidral« razlago ali druge didaktične intervencije ter vodil učence 

od tam, kjer trenutno so« (Marentič Požarnik, 2008, str. 44). S tem konstruktivizem udejanja 

tudi enega od ciljev vseživljenjskega učenja, zapisanega v Memorandumu o vseživljenjskem 

učenju, ki pravi, da je cilj vseživljenjskega učenja izboljšanje znanja, spretnosti in veščin 

posameznika in družbe (Marentič Požarnik in Plut Pregelj, 2009; Memorandum o 

vseživljenjskem učenju, 2000).  

Da bi učitelj lahko izpolnjeval tako zahtevne in kompleksne naloge, kot jih predvideva 

sodobno načrtovanje in izvedba pouka ter skrb za individualni napredek učencev, se mora tudi 

sam nenehno izobraževati in reflektirati svojo prakso. Valenčič Zuljan (2004) navaja, da 

učiteljev profesionalni razvoj poteka na dveh ravneh: 

• na nivoju pojmovanj in 

• na nivoju ravnanj – pridobivanje in izpopolnjevanje profesionalnih spretnosti, ki sta v 

procesu refleksije med seboj najtesneje povezani (raven gotovosti in rutine). 

Pri tem ima pomembno vlogo refleksija učiteljevega lastnega dela, ki učitelju pomaga 

razjasniti občutja in najti povezavo med njegovim ravnanjem in okoliščinami ter razbrati 

družbene in institucionalne vplive na njegovo delo (Sentočnik, 2004). Kohonen (1999, v 

Kalin, 2004) dodaja, da je za uresničevanje strokovne avtonomije ključno, da učitelj zna z 

distance pogledati nase in na svoja ravnanja, jih reflektirati in na podlagi refleksije določiti za 

drugačno ravnanje. Sentočnik (2004) opozarja, da sama refleksija pouka ne zadostuje za 

spreminjanje, potrebno je načrtovanje akcije, izvedba, opazovanje, analiza, evalvacija in 

ponovna refleksija. Pri tem se oblikuje »spiralni proces izboljševanja prakse, kar pomeni, da 

se učitelj vedno znova vrača k pomembnim vidikom svojega dela in ravnanja ter k svojim 

kompetencam, vendar vsakič na višji ravni« (prav tam, str. 584). Tudi Kalin (2004, str. 597) 

meni, da je v procesu učiteljevega razvoja izhodišče kontinuirani proces »izkušnje – refleksije 

– delovanje«. Reflektiranje izkušenj, ki se lahko nanaša na prepletanje praktičnih izkušenj s 

teorijo, je proces nenehnega učiteljevega učenja, ki omogoča stalno rast na profesionalni in 

osebni ravni (prav tam). Ena pomembnih funkcij refleksije je, da pomaga učiteljem pri 

odkrivanju in zavedanju svojih osebnih teorij in jih spremenijo, če je to potrebno. Pri tem je 

pomembno, da »refleksija ne vključuje le preprostega zaporedja idej, poteka dejavnosti, 

ampak tudi posledice odločitev, ravnanja, delovanja. Potrebno se je učiti reflektiranja v akciji 

in o akciji. Pri tem učitelju pomaga skupina, v kateri deluje« (prav tam, str. 605). Refleksija 

učitelju pomaga pri zavedanju, ubesedenju dogajanja in opredelitvi ciljev ter pri izbiri 

ustreznih načinov, pristopov, metod in sredstev za doseganje ciljev v prihodnosti (prav tam). 
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Pri refleksiji ima pomembno vlogo princip situacijskega razumevanja, po katerem praksa 

temelji na interpretaciji posameznih situacij kot celoti; prakse pa ne moremo izboljšati, če ne 

izboljšamo teh interpretacij (Kalin, 2004). Interpretacije oblikuje praktična kultura: tj. sistem 

vrednot in prepričanj in niso objektivne v racionalnem smislu. Situacijsko razumevanje lahko 

izboljšamo z odprtostjo različnim vidikom situacije in ko sprejmemo različnost podatkov, 

vključno z upoštevanjem predsodkov in nagnjenj. Teorija lahko igra pomembno vlogo v 

izboljševanju situacijskega razumevanja, vendar ni zadostna, saj poznavanje posameznih 

delov še ne omogoča celovitega razumevanja (dojetje) situacije. Teoretična analiza 

problemskih vidikov, ki jih posameznik razume kot celoto, pa predstavlja pomemben del v 

razvoju nove sinteze. Potemtakem »dobra praksa ni stvar reprodukcije vnaprej določenih 

dogovorov, ampak inteligentno in modro odgovarjanje (odzivanje) na situacijo, kot se odkriva 

na osnovi razlikovanja in vpogleda« (Kalin, 2004, str. 602). Razumevanje se torej razvija 

skozi delovanje v konkretni situaciji in ga izboljšujemo, ko razvijamo razumevanje (prav 

tam). »Izobraževanje učiteljev s tega vidika je v veliki meri stvar razvijanja učiteljevih 

zmožnosti za situacijsko razumevanje, ki predstavlja osnovo za modre presoje in inteligentne 

odločitve v sestavljenih, nepredvidljivih in dinamičnih izobraževalnih situacijah.« (Kalin, 

2004, str. 603). 

 

Sodobna vloga učitelja profesionalca od njega zahteva prevzem odgovornosti za rezultate ter 

kakovost učenja in pouka, saj učitelji niso le porabniki znanja, ki ga proizvajajo drugi. Niemi 

in Kohonen (1995, v Kalin, 2004, str. 597) menita, da so učitelji, ki vidijo sebe kot 

napredujoče osebe in profesionalce, »bolje pripravljeni za opazovanje in podporo rasti v 

drugih in pri delu na poti k novi kolegialni šolski kulturi, kjer prevladuje delitev 

odgovornosti«.  

 

Glavne značilnosti profesionalizma učiteljev (Niemi in Kohonen, 1995, v Kalin, 2004): 

 

1. Zavezanost k večji rasti in učenju: nanaša se na zaupanje v svoje delo in prepričanje, 

da lahko njegovo delo spremeni življenje učencev, zavzetost in pogum za kritično 

refleksijo svoje prakse, pri čemer tvega in tolerira nepredvidljivosti. Učence spoštuje, 

jim zaupa in je občutljiv za njihove potrebe in občutke.  

2. Profesionalna avtonomija: učiteljeva profesionalnost temelji na etiki (opredelitvah 

lastnih vrednot in pojmovanj o človeku), pri tem zaupa v svoje intuitivno mišljenje. 
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Zavezan je rasti, ki je stvar kontinuiranega učenja, pri čemer sebe vidi kot gibalo 

sprememb.  

3. Dinamično pojmovanje učenja: podpira odgovorno učenje, deluje v smeri spodbujanja 

učenčeve soodgovornosti pri učenju, različnost učencev sprejema kot izziv, sebe vidi 

kot spodbujevalca različnosti. Tudi sam je aktiven in refleksiven, vključen je v svoj 

lastni intelektualni razvoj in profesionalno mišljenje. 

4. Sodelovanje in povezovanje: pripravljen je stopiti iz osamljenosti v aktivno 

sodelovanje v šolski skupnosti in družbi, v povezovanju z novimi partnerji. 

 

Marentič Požarnik (2008) meni, da je uveljavljanje konstruktivističnih idej pri pouku trdo, 

potrpežljivo, raziskovalno-razvojno in praktično delo, prepleteno s sodelovanjem ter 

izmenjavo izkušenj in idej. Vodi ga prepričanje, »da so cilji, globlje razumevanje, zavzetost in 

usposobljenost za učenje in odkrivanje ob medsebojnem spoštovanju in pristnem sodelovanju 

vseh udeleženih vredni truda« in pomeni, »da se na to pot podajajo ljudje, ki jih sedanje stanje 

ne zadovoljuje, ki so pripravljeni prevrednotiti in spremeniti dosedanje poglede, stališča in 

ravnanje, če s tem lahko dosledneje sledijo lastni viziji« (prav tam, str. 48). Da bi učitelj lahko 

spodbujal aktivno učenje in nadaljnjo rast pri učencih, mora biti tudi sam angažiran, 

fleksibilen in pripravljen na delovanje v smislu izboljševanja svoje prakse. Na tak način se pri 

učencih, učiteljih in njihovih kolegih ustvarja šola kot profesionalni delovni prostor (Kalin, 

2004).  

 

Marentič Požarnik (1987, str. 69) pravi, da se je v sodobnem evropskem prostoru 

izobraževanje učiteljev preneslo »z nivoja učiteljevega 'izvajanja' oz. 'izvrševanja' raznih 

učnih spretnosti na nivo 'razmišljanja' (refleksije) in na načrtovanje ravnanja, torej na 

kognitivni nivo«. Kognitivno zasnovane teorije navajajo, da lahko izboljšanje učiteljevega 

delovanja dosežemo z vplivanjem na mentalne miselne procese z osveščanjem učiteljev (o 

njihovih subjektivnih teorijah o učenju, pričakovanjih ipd.) in uporabo spoznanj pri pouku; 

povezujejo torej kognicijo in ravnanje (prav tam). Thiele (1981, v Marentič Požarnik, 1987, 

str. 82–83) je razvil kognitivni model učiteljevega učenja ravnanja, ki združuje štiri glavne 

vidike na tem področju: 

 

1. Sprejemanje informacij – učitelj mora znati razbrati ustrezne informacije za svoje 

ukrepanje, mora jih tudi strukturirati in klasificirati. Čemu bo dal pomen v množici 

informacij med poukom, je odvisno od njegovih stališč, pričakovanj in 
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subjektivnih teorij, zato je pri tej točki pomembno, da pojmovno predela 

neposredna opažanja (poveže teorijo s prakso).  

2. Predelava informacij – pod to uvršamo procese, s katerimi učitelj uskladišči 

pridobljene informacije (jih organizira in integrira v svojo kognitivno mrežo). Pri 

povezovanju z že obstoječimi shemami je pomembno, da na novo pridobljene 

informacije povezuje s subjektivnimi teorijami in jih tako postopno nadomešča z 

znanstvenimi, s tem pa pridobimo tudi nove pojme in pravila, ki usmerjajo naše 

nadaljnje odločanje. 

3. Zamisel akcije in odločanje – smotrno odločanje je odločilna predpostavka 

učiteljevega ravnanja, pri čemer potekata dve skupini kognitivnih procesov: proces 

predelave informacij o situaciji in proces predelave informacij o možnostih 

ravnanja. Pri odločanju lahko učitelja vodi tudi analiza preteklih izkušenj. Procesi, 

ki potekajo pri procesu odločanja, se razlikujejo glede na to, ali poteka odločanje v 

znanih ali novih situacijah, pri slednjih se mora učitelj odločati bolj premišljeno, 

na osnovi domnev, načrtnega preizkušanja in spremljanja učinkov svojih akcij.  

4. Izvedba akcije – zamišljena akcija poteka hkrati s primerjanjem doseženih 

rezultatov z zastavljenimi cilji. Pri tem je pomembna učiteljeva fleksibilnost, da je 

sposoben svojo zamisel akcije prilagajati spremenjenim pogojem (povz. po 

Thieler, 1981, v Marentič Požarnik, 1987, str. 82). 
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Shema 2: Thielejev model učenja in ravnanja (v Marentič Požarnik, 1987, str. 83). 

 

Za kakovostno izpopolnjevanje v učiteljskem poklicu so primerne take metode, ki temeljijo na 

reševanju za učitelje pomembnih problemov in jih aktivirajo v izmenjavo izkušenj v največji 

možni meri. Tako bodo sposobni sproti presojati razlike med stanjem in cilji, temu morajo 

prilagajati tudi učni načrt. Za delovanje v konkretni situaciji in uvajanju sprememb v pouk 

morajo biti torej sposobni izbirati med več možnostmi, ob tem pa tudi preverjati rezultate ter 
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jih uporabljati za nadaljnje odločitve pri načrtovanju in izvedbi pouka (Marentič Požarnik, 

1987).  

 

Eden od možnih načinov, ki omogoča kakovostno uvajanje sprememb v pouk, je akcijsko 

raziskovanje – oblika raziskovanja, »ki jo izvajajo učitelji z namenom, da spoznajo, proučijo, 

evalvirajo svoje delo in vanj vnesejo spremembe, ki naj bi izboljšale vzgojno-izobraževalno 

prakso« (Bassey, 1998, str. 93, v Vogrinc, idr., 2007). Pri akcijskem raziskovanju proučujemo 

učno situacijo z namenom, da bi jo izboljšali že med samim raziskovanjem. Temelji torej na 

aktivnem spreminjanju stvarnosti znotraj učnega procesa, pri čemer se problemi, ki so vzrok 

za načrtovanje in uvajanje sprememb, (pre)oblikujejo in precizirajo med samim procesom 

raziskovanja, spremembe pa se nanašajo na vse udeležence v procesu (raziskovalca, učitelja, 

učence, starše …), med katerimi je vzpostavljen partnerski odnos. Namen akcijskega 

raziskovanje je doseči večjo osveščenost sodelujočih in bolj razmišljujoč odnos do lastne 

prakse, služi torej uvajanju inovacij v pouk v smislu zavestnega in načrtnega, pa vseeno 

ustvarjalnega spreminjanja obstoječe šolske prakse (Valenčič Zuljan; Kalin, 2004). Elliot 

(1982, v Marentič Požarnik, 1987) govori o spiralnem poteku akcijskega raziskovanja (Slika 

4), ki lahko poteka v več zaporednih fazah, vsaka faza pa sestoji iz načrtovanja, akcije in 

ocenjevanja doseženega (Valenčič Zuljan, Kalin, 2004; Elliot, 1982, v Marentič Požarnik, 

1987). 

1. Načrtovanje – identifikacija problema: nezadovoljstvo in občutenje potrebe za 

spreminjanje obstoječega stanja, izhodišče za uvajanje inovacije. Učitelji in učiteljski 

kolektivi probleme, ki jih zaznajo pri svojem delu, z različnimi metodami (npr. s 

skupinskim imenovanjem problemov – SIP) precizirajo do te mere, da jih lahko 

proučujemo z akcijskim raziskovanjem. Na podlagi določenega problema načrtujemo 

akcijo. 

2. Akcija – uvajanje dogovorjenih ukrepov v pouk. 

3. Ocenjevanje doseženega – spremljanje učinkov: učinki se spremljajo z različnimi 

kvalitativnimi tehnikami, v katerih sodelujejo vsi udeleženci v procesu. Če prvotni 

ukrepi niso zadovoljivo rešili problema, analiziramo vzroke za to in na podlagi 

rezultatov analize načrtujemo spremenjeno ali drugačno akcijo.  

 

Zaradi spiralnega poteka raziskovanja težko določimo njegov konec, na splošno pa velja, da 

ko so učitelji mnenja, da so določen problem zadovoljivo rešili, takrat strnejo svoje ugotovitve 

in izkušnje v poročilu o akcijski raziskavi. 
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Shema 3: Elliotov model akcijskega raziskovanja (v Marentič Požarnik, 1987, str. 129). 
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2 PISMENOST4 IN OPISMENJEVANJE  
 

2.1 Opismenjevaje z vidika transmisijskega modela pouka 
 

Transmisijski pogled, ki je prevladoval v šolski praksi še v začetku 20. stoletja, označuje 

pismenost kot protipomenko nepismenosti, se pravi zgolj sposobnost brati in pisati. Bešter 

Turk (2003) navaja, da je še v popisu prebivalstva leta 1991 Zavod RS za statistiko pismenost 

opredeljeval kot sposobnost, ki naj bi jo otrok usvojil v prvih letih šolanja (prepoznavanje črk 

in zapis svojega imena).  

V transmisijskem modelu opismenjevanja je v ospredju učitelj, ki poučuje črke/glasove, 

popravlja izgovarjavo in zapis, pri čemer že od samega začetka velja ničelna toleranca do 

učenčevih napak (Golli, 1991; Zorman, 2013). Za ta model je značilno, da je »razumevanje 

besedila rezultat dekodiranja besedila oz. tehnike branja, ki jo otroci usvojijo nekako med 

sedmim in devetim letom starosti, in razumevanja jezika« (Plut Pregelj, 2013, str. 68). Ta 

model predpostavlja, da učenci najprej usvojijo tehniko branja. Z razumevanjem besedila naj 

ne bi imeli težav, če razumejo jezik. Morebitne težave povezujejo z motnjami pri dekodiranju 

in s pomanjkljivim znanjem jezika, zato veliko pozornost namenjajo poučevanju tehnike 

branja. Njihova predpostavka je: »naučimo učence brati v nižjih razredih osnovne šole, 

pozneje pa bodo učenci bolje brali in imeli boljši uspeh« (prav tam).  

V transmisijskem pojmovanju opismenjevanja je torej pomemben zgolj razvoj bralnih in 

pisalnih sposobnosti, ki so vezane na prva leta šolanja (Pečjak, 1999b). V javnosti je bil med 

učitelji in šolskimi politiki transmisijski model popularen zaradi preprostosti.   

 

 

 

 

 

                                                 
4 V magistrskem delu obravnavamo pojem  pismenost kot besedno pismenost (v kateri sprejemamo in 
posredujemo informacije s pomočjo jezika) in ne ostalih vrst pismenosti (npr. matematične, računalniške, 
glasbene ipd.). 
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2.2 Sodobna pismenost in začetno opismenjevanje z vidika 
konstruktivističnega modela pouka 

 

2.2.1 Sodobna opredelitev pismenosti in začetnega opismenjevanja 
 

Pojmovanje pismenosti se je v zadnjih 60. letih močno spremenilo, od tradicionalnih definicij 

pismenosti, ki so pismenost opredeljevale kot sposobnost branja in pisanja besed, preprostih 

besedil ipd. (tj. osnovne pismenosti), preko Unescovega koncepta (1978) pismenosti, po 

katerem je oseba pismena, če je sposobna zadovoljiti potrebe skupnosti, do uporabe znanja v 

različnih okoliščinah (tj. funkcionalne pismenosti) (Bešter, 2000). V današnjem času 

pomembna opredelitev, ki se je razvila na podlagi Mednarodne raziskave pismenosti odraslih 

IALS (International Adult Literacy Survey), pismenost definira kot zmožnost razumevanja in 

uporabe informacij iz različnih pisnih virov za delovanje v vsakodnevnih dejavnostih odraslih 

v družini, na delovnem mestu in v okolju ter za doseganje lastnih ciljev in za razvoj lastnega 

znanja in potencialov (prav tam).   

Bešter Turk (2011) navaja, da v zadnjem času funkcionalno pismenost opredeljujemo še širše: 

»biti pismen pomeni znati se sporazumevati v obeh prenosnikih, torej pismenost ni le 

zmožnost pisanja in branja, temveč tudi govorjenja in poslušanja, saj ne nazadnje obvladanje 

sporazumevalnih dejavnosti v slušnem prenosniku močno vpliva na obvladanje pisanja in 

branja, lahko pa je tudi obratno« (Bešter Turk, 2011, str. 54). Pismenost v širšem pomenu 

sicer traja vse življenje, družbene spremembe prinašajo vedno nove potrebe po 

sporazumevanju/pismenosti (prav tam). Tako pojmovanje pismenosti zasledimo tudi v 

Nacionalni strategiji za razvoj pismenosti: 

»Pismenost je trajno razvijajoča se zmožnost posameznikov, da uporabljajo družbeno 

dogovorjene sisteme simbolov za tvorjenje, razumevanje in uporabo besedil za potrebe  

življenja v družini, v šoli, na delovnem mestu in v družbi. Pridobljeno znanje in spretnosti ter 

razvite sposobnosti posamezniku omogočajo uspešno in ustvarjalno osebnostno rast ter 

odgovorno in kritično sodelovanje v poklicnem in družbenem življenju.« (Nacionalna 

strategija za razvoj pismenosti v Republiki Sloveniji, 2006, str. 7). Pojavlja pa se tudi v 

novejših Učnih načrtih za slovenščino (2002 in 2011) (glej poglavje Vpliv konstruktivizma na 

opismenjevanje v novejših učnih načrtih za slovenščino). 
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Začetno opismenjevanje »vključuje učenje branja in pisanja, v širšem pomenu pa razvijanje 

tistih spretnosti in sposobnosti, ki vodijo do funkcionalne pismenosti pri učencu« (Pečjak, 

2000, str. 43). 

Razlika med tradicionalnimi in sodobnimi (konstruktivističnimi) programi začetnega 

opismenjevanja se nanaša na premik v pojmovanju pismenosti, ki je povzročil spremembo v 

konceptualizaciji paradigme opismenjevanja, ki je vključen v proces pridobivanja 

funkcionalne pismenosti – proces učenja branja in pisanja različnih besedil, uporabnih v 

vsakdanjem življenju (Zorman, 2007)5. Kaže se tudi v definicijah branja, pri katerih »ne gre le 

za sposobnost hitrega in tekočega pretvarjanja črk v glasove, ampak za hkratno tvorjenje 

pomena v povezavi z bralčevim predznanjem, informacijo pisnega sporočila in kontekstom 

bralne situacije« (Učni načrt za slovenščino, 2002, str. 94). Sprememba je tudi v dolžini 

opismenjevanja, pri čemer ločimo dve obdobji, in sicer obdobje učenja branja in pisanja, to je 

obdobje razvijanja osnovne pismenosti, v katerem posameznik razvija različne spretnosti, 

sposobnosti, veščine in znanja, vezanimi na branje in pisanje, ter obdobje učenja z branjem 

oz. obdobje razvijanja funkcionalne pismenosti in pismenosti na višjih ravneh razumevanja 

(Pečjak, 2000).  

Obdobje učenja branja in pisanja se začne že v predšolski dobi z naravnim razvojem 

predopismenjevalnih sposobnosti ob otrokovih prvih poskusih s tiskom, pri katerih imajo po 

vzoru starejših ali v spodbudi iz okolja navdih za svoje prve poskuse nekaj izraziti, zapisati, 

sporočiti. Za to se je uveljavil izraz porajajoča se pismenost, s katerim je Marie M. Clay 

(1966, v Marjanovič Umek, 2013) opisala vedenje predšolskih otrok, ki so uporabljali knjige 

in drugo pisno gradivo in s tem pridobivali pismenost na neformalen način. Pozneje sta Teale 

in Sulzby (1986) zapisala, da je koncept porajajoče se pismenosti prepoznaven premik od 

koncepta zrelosti za branje in pisanje, in to predvsem z idejo, da je za otroke v zgodnjem 

otroštvu pomembno, da v različnih kontekstih (formalnih in neformalnih) pridobivajo znanja  

in spretnosti, ki niso enake konvencionalni pismenosti. Na samodejno razvijanje splošne 

sporazumevalne zmožnosti vplivajo družinsko branje (prim. Grginič, 2005), pri katerem otrok 

sodeluje v pogovorih o besedilu, opazuje zvezo med zapisanim in prebranim in si izboljšuje 

                                                 
5 »Kakovost znanja se ne meri le po količini poznanih dejstev in rešitev, pač pa po njihovi trajnosti in 
uporabnosti za postavljanje in reševanje novih problemov, po razumevanju sebe, drugih in okolja ter po 
sposobnosti pridobivanja novega znanja. Eden od temeljnih pogojev za kakovost je funkcionalna pismenost, ki je 
v našem prostoru nizka. To je še posebej pomembno v okoliščinah hitrih tehnoloških in socialnih sprememb, ko 
znanje hitro zastareva. V šolskih programih in pri ocenjevanju znanja je prepogosto poudarjeno reproduciranje 
posredovanih dejstev, ne pa njihova razlaga, razumevanje in uporaba pridobljenega znanja v novih situacijah.« 
(Izhodišča kurikularne prenove, 1996, str. 12.) 
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znanje o tisku, kar pospešuje potek zaznavanja in zavedanja besed, zlogov in glasov, razlikuje 

med črkovnim in slikovnim delom besedila, opazuje razlike v vrstah tiskanega gradiva ipd. 

(prav tam). Poleg družinskega branja, ki je v družinah prisotno v različnem obsegu in 

kvaliteti, na otrokov razvoj predopismenjevalnih sposobnosti vpliva tudi opazovanje različnih 

napisov v okolju, spoznavanje koncepta pisave in dejavnosti, »v katere je vključeno vidno 

razločevanje in razčlenjevanje, slušno razločevanje in razčlenjevanje, vidno-gibalne spretnosti 

in drugo, kar bo omogočilo razvoj posameznih predbralnih spretnosti« (Kranjc, 2003, str. 49). 

Otroci potemtakem že pred vstopom v šolo »razumejo princip pisanja in so aktivno vključeni 

v raziskovanje sistema pisanja« (Zrimšek, 2003, str. 19). 

 

Dejavnosti, vezane na porajajočo se pismenost, so ključnega pomena za razvoj osnovne 

pismenosti, predvsem glasovnega zavedanja, ki je po ugotovitvah Zorman (2013) najmočnejši 

prediktor branja in pisanja in pomembno vpliva na razvoj osnovne pismenosti. Na ta način 

otroka spodbujamo za nadaljnje učenje in pripravljamo na sistematično poučevanje branja in 

pisanja. Z branjem v predšolskem obdobju pri otrocih spodbujamo bralne procese, pri katerih 

otroci razvijajo splošno in jezikovno znanje za razumevanje besedila. Zorman (2013) meni, da 

dobra osnovna pismenost omogoča razvoj pismenosti na višjih ravneh razumevanja in 

razvoj funkcionalne pismenosti ter učenje in s tem razvoj na različnih drugih področjih 

človekovega delovanja. Posameznik s težavami pri branju in pisanju pa zaostaja za svojimi 

vrstniki, kar sčasoma lahko vodi k izgubi motivacije za branje in učenje (prav tam).  

Začetno opismenjevanje (obdobje učenja branja in pisanja) se nadaljuje v prvem razredu in se 

praviloma zaključi v tretjem razredu osnovne šole. V tem obdobju učenje branja in pisanja 

zajema dva ključna procesa; vzpostavitev odnosa črka-glas oz. dekodiranje, pri katerem 

učenci spoznajo vse črke in njim pripadajoče glasove, sledita branje in pisanje kot integracija 

prepoznanih črk in glasov (Pečjak, 2000).  

 

2.2.1.1 Komunikacijski model opismenjevanja  

 

Sodobni program začetnega opismenjevanja v šoli temelji na t. i.  komunikacijskem modelu 

opismenjevanja, ki je kompleksen proces uravnoteženega razvoja vseh sporazumevalnih 

zmožnosti (branje, pisanje, govorjenje, poslušanje). Ropič (2000) pravi, da začetno 

opismenjevanje ne sme biti le obdobje pridobivanja črk, temveč razvijanje vseh štirih 

zmožnosti (poslušanje, govorjenje, branje in pisanje) ter zahtevnosti nalog (razumevanje, 
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tvorjenje neumetnostnih besedil, ustvarjanje polvezanih besedil). Bistvena naloga začetnega 

opismenjevanja je kljub temu razvijanje tehnike branja in pisanja, »ki se kaže v spoznavanju 

in prepoznavanju glasov in besed ter njihovih simbolov (črk) v pravilni izreki in pravilnem 

grafičnem prikazu« (prav tam, str. 78). 

 

Pečjak (1999b) navaja, da ima komunikacijski model opismenjevanja tri temeljne značilnosti: 

je celosten, usmerjen k funkcionalni pismenosti in pojmuje učenca kot aktivnega udeleženca v 

procesu opismenjevanja.  

 

Pismenost je celosten proces, ki vključuje sporazumevanje preko slušnega in vidnega 

prenosnika. Pismeni človek je kot dejaven osebek, v sporočanje vključen bodisi kot tvorec 

sporočila (produktivna raba) ali njegov prejemnik (receptivna raba), učinkovito 

sporazumevanje pogojuje aktivna vloga obeh. Cencič (1999, str. 5) pojasnjuje ta kognitivni 

vidik pismenosti, ko pravi, da »uspešen potek komunikacije zato ni odvisen le od vsebine 

sporočila, ampak tudi od kognitivne sheme tvorca in naslovnika. Kognitivni shemi tvorca in 

naslovnika se morata vsaj nekoliko prekrivati, če želimo zagotoviti uspešno oddajo in 

sprejetje informacije«. 

 

Vse štiri komunikacijske sposobnosti (branje, pisanje, govorjenje, poslušanje) so povezane 

med seboj in sestavljajo uravnotežen fleksibilen jezikovni sistem, zato biti nepismen danes 

tako pomeni že imeti nerazvito ali slabo razvito katero koli sporazumevalno spretnost 

(poslušanje, govorjenje, govorno sporazumevanje, branje, pisanje). Pri urjenju ene jezikovne 

sposobnosti hkrati vplivamo na razvoj druge, pri čemer je cilj usposobiti učenca za učinkovito 

jezikovno komunikacijo z okoljem (Pečjak in Gradišar, 2012). Model zajema tako umetnostna 

kot neumetnostna besedila, prva besedila predstavljajo učencu vzorec, jih posluša in čustveno 

doživlja, medtem ko so neumetnostna zaradi enostavnejše zgradbe in vsebine besedila v večji 

meri namenjena opismenjevanju, predvsem bralnim vajam (Pečjak, 1999b).  

 

Funkcionalna pismenost 

V drugi polovici 20. stoletja je z znanstvenim razvojem in paradigmatskimi spremembami 

v pojmovanju znanja dobilo širši pomen tudi pojmovanje pismenosti. Sodobna 

(funkcionalna) pismenost je »trajno razvijajoča se zmožnost posameznikov, da uporabljajo 

družbeno dogovorjene sisteme simbolov za sprejemanje, razumevanje, tvorjenje in uporabo 
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besedil za življenje v družini, šoli, na delovnem mestu in v družbi« (Nacionalna strategija za 

razvoj pismenosti, 2006, str. 7). Pridobljeno znanje in spretnosti ter razvite sposobnosti 

posamezniku omogočajo uspešno in odgovorno delovanje v poklicnem in družbenem 

življenju ter ustvarjalno osebnostno rast (prav tam). Kot zmožnost in družbena praksa se 

pismenosti pridobivajo in razvijajo vse življenje v različnih okoliščinah in na različnih 

področjih ter prežemajo vse človekove dejavnosti. Cencič (2000) pojasnjuje, da so 

informacije, ki jih sprejemamo iz okolja, zelo raznolike, zato je uspešno delovanje v sodobni 

družbi pogojeno s sposobnostjo njihovega sprejemanja in upravljanja z njimi. Funkcionalna 

pismenost posamezniku omogoča delovanje v družbi, pri tem Bešter Turk (2000) poudarja, da 

ima funkcionalno nepismena oseba težave že pri srečevanju s preprostimi besedili v 

vsakdanjem življenju (npr. pri uporabi voznega reda, zemljevida, pri prepoznavanju bistvenih 

podatkov v besedilu, izpolnjevanju preprostega poštnega ali bančnega obrazca). Funkcionalna 

pismenost posamezniku omogoča zmožnost sporazumevanja v različnih komunikacijskih 

situacijah ob sposobnosti »razumeti in uporabiti tiste pisne jezikovne oblike, ki jih zahteva 

delovanje v družbi in/ali so pomembne za posameznika« (Elley, Gradišar in Lapajne, 1995, 

str. 18). Združuje sposobnost pisnega in ustnega sporočanja v različnih sporazumevalnih 

situacijah. Učenec je funkcionalno pismen, ko razume poslušana/brana besedila in jih je 

sposoben tudi sam tvoriti v govorni ali pisni obliki (prav tam). 

Aktivna vloga učenca v procesu opismenjevanja se navezuje na konstruktivistično pojmovanje 

učenca kot usmerjevalca procesa učenja, medtem ko je učiteljeva vloga vodenje k 

razumevanju učnih vsebin (Pečjak, 1999b). Aktivna vloga učenca se nanaša tudi na 

upoštevanje učenčevega predznanja in interesov ter izkušenj iz njegovega vsakodnevnega 

življenja. 

  

Bešter Turk (2003) poudarja, da je sodobno pojmovanje pismenosti bolj kot na stanje 

(ne)pismenosti osredinjeno na procesnost, saj stalno spreminjajoča se družba prinaša vedno 

nove potrebe po pismenosti. Pismenost je »kompleksna in interdisciplinarna zadeva in zaradi 

odvisnosti od spreminjajočega se okolja, v katerem posameznik živi, tudi "nedokončana"« 

(Bešter Turk, 2000, str. 15). V sodobnem kontekstu jo tako lahko razumemo le kot proces 

učenja, ki traja vse življenje. Podobno ugotavlja tudi Cencič (1999, str. 5), ko pravi, da nas 

pismenost spremlja vse življenje, pri čemer pismeni človek tako v vlogi tvorca kot naslovnika 

sporočila »uporablja znanje, s katerim razpolaga po osebnih načrtih, shemah in strategijah. S 

tega vidika pismenosti ne moremo ločiti od splošnega mišljenja in učenja.«  
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2.2.2 Modeli razvoja branja in pisanja  

 

Predstavili bomo model razvoja branja in pisanja U. Frith, model razvoja branja J. Chall, 

model razvoja pisanja E. Ferreiro in A. Teberosky ter model porajajoče se pismenosti B. D. 

Jurišić. Vsi prikazani modeli razumejo učenje branja oz. pisanja kot proces, v katerem 

sodelujejo različni dejavniki, ki so med seboj povezani in se razvijajo v medsebojni 

odvisnosti. Tako pojmovanje izhaja iz konstruktivističnega pogleda na učenje, v katerem igra 

otrok osrednjo vlogo v konstrukciji lastnega znanja. 

 

2.2.2.1 Model razvoja branja in pisanja U. Frith  

 

Model razvoja branja in pisanja U. Frith (1985) se osredinja na začetni razvoj branja in 

pisanja, v katerem ne upošteva le stopenj kot logično zaporedje v procesu pisanja, temveč tudi 

biološke in kognitivne procese, kulturno-izobraževalni kontekst ter naravo in pravopis 

posameznega jezika. V svojem modelu je oblikovala 3 stopnje, napredovanje v naslednjo 

stopnjo je pogojeno s pridobitvijo nove spretnosti, pri čemer nastajajo zastoji, nenadna 

izboljšanja in nihanja (Magajna, 1994).  

 

1. Slikovna ali logografska stopnja 

Otrok se seznani z bistvenimi značilnostmi pisnega jezika, celostno prepoznava besede, 

razlikuje med enakimi in različnimi besedami, pri čemer si pomaga z vizualno podobo oz. z 

izrazitimi grafičnimi potezami. Prepozna nekaj črk znotraj posameznih besed, pri čemer mu 

vrstni red črk ni pomemben, pri prepoznavanju besed so mu v oporo okoliščine. V procesu 

otrokovega napredovanja znotraj te faze pride do kognitivnega konflikta, ko otrok začne 

zamenjevati podobne besede, pri čemer se dosedanja uporabljena strategija izkaže kot 

neprimerna. 

 

2. Abecedna ali alfabetska stopnja 

Ta strategija omogoča otrokom, ki živijo v okolju, kjer je v uporabi abecedni sistem, 

razčlenjevanje besed na grafeme in foneme ter sintezo glasov v besede, pri čemer vsaki črki 

pisave ustreza glas. Otrok mora razčleniti notranjo zgradbo pisane in izgovorjene besede in 

poznati pravila o načinu ujemanja črk in glasov kot vezavo glasov v besedo, pri tem pa 

odkriva pravila pisnega jezika (Magajna, 1994). Na tej stopnji je pomembno prepoznavanje 
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vseh sestavin v pravilnem vrstnem redu, pri čemer igra poučevanje pomembno vlogo (prav 

tam). 

 

3. Pravopisna ali ortografska stopnja 

Pri tej strategiji otrok takoj prepozna dele besed – morfemov in ne le posameznih besed. V teh 

delih prepozna pomen, kar mu omogoča hitro in učinkovito branje. Določen morfem prepozna 

tudi v drugih besedah, kar poveča zapomnitev in razumevanje. Avtomatizacija otroku 

pomaga, da se lažje osredini na pomen besed in besedila. 

 

Model Ute Frith nam prikazuje razvoj otrokove zmožnosti branja in pisanja, ki se začne v 

predšolskem obdobju in nadaljuje s sistematičnim opismenjevanjem v šoli vse do 

samostojnega branja in pisanja. Njen model je priljubljen tudi v našem prostoru, saj skupno 

obravnava obe sporazumevalni dejavnosti (branje in pisanje), ki ju po mnenju Zrimšek (2003, 

str. 33) lahko obravnavamo »le skupno, tako da primerjamo in preučujemo njuno 

sovisnost, opazujemo, kako razvoj ene specifične spretnosti (npr. asociativne 

povezave glas – črka) vpliva na drugo (črka – glas)«. Začetno opismenjevanje in 

predopismenjevalne spretnosti in sposobnosti zahtevajo celosten pristop, zato je od 

vseh opisanih modelov model U. Frith najbližji tistemu, kar se pri razvoju branja in 

pisanja v resnici odvija (prav tam). 

 

2.2.2.2 Bralne stopnje J. Chall  

 

Bralne stopnje J. Chall (1983) upoštevajo Piagetova spoznanja o kognitivnem razvoju otroka 

in vplivu okolja. Oblikovala je 6 bralnih stopenj, ki si sledijo v logičnem zaporedju in jih ni 

mogoče preskakovati, saj je razvoj ene vrste bralnih sposobnosti pogoj za prehod na naslednji 

stadij. Predstavili bomo prve tri faze, ki zajemajo faze učenja branja. Druge tri faze pa se 

nanašajo na učenje s pomočjo branja, saj postane branje sredstvo za učenje (Zrimšek, 2003). 

Magajna njen model opredeljuje bolj kot model poučevanja branja in manj kot model 

bralnega razvoja, saj branje pojmuje kot »pridobivanje ali usvajanje bralnih veščin ali strategij 

rastoče kompleksnosti pod vplivom učinkovitega poučevanja branja« (Magajna, 1994, str. 

21). 
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Stadij 0 – priprava na branje (0–6 let) 

V tem stadiju se razvijejo vse sposobnosti, ki jih otrok potrebuje, da se kasneje lahko nauči 

brati in pisati. Najpomembnejši sta sposobnost vidnega zaznavanja (otrok razločuje različne 

znake med seboj) in slušnega zaznavanja, ki zajema sposobnost slušnega razločevanja (otrok 

loči več različnih glasov med seboj) in sposobnost slušnega razčlenjevanja (otrok razčleni 

besedo na zloge in kasneje na glasove) (Zrimšek, 2003). 

 

V tej stopnji otroci ob različnih dejavnostih (npr. prepoznavajo razne napise, se pretvarjajo, da 

berejo, pišejo), v igri in drugih interakcijah v svojem okolju širijo znanje o govorjenem in 

pisnem jeziku, črkah in knjigah ter drugem tisku. V tej stopnji večina otrok že spozna nekaj 

črk. Raziskave bralne pripravljenosti Chall (1983) dokazujejo, da je znanje, doseženo na 

stopnji priprave na branje, odločilno povezano z branjem na naslednji stopnji. 

 

Stadij 1 – obdobje dekodiranja (6–7 let) 

V tem stadiju gre za pretvarjanje vidnega znaka v slušni znak, pri tem je pomembna 

asociativna zveza glas – črka. Otrok v tem obdobju spozna vse črke in pripadajoče glasove. 

Razvoj branja na tej stopnji lahko razdelimo na tri podstopnje: a) pozornost otroka je 

usmerjena na pomen besede; b) pozornost otroka je usmerjena na obliko besede; c) otrok je 

pozoren na oboje hkrati, kar mu omogoča gladko branje. Obdobje se zaključi z najbolj 

elementarnim branjem. 

 

Stadij 2 – utrjevanje tehnike branja (7–8 let) 

To obdobje je namenjeno utrjevanju in urjenju bralne tehnike do avtomatizacije. Bralec 

doseže večjo hitrost in natančnost branja, kar mu omogoča boljše razumevanje. 

 

Tehniko branja nato prevzamejo nižji miselni procesi, takrat začnemo brati zato, da se učimo 

(stadij 3), da imamo večstranski pogled na prebrano (stadij 4) in končno postanemo zreli 

bralci (stadij 5). 
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2.2.2.3 Model pisanja po E. Ferreiro in A. Teberosky  
 

Model pisanja po E. Ferreiro in A. Teberosky (1982) se nanaša na razvoj pojma pisnega 

jezika, pri čemer sta raziskovalki prepoznali pet kvalitativno različnih ravni. Njuna raziskava 

ugotavlja, da otroci aktivno gradijo svoje znanje, ki ga v različnih poskusih osmislijo z 

izbiranjem različnih strategij. Vsaka stopnja v razvoju pisanja po njunem modelu vsebuje 

določeno hipotezo, ki jo otroci preverjajo z eksperimentiranjem (Miller, 1996).  

Prva raven zajema obdobje, v katerem otrok posnema značilne poteze pisave odraslih, pri 

čemer riše ločene znake v obliki kroga, črte ali kombinacije obojega. V tem obdobju pisanje 

še nima funkcije posredovanja informacij, saj vsak otrok "prebere" le svoj zapis, ne pa tudi 

ostalih zapisov. Otrokov zapis še ni skladen z besedo, ki jo želi napisati, ampak odraža lastnosti 

osebe ali predmeta, ki ga ponazarja. Pri tem otrok uporabi večje število grafičnih znakov, 

večjo pisavo ali daljši zapis, če je predmet ali oseba večji, daljši, starejši ali se zapis nanaša na 

več predmetov ali oseb. Za otroka pomembno odkritje prvega obdobja v razvoju pojma 

pisnega jezika je linearnost zapisa. Ob koncu tega obdobja se pojavita dve hipotezi o pisanju, 

ki nakazujeta prehod na kvalitativno višjo raven pojmovanja pisnega jezika, in sicer, da so 

grafični znaki med seboj različni in je njihova količina konstantna. 

Druga raven zajema obdobje, v katerem otrok izraža različne pomene s pomočjo spreminjanja 

zaporedja omejenega števila znakov, s katerimi operira (npr. MHMA hiša, HMM muca, 

MAAM mama). V tem obdobju otrok že samostojno zapisuje določene stalne formule, npr. 

svoje ime, pri čemer pa je odnos med zapisom in imenom še vedno globalen in ne analitičen, 

saj je vsak znak del celote in sam po sebi nima vrednosti. 

Tretja raven zajema obdobje, v katerem otrok preizkuša zlogovno hipotezo, ko posameznemu 

zapisanemu znaku pripisuje glasovno vrednost (zlog, beseda). V tem obdobju naredi otrok 

pomemben napredek, saj preseže globalno procesiranje besede in začne prepoznavati odnose 

med deli zapisa in deli govora. Zlogovna hipoteza se razvije ob tem, ko otrok pravilno 

zapisuje svoje ime in nekatere druge znane besede, kar kaže na otrokovo potrebo po 

prehajanju od globalne predstave besed k analitični (npr. petletna Ana napiše besedo punčka 

UEAO in jo prebere pun-A, čka-E, za preostanek zapisane besede pa doda Ni-A, ka-O).  

Ferreiro in Teberosky (1982) menita, da poteka razvoj pojmovanja pisnega jezika do razvoja 

zlogovne hipoteze enako za vse otroke, ne glede na okolje, iz katerega izhajajo, medtem ko je 

nadaljnji razvoj v tesni povezavi s količino in kakovostjo izpostavljanja pisnemu jeziku. 
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Otroci, ki so v pogostem stiku s pisnim jezikom, se prej zavedajo pomanjkljivosti zlogovne 

strategije in prej rešujejo protislovja med številom črk in zlogov, kar pomeni prehod na novo, 

kvalitativno višjo raven v razumevanju sistema pisave. Vloga okolja, in s tem stika s pisnim 

jezikom, je ključna za nadaljevanje razvoja na naslednje stopnje. Pri tem pa avtorici 

poudarjata, da na vsebino razvoja razumevanja abecednega sistema pisave okolje nima 

posebnega vpliva, saj so koncepti o pisavi, ki se razvijajo v otroku, različni od konceptov 

pisave, s katero je otrok v stiku.  

Vpliv pogostnosti stika s pisnim jezikom na razvoj pismenosti in razvoj pojma pisnega jezika 

so preučevali številni avtorji. Cencič (1999) navaja raziskavi Douglasa (1964) in Durkina 

(1966), ki sta pokazali, da ima na napredek otrok v bralnem razvoju pomembno vlogo število 

knjig, ki so jih otroci imeli doma in ki so jim jih brali starši, ter pogostnost branja staršev 

otrokom. 

Četrta raven je obdobje, v katerem otrok prehaja iz zlogovne na abecedno hipotezo pisanja. 

Otrok ugotovi, da obstajajo glasovne enote, ki so manjše od zloga in s tem postopno 

razrešujejo kognitivno protislovje med številom znakov in izgovorjenih/slišanih glasov za 

besedo, kar povzroča otrokom številne težave pri usklajevanju dosedanjih otrokovih hipotez. 

Peta raven je obdobje, v katerem otrok dokončno usvoji abecedni sistem rekodiranja in s tem 

se zaključi razvoj razumevanja abecednega sistema pisave. Težave, ki se pojavljajo v tem 

obdobju, so vezane bolj na pravopis (težje besede, besede, ki vsebujejo glasove, ki se drugače 

preberejo, kot se slišijo) kot na samo pisanje, otroci pogosto spuščajo presledke med 

besedami. 

Začetno učenje branja in pisanja je torej pogojeno z razumevanjem konceptov in mehanizmov 

pisave, v kateri se posameznik opismenjuje. Ferreiro in Teberosky (1979) menita, da je razvoj 

razumevanja pisnega jezika najintenzivnejši med 4. in 6. letom otrokove starosti, kar pomeni, 

da otroci v vrtcu in prvem razredu osnovne šole pridobivajo tiste osnove predbralne in 

predpisalne veščine, ki bodo vplivale na razvoj pismenosti v kasnejšem obdobju. Njuna 

raziskava dokazuje, da razvoj pisnega jezika ni sam po sebi umeven; bistven pomen za 

opismenjevanje je otrokovo razumevanje, da grafični znaki ponazarjajo glasove in da 

posamezne glasove ponazarjamo s posameznimi pisnimi ustreznicami. Poznavanje 

kvalitativnih premikov v razvoju razumevanja sistema pisave učitelju (in staršem) omogoča, 

da bolj učinkovito spremljajo njegov razvoj in mu primerno pomagajo pri reševanju težav in 

preverjanju hipotez, ki jih postavlja (Zorman, 2013). Prav tako je pomembno razločevanje 
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med napakami, ki izvirajo iz pomanjkljivega razumevanja notranjih mehanizmov abecednega 

sistema pisave, in napakami, ki so vezane na pravopis. Pri tem Golli (1991) predlaga, da v 

začetku ne popravimo (ali popravimo zelo obzirno) pravopisnih in podobnih napak (npr. 

GRAT), saj meni, da tak zapis besede kaže, da otrok dobro sliši in sintetizira glasove. 

Z vidika konstruktivizma se z vsako otrokovo hipotezo, ki jo preizkuša v novih situacijah med 

posameznimi stopnjami, znajde v neke vrste kognitivnem konfliktu. Za učitelja je pomembno, 

da zna prepoznati, na kateri stopnji se posamezen otrok nahaja, ob tem lahko predvideva in na 

podlagi otrokovega ravnanja spremlja njegova trenutna dognanja, ki jih lahko ob ustreznih 

dejavnostih in organizaciji spodbudnega okolja vleče naprej v smeri razrešitve konflikta ali pa 

privede do njega. Učitelj ne more vedeti, kaj se dogaja v otrokovi glavi, lahko pa njegov 

razvoj spremlja in vodi v bolj učinkoviti smeri kot bi potekal naravno, brez njega.  

Predstavljeni modeli branja in pisanja avtorjev U. Frith, J. Chall in E. Ferreiro ter A. 

Teberosky zajemajo razvoj opismenjevalnih spretnosti od predšolskega obdobja do zaključka 

učenja branja in pisanja. O nadaljnjem razvoju branja (branju za učenje) govori le J. Chall.  

V magistrskem delu se bomo osredinili na razvoj branja in pisanja otrok v prvem razredu 

osnovne šole, ki so po ugotovitvah številnih avtorjev (prim. Golli, 1991; Magajna, 1994; 

Adams, 1990; Pečjak, 1999a) ob začetku šolanja na različnih stopnjah pismenosti, zato v 

nadaljevanju podrobno predstavljamo model, ki ga je s pomočjo raziskave o zgodnjih bralnih 

zmožnostih oblikovala Branka Jurišić (2001).  

 

2.2.2.4 Model zgodnjih bralnih zmožnosti B. Jurišić  

 

Petstopenjski intervencijski model porajajoče se pismenosti B. Jurišić (2001) je namenjen 

preprečevanju težav pri učenju branja in zajema skupino otrok, starih od 5 do 6 let. 

 
1. in 2. stopnja  

Otrok knjigo lista, opazuje in poimenuje slike, odgovarja na preprosta vprašanja in 

pripoveduje, prepozna nekaj napisov iz okolja, prepozna, poimenuje in preriše nekatere velike 

tiskane črke iz svojega imena ali iz znanih napisov iz okolja, prepozna svoje ime, zapomni si 

nekatere preproste izštevanke in rime ter sledi preprostim navodilom. 
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3. stopnja 

Otrok ob navideznem branju sledi s prstom tisku v knjigi, razlikuje med tiskom in slikami, 

prepozna nekaj naslovnic, prepozna smer pisanja in branja, razume, da pišemo z različnim 

namenom, prepozna vse črke svojega imena, pravilno zapiše nekaj črk iz svojega imena ali 

znanih napisov iz okolja, začenja povezovati črke z glasovi, prepozna prvi glas in besede, ki 

se rimajo, sledi navodilom z dvema informacijama. 

4. stopnja 

Ob branju odraslih odgovarja na vprašanja o vsebini, dogodke v knjigi povezuje z lastnimi 

doživetji, samostojno pripoveduje o znanih knjigah, prepoznava večino napisov iz okolja, 

pozna večino velikih tiskanih črk, jih poimenuje in zapiše, samostojno zapiše nekaj krajših 

besed, razdružuje besede na zloge in obratno, poišče rime, predmete ali slike razvrsti glede na 

enako začetno črko, razume navodila z več kot dvema informacijama. 

5. stopnja 

Poimenuje vse črke abecede in jih povezuje z glasovi, razdružuje besede na glasove in 

obratno, zapiše krajše besede, besede prebere z dekodiranjem, piše z določenim namenom, 

razume zahtevnejša navodila. 

Ugotovitve številnih avtorjev (prim. Chall, 1996; Rohl, 2000) potrjujejo razlike v razvoju 

pismenosti predšolskih otrok in otrok, ki so v prvem razredu osnovne šole. Medtem ko 

nekateri otroci prepoznajo le nekaj črk, napisov in glasov ali se ne znajo orientirati v prostoru 

in na listu, so drugi zmožni že samostojnega branja in pisanja, nekateri celo z malimi 

tiskanimi črkami. Poleg razumevanja razvoja osnovne pismenosti je za učiteljevo učinkovito 

delo v razredu pomembno poznavanje sestavin osnovne pismenosti, saj se to znanje povezuje 

z ostalimi vidiki sodobne pismenosti.  

 

2.2.3 Sestavine razvijanja osnovne pismenosti 

 

Učenje branja in pisanja v sodobnem kontekstu razumemo kot proces, v katerem sodelujejo 

različni dejavniki, ki so med seboj vzajemno in vzročno povezani in se tudi razvijajo v 

medsebojni soodvisnosti. Med pomembnimi temelji za pridobivanje pismenosti je nedvomno 

otrokovo zavestno spoznavanje in razumevanje funkcije in oblike pismenosti ter okoliščine, 

ki so z njo povezane (Magajna, 1994). Sodobno preučevanje branja izhaja iz domneve, da je 
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branje proces, v katerem vsak posameznik iz pisnih znakov tvori pomen (iz grafičnih znakov 

tvori spominske reprezentacije), pri čemer uporablja podatke iz zaznanega dražljaja in iz 

spomina prikliče ustrezne informacije, pri tem pa mu pomagajo različne sposobnosti, 

spretnosti, znanja in izkušnje, ki so pogojene tako individualno kot družbeno-kulturno 

(Zorman, 2013). Tvorjenje pomena vključuje torej procese bralnega razumevanja, 

interpretacije in druge miselne procese tako na kognitivnem kot na čustveno-motivacijskem 

področju in ne zgolj obvladovanje tehnike pretvarjanja pisnih znakov v govor, kot je to 

veljalo v transmisijskem razumevanju opismenjevanja (Magajna, 1995/96).  

 

Preučevanje razvoja osnovne pismenosti je pokazalo, da učenje branja in pisanja ni zgolj 

razvijanje mehanskih spretnosti pisanja in branja, ampak je »zaznavni problem, rešljiv s 

postavljanjem v ospredje vizualnih ali glasovnih aspektov procesiranja pravopisnih/glasovnih 

reprezentacij, temveč imajo na ravni besednega branja ključno vlogo razvite delne spretnosti, 

npr. glasovno zavedanje, glasovni delovni spomin, leksikalni delovni spomin in druge z 

branjem in pisanjem povezane delne spretnosti« (Zorman, 2007, str. 35).  

V začetnem obdobju učenja branja in pisanja je najpomembnejši dejavnik sposobnost 

dekodiranja in razumevanja, ki vključuje vidne in glasovne procese, spomin, jezikovne 

sposobnosti (glasovno, semantično in slovnično osnovane sposobnosti) in druge kognitivne 

sposobnosti, ki omogočajo branje na različnih ravneh razumevanja (Pečjak, 1999a; Zorman, 

2013). Vellutino, Scanlon, Smith in Tanzman (1991, v Zorman, 2007) ugotavljajo, da je v 

začetnem obdobju učenja branja in pisanja (ko mehanizem pretvarjanja pisnih ustreznic v 

glasove še ni avtomatiziran) razumevanje prebranega omejeno z jezikovnim in miselnim 

razvojem otroka, ki ga pogojuje sposobnost prepoznavanja besed, medtem ko je pri 

izkušenih bralcih razumevanje prebranega bolj vezano na miselne procese, ki izhajajo iz 

višjih ravni razumevanja (sklepanje, vrednotenje, utemeljevanje).  

V začetnem obdobju učenja branja in pisanja so »za razumevanje prebranega bistvenega 

pomena razvite sposobnosti razločujočega in razčlenjujočega poslušanja, poznavanje 

asociativnih zvez med glasovi in pisnimi ustreznicami, razvit mehanizem preslikovanja pisnih 

ustreznic v glasove in leksikalno znanje« (prav tam, str. 10).  

Sposobnost dekodiranja pri branju pomeni, da je otrok sposoben pretvoriti grafični kod (črko) 

v glasovni kod (glas) in obratno. Pri tem sta pomembna dva procesa: 

• proces vidnega zaznavanja in razločevanja in  
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• proces slušnega zaznavanja in razločevanja (Pečjak, 2000). 

Zaznavne sposobnosti, kot so vidno (grafično) in slušno (fonološko) zavedanje in 

razumevanje se najintenzivneje razvijajo v predšolskem obdobju v skladu z zorenjem 

živčnega sistema, učenjem in izkušnjami (Pečjak, 1999a; Magajna, 1994). Za učitelja je 

pomembno, da podrobno pozna te sestavine razvijanja osnovne pismenosti, saj lahko s tem 

znanjem prepozna, na katerih področjih v razvoju začetne pismenosti potrebujejo pomoč 

posamezni učenci, kar mu omogoča oblikovanje učinkovitega pouka, ki podpira 

posameznikov razvoj v optimalni smeri. 

 

2.2.3.1 Grafično zavedanje/vidno razločevanje 

 

Pri natančnosti zaznavanja igra pomembno vlogo pozornost, ki omogoča selektivno 

usmerjanje miselne energije. Pri dejavnostih branja in pisanja morajo biti otroci sposobni 

nadzorovati svojo pozornost in jo usmerjati v določenem zaporedju (Horvat in Magajna, 

1989). Za otrokov razvoj na področju vidnega zaznavanja je značilno, da najprej zaznava 

sliko celostno, globalno in razpršeno, del vidi kot celoto in ob zaznavi celote ne vidi 

posameznih delov. Kasneje razvijajo in povečajo natančnost zaznavanja, zaznavajo tudi 

podrobnosti (Chall, 1969; Adams, 1990; Pečjak, 1999a). V predšolskem obdobju otroci še ne 

razločujejo posameznih detajlov, ampak splošni videz in vzorce, zato mlajši otroci pri vidnem 

zaznavanju potrebujejo taktilno izkušnjo (predmet/črko otipajo) (Luria, 1983, v Pečjak idr., 

2000). Vidnemu zaznavanju sledi razločevanje oz. diferenciacija; ko otrok loči črke med 

seboj, sledi identifikacija. Sposobnost identifikcije (poimenovanje znakov/črk) je odvisna od 

razvite sposobnosti zaznavanja, razločevanja in pomnjenja. Znanje črk ima vpliv na razvoj 

fonološke občutljivosti pred opismenjevanjem, prav tako se povezuje z otrokovimi 

sposobnostmi prepoznavanja glasov, saj zadostno znanje črk pospešuje učenje njim 

pripadajočih glasov in omogoča njihovo zapomnitev (Pečjak, 1999a; Adams, 1990). Številni 

avtorji so ugotovili, da poznavanje črk napoveduje uspešnost branja, vendar po navedbah 

Adams (1990) samo poznavanje črk ne prinaša posebne prednosti pri učenju branja, saj je 

abecedno znanje ob vstopu v prvi razred le eden od kazalcev otrokovih bralnih dosežkov (npr. 

otroci, ki avtomatično zaznavajo in razločujejo črke kot celote, bodo lažje procesirali in 

dekodirali zapisano besedo kot tisti, ki se trudijo z razločevanjem ali identificiranjem 

posamezne črke).  
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2.2.3.2 Fonološko zavedanje/slušno razločevanje 

 

Pouk fonološkega zavedanja je ključna prvina porajajoče se pismenosti. Opredeljujemo jo 

kot sposobnost, ki se v začetku nanaša na razločevanje posameznih glasov med seboj, sledi 

slušno razčlenjevanje (Zrimšek, 2003). Je sposobnost členjenja besed na glasove, hitrega 

pretvarjanja glasov v pisne ustreznice in obratno, sposobnost spajanja glasov v besede in 

manipuliranja z glasovi (Zorman, 2013). K temu prištevamo tudi prepoznavanje besed, ki se 

rimajo, določanje in raba prvih (zadnjih) glasov v besedi, štetje glasov v izgovorjeni besedi, 

iskanje enakih glasov ipd. Otroci razvijajo sposobnost upravljanja z začetki besed in rimami v 

obsegu zlogov ter razvijajo prepoznavanje glasov. Raziskave (Chard in Dickson, 1999, v 

Zorman, 2007) kažejo, da razvoj glasovnega zavedanja poteka od zavesti o večjih delih ali 

enotah (rime, členjenje povedi, členjenje in spajanje zlogov) h glasovni zavesti manjših delov 

(členjenje in spajanje začetkov in koncev, členjenje in spajanje posameznih fonemov), zato je 

pri razvijanju glasovnega zavedanja pomembno, da poteka postopno, pri čemer so začetne 

dejavnosti vezane na krajšo in znano vsebino (besede). Najprimernejše za začetek so 

dvozložne besede z glasovno sestavo KVKV6, saj so enozložne zahtevnejše zaradi 

kompleksnejše glasovne zgradbe zloga KVK, VKV, VKK ipd. (Križaj Ortar idr., 2000). 

Najvišja raven fonološkega zavedanja je fonemsko zavedanje, ki vključuje:  

a) prepoznavanje (identifikacijo) glasov v glasovni verigi;  

b) manipuliranje glasov v glasovni verigi, npr. opuščanje (redukcija), dodajanje (adicija) ali 

nadomeščanje (substitucija) glasov; 

c) členjenje (segmentacija) glasovne verige na glasove in spajanje glasov v besede (prav tam). 

Zorman (2007) navaja, da je potrebno razločevati med glasovnim zavedanjem in glasovnim 

razločevanjem; čeprav obe sposobnosti spadata na področje fonologije, se razvijata ločeno. Za 

branje je po mnenju Stahl in Murray (1994, v Grginič, 2005) odločilna sposobnost izoliranja 

začetnega in končnega glasu v besedi. Tudi Zorman (2013) navaja, da je dosledno ločevanje 

posameznega glasu od ostalih glasov v besedi temeljno izhodišče za pravilno pisanje. 

L. in E. Kozminsky (1995, v Zrimšek, str. 72) definirata glasovno zavedanje kot 

»metajezikovno zmožnost zavedanja glasovnih segmentov govora in delo z njimi 

(odstranjevanje, analiziranje, sintetiziranje idr.).« Preučevanje soodvisnosti med različnimi 

                                                 
6 V pomeni vokal (samoglasnik), K pomeni konzonant (soglasnik). 
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dejavniki in razvojem osnovne pismenosti v zadnjih tridesetih letih je pokazalo, da je za 

uspeh pri učenju branja ključni dejavnik sposobnost metaglasovnega procesiranja (Zorman, 

2007). Sodobni pristopi k začetnemu opismenjevanju, ki vključujejo spoznanja o pomenu 

glasovnega zavedanja za razvoj in izboljšanje zmožnosti branja in pisanja, temeljijo na 

»razvijanju metaglasovnega procesiranja jezika, stalni slušni in vidni zaznavi glasov in pisnih 

ustreznic ter drugih delnih spretnosti branja in pisanja in v tem smislu niso eklektični, saj 

pomenijo odmik od tradicije sintetičnega, analitičnega ali globalnega pouka branja in pisanja« 

(prav tam, str. 94). 

 

Različni strokovnjaki (prim. Chall 1983; Zorman, 2013; Pečjak, 1999a) soglašajo, da je 

fonološko zavedanje pomemben napovednik bralnega razvoja, posebej na zgodnji stopnji, in 

priznavajo vpliv fonološkega zavedanja na otrokov uspeh pri razvijanju osnovne 

pismenosti, kasneje pa tudi funkcionalne pismenosti, bralnega razumevanja in interesa za 

branje (Zorman, 2013). Adams (1990) meni, da je sposobnost otrokovega fonološkega 

zavedanja boljši napovedovalec uspešnosti branja kot znanje abecede ali inteligenčni količnik. 

Zgodnji pouk za fonološko zavedanje ima lahko pomemben pozitiven vpliv na razvijanje in 

dosežke bralnih zmožnosti otrok, pri katerih je tveganje, da bodo imeli bralne težave 

večje, zato so strategije za razvijanje fonološkega zavedanja v predšolskem obdobju 

odločilne za otrokov uspeh pri opismenjevanju (Eurydice, 2011). Zorman (2007, str. 94) 

meni, da je potrebno fonološko zavedanje razvijati »skozi skrbno načrtovano poučevanje in 

da ima to razvijanje pomemben vpliv na otrokove dosežke pri učenju branja in pisanja«. 

 

Z ustreznim izobraževanjem se primanjkljaji na področju fonološkega zavedanja lahko 

izboljšajo že na predšolski ravni, če so težave dovolj zgodaj sploh zaznane, to pa spodbudno 

vpliva na nadaljnji razvoj. Torgesen (1997, v Zorman, 2007) je na podlagi raziskave pri 

učencih prvih razredov, ki so imeli težave na področju dekodiranja, ugotovil, da ima pri teh 

specifičnih težavah pri učenju branja in pisanja največji učinek individualno poučevanje 

učitelja.  Po njegovih ugotovitvah je kar 75 % otrok, ki so imeli v vrtcu nižjo raven 

fonoloških zmožnosti in so bili deležni individualne pomoči, kasneje doseglo nacionalno 

povprečje. Iz tega lahko izpeljemo, da je za razvoj glasovnega zavedanja zelo pomembno: 1) 

sistematičnost, ki jo dosežemo z nadgrajevanjem vedno bolj zahtevnih vaj; 2) nazornost, ki jo 

dosežemo z uporabo sličic in predmetov za stvarno ponazarjanje glasov in 3) raznolikost 

nalog (McGuinness in McGuinness, 1998, v Zorman, 2013).  
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Dejavnosti za razvijanje fonološkega zavedanja razvijajo otroku občutek, da so besede 

sestavljene iz manjših delov. Manjši otrok zaznava celostno, zato ga privlačijo celote in ne 

sestavni deli teh celot, zato je osnovni namen razvijanja osnovne pismenosti v začetnem 

obdobju, da otroke spodbujamo k zavestnemu opazovanju glasov in primerjanju z drugimi 

glasovi v besedah. Pri tem je zaradi otrokove celostne naravnanosti pomembno, da glasov v 

začetku ne ponazarjamo s pisnimi ustreznicami, ampak z drugim strukturiranim gradivom, kot 

so kartončki, kamenčki, gumbi in drugi predmeti. Predstavili bomo nekaj značilnih dejavnosti 

za razvijanje različnih ravni fonološkega zavedanja. 

 

• Prepoznavanje mesta glasu v besedi 

 

                            
 

 

(Prim.: Otroci pobarvajo kvadratek, kjer slišijo glas O.) 

 

• Razvrščanje besed glede na to, ali vsebujejo določen glas ali ne 

 

          
 

(Prim.: Otroci obkrožijo predmete, ki vsebujejo glas z.) 

 

• Opuščanje, dodajanje, nadomeščanje glasov, zlogov, besed 

 

Prim.: V didaktični igri razstavljamo in sestavljamo, otroci »zidajo« besede s kockami, 

na katerih so napisani zlogi. Pri tem ugotavljajo, kako se posamezna beseda spremeni, 
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če ji dodajo ali odvzamejo zlog. Pri tem lahko nastanejo polnopomenske ali izmišljene 

besede. 

 

 

V pesmi Eno in drugo Miroslava Košute otroci menjujejo en glas besedi, pri čemer se 

spremeni pomen besede, pri tem pa razvijajo občutek za notranjo sestavo besed. 

Eno je slava, drugo je sliva, 

eno je glava, drugo je gliva. 

Eno je poba, drugo je roba, 

eno je šiba, drugo je šola. 

Eno je grapa, drugo je gripa, 

eno je sapa, drugo je sipa. 

Eno je repa, drugo je rupa, 

eno je kepa, drugo je kupa. 

Eno je kasa, drugo je kosa, 

eno je rasa, drugo je rosa. 

Eno je brada, drugo je Breda, 

eno je torek, drugo je sreda. 

 

• Členjenje in spajanje glasov in zlogov lahko izvajajmo na različne načine, ko 

ploskamo in zlogujemo ali glaskujemo, lahko pa uporabimo tudi druge pripomočke, ki 

ponazarjajo dolžino besede.  

     ali            

           X X                                        X X X X X 

 

MI ZA ZI MA MI MA 
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2.2.3.3 Asociativna zveza glas – črka 

 

Ena od pomembnih bralno-pisalnih zmožnosti je vzpostavljanje asociativne zveze glas – črka, 

o kateri ne moremo govoriti brez povezave s fonološkim zavedanjem, saj pomeni učenje 

glasovnih zvez med glasovi in grafičnimi simboli (Zrimšek, 2003; Zorman, 2013). 

Sposobnost glasovnega procesiranja jezika omogoča učenje asociativnih zvez med glasovi in 

pisnimi ustreznicami ter vsaj osnovno tekočnost pri dekodiranju besed in preprostih besedil 

(Križaj Ortar in Bešter, 2002). Učenje asociativne zveze glas – črka temelji na glasovnem 

zavedanju, v okviru katerega otroci ob stalni slušni in vidni analizi razstavljajo besede na 

glasove in/ali črke in obratno (Zorman, 2013). 

McGuinness in McGuinness (1998, v Zorman, 2007, str. 142) navajata, da se fonemsko in 

fonografsko zavedanje »pri nekaterih otrocih razvijata tudi brez večje pomoči staršev in/ali 

učitelja in celo navkljub učnim programom, ki v otroku razvijajo neustrezne strategije branja, 

pri večini otrok pa se fonemsko in fonografsko zavedanje kot osnova uspešnega razvoja 

(osnovne) pismenosti razvije le s programom eksplicitnega in sistematičnega razvijanja 

fonemskega zavedanja ter učenja asociativnih zvez med glasovi in njihovimi pisnimi 

ustreznicami«. Številni raziskovalci (prim. McGuinness in McGuinness, 1998; Hempenstall, 

1999, v Zorman, 2013) zagovarjajo eksplicitno in sistematično učenje asociativnih zvez med 

glasovi in pisnimi ustreznicami ter usmerjanje v stalno vidno in slušno zaznavo teh zvez, kar 

po njihovem mnenju pripomore k bolj učinkovitemu učenju branja in pisanja vseh otrok, še 

posebej pa tistih s težavami na področju začetnega opismenjevanja.  

Učenje asociativne zveze glas – črka mora izhajati iz konteksta (besede), saj posamezni 

glasovi in črke ne obstajajo ločeno od ostalih, ampak le v funkciji tvorjenja polnopomenskih 

besed (Zorman, 2013). Golli (1991) zagovarja postopno obravnavo zveze glas – črka, meni, 

naj otroci najprej spoznajo črke glasov z lažjo izgovarjavo in tiste črke, ki se lažje zapišejo, 

ter krajše besede, ki se enako izgovorijo kot napišejo (v glasovni sestavi KVKV). Kasneje, ko 

je pisanje preprostih besed že dobro usvojeno, se začne učenje pravopisnih posebnosti (Križaj 

Ortar idr., 2000).  

Golli (1991) poudarja, da je pri sistematičnem, nazornem, raznolikem, individualiziranem 

opismenjevanju, ko želimo pri otroku razvijati sočasno slušno in vidno analizo, lahko v veliko 

pomoč slikovno-črkovna stavnica, saj s pomočjo stavničnih listkov lažje in hitreje prepoznajo 

in določijo glasove, hkrati pa individualno napredujejo v pisanju in branju. Podobno razmišlja 

tudi Adams (1990), da so potrebne ločene vaje glasovnega zavedanja, saj otroku pomagajo 
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ugotoviti obstoj in naravo glasov v besedah, medtem ko jim črke pomagajo pri razločevanju 

glasov med seboj. Pisanje otrokom pomaga, saj glas lahko »materializirajo« v črko, tako glas 

»vidijo«, če pa imajo še stavnični listek, ga pa čutijo še v roki. Otroci že v predšolskem 

obdobju pišejo črke, ki jih poznajo, in jih po svoje prirejajo glasovom, ki so jih sposobni 

slišati. Domiselno črkovanje (prim. MEDT = MEDVED) se pojavi pred formalnim pisanjem, 

ko otroci pišejo v skladu s pravopisnimi jezikovnimi pravili (MEDVED) (prim. Grginič, 

2009).  

Z natančnim in sistematičnim učenjem asociativne zveze glas – črka ter usmerjanjem v vidno 

in slušno zaznavo pomagamo učencem pri učenju branja in pisanja, predvsem tistim, ki imajo 

težave na področju opismenjevanja (McGuinness in McGuinness, 1998, v Zorman, 2013).  

Dejavnosti za razvijanje asociativne zveze glas – črka se nanašajo na utrjevanje zveze med 

glasovi in črkami, razvijamo jih z raznim slikovnim gradivom, s katerim razvijamo specifične 

ravni fonološkega zavedanja in vidnega zaznavanja asociativnih zvez glas – črka.  

 

• Uporaba slikovno-črkovne stavnice omogoča nadgradnjo nalog, ki zajemajo 

določevanje števila glasov in mesta posameznih glasov v besedi, pri čemer se doda 

pisne ustreznice. Začenjamo s členjenjem in spajanjem znanih lahkih besed, v 

nadaljevanju pa uvajamo glasovno manipuliranje besed (opuščanje, dodajanje, 

nadomeščanje), pri čemer lahko nastajajo znane in izmišljene besede. Z glasovnim 

manipuliranjem z izmišljenimi besedami se učenci urijo v natančni slušni zaznavi, saj 

zaporedja glasov ne morejo ugibati iz pomena besede. 

 

• Karte s pisnimi ustreznicami glasov ali slikami lahko uporabimo pri določevanju 

prvega/zadnjega glasu v besedi, otroci npr. »izpisujejo« besede tako, da kažejo karte, 

ki ponazarjajo glasove v besedi. 

 

                   
(Prim.: Otroci npr. določijo sliko, ki vsebuje glas g.) 

 G 
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2.2.3.4 Bralno-pisalne zmožnosti 
 

Z izrazom bralno-pisalne zmožnosti označujemo otrokovo samostojno branje in pisanje. Pri 

tem je pomembno, da otrok branja in pisanja ne učimo ločeno, saj procesa potekata istočasno, 

po istem prenosniku. Otrok s pisanjem utrdi povezavo črka – glas, v mislih razčlenjuje besede 

na glasove in hkrati za seboj tudi bere. Pri pisanju pretvarjamo izgovorjene besede iz slušne 

oblike v vidno, kar pomeni, da glasovom prirejamo črke in jih zapišemo (Zrimšek, 2003). Pri 

pisanju je »nujno potrebno poznavanje glasovne vrednosti črk, pomembno pa je tudi 

obvladovanje drže telesa in pisala, orientacije na papirju in grafomotorike« (Križaj Ortar, 

2000, str. 28). 

 

Na proces branja vplivajo dejavniki, kot so znanje in predhodne izkušnje, predrazumevanje, 

prepoznavanje ali dekodiranje, miselno predelovanje, bralno razumevanje in interpretacija 

besed oz. besedila. Z miselnim predelovanjem otroci razumejo besedilo; brez tega bi bilo 

branje le mehanično. Pri tem jim pomaga slikovno gradivo oz. otrokova predstava, ki se 

nanaša na okoliščine prebranega besedila (Grginič, 2005).  

 

2.2.4 Metode opismenjevanja 

 

V preteklosti so se v skladu s tem pojmovanjem uveljavile, razvijale in dopolnjevale metode, 

s katerimi so otroci pridobili osnovno znanje branja in pisanja. Teoretično poznavanje metod 

in njihovo smotrno uresničevanje in inoviranje v praktičnem pouku še vedno velja za enega 

temeljnih znanj, ki vpliva na profesionalizacijo učiteljevega dela. Pojasnili bomo nekaj najbolj 

razširjenih metod, pri čemer izhajamo iz ideje, da uporaba posamezne izolirane metode z 

namenom poučevanja branja in pisanja izhaja iz transmisijskega modela pouka, prav tako pa 

nekritična in površna uporaba kombinacije metod brez učiteljevega dobrega poznavanja 

metod, učenčevega predznanja in upoštevanje konkretne učne situacije še ne zadošča za 

oblikovanje učinkovitega, konstruktivističnega modela opismenjevanja.  

 

2.2.4.1 Sintetične (združevalne) metode  

 

Sintetične metode so namenjene spoznavanju posameznih glasov in črk. Med njimi je 

najstarejša (uporabljali so jo že Grki in Rimljani) črkovalna metoda, pri kateri so najprej 

poimenovali vse črke abecede (a, be, ce, de …), nato pa jih vezali v večje celote ter vadili 
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zapis. To je bil za učence zelo počasen in naporen postopek, saj so učenci najprej vadili imena 

za črke, nato vezavo v nesmiselne zloge, šele nato v besede in povedi, ki so imele večinoma 

religiozno vsebino in so bile učencem nerazumljive. Na začetku so se učenci učili samo brati; 

branje in pisanje sta bili ločeni dejavnosti (Golli, 1991). Učenje po tej metodi je bilo zelo 

naporno, saj je moral učenec sam ugotoviti povezavo med imenom za črko, ki se je zelo 

razlikovala od glasu. Z današnjega vidika je sintetična metoda popolnoma neuporabna, lahko 

pa iz poznavanja njenih pomanjkljivosti opozarjamo npr. na škodljivost izgovarjave 

polglasnika ob obravnavi glasu, kar učenca ovira pri branju. 

  

Zaradi neustreznosti se je kasneje postopno uveljavila nova, glaskovalna metoda, ki je 

olajšala pouk in prinesla napredek v didaktiki branja. Leta 1802 jo je predstavil nemški šolski 

svetnik Stepani, ki je izhajal iz ideje, da je potrebno opustiti učenje imen za črke in se 

posvetiti le izgovarjavi ustreznih glasov ob zapisanih črkah. Tako so se razvijale nove 

glaskovalne sintetične metode, npr. metoda naravnih glasov, katere osnova je primerna 

zgodba ali poved, v kateri ima glas funkcijo naravnega glasu ali izraza človekovega 

razpoloženja (prim. U – pisk lokomotive) (Rostohar, 1961; Golli, 1991; Ropič, 1996). Golli 

(1991) navaja, da ta metoda zadovoljuje otrokovo potrebo po igri in je uspešna zlasti, če je 

povezana s fonografsko metodo, pri kateri je oblika črke skrita v risbi, ki ponazarja določeno 

situacijo iz zgodbe, kar omogoča asociativno zvezo glas (v zgodbi) in obliko črke (v risbi) in 

pomaga k zapolnitvi črke. Med sintetične glaskovalne metode štejemo tudi interjekcijsko 

metodo, ki ima izhodišče človeški glas oz. vzklik ob čustvih v različnih situacijah, in 

fonomimično metodo, ki ob vzklikih in drugih naravnih glasovih vključuje še gibanje (mimika 

obraza, gibanje celega telesa) in fonetično metodo, ki močno poudarja pravilno izgovarjavo 

posameznih glasov, pri čemer so pred začetkom opismenjevanja otroke učili teorijo fonetike 

(opis človekovega govornega aparata, funkcije dihanja ipd.). Učenci so morali pri tej metodi 

natančno poslušati učiteljevo izgovarjavo in opazovati njegova usta (Golli, 1991). Danes 

upoštevamo pomen glasu pri učenju črke in glasu, natančno izgovarjavo in poudarjamo 

sposobnost slušnega prepoznavanja in razločevanja glasu v okviru analitičnih metod (Zorman, 

2013). Golli (1991) navaja, da fonetična metoda spada med sintetične metode, če je čista in 

samostojna, vendar je tudi v sodobnem času uporabljena v okviru analitičnih metod. Tudi 

Ropič (1996, str. 12) meni, da so novejše variante sintetične metode »še vedno uporabne kot 

dopolnilo pri sodobnem, kombiniranem delu«. 
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2.2.4.2 Analitične in analitično-sintetične metode 

 

Pri analitičnih metodah je izhodišče celota, besedilo, poved ali beseda. Začetnik analitičnih 

metod je francoski profesor Jacotot (1770–1840). Pri nas jo je teoretično utemeljil in 

praktično uveljavil Rostohar (1961). Zagovorniki analitične metode so trdili, da ima za otroka 

smisel le celota (besedilo, poved, beseda), medtem ko posamezna črka zanje nima pomena. 

Ob tem se je postopno uveljavila tudi zahteva po slikovnem gradivu, ki je v pomoč pri 

razumevanju besedila. Besedila, ki so jih učenci obdelovali pri učenju branja, so sprva 

vsebovala vzgojno, večinoma otrokom neprilagojeno vsebino. Otroci so poved (besedilo) 

ponavljali, dokler je niso znali na pamet, za tem pa je sledila analiza in poimenovanje delov 

celote: besed, zlogov, črk in glasov. Enak postopek se je ponovil v naslednjih povedih, pri 

čemer so otroci sami ugotovili, da se določene besede, zlogi, črke ali glasovi ponavljajo 

(Golli, 1991). Pri metodi normalnih besed je v začetku obravnave pogovor ob sliki, pod katero 

učitelj napiše ime upodobljenega predmeta, v katerem se nahajata črka in glas, ki ju učenci 

obravnavajo (nova črka se nahaja med znanimi, učitelj jo poudari z barvo). Učenci tudi sami 

zapisujejo novo besedo, kasneje pa berejo in pišejo še druge besede, sestavljene iz prej znanih 

črk in novo obravnavane črke. Učiteljeva naloga je, da učencem pomagajo pri vidni in slušni 

analizi besede in da usmerjajo otroke skozi natančno glasovno in grafično analizo besed 

(Golli, 1991). Analitična metoda, ki omogoča sočasno branje in pisanje, je po mnenju Golli 

(prav tam) pomembno vplivala na nadaljnji razvoj metod opismenjevanja, saj se je iz njenih 

teorij razvila analitično-sintetična metoda. 

Analitično-sintetična metoda se je pojavila v 19. stoletju zaradi pomanjkljivosti uporabe samo 

sintetičnih ali analitičnih metod, uveljavila jo je avstrijska avtorica S. Schmölzer in prevladuje 

v šolski praksi opismenjevanja tudi v sodobnem času (Golli, 1991; Zorman, 2013). Ta metoda 

vsebuje elemente tako sintetične kot analitične metode. Zagovorniki te metode poudarjajo, da 

je poleg analize potrebna tudi sinteza. Učenci razlikujejo glasove med seboj, jih prepoznavajo 

v besedah, iščejo enake glasove tudi v drugih besedah, in sicer na začetku, sredini in na 

koncu, analizirajo besede na glasove ipd. Nato spoznavajo še črke, ki ustrezajo določenim 

glasovom. Pri tej metodi je pomembno, da vsako novo črko spoznajo v sklopu ostalih znanih 

črk v besedi. Običajno so združene v vzorčni povedi. Prim: ANA IMA KOLO (v tem primeru 

je nova črka K). Golli meni, da je pri analitično-sintetični metodi v veliko pomoč slikovno-

črkovna stavnica, ki omogoča hitro in zanesljivo napredovanje do logičnega pisanja in branja 

v večjem črkovnem obsegu (Golli, 1991). Prednosti te metode so, da učenec obravnava 

besedo kot celoto, pri čemer poteka proces učenja branja od otroku znanih prvin (poved, 
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beseda), proti manj znanim (glas, črka), pri tem so obravnavani glasovi del konteksta in ne 

umetno ustvarjeni, kot je značilno za metodo naravnih glasov (Zorman, 2013). 

 

2.2.4.3 Celostne ali globalne metode  

 

Celostne metode temeljijo na takojšnjem branju celotnih besed in povedi. Zagovorniki 

celostne metode branja se nanašajo na novejša spoznanja o razvoju pismenosti, in sicer, da so 

otroci v svojem neposrednem okolju obkroženi s priložnostmi za branje (napisi na embalaži, 

prometni znaki, plakati, televizije, računalniki, različne vrste tiska …). Učenci pri tem celote 

dalj časa ne analizirajo na sestavne dele, ampak besede le večkrat ponovijo in si jih tako 

zapomnijo, po določenem času pa sami ugotovijo, da se deli besed (zlogi, črke, glasovi) 

ponavljajo. Nove besede učenec spoznava s pomočjo vidnega slovarja (kartončki s sličicami 

in pripadajočimi besedami). Različni avtorji zagovarjajo različna izhodišča za branje (ali naj 

bodo to stavki, besede, kratko berilo, pesmica), pri tem je tudi ključno vprašanje, kdaj začeti z 

analizo, ki je po mnenju različnih avtorjev (prim. Golli, 1991; Zorman, 2013) nujna. 

Uveljavljena je predvsem v konvergentni pedagogiki, ki sta jo razvila zakonca Wambach. S 

celostno metodo naj bi spodbujali smiselno branje že na zgodnji stopnji pismenosti, vendar 

nekateri avtorji (npr. Golli, 1991; Zorman, 2013) opozarjajo na negativne posledice njene 

uporabe pri nekaterih učencih, še posebej pri učencih s specifičnimi težavami pri branju in 

pisanju. Golli (1991) je celostno metodo kritično ovrednotila in meni, da tako kot celostne 

slike besed otroci poznajo tudi posamezne dele (črke), npr. posamezne črke v svojem imenu, 

posamezne črke na tipkovnici, v knjigi ipd. Zavrača trditve zagovornikov globalne metode, da 

je otrokovo zaznavanje celostno z obrazložitvijo, da je večina otrok okrog dopolnjenega 6. 

leta starosti sposobna analizirati izgovorjene besede in glasove, še lažje pa zapisane besede in 

črke, saj so še bolj nazorne. Navaja tudi težave, ki se lahko pojavijo ob zavlačevanju z analizo 

na manjše dele (črke, glasove), predvsem pri pisanju (učenci izpuščajo črke, napišejo napačne 

ipd.), pri branju pa je težava lahko v tem, da besede ugibajo glede na zunanjo podobo 

(podobnost črk, dolžino besede, podobni začetki) (prav tam). 

Kombinacija metod, kot so globalna in analitično-sintetična, po mnenju Golli (1991) otrokom 

omogoča zanesljivo ter natančno branje in pisanje, saj z globalno metodo na začetku šolanja 

ne prekinjamo otrokovega predšolskega razvoja pismenosti. V predšolskem obdobju namreč 

otroci celostno berejo znane napise v svojem okolju. Spoznavanje posameznih glasov in njim 

pripadajočih črk po analitično-sintetični metodi omogoča otroku natančno branje in pravilen 

zapis. Ta metoda je ustrezna za našo pisavo, saj le ta temelji na abecednem principu, prav tako 
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je ustrezna za naš jezik, saj ima bogato oblikoslovje (prav tam). Tudi Chall (1983) in drugi 

strokovnjaki so na osnovi številnih raziskav ugotovili, da ena prevladujoča metoda ne 

zadostuje za uspešno učenje branja in pisanja. Chall zagovarja kombinacijo globalne in 

analitično-sintetične metode. Zato morajo imeti učitelji obsežno znanje različnih 

opismenjevalnih metod, poznati pa morajo tudi otrokov razvoj pismenosti (od predšolskega 

obdobja naprej).  

Pri nas je D. Golli oblikovala Program individualiziranega opismenjevanja, ki ga je razvila v 

okviru Pedagoškega inštituta v Ljubljani in ga vnesla v praktični pouk. Njena glavna 

izhodišča so, da moramo pri opismenjevanju upoštevati (ne zahtevati) otrokove izkušnje ter 

predznanje branja in pisanja, predlaga kombinacijo naravnega in sistematičnega učenja, pri 

čemer močno zagovarja fleksibilnost v izbiri učnih metod in njihovo prilagajanje potrebam 

učencev, tako da sistematično opismenjevaje »ne moti otrokovega veselja pri dojemanju in 

sporočanju« (Golli, 1991, str. 7). Po njenih ugotovitvah poleg naštetih dejavnikov 

individualiziran pouk začetnega branja in pisanja omogoča opismenjevanje po analitično-

sintetični metodi z uporabo slikovno-črkovne stavnice kot pomembnim učnim pripomočkom, 

ki omogoča individualizacijo dela.  

 
 

2.2.5 Pristopi k opismenjevanju 

 
 

2.2.5.1 Šola Marije Montessori  
 

Marija Montessori je bila prepričana, da lahko ljudje medsebojne odnose in oblike 

sodelovanja med narodi izboljšajo z vzgojo, zato je sistematično in kompleksno reformirala 

vzgojo. V ospredju je vzgoja za mir. Izhaja iz domneve, da se otrok ne uči, ampak svoje 

znanje in osebnost postopoma gradi z izkušnjami v odnosih s stvarmi in ljudmi. Govori o 

»srkajočem umu«, ki je ustvarjalen in ima sposobnost predelovanja podatkov iz realnosti, pri 

čemer ustvarja inovativen pogled na svet. Vodilo njene šole je »Pomagaj mi, da naredim 

sam«. Glavni spremljevalci otrokovega samostojnega dela so okolje, učitelj, ki to okolje 

pripravi, in razvojno gradivo. Okolje mora biti skrbno pripravljeno in mora vsebovati sredstva 

za samo vzgojo, ki so rezultat znanstvenega raziskovanja, in je preizkušeno v učnem procesu. 

To gradivo je ključno za otrokov razvoj, saj ga z rokami in razumom obdeluje s pomočjo 

poskusov in napak in brez pomoči učitelja. Učitelj je le posrednik, ki pripravlja okolje, otrok 

pa je aktiven člen v procesu samovzgoje, ki spoštuje red in organizacijo dela.  
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Opismenjevanje po Mariji Montessori lahko razdelimo na tri dele. Prvi se nanaša na 

mehanizem pisave, ki loči dve obliki. Prva pomeni pripravo na pisanje, druga pa se nanaša na 

pisanje in risanje različnih oblik posameznih črk abecede. To naj bi se vadilo in utrdilo že pri 

štirih letih, saj je po mnenju Montessorijeve to najbolj primerno obdobje, ko ima otrok še 

nekoordinirano, vendar gibko roko, vodi pa ga neustavljiva želja po dotikanju in ustaljenosti 

različnih gibov. Otroci se v tej šoli pripravijo na pisanje tako, da izvajajo premikanje rok v 

različne smeri, ki jih neprenehoma ponavljajo, pri čemer se nezavedno pripravljajo na pisanje. 

Pri pripravi na pisanje si otroci pomagajo z različnimi pripomočki, ki spodbujajo gibanje in 

koordinacijo roke (na primer šablone z geometrijskimi liki, karte s črkami iz smirkovega 

papirja ipd.). Ko otroci obvladajo rokovanje s pisali, se začnejo učiti samoglasnike, za tem 

soglasnike, pri čemer izgovarjajo glasove in jih takoj povežejo z besedami, zloge pa 

izgovarjajo po fonetični metodi. Poučevanje nadaljujejo v treh stopnjah: 1) vid in dotik, 

povezana z glasovi abecede, pri tem otrok tipa določeno črko, ki jo izgovori učitelj, in shrani 

njeno obliko v mišični spomin, ki ga poveže z glasom; 2) zaznavanje: pri tem je otrok 

sposoben primerjati in prepoznati oblike črk, ko sliši ujemajoči glas in 3) govor: otrok zna 

izgovoriti glas, ki pripada določeni črki.  

                                    

Slika 1: Primer razvijanja zmožnosti slušnega 
razločevanja prvega, srednjega in zadnjega glasu v 
besedi skupaj z ustrezno pisno ustreznico (veliko in 
malo tiskano črko). 
 

Slika 2: Otrok s tipanjem prepoznava velike in 
male tiskane črke hkrati.  

Vir: http://montessorignezdo.si/prvi-srednji-zadnji/.  

http://montessorignezdo.si/prvi-srednji-zadnji/
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Drugi del opismenjevanja predstavlja sestavljanje besed, ki poteka že takoj, ko otrok pozna 

nekaj samoglasnikov in soglasnikov. Učitelj izgovori neko besedo, ki jo analizira tako, da 

izgovarja glasove ločeno, ob tem pa vzame konkretno črko in postopno sestavi besedo: M – A 

– M – A. Že po nekaj urah učenci sami sestavljajo besede, saj sami ugotovijo, na kakšen način 

so glasovi in simboli povezani. 

 

 

 

 

Slika 3: Globalno branje – otrok poišče 

ustrezne besede za predmete. 

Vir: http://montessorignezdo.si/prvo-

branje/.  

Tretji del se imenuje eksplozija pisanja, v kateri se psihološke in fiziološke aktivnosti, ki smo 

jih prej pridobivali ločeno, združijo. Takrat otrok, ne da bi mislil na to, izpolni geometrijske 

like s pravimi, ravnimi črtami, črke z zaprtimi očmi s prstom riše po zraku, samostojno 

sestavlja besede, kar otroka zelo motivira. Marija Montessori je ugotovila, da branje in pisanje 

nista vedno hkratni dejavnosti in da je pisanje pred branjem, pri čemer metoda poučevanja 

pisanja pripravi pot za branje.  

 

2.2.5.2 Konvergentna pedagogika (Wambach) 

 

Avtorja tega koncepta sta zakonca Wambach, pedagoga iz Belgije. Koncept konvergentne 

pedagogike je nastajal po zaslugi številnih raziskav in prakse poučevanj, dela z učenci 

različnih kultur in jezikov, pa tudi animacij, seminarjev za izobraževanje učiteljev in 

vzgojiteljev. Konvergentna pedagogika predstavlja sintezo modernih tokov v psihologiji, 

pedagogiki, antropologiji in biologiji. Njen cilj je pomagati otroku, da gradi strategije 

organizacije in globalnega znanja, tako da zagotavlja metodološko koherenco, omogoča 

graditev strategij zaznavanja, razumevanja in strukturiranja informacij iz okolja, spodbuja 

kreativnost otroka za ustvarjanje novih struktur (Samec, Wambach, 2001).  

http://montessorignezdo.si/prvo-branje/
http://montessorignezdo.si/prvo-branje/
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Konvergentna pedagogika na povezovalen in celosten (od celote k detajlom) način spodbuja 

razvoj različnih sposobnosti: poslušanje, boljše spoznavanje sebe in drugih, razvijanje 

intuicije in ustvarjalnosti, občutljivost za ritem, globalno zaznavanje, predvidevanje ipd., 

poudarek pa daje tudi na zgodnjem učenju tujega jezika. Pri vsem tem ima pomembno vlogo 

izraz telesa ob glasbi (ITG), ki se lahko izvaja kot samostojna dejavnost ali pa kot del 

konvergentne pedagogike; pri tem sledimo globalnemu cilju: socializaciji. Vaje izraza telesa 

ob glasbi (ITG) so osnova telesne, moralne, kulturne, estetske in jezikovne vzgoje otroka. ITG 

je osnovna dejavnost osvobajanja in grajenja osebnosti, združuje dejavnost in misel, telo in 

duha. Telesni izraz ob glasbi spodbuja naše čute in s tem omogoča spoznavanje sveta in 

razvijanje abstraktnega mišljenja. ITG in konvergentna pedagogika sta neločljivo povezana, 

izvajanje konvergentne pedagogike brez ITG ni mogoče, medtem ko dejavnost ITG lahko 

izvajamo tudi kot samostojno dejavnost (Wambach, 1999). 

Mentalno in čustveno življenje otroka je tesno povezano z njegovim telesnim razvojem. 

Zahvaljujoč telesnemu razvoju se otrok postopoma zave svojega jaza, razvije odnose z 

drugimi in gradi znanje o svetu. Med petim in sedmim letom otrok preživlja pomembno 

obdobje v svojem razvoju – prehod od globalnega k analitičnemu zaznavanju. Vaje telesnega 

izraza v glasbi otroku pomagajo, da postopno razvije svojo telesno shemo, tj. uravnovešeno 

reševanje konfliktov med njegovim jazom in zunanjim svetom. Pri razvoju telesne sheme je 

odločilna ureditev dejavnikov: poznavanje lastnega telesa, orientacija, lateralizacija, časovna 

prostorska strukturacija. Posledice slabo razvite telesne sheme so: težave v zaznavanju in 

strukturiranju časa in prostora, težave telesne koordinacije, inhibicija, nezaupanje in 

agresivnost v odnosu do drugega (Wambach, 1999). 

Po konvergentni pedagogiki prevladuje globalna metoda začetnega opismenjevanja v okviru 

projektnega dela in diferenciranega pouka. Njuna teza je, da je človek povezan z jezikom in se 

z osvobajanjem govora tudi sam osvobaja, pri čemer lažje sporazumevanje s svetom vpliva na 

izgradnjo in rast osebnosti (prav tam). Po Wambachovem pristopu je začetno opismenjevanje 

integrirano in se povezuje tudi z drugimi predmeti, npr. spoznavanje okolja, glasba, tuji jezik.  

Pri razvoju začetne pismenosti so pomembne tri faze: prva je osvobajanje govora, v kateri se 

otrok najprej orientira na svojem telesu in v prostoru, kar otrok razvija z gibanjem in 

izražanjem v glasbi in drugih različnih dejavnostih. Wambach (Wambach in Wambach, 1999) 

pod izrazom »jezikovna kopel« razume dejavnosti, ki učencem omogočijo, da določijo pomen 

besedilu, s katerim so soočeni: v funkcijskih situacijah v šoli (učiteljev govor, pogovor, 
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navodila, razlaga) ter pri dejavnostih, posebej namenjenih tej vlogi. »Jezikovna kopel« 

vključuje učiteljevo branje pravljice, ob katerem učitelji ustvarjajo ugodno čustveno ozračje, 

pri katerem se otroci identificirajo z glavnimi junaki in sproščajo predstave, ki jih nosijo v 

sebi. Ob poslušanju naj bi otrok postopno usvojil različne komponente strukture besedila, kar 

naj bi razvijalo sposobnost, da otroci predvidijo smisel besedila, kar naj bi imelo odločilen 

pomen za hitro branje. Branje pravljice lahko poteka v maternem ali tujem jeziku in 

predstavlja izhodišče za številne druge dejavnosti, v katerih se otroci na različne načine 

izražajo. Pomembno sestavino predstavlja gibanje – izraz ob glasbi, saj na ta način otroci 

podoživijo obravnavano besedilo, in igra vlog, po kateri otroci sami pripravijo govorjeno 

besedilo, pri čemer govorijo v tretji osebi, povedi morajo med seboj logično povezovati in 

upoštevati makrostrukturo besedila. V tej dejavnosti ima pomembno vlogo učitelj, saj mora 

učence usmerjati k samostojnemu tvorjenju govorjenega besedila, preden preidejo na pisanje. 

Učenci besedilo narekujejo učitelju, ta pa predlaga spremembe. Učenci in učitelj tako skupaj 

oblikujejo besedilo, ki je razumljivo nekomu, ki ne pozna zgodbe.  

Druga stopnja je tvorjenje in strukturiranje besedila. Pri tem poudarjajo organizacijo takih 

aktivnosti, ki pomagajo otrokom, da presežejo egocentrično stopnjo in se psihološko ter 

jezikovno pripravijo na branje. Pri učenju jezika močno poudarjajo učenčeve pretekle 

izkušnje in jih smiselno vključujejo v nadaljnje delo, kljub temu poudarjajo globalno metodo 

opismenjevanja in funkcionalno branje, saj učenci že od samega začetka sodelujejo v 

opismenjevalnih aktivnostih z namenom, da bi opravili neko nalogo. Tudi pri tem pristopu k 

opismenjevanju ima pomemben vpliv dobro pripravljeno opismenjevalno okolje z že 

pripravljenimi kartotekami, karticami ipd. Posebnost tega pristopa je, da daje poudarek na 

vajah za hitro branje in širjenje vidnega razpona, kar izhaja iz rezultatov francoskih raziskav, 

da se pogled tako pri hitrih kot pri počasnih bralcih giba enako hitro.  

 

 

Slika 4: V kartoteki so zbrane besede, ki se začnejo na 

določeno črko. 

Vir: http://www.c00lsch00l.eu/CoolPool/coolhouse.php.  

Tretja faza je globalno branje, pri katerem učitelj na plakat napiše sprva krajše nato daljše 

besedilo, ki ga učitelj odkriva in zakriva po svoji presoji glede na to, katere besede učenci že 

http://www.c00lsch00l.eu/CoolPool/coolhouse.php
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odkrijejo, pri čemer postopoma odkrivajo globalen pomen. Pri tem je pomembno tudi skupno 

branje besedil, ki poteka ob vidni in slušni podpori (npr. učitelj kaže na besede in jih glasno 

izgovarja).  

 

2.2.6 Vpliv konstruktivizma na opismenjevanje v novejših učnih 

načrtih za slovenščino 

 

S prenovo šolskega sistema v devetdesetih letih prejšnjega stoletja so se v našem prostoru 

uvedle spremembe, ki se nanašajo na organizacijske vidike, npr. obvezno šolanje se je 

podaljšalo navzdol za vse otroke, ki so v koledarskem letu vstopa v šolo dopolnili šest let, v 1. 

razredu osnovne šole hkrati poučujeta učitelj razrednega pouka in vzgojitelj predšolskih otrok, 

lahko pa tudi dva učitelja razrednega pouka, pri čemer drugi učitelj oz. vzgojitelj predšolskih 

otrok poučuje polovico ur pouka (Bela knjiga, 1995). Vsebinske spremembe, ki jih prinaša 

prenova šolskega sistema, pa se nanaša predvsem na prenovo učnih načrtov, tudi slovenščine, 

kar prinaša pomembne spremembe tudi na področju opismenjevanja.  

Predstavili bomo spremembe v opismenjevanju, ki jih prinašata zadnja Učna načrta za 

slovenščino (2002 in 2011), pri čemer se bomo osredinili na nekatere splošne spremembe, ki 

so povezane z vplivom konstruktivizma in na tiste vsebine, ki se nanašajo na razvoj zmožnosti 

branja in pisanja v prvem razredu. 

Učna načrta za slovenščino (2002, 2011) upoštevata spoznanja sodobnih raziskav na področju 

učenja branja in pisanja, da se »otrokova sporazumevalna zmožnost razvija v medsebojni 

povezanosti z razvojem mišljenja in zorenja« (Učni načrt za slovenščino, 2011, str. 98). S 

tem so povezane tudi opredelitve, katera znanja in spretnosti ter miselne operacije pogojujejo 

lažje in učinkovitejše učenje branja in pisanja (Zorman, 2013). Na spremembe v 

opismenjevanju so zagotovo vplivali tudi rezultati nekaterih mednarodnih raziskav. Rezultati 

bralne pismenosti PIRLS leta 2001 in 2006 ter raziskava PISA pri bralni pismenosti leta 2006 

in 2009 kažejo na slabše dosežke slovenskih učencev, zato so Slovenijo spodbudili k iskanju 

rešitev pri doseganju kakovostnega znanja na področju slovenščine. 

• V obeh učnih načrtih se slovenščina povezuje z ostalimi predmetnimi področji tako na 

ravni vsebin kot na konceptualni ravni, saj je slovenščina v šolah v RS jezik 

pedagoškega sporazumevanja oz. učni jezik (Bešter Turk, 2011).  

 



70 
 

• Temeljni cilj jezikovnega pouka v teh načrtih je bil usmerjen v razvijanje funkcionalne 

pismenosti, se pravi v »vzgajanje uporabnikov slovenskega knjižnega jezika, tj. 

poslušalcev, govorcev, sogovorcev, bralcev, piscev, dopisovalcev (ne pa v vzgajanje 

poznavalcev jezika)« (Bešter Turk, 2011, str. 47). »Učenci se učijo uporabljati ustna in 

pisna besedila v različnih okoliščinah in za različne namene.« (Učni načrt za 

slovenščino, 2002, str. 93). 

 
• V obeh učnih načrtih je v didaktičnih priporočilih predvidena aktivna vloga učencev, 

ki čim bolj samostojno gradijo svoje znanje, sodelovalno učenje in drugačno vloga 

učitelja kot doslej. 

 
• V obeh učnih načrtih je oblikovan komunikacijski model pouka, pri katerem je v 

ospredju razvijanje učenčeve sporazumevalne zmožnosti z upoštevanjem 

enakomernega razvijanja vseh štirih sporazumevalnih dejavnosti: poslušanje, 

govorjenje, branje in pisanje. V tem modelu je besedilo »izhodišče in cilj« pouka; zato 

so skoraj pri vsakem sklopu po triletjih navedene besedilne vrste, ki se jih učenci učijo 

sprejemati in/ali tvoriti. Učenci razvijajo sporazumevalno zmožnost tako, da aktivno 

sprejemajo (poslušajo oz. gledajo/berejo) besedila različnih vrst in jih tvorijo 

(govorijo/pišejo). 

 

• V obeh učnih načrtih je v sklopih poudarjena procesnost, kar pomeni, da je navedeno, 

kako priti do cilja z dejavnostmi, npr. kaj naj učenci delajo pred poslušanjem/branjem 

besedila, kaj med tem in kaj po tem.  

 
• V Učnem načrtu za slovenščino 2002 se prvič pojavi razvijanje metajezikovne 

zmožnosti, tj. razvijanje teoretičnega znanja o sprejemanju in sporočanju, o besedilnih 

vrstah, jeziku, slogu ipd. in predvideva razmišljanje učencev o tem, kako se 

sporazumevajo, kako vrednotijo in načrtujejo svoj učni proces, se učijo učiti, razvijajo 

odgovornost za razvijanje svojih zmožnosti, kar se pojavi v Učnem načrtu za 

slovenščino 2011.  

 
• V Učnem načrtu za slovenščino 2011 se prvič pojavijo izbirne vsebine (30 %), ki jih 

učitelj izbira glede na interese učencev (npr. opis sebe/druge osebe, svojega 

delavnika/delavnika druge osebe, predmeta/igrače …). 
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• Po obeh učnih načrtih začetno opismenjevanje traja tri leta, torej je predvideno, da 

učenec razvije začetno pismenost do konca 1. triletja. 

 

• Cilji in vsebine v sklopih so navedeni stopenjsko, po triletjih se koncentrično 

nadgrajujejo, pri tem je razlika med Učnim načrtom 2011, kjer so cilji predstavljeni po 

triletjih, ne pa ločeni po razredih, kot so bili v Učnem načrtu za slovenščino 2002. To 

učitelju omogoča avtonomnost obravnave učnih ciljev in vsebin ter s tem 

individualizacijo pouka, saj se tako znotraj cilja, ki je predviden, da ga učenci 

obvladajo v obdobju prvega triletja, lahko lažje prilagodi zmožnostim konkretnih 

učencev in njihovem tempu izgrajevanja znanja.  

 
• V Učnem načrtu za slovenščino (2011) zasledimo bolj jasno opredelitev, kako lahko 

individualizirano pristopamo k začetnemu opismenjevanju, čeprav poudarkom na 

individualiziranem opismenjevanju lahko sledimo že v prejšnjem učnem načrtu. Za 

primer navajamo operativni cilj INDIVIDUALIZIRANO, POSTOPNO IN 

SISTEMATIČNO RAZVIJANJE ZMOŽNOSTI BRANJA IN PISANJA BESEDIL, 

kjer so navedene tri faze oz. dejavnosti začetnega opismenjevanja (Bešter Turk, 2011, 

str. 57–58): 

 

1) Sistematično razvijajo predopismenjevalne zmožnosti, tj.: 

•  vadijo vidno razločevanje, 

•  vadijo slušno razločevanje in razčlenjevanje, 

•  vadijo orientacijo na telesu, v prostoru in na papirju, pravilno držo telesa in pisala ipd. 

2) Če imajo oz. potem ko imajo ustrezno razvite predopismenjevalne zmožnosti, sistematično 

razvijajo tehniko branja in pisanja (najprej s tiskanimi črkami, nato s pisanimi).   

3) Če imajo oz. potem ko imajo ustrezno usvojeno tehniko branja in pisanja, sistematično 

razvijajo zmožnost branja z razumevanjem in zmožnost pisanja preprostih besedil, tj.: 

• tiho oz. šepetajoče berejo krajša, svoji starosti ustrezna besedila (objavljena v raznih 

medijih), in sicer: /.../ 

Pred branjem se pripravijo nanj. 
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Med branjem skušajo biti pozorni predvsem na pomensko stran besedila; če je potrebno, 

besedilo berejo večkrat. 

Po branju sodelujejo v pogovoru o prebranem besedilu: 

•  razčlenjujejo, obnovijo in vrednotijo prebrano besedilo, 

•  predstavljajo svoje doživljanje besedila in branja, 

•  vrednotijo svojo zmožnost branja enogovornih neumetnostnih besedil, 

•  se pripravijo na pisanje podobnega besedila (če je to načrtovano v naslednji točki),  

•  tvorijo kratka in preprosta zapisana besedila, in sicer: 

/.../ 

Pred pisanjem se pripravijo nanj. 

Med pisanjem pazijo na ustreznost, razumljivost in jezikovno pravilnost besedila ter na 

čitljivost in estetskost zapisa. 

Po pisanju: 

•  primerjajo svoja besedila, jih presojajo in izboljšujejo, 

•  predstavljajo svoje občutke, 

•  vrednotijo svojo zmožnost pisanja besedil. 

 

V Učnem načrtu za slovenščino (2011) je poudarjeno, da »učenci prehajajo skozi 

navedene faze glede na razvite veščine, spretnosti in zmožnosti ter glede na svoje 

znanje branja/pisanja (tj. šele tedaj, če oz. po tem, ko imajo ustrezno razvito 

predhodno zmožnost). Zato naj učitelj na začetku vzgojno-izobraževalnega obdobja in 

tudi sproti pri vsakem učencu preverja razvitost veščin, spretnosti in zmožnosti, 

potrebne za branje/pisanje, nato pa naj za vsakega učenca izdela individualen načrt 

razvijanja zmožnosti branja in pisanja. Ob tem naj pri učencih razvija zanimanje za 

branje« (Učni načrt za slovenščino, 2011, sr. 9). 
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• Individualizacijo didaktičnih oblik in metod ter upoštevanje individualnih značilnosti 

predvidevata oba učna načrta, poudarek je na prostih in spontanih oblikah, zlasti 

didaktični igri, in novih pristopih (sodelovalno učenje, projektno delo). Prav tako je v 

obeh priporočena kombinacija frontalnega poučevanja z različnimi oblikami 

individualnega in skupinskega dela. 

 
• V Učnem načrtu za slovenščino 2002 je bilo predvideno, da se učenci v 1. razredu 

zgolj pripravljajo na pisanje in branje, ki zajemajo razvijanje zmožnosti učencev za 

slušno zaznavanje (prim. poslušajo različne zvoke, posamezne besede in povedi, v 

njih prepoznavajo in ponavljajo zloge in njihovo zaporedje, začetni/končni zlog, 

začetni/končni glas, glasove in njihovo zaporedje), za vidno zaznavanje, osnove 

pisanja (drža telesa in pisala, orientacija, grafomotorične vaje, pisanje od leve proti 

desni ter od zgoraj navzdol in poteze, ki tvorijo prvine črk in števk), za vaje za 

sledenje in zaporedje, ki so namenjene otrokovemu zavedanju zaporedja elementov, 

kar je potrebno pri sledenju zaporedja črk in za vezavo pri branju (Učni načrt za 

slovenščino, 2002; Križaj Ortar idr., 2000). V prvem razredu je bil večji poudarek na 

poslušanju in govorjenju, medtem ko je bilo v 2. razredu predvideno sistematično 

opismenjevanje z obravnavo črk treh abeced (velike tiskane črke, male tiskane črke in 

male pisane črke) in urjenje tehnike pisanja in branja (z razumevanjem), poudarek je 

bil torej na branju in pisanju, v 3. razredu pa je bil delež vseh komunikacijskih 

zmožnosti približno enak, branje z razumevanjem pa učenci nadgrajujejo na primeru 

zahtevnejših besedil ter spoznajo še velike pisane črke. »Izogibanje« črkam v prvem 

razredu je bilo po mnenju številnih učiteljev in didaktikov nepotrebno zavlačevanje, 

kar je imelo posledice tudi na motivacijo učencev (prim. Saksida, 2010), pri čemer se 

Saksida (prav tam) sprašuje, ali so pričakovanja v napredku glede pismenosti 

predvsem v prvem razredu dovolj visoka. 

  

• V Učnem načrtu za slovenščino (2002) je bila najbolj priporočena kombinirana 

analitično-sintetična metoda opismenjevanja z elementi globalne metode. Učni načrt je 

predvideval različno dolgo fazo sistematičnega abecednega opismenjevanja glede na 

različno predznanje. V njem je tudi že poudarjeno individualizirano opismenjevanje s 

samostojnim delom (npr. s stavnico, prostim pisanjem ipd.) za učence, ki imajo več 

predznanja pisanja in branja, in za učence, ki hitreje napredujejo.  
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Če povzamemo primerjave obeh učnih načrtov, lahko ugotovimo, da oba (funkcionalno) 

pismenost pojmujeta ne samo v ožjem smislu (znati brati in pisati), ampak kot 

sporazumevalno zmožnost, kar je tudi eden od temeljnih ciljev jezikovnega pouka pri 

predmetu slovenščina: razvijati zmožnost kritičnega sprejemanja (poslušanja/branja) različnih 

besedil in zmožnost tvorjenja (govorjenja/pisanja) besedil različnih vrst. Medtem ko sta v 

Učnem načrtu za slovenščino 2002 že upoštevani stopenjskost (koncentrično nadgrajevanje 

ciljev in vsebin) in procesnost (z učenčevimi dejavnostmi do cilja), so v posodobljeni Učni 

načrt 2011 vključena še nova strokovna spoznanja, kot so npr. poleg vsebinskih ciljev tudi 

strateški, izbirnost vsebin in individualizacija pouka (Bešter Turk, 2011). S prenovo učnih 

načrtov se je učenje črk iz drugega »premaknilo« v prvi razred, medtem ko naj bi učenci na 

koncu 2. razreda praviloma že usvojili temeljno tehniko branja in pisanja, v 3. razredu pa 

branje in pisanje predvsem utrjevali in izboljševali (Učni načrt za slovenščino, 2011). 

 

2.2.7 Učitelj – oblikovalec spodbudnega opismenjevalnega učnega 

okolja v 1. razredu 

 

Pri zasnovi opismenjevanja v prvem razredu devetletke je ključno vodilo to, da  ne zaviramo 

otrokove spontane (v predšolskem obdobju razvijajoče se) motivacije za branje in pisanje, 

ampak ob upoštevanju individualnih razlik med prvošolci nadgrajujemo njihove zmožnosti v 

smeri sistematičnega spoznavanja tiska, črk in glasov ter samostojnega branja in pisanja 

(Saksida, 2007). V začetku prvega razreda se učitelj sreča z otroki, ki imajo lahko zelo 

različno razvite predopismenjevalne sposobnosti (prim. Jurišić, 2011), zato je njegova vloga 

pri oblikovanju spodbudnega individualiziranega učnega okolja v prvem razredu še posebej 

pomembna. Kot je navedeno v Učnem načrtu za slovenščino (2011), mora opismenjevanje v 

prvem razredu izhajati iz stvarne ocene zmožnosti otrok, pri čemer učitelj na ustrezen način 

preveri predznanje učencev pred načrtovanjem opismenjevalnih dejavnosti. Pri tem je 

potrebno poudariti, da se individualizacija učnega okolja ne nanaša le na otroke z manj 

razvitimi predopismenjevalnimi zmožnostmi, ampak tudi na tiste, ki že pišejo in berejo (z 

velikimi in malimi tiskanimi črkami) in zato potrebujejo ustrezne izzive za nadaljnje 

razvijanje pismenosti (Saksida, 2010).  

Učiteljeva vloga pri oblikovanju ustreznega spodbudnega opismenjevalnega okolja je 

prepletena s številnimi kompetencami: učitelj mora dobro poznati razvoj pismenosti in 

prepoznati stopnjo, na kateri se vsak posameznik trenutno nahaja, prav tako mora biti 

opremljen s številnimi znanji, ki se povezujejo s konkretnim načrtovanjem pouka. Pri tem 
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imajo pomembno vlogo učiteljeva pojmovanja pouka in pričakovanja, saj se učitelji, ki 

verjamejo, da se učenci lahko učijo v socialnih interakcijah, zelo razlikujejo od tistih, pri 

katerih se učenci učijo skozi dril in vajo (Mandel Morrow, 2000).  

Številni avtorji (prim. Browne, 1998) poudarjajo pomen bogatega in skrbno pripravljenega 

opismenjevalnega okolja, opremljenega z raznolikimi materiali in predmeti, povezanimi s 

pismenostjo (npr. napisi v učilnici, tabele, naslovi, seznami, slikovno gradivo in embalaža z 

napisi, recepti, revije, imeniki ipd.). Takšno okolje omogoča funkcionalno (upo)rabo 

pismenosti in je vir za samostojno in sodelovalno delo učencev, kar omogoča njihovo 

ustvarjalnost. Predmeti, kot so lutke, gledališki rekviziti, spodbujajo pripovedovanje in 

razumevanje, kar jim pomaga pri pismenih aktivnostih. 

En vidik v naprej pripravljenega učnega gradiva je raziskovanje različnih žanrov besedil 

(recept, jedilnik, urnik, seznam …), pri tem učenci besedila v medsebojnem sodelovanju 

raziskujejo, čemu so namenjena, katere zahteve ima zapis, kako mora biti oblikovan, kaj mora 

biti napisano, njihovo predstavo postopoma usklajujejo in dopolnjujejo v sprejemljivo obliko, 

ki jo lahko predstavijo tudi drugim, se pravi postajajo samostojni avtorji besedila (Rowe, 

2000). Pri tem bi izpostavili vidik učiteljevega sprejemanja nekonvencionalnih tekstov in 

razumevanja kot postopnega procesa izgrajevanja učenčevega znanja v nasprotju s 

kritiziranjem in podajanjem pravilnih vzorcev zapisov.  

Mandel Morrow (2000) meni, da dobro opremljeni in načrtno pripravljeni opismenjevalni 

kotički (knjižni kotiček, dramski, avtorski stol, ipd.), spodbujajo govorno komunikacijo in 

pospešujejo sodelovalno učenje. Uporaba različnih pismenih pripomočkov, kot so položnice, 

računi, recepti, koledar ipd. prikličejo otroku zmožnost za pripovedovanje in ga spodbudijo k 

pisanju za različne namene. Ena od težjih nalog v upravljanju kotičkov je, ko so učenci sami 

in delajo v kotičkih samostojno, saj je učitelj prisoten le pri manjši skupini otrok. Učitelj mora 

učence postopno izuriti v samostojnosti preko postopnega nadgrajevanja nalog, ki so 

ponujene v kotičkih. Vsaka naloga je nadgradnja prve in zato so jo učenci sposobni izpeljati. 

Če so otroci aktivno vključeni v aktivne izkušnje, ki so izziv, prinesejo tudi uspešne rezultate. 

Pri tem je zelo pomembno učiteljevo spremljanje učenčevih dosežkov in dajanje povratne 

informacije. Zato morajo učitelji imeti znanje o strategijah pismenosti in kako organizirati in 

upravljati učenje (Mandel Morrow, 2000).  

Del opismenjevalnega učnega okolja predstavlja tudi uporaba didaktičnega gradiva, kot so 

učbeniki in delovni zvezki ipd., ki jih učitelji izbirajo med ponujenimi didaktičnimi gradivi 
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različnih založb pri slovenščini. Poleg izbranih didaktičnih gradiv naj bi učitelji upoštevali 

cilje oz. vsebine in standarde znanja veljavnega učnega načrta, izbirali specialno-didaktične 

pristope, ki so se v praksi izkazali kot učinkoviti, ter izvajali splošno veljavno načelo 

upoštevanja individualnih značilnosti učencev, njihovih potreb in interesov v načrtovanju, 

organizaciji in izvedbi pouka (Ropič, 2000). 
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EMPIRIČNI DEL 

3  OPREDELITEV PROBLEMA IN METODOLOGIJA 
 

3.1 Problem raziskave in raziskovalna vprašanja 
 

Predmet raziskave je analiza razvoja zmožnosti branja in pisanja (grafično zavedanje, 

fonološko zavedanje, asociativna zveza glas – črka in bralno-pisalne zmožnosti) pri učencih 

prvega razreda osnovne šole glede na model pouka, ki prevladuje v posameznem razredu.  

 

Temeljni problem raziskave je odgovoriti na vprašanje, ali in v kolikšni meri se transmisijsko 

naravnani način pouka in konstruktivistični način opismenjevanja razlikujeta v učinkovitosti 

razvijanja zmožnosti branja in pisanja učencev v prvem razredu osnovne šole (zmožnosti 

grafičnega in fonološkega zavedanja, asociativne zveze glas – črka ter besednega branja in 

pisanja). 

  

Zanimalo nas bo tudi, kako učitelji razumejo kakovosten pouk, kako presojajo lastno vlogo v 

procesu poučevanja, kako ocenjujejo lastno kompetentnost na tem področju in ali obstaja 

povezanost med njihovimi pojmovanji dejavnikov kakovostnega pouka in predvsem načina 

opismenjevanja ter razvojem zmožnosti začetnega branja in pisanja.  

Pri začetnem opismenjevanju v prvem razredu osnovne šole je osnovni problem, kako 

izpeljati učni proces, da bodo vsi učenci optimalno napredovali v zmožnostih branja in 

pisanja, saj so po ugotovitvah številnih avtorjev (Golli, 1991; Grginič, 2005; Zorman, 2013) 

ob vstopu v šolo njihove predopismenjevalne sposobnosti zaradi številnih dejavnikov v 

predšolskem obdobju (odnos do branja v družini, vključenost v vrtce, kakovost izvajanja 

predopismenjevalnih dejavnosti v vrtcih, spodbudno okolje …) različno razvite. Zato je še 

posebej na področju razvijanja veščin začetnega branja in pisanja nujno potrebno, da učitelji 

načrtujejo in izvajajo pouk, zasnovan na konstruktivističnem modelu, ki z individualiziranim 

pristopom in z uporabo učnih metod in strategij, ki so za razvijanje določene spretnosti najbolj 

optimalne, omogočajo učinkovito učenje.  

 

Učitelji imajo različen pogled na lastno poklicno vlogo in različna pojmovanja kakovostnega 

znanja, v katerih lahko prepoznamo pretežno transmisijsko ali pa konstruktivistično 
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naravnanost, kar se odraža tudi pri njihovih prevladujočih modelih opismenjevanja (npr. 

upoštevanju predznanja in različnega tempa napredovanja učencev, izbiranju metod 

opismenjevanja ipd.). Učitelji pouk opismenjevanja načrtujejo in izvajajo na podlagi 

strokovnih in institucionalnih okvirov, poznavanja teorij učenja in modelov pouka, njihove 

profesionalne usposobljenosti na področju opismenjevanja, njihovega praktičnega 

didaktičnega znanja in spretnosti, lastnih izkušenj ipd. V pomoč jim je tudi strokovna 

literatura in raznovrsten didaktičen material (delovni zvezki, učbeniki, priročniki, vadnice 

ipd.), ki se ga učitelji v različni meri poslužujejo. Vse to vpliva na učiteljev model in pristop k 

poučevanju, ki odločilno vpliva na kakovost pouka (razvoj kognitivnih zmožnosti, učnih 

strategij, motivacije, samostojnosti, ustvarjalnosti …) (Marentič Požarnik, 2004a).  

 

Za kakovostno opismenjevanje je ključnega pomena učiteljevo poznavanje razvoja 

opismenjevalnih zmožnosti (Frith, 1968, Chall, 1983). Kot pravi tudi Saksida (2010, str. 74), 

mora zasnova opismenjevanja »izhajati iz stvarne ocene zmožnosti otrok, ki so bili v 

predšolskem obdobju deležni predopismenjevalnih dejavnosti v različnem obsegu in 

kakovosti …«, pomembno je tudi poznavanje in upoštevanje učenčevih stališč, interesa in 

motivacije za branje (Pečjak, 1999). Poučevanje jezika mora potekati na osnovi rokovanja z 

raznimi gradivi in dejstvi v čim bolj primarnem okolju, ki spodbudi »otrokovo naravno željo 

po sporočanju« (Dewey, 2012, str. 39). 

  

Eno izmed ključnih vprašanj kakovostnega pouka je, kaj je znanje in kako ga omogočiti, se 

pravi, kako »učinkovito« uporabiti – povezati in kombinirati socialne učne oblike in učne 

metode v smeri aktiviranja vseh učencev, saj posamezna učna oblika in metoda še ne 

zagotavlja učinkovitega pouka. Adamič (2004, str. 145) predlaga, da je potrebno »dvigniti 

raven izobraževanja učiteljev«, pri čemer moramo »posodobiti in poglobiti opredelitve, 

možnosti in didaktične potenciale socialnih učnih oblik in učnih metod ter izostriti potrebe in 

možnosti njihovega povezovanja, modificiranja in kombiniranja«. Cvetek (2003) meni, da bi 

poučevanje moralo izhajati iz konkretnih problemov, ki se porajajo v procesu pouka v praksi, 

pri tem pa naj bi sodelovali tudi učitelji praktiki. Podobno Marentič Požarnik (2004b, str. 7) 

pravi, da lahko konstruktivizem v izobraževanju učiteljev pojmujemo na dva načina:  

a) kot proces ozaveščanja in spreminjanja učiteljevih obstoječih idej in prepričanj o 

učenju, pouku in lastni vlogi ter  

b) kot premišljeno usposabljanje za konstruktivistično zasnovane prijeme v delu z učenci. 
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Valenčič Zuljan izpostavlja, da so učiteljeva pojmovanja pouka in znanja, učiteljeve ter 

učenčeve vloge pomemben del učiteljeve profesionalne opreme. Učiteljeva pojmovanja 

pomembno vplivajo na učiteljevo ravnanje in obratno, rezultati neke pedagoške akcije 

povratno vplivajo na učiteljeva pojmovanja, ideje in prepričanja ter »predstavljajo izhodišče 

za analizo pojmovanj (za njihovo utrjevanje ali spreminjanje) in spreminjanje pedagoške 

akcije« (Valenčič Zuljan, 2004, str. 528). 

Raziskovalna vprašanja: 

1. Kakšna so učiteljeva pojmovanja kakovostnega pouka, učiteljeve, učenčeve vloge in 

opismenjevanja ter kako učitelji izvajajo pouk opismenjevanja? 

  

2. Ali se učenci, ki so deležni transmisijsko naravnanega načina pouka in učenci, ki so 

deležni konstruktivističnega načina pouka, statistično pomembno razlikujejo v: a) 

grafičnem zavedanju; b) fonološkem zavedanju; c) vzpostavljanju asociativne zveze 

glas – črka; č) bralno-pisalni zmožnosti? 

 

3. Ali se med različno starimi otroki (glede na triado rojstva znotraj enega leta) 

pojavljajo statistično pomembne razlike v razvoju zmožnosti branja in pisanja glede na 

način pouka? 

 

4. Ali se med dečki in deklicami pojavljajo statistično pomembne razlike v razvoju 

zmožnosti branja in pisanja glede na način pouka? 

 

3.2 Opis spremenljivk 
 

3.2.1 Neodvisne spremenljivke 

 

• Spol (dečki, deklice). 

• Starost (učenci, rojeni v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju, 2. vzgojno-

izobraževalnem obdobju, 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju). 

 

 



80 
 

3.2.2 Odvisne spremenljivke 

 

K odvisnim spremenljivkam prištevamo vse spremenljivke, s katerimi smo merili zmožnost 

branja in pisanja pred pedagoškim eksperimentom in po njem. Navajamo spremenljivke s 

preizkusa zmožnosti branja in pisanja. Razvrstili smo jih v štiri skupine. 

 

1. Grafično zavedanje: 

• GZ1 – število napisanih velikih tiskanih črk, 

• GZ2 – število poimenovanih velikih tiskanih črk, 

• GZ3 – število poimenovanih malih tiskanih črk, 

• GZ4 – prepoznavanje besed v besedah, 

• GZ5 – prepoznavanje besed v besedah, 

• GZ6 – prepoznavanje enakih zlogov v besedah, 

• GZ7 – prepoznavanje enakih zlogov v besedah, 

• GZ8 – prepoznavanje enakih črk v besedah, 

• GZ9 – prepoznavanje enakih črk v besedah. 

 

2. Fonološko zavedanje: 

• FZ1 – določitev mesta glasu v besedi (začetek, sredina, konec), 

• FZ2 – iskanje parov sličic z enakim začetkom, 

• FZ3 – iskanje parov sličic z enako rimo, 

• FZ4 – iskanje parov sličic z enakim prvim glasom, 

• FZ5 – iskanje parov sličic z enakim zadnjim glasom. 

 

3. Asociativna zveza glas – črka: 

• AZ1 – iskanje prve črke v besedi, 

• AZ2 – iskanje zadnje črke v besedi, 

• AZ3 – povezava prvih črk glasov s sličico, 

• AZ4 – povezava zadnjih črk glasov s sličico, 

• AZ5 – pisanje besed za sličice, 

• AZ6 – iskanje novega pomena besed ob menjavi ene črke. 
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4. Bralno-pisalne zmožnosti: 

• BPZ1 – branje besed (velike tiskane črke), 

• BPZ2 – branje besed (male tiskane črke), 

• BPZ3 – iskanje parov sličica/beseda, 

• BPZ4 – izbira ustrezne besede za sličico, 

• BPZ5 – branje z razumevanjem (velike tiskane črke/risanje in barvanje po navodilih), 

• BPZ6 – branje z razumevanjem (velike tiskane črke/odgovori na vprašanja), 

• BPZ7 – branje z razumevanjem (male tiskane črke/barvanje po navodilih). 

 

3.3 Vzorec 
 

V raziskavo je bil vključen slučajnostni vzorec 8 učiteljev, ki so v šolskem letu 2009/10 

poučevali v prvem razredu na šolah v Ljubljani in njeni okolici.  

 

V pedagoškem eksperimentu je sodelovalo 163 učencev in učenk prvega razreda (starih od 5 

do 6 let), ki so jih poučevali učitelji, vključeni v raziskavo. V eksperimentalno skupino je bilo 

vključenih 81 otrok (42 učencev in 39 učenk), v kontrolno pa 82 otrok (38 učencev in 44 

učenk). Za vsakega otroka smo pripravili dopis za starše in obrazec s soglasjem za 

sodelovanje v raziskavi. Starši otrok eksperimentalne skupine so bili seznanjeni z načinom 

dela (modelom konstruktivističnega pouka slovenščine) na prvem roditeljskem sestanku. 

Način dela so predstavili učitelji glede na svoj letni delovni načrt.  

 

Preglednica 2: Vzorec otrok kontrolne in eksperimentalne skupine (število otrok po razredih) 

KS ES 

Šola, razred M Ž skupaj Šola, razred M Ž skupaj 

1. a 11 10 21 1. e 10 8 18 

1. b 8 12 20 1. f 10 10 20 

1. c 10 11 21 1. g 12 10 22 

1. d 9 11 20 1. h 10 11 21 

SKUPAJ 38 44 82 SKUPAJ 42 39 81 
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Iz preglednice 2 je razvidno število udeleženih učenk in učencev v eksperimentalni in 

kontrolni skupini v raziskavi glede na razred.  

Preglednica 3: Vzorec otrok kontrolne in eksperimentalne skupine glede na spol 

 M % Ž % skupaj % 

KS 38 47,5 44 53 82 50,3 

ES 42 52,5 39 47 81 49,7 

skupaj 80 100 83 100 163 100 

 

Preglednica 3 prikazuje strukturo vzorca otrok glede na spol v posameznih raziskovalnih 

skupinah. Po številu otrok v kontrolni (83; 50,3 %) in eksperimentalni skupini (81; 49, 7 %) 

sta skupini homogeni. Delež dečkov (80; 49 %) je primerljiv z deležem deklic (83; 51 %). 

 

3.4 Metoda dela 
 

V raziskavi smo uporabili pedagoški eksperiment. K raziskavi smo pristopili tako 

kvantitativno (preizkusi zmožnosti branja in pisanja) kot kvalitativno (intervjuji z učitelji). 

Kvantitativni pristop nam je omogočil vključitev večjega vzorca (81 učencev iz 8 prvih 

razredov osnovne šole) v raziskavo, s kvalitativno raziskavo, ki je zajela 8 učiteljev, ki so 

poučevali v omenjenih prvih razredih, pa smo želeli pridobiti podatke o njihovih pojmovanjih 

kakovostnega pouka, učiteljeve in učenčeve vloge v učnem procesu in načinu opismenjevanja 

oz. njihove prakse v opismenjevanju v prvem razredu.  

Na osnovi raziskovalnih vprašanj in temeljnega problema raziskave – t. j. razvoja zmožnosti 

branja in pisanja učencev, katerih učitelji poučujejo po konstruktivističnem modelu (ES) in 

učencev učiteljev, katerih model poučevanja je pretežno transmisijski (KS), smo oblikovali 

model raziskave in ga prikazali v preglednicah 4 a in 4b.  
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Preglednica 4a: model raziskave (ES)                              Preglednica 4b: model raziskave (KS) 

3.4.1 Izobraževanje učiteljev eksperimentalne skupine 
 

Želeli smo, da učitelji eksperimentalne skupine preko vzajemne pomoči in refleksije lastnega 

dela pripravijo učno okolje v najboljši možni meri glede na dano situacijo v razredu, pri 

čemer črpajo tako iz zakladnice svojih izkušenj kot tudi novih spoznanj in možnosti, ki jih 

ponuja skupina. Pri tem poudarjamo, da učiteljev nismo želeli seznaniti zgolj s teoretičnim 

znanjem, naše prizadevanje je bilo usmerjeno k temu, da bi učitelji pridobljeno znanje in 

spremenjene poglede na poučevanje prenesli v svojo prakso in jo na ta način postopno 

izboljševali v smeri konstruktivističnih pogledov na učenje. Strokovnjaki (prim. Marentič 

Požarnik, 2004b) ugotavljajo, da je podpora v učiteljevi strokovnosti v nadaljnjem 

usposabljanju premalo sistematična in še vedno bolj usmerjena na kvantiteto (izpopolnjevanje 

v vsebinah) kot kvaliteto (širjenje akcijskega repertoarja), saj rezultati njihove raziskave 

kažejo, da je več kot 77 % sodelujočih učiteljev pridobilo na izobraževanjih predvsem 

teoretično znanje in le 13 % to znanje uporablja v praksi. Pri tem bi želeli izpostaviti še 

dejstvo, da so učitelji ES sami želeli uvajati spremembe v svoje delo. Kot ugotavljata Davies 

in Elisson (1997, v Javornik Krečič, 2008), je kakovost dela v 10 % odvisna od zunanjih 

dejavnikov in kar 90 % od dela učiteljev. Pri tem poudarjata, da je pomembno učitelje 

podpreti v »samostojnem vzpostavljanju ravnovesja s strategijami, kot so nudenje kritičnega 

prijateljstva, dajanje povratnih informacij, izvajanje supervizije, spodbujanje k reflektiranju: 

Kje smo? Kako to vemo? Kam želimo? Kako bomo to dosegli? Kako bomo vedeli, da smo 

dosegli cilje?« (prav tam, str. 41). 

EKSPERIMENTALNA SKUPINA 
 

ZAČETNO 
STANJE 

- Intervjuji z učitelji, 
analiza intervjujev 

- 1. preizkus zmožnosti 
branja in pisanja pri 
učencih 

 
PEDAGOŠKI 
EKSPERIMENT 

- Izobraževanje učiteljev  

- Načrtovanje in izvedba 
konstruktivističnega 
modela opismenjevanja  
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branja in pisanja pri 
učencih 

 

KONTROLNA SKUPINA 
 

ZAČETNO 
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intervjujev 

- 1. preizkus zmožnosti 
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- Običajen (transmisijski) 
pouk 

KONČNO 
STANJE 

- 2. preizkus zmožnosti 
branja in pisanja pri 
učencih 
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Učitelji, ki so poučevali v eksperimentalnih skupinah, so se skupaj z avtorico eksperimenta 

dobili na treh srečanjih, ki so potekala v obliki skupinske supervizije konec avgusta in v 

septembru 2009. Namen srečanj je bil osvetliti lastno prakso učiteljev v zvezi z 

opismenjevanjem v prvem razredu in omogočiti dostop do kakovostnih informacij o sodobnih 

metodah opismenjevanja s poudarkom na procesnem doseganju učnih ciljev in upoštevanjem 

smernic konstruktivističnih načel pouka. Rezultat srečanj je bil načrt opismenjevanja znotraj 

letnega delovnega načrta pouka slovenščine, ki ga je kot nov model pouka vsak učitelj 

pripravil glede na:  

• UN splošne usmeritve, priporočila, 

• didaktična priporočila, 

• različno stopnjo predznanja (razvite predopismenjevalne zmožnosti), 

• različno razvite učne strategije učencev, 

• interese in motivacijo učencev, 

• materialne zmožnosti (dostopen didaktični material), 

• učiteljeve kompetence, 

• možnost povezovanja z drugimi institucijami in društvi v kraju … 

 

Učitelji, vključeni v eksperimentalno skupino, so vsak teden znova sestavljali tedenske načrte 

opismenjevanja, predvsem z upoštevanjem:  

• različnega tempa napredovanja, 

• različno razvitih učnih strategij, 

• interesa učencev. 

  

Z upoštevanjem narave konstruktivističnega načina opismenjevanja so se učitelji 

eksperimentalne skupine odločili za fleksibilnost v izbiri in uporabi učnih pripomočkov. 

Izhodišče načrtovanja in izvedbe učnih ur opismenjevanja tako ni bil sugeriran potek 

opismenjevanja znotraj posameznega didaktičnega pripomočka (predvsem delovnih zvezkov, 

učbenikov, priročnikov za učitelje), temveč so učitelji izhajali na osnovi predopismenjevalnih 

zmožnosti učencev in njihovega individualnega razvoja opismenjevalnih zmožnosti med 

šolskim letom.  
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3.4.2 Potek izobraževanja za učitelje eksperimentalne skupine 
 

1. SREČANJE 

 

Cilji srečanja:  

• ugotoviti trenutno stanje – kakšni so pogledi učiteljev, vključeni v eksperiment, na 

kakovostno izobraževanje s poudarkom na opismenjevanju; 

• seznaniti učitelje z osnovnimi značilnostmi konstruktivizma; 

• spodbuditi učitelje k refleksiji lastne prakse opismenjevanja in poiskati dobre ideje za 

načrtovanje in izvedbo konstruktivističnega pouka opismenjevanja. 

 

Plan dela: 

1. Predstavitev udeležencev izobraževanja: kdo smo, zakaj smo se odločili 

sodelovati v eksperimentu, kakšna so naša pričakovanja, občutki; metoda in način 

dela na srečanjih (kaj je supervizija, kako bo potekala, kakšne so obveznosti 

posameznih členov v tem procesu, datumska uskladitev naslednjih srečanj). 

2. Analiza intervjujev učiteljev. Vodja eksperimenta (in supervizijske skupine) je 

predstavila nekatere skupne značilnosti učiteljev eksperimentalne skupine: njihova 

pojmovanja kakovostnega znanja in poučevanja, kompetence, ki jih izpostavljajo v 

zvezi s kakovostnim poučevanjem, njihov način načrtovanja in izvedbe 

opismenjevanja … Poudarek je bil na konstruktivistično obarvanih trditvah, ki so 

jih učitelji podali v intervjujih. Sledila je razprava o tem, kaj učitelji že vedo o 

omenjenem načinu pouka. 

3. Konstruktivistična načela v izobraževanju. Vodja supervizijske skupine je 

strnila odgovore učiteljev in jih dopolnila s teoretičnim znanjem o konstruktivizmu 

v izobraževanju z vidika celostnega razvoja učenca, vloge učenca in učitelja pri 

pouku, procesnega načrtovanja učnih ciljev, učnih metod, ki omogočajo 

preoblikovanje obstoječih miselnih struktur na podlagi lastnih izkušenj, 

individualizirano delo … 

4. Samostojno delo. Refleksija na lastno prakso opismenjevanja (na kakšen način 

opismenjujem, s kakšnimi metodami in oblikami dela, katere pripomočke in 

didaktični material uporabljam pri opismenjevanju, kako načrtujem pouk, 

spremljam dosežke učencev in preverjam znanje, kako sodelujem z drugimi 

institucijami in krajem, v katerem je šola, kakšna je vloga učencev in kakšna moja) 
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ter v katerih točkah bi lahko spremenili svojo prakso, da bi bil naš pouk 

opismenjevanja bolj konstruktivistično naravnan (glej delovni list 1). Vodja 

skupine je priporočila tudi nekatero literaturo za dodatno izpopolnjevanje in 

nadgrajevanje teoretičnega znanja o konstruktivizmu. 

 

2. SREČANJE 

 

Cilji srečanja:  

• predstavitev idej (kako bi lahko spremenili lastno prakso opismenjevanja v smeri 

konstruktivistično naravnanega pouka); 

• predstavitev konstruktivističnega modela opismenjevanja; 

• vključitev dobrih idej v lastno prakso (refleksija obstoječega letnega delovnega načrta 

za slovenščino pri vsebinah opismenjevanja in dopolnitev le-tega). 

 

Plan dela: 

1. Kratka refleksija svojega počutja in trenutne situacije. Vodja skupine je 

razprostrla po mizi kartončke z različnimi reprodukcijami znanih slikarjev. Vsak 

učitelj si je izbral eno sliko in interpretiral svojo izbiro glede na trenutno počutje. 

2. Dogovor o vsebini srečanja. Na podlagi našega predhodnega znanja o 

konstruktivizmu in dodatnih teoretičnih znanjih, pridobljenih na prejšnjem 

srečanju in lastnem študiju literature, so učitelji doma poiskali svoje ideje za 

izboljšanje pouka. 

3. Pogovor o opravljenem samostojnem delu. Učitelji so na kratko predstavili 

glavne značilnosti svoje lastne dosedanje prakse v zvezi z opismenjevanjem, 

podrobneje pa ideje, kako bi lahko svojo prakso spremenili v smeri 

konstruktivizma. Po potrebi se je ob posameznih idejah odprla razprava o 

organizacijskih, materialnih, časovnih in drugih možnostih in omejitvah izpeljave 

posamezne ideje. Vsak učitelj si je zapisoval in dopolnjeval svoj delovni list. 

4. Samostojno delo. Oblikovanje individualiziranega letnega delovnega načrta na 

področju opismenjevanja z upoštevanjem konstruktivističnih načel. 
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3.4.3 Preizkus zmožnosti branja in pisanja 

 

Na začetku in ob koncu projekta so učitelji v eksperimentalni in kontrolni skupini preverili 

zmožnosti začetnega branja in pisanja s skupaj 27 nalogami, ki se nanašajo na štiri področja: 

grafično zavedanje, fonološko zavedanje, asociacijska zveza glas – črka in bralno-pisalne 

zmožnosti učencev (glej poglavje Merski instrument). Celoten preizkus zmožnosti branja in 

pisanja na začetku in koncu projekta se nahaja v Prilogah 1 in 2. Soglasje staršev za 

opravljanje preizkusa zmožnosti branja in pisanja se nahaja v Prilogi 4. 

 

3.4.4 Pouk v kontrolni skupini 

 

V kontrolni skupini je pouk potekal po običajni ustaljeni praksi na sistematičen način po 

analitično-sintetični metodi in z delovnimi zvezki kot glavnim učnim gradivom.  

 

3.4.5 Pouk v eksperimentalni skupini 

 

V eksperimentalni skupini je pouk potekal po značilnostih konstruktivističnega modela 

opismenjevanja (Krapše, 1999), ki so ga učitelji po drugem izobraževalnem srečanju 

pripravili glede na lastno situacijo v razredu. Učitelji so izhajali iz opismenjevalnega 

predznanja in na podlagi teh ugotovitev skupaj z učenci glede na njihov interes in razvite 

zmožnosti branja in pisanja načrtovali pouk po več manjših korakih (tedenskih načrtih). V 

skladu z načrtovanjem pouka so učitelji eksperimentalne skupine pripravili spodbudno učno 

okolje za razvoj pismenosti, kot so npr. postavljanje kotičkov, izdelava napisov v okolju, 

dostopnost različne oblike tiska (reklamno gradivo, embalaža, knjige, igrače, abecedne igre, 

abecedna knjiga, denar ipd.), hkrati pa je bil odprt in inovativen do raznih učnih priložnosti, ki 

so se same ponujale glede na situacijo. Tako so npr. po navodilih v jutranjem krogu skupaj 

dnevno opazovali različne preglednice (vremensko, dežurstva, rojstnodnevno, jedilnik, urnik), 

učenci so skupaj opazovali jutranje sporočilo in ga tudi sami pisali. Učitelji v ES so bili 

usmerjeni k uporabi didaktičnih iger glede na potrebe učnega napredka učencev. Učence so 

spodbujale k temu, da so tudi sami izdelovali različne didaktične igre (tudi iz odpadnega 

materiala in s pomočjo gradiva iz otroških revij), kot so abecedna tombola, spomin, rime, 

gosenica (prvi, zadnji glas), domine ipd. Pri razvijanju fonološkega zavedanja so učitelji v ES 

za odkrivanje novih glasov uporabljali veliko slikovnega gradiva. S sličicami so pripravljali 

razpredelnice, jih razvrščali po abecedi ter sestavljali razredno abecedno knjigo, izdelali 
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plakate o rojstnih dneh, živalih, rastlinah, hišnih ljubljenčkih, prevoznih sredstvih in jih po 

zmožnostih dopolnjevali z napisi. V ES je bilo izpostavljeno tudi skupno branje kratkih 

pesmi, znanih izštevank, napisanih na plakatu, kjer so jih učenci sočasno izrekali ob 

usmerjanju njihove pozornosti na grafično podobo zapisanih črk in besed (na plakatu).  

 

Njihovo načrtovanje je bilo povezano s sprotnim beleženjem dosežkov učencev, ki so jih 

spremljali v učenčevih mapah. V načrtovanje pouka so v določenih segmentih vključevali tudi 

starše in se povezovali z dogodki znotraj lokalne skupnosti.  

 

3.4.6 Konstruktivistični model opismenjevanja 

 

Učitelji ES so bili seznanjeni s temeljnimi konstruktivističnimi idejami in so izhajali iz 

refleksij svojega pojmovanja pouka. Na osnovi modela konstruktivističnega pouka (Krapše, 

1999) so oblikovali svoj model, ki so ga izvedli pri pouku slovenščine v okviru ur, 

namenjenih opismenjevanju. Ideje za izvedbo ustreznih aktivnosti (glej 3. točko) pa so 

dodatno črpali iz medsebojnih izmenjav primerov dobre prakse in iz primerov, ki jih je podala 

avtorica raziskave na srečanjih.  

1. Orientacija (izbor, napoved tematskega sklopa, vsebine, ciljev) 
 

2. Pregled otrokovih predstav (iskanje predznanja otrok, da bi lahko načrtovali pouk 
glede na njihove potrebe) 
 

3. Rekonstrukcija otrokovih idej (izvedba ustreznih aktivnosti, da bi izpopolnili 
otrokove predstave)  
 

4. Aplikacija otrokovih idej (uporaba na novo pridobljenega znanja v konkretnem 
okolju) 
 

5. Pregled sprememb prvotnih idej (analiza otrokovih predstav o izvajanju aktivnosti) 

Primerjava z izhodiščnimi idejami – refleksija na koncu posameznega tematskega sklopa 

(Krapše, 1999). 
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3.5 Postopki zbiranja podatkov 
 

Intervjuje z učitelji in preizkus zmožnosti branja in pisanja pri učencih je vodila avtorica 

raziskave. 

  

V intervjujih so sodelovali učitelji razrednega pouka iz Ljubljane in okolice, ki so učili učence 

v prvih razredih in so bili vključeni v raziskavo. Izvedeni so bili v začetni fazi, pred preizkusi 

bralnih in pisalnih zmožnosti otrok in začetkom pedagoškega eksperimenta. Potekali so 

individualno, v času po pouku oz. v prostem času učitelja.  

 

Ob začetku in koncu projekta smo izvedli preizkus zmožnosti začetnega branja in pisanja, ki 

smo ga sestavili na osnovi teoretičnih spoznanj o zgodnji bralni zmožnosti otrok in razvojem 

začetne pismenosti (Jurišić, 2001; Zrimšek, 2003; Grginič, 2005) in vključuje področje 

grafičnega in fonološkega zavedanja, asociativne zveze glas – črka ter bralno-pisalne vaje. 

Preizkus je potekal v izenačenih pogojih na hodniku šole oz. v prosti učilnici. Spraševalec je 

sodeloval z vsakim otrokom posebej, pri čemer je po potrebi glasno prebral navodila k 

posamezni nalogi. Zaradi lažjega razumevanja je pri večini nalog spraševalec povedal otroku 

primer, kako naj nalogo rešuje. 

  

3.5.1 Intervjuji z učitelji 

 

Za merski instrument smo pri učiteljih uporabili polstrukturiran intervju, ki vsebuje 12 

strukturiranih vprašanj, ki se navezujejo na njihov način poučevanja in na stališča, kakšen naj 

bi bil kakovosten in učinkovit pouk, s poudarkom na vprašanjih o načrtovanju in izvedbi 

pouka opismenjevanja v prvem razredu. Glede na dobljene odgovore in potek pogovora smo 

intervjuvancem dodajali podvprašanja. 

Namen izvedbe intervjujev z učitelji je bil pridobiti učiteljeve ideje in poglede na lastno 

poučevanje z refleksijo preteklih izkušenj in sedanje prakse. Želeli smo pridobiti tako njihova 

pojmovanja kakovostnega pouka kot tudi poglede na opismenjevanje in njihove pristope pri 

tem, saj menimo, da je osvetlitev preteklih izkušenj v poučevanju in trenutne situacije nujna, 

preden želimo razmišljati o novih pedagoških idejah (Darling Hammond in Bransford, 2005). 

 

Najprej smo izvedli intervjuje z učitelji (Priloga 3), ki so privolili v sodelovanje v 

pedagoškem eksperimentu. Tako smo pridobili tako njihova stališča o kakovostnem znanju in 
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pouku ter kompetencah, ki naj bi jih imel učitelj za izpeljavo kakovostnega pouka, kot tudi 

vpogled v način opismenjevanja, kot se ga posamezni učitelj poslužuje v prvem razredu 

(načrtovanje, izvedba pouka, preverjanje znanja). Na podlagi analize intervjujev smo razdelili 

učitelje na tiste, katerih učenci so (skupaj z učitelji, ki so se vključili v izobraževanje) postali 

eksperimentalna skupina in druge, ki so postali kontrolna skupina raziskave. V nadaljevanju 

procesa smo želeli individualne slike, ki smo jih pridobili z intervjuji učiteljev 

eksperimentalne skupine, uporabiti kot izhodišče za ozaveščanje in poglabljanje njihovih 

pojmovanj pouka in jih prenesti na proces opismenjevanja in njihovo prakso v razredu. Z 

učitelji kontrolne skupine nismo opravljali skupne analize intervjujev. 

 

3.5.2 Preizkus opismenjevalnih zmožnosti 

 

Za preizkus opismenjevalnih zmožnosti učencev smo uporabili preizkus branja in pisanja, 

(Prilogi 1 in 2), ki vsebuje 27 nalog, povezanih z grafičnim in fonološkim zavedanjem, 

asociacijsko zvezo glas – črka ter bralno-pisalnimi zmožnostmi.  

V devetih nalogah grafičnega zavedanja učenec zapiše in prepozna črke in zloge. V prvih 

treh nalogah zapiše vse velike tiskane črke, ki jih pozna, poimenuje vse črke, ki jih je zapisal, 

in poimenuje vse zapisane male tiskane črke. V četrti in peti nalogi učenec v zapisanih 

besedah obkroži enako besedo, kot je zapisana na začetku vrste besed. V šesti in sedmi nalogi 

učenec v besedah obkroži enak zlog, kot je zapisan na začetku vrste besed. V osmi in deveti 

nalogi učenec v besedah obkroži enako črko, kot je zapisana na začetku vrste besed. 

Primer naloge: 

V VRSTI OBKROŽI ENAKO BESEDO V BESEDI. 

  KOŠ   KOŠARA  KOST  KOKOŠ   KOSILO   KOŠČICA 
 

V petih nalogah fonološkega zavedanja učenec išče pare besed (sličic) z enakimi začetki 

(npr. RAKETA – RACA), rimami (npr. OMARA – KITARA), prepoznava prve in zadnje 

glasove v besedi ter označuje mesto glasu v besedi. V prvi nalogi učenec poveže pare besed z 

enakim začetkom, pri čemer se najprej preveri pravilno poimenovanje posamezne sličice. V 

drugi nalogi učenec poveže pare besed z enako rimo, pri čemer se najprej preveri ustrezno 

poimenovanje posamezne sličice. V tretji nalogi učenec poimenuje narisane sličice, nato pa 
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obkroži sličico z enakim prvim glasom, kot je narisana na začetku (npr. LOPAR – LOK). V 

četrti nalogi učenec poimenuje sličice, nato pa obkroži sličico z enakim zadnjim glasom, kot 

je narisana na začetku. Pri peti nalogi učenec na črto označi mesto glasu v posamezni besedi 

(sličici). 

Primer naloge: 

OBKROŽI SLIČICO Z ENAKIM PRVIM GLASOM.  

                                         
  

V šestih nalogah, ki se navezujejo na asociativno zvezo glas – črka, se učenci poigravajo z 

besedami. V prvi nalogi pobarvajo prvo črko besede, ki je narisana nad danimi črkami, v 

drugi nalogi pobarvajo zadnjo črko besede, ki je narisana nad danimi črkami, v tretji nalogi 

povežejo prvo črko besede s sličico, v četrti nalogi povežejo zadnjo črko s sličico, v peti 

nalogi na črte napišejo besede za dane sličice, v šesti pa obkroženo črko zamenjajo z drugo 

zapisano črko in tvorijo nove besede. 

Primer naloge: 

OZNAČENO ČRKO ZAMENJAJ. KAJ DOBIŠ? 

 

V  R  A  N  A 

 
 
 
 
 
 
 

 

 V R A T A  

 

V sedmih nalogah, ki so se navezovale na bralno-pisalne zmožnosti, so učenci brali besede 

in povedi, zapisane z velikimi in malimi tiskanimi črkami, jih povezovali z ustrezno sličico 

oz. risali po navodilih in odgovarjali na vprašanja o zapisani vsebini. V prvi in drugi nalogi so 

učenci brali posamezne besede, zapisane z velikimi in malimi tiskanimi črkami. V tretji nalogi 

so danim sličicam poiskali ustrezno zapisano besedo. V drugi nalogi so izmed danih besed 

     

T 
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obkrožili pravo besedo za sličico, ki je narisana. V tretji nalogi so učenci brali zapisane 

povedi in risali ter barvali glede na vsebino povedi (npr. NARIŠI VAZO. POBARVAJ JO 

MODRO.). V četrti nalogi so si učenci ogledali narisane predmete in odgovorili na dana 

vprašanja o risbah (npr. KOLIKO OKEN IMA HIŠA?). Peta naloga je namenjena branju in 

barvanju po navodilih, zapisanih z malimi tiskanimi črkami. 

Primer naloge: 

OBKROŽI PRAVO BESEDO.  

         KROF       KOLO       KLAVIR 
 

3.5.2.1   Merske značilnosti preizkusa 

 

Veljavnost je bila dosežena, saj smo preizkus branja in pisanja sestavili na podlagi teoretičnih 

ugotovitev različnih avtorjev (Jurišić, 2001; Zrimšek, 2003; Grginič, 2005) in po vzoru 

nekaterih drugih instrumentov (npr. Zupančič, 2004). V postopek faktorizacije smo vključili 

27 spremenljivk in dobili 2 faktorja, ki pojasnjujeta 49,59 % variance.  

Občutljivost preizkusa je bila podana s petstopenjsko lestvico. 

Zanesljivost preizkusa zmožnosti branja in pisanja, ki obsega 27 nalog, je bila izračunana s 

standardiziranim postopkom. Z metodo notranje konsistentnosti smo preverili zanesljivost 

ocenjevalne lestvice. Za prikaz merske karakteristike pri posameznem sklopu zmožnosti 

branja in pisanja smo izračunali koeficient zanesljivosti Cronbach alfa7, ki znaša 0,71 pri 

grafičnem zavedanju, 0,78 pri fonološkem zavedanju, 0,84 pri asociativni zvezi glas – črka in 

0,91 pri bralno-pisalnih zmožnostih, kar je vse nad najnižjo ustrezno mejo. S Kolmogorov-

Smirnovim preizkusom smo ugotavljali, ali so spremenljivke normalno porazdeljene. 

Objektivnost izvedbe in vrednotenja rezultatov smo dosegli z natančnimi navodili in v naprej 

izdelano ocenjevalno lestvico. Objektivnost je povečalo tudi dejstvo, da je vse preizkuse 

izvedla avtorica sama in s tem zmanjšala možnost za različna merila vrednotenja. 

                                                 
7Cronbach alfa je koeficient, ki se giblje v intervalu od 0 do 1. Najnižja ustrezna meja zanesljivosti je 0,7. 
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Ekonomičnost smo dosegli, saj so navodila kratka in preprosta, okrepljena s primeri, pri 

izvajanju preizkusa pa poleg slikovnega gradiva, ki je bil del preizkusa, nismo potrebovali 

dodatnih pripomočkov. Celoten preizkus zmožnosti branja in pisanja pri posameznem učencu 

je trajal 20 do 30 minut.  

 

3.6 Postopki statistične obdelave podatkov 
 

Kvalitativno smo analizirali 8 intervjujev z učitelji. Osnovni postopek obdelave podatkov je 

bil kodiranje. Pri vsakem vprašanju smo najprej izluščili pomembne podatke, v naslednjem 

koraku smo oblikovali pojme, v zadnjem pa smo oblikovali kategorije. Pri vsaki kategoriji 

smo pomembne podatke, ki so jih izpostavili učitelji, sešteli in opisno predstavili. 

Rezultati raziskave razvoja opismenjevalnih zmožnosti učencev so bili obdelani s statističnim 

programom SPSS 20.0 za osebne računalnike. Uporabili smo naslednje statistične analize: 

• Izdelali smo deskriptivno statistiko za numerične spremenljivke (srednje vrednosti: 

aritmetična sredina, modus, mediana) ter z izračunom standardnega odklona prikazali 

oceno variabilnosti podatkov.  

• Normalnost porazdelitve podatkov smo izmerili s Kolmogorov-Smirnovim 

preizkusom. Rezultate za posamezno spremenljivko, ki niso bili normalno 

porazdeljeni, smo normalizirali s pretvarjanjem v z-vrednosti.  

• Veljavnost vprašalnika smo določili s faktorsko analizo, njeno upravičenost pa 

preverili s Kaiser-Meyer-Olkinovim preizkusom in Barttlejevim preizkusom 

sferičnosti, ki da število relevantnih faktorjev in je zadnji izbrani faktor še statistično 

pomemben.  

• Število faktorjev smo določili s pomočjo Kaiser-Guttmanovega kriterija, s pomočjo 

katerega izberemo faktorje, katerih lastna vrednost je več kot 1.  

• Z izračunom korelacije smo preverili povezave med posameznimi zmožnostmi 

začetnega branja in pisanja.  

• Moč vpliva konstruktivističnega pouka smo preverili s pomočjo analize moči učinka 

in jo predstavili s Cohenovim d-koeficientom.  

• Ob neenakomerno porazdeljeni vrednosti smo uporabili Mann-Withneyev preizkus. Z 

njim smo preverili statistično pomembnost razlik pri pridobljenih faktorjih med 

eksperimentalno in kontrolno skupino na začetku in na koncu projekta. Uporabili smo 

metodo ponovnega preizkusa.  
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• Z Wilcoxonovim preizkusom s predznačnimi rangi smo primerjali razlike v razvoju 

znotraj posamezne skupine.  

• S t-testom smo ugotovili razlike v napredovanju zmožnosti branja in pisanja med 

dečki in deklicami. 

• S t-testom smo ugotovili razlike v zmožnostih branja in pisanja glede na starost (del 

vzgojno-izobraževalnega obdobja). 

4   REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

Rezultate bomo prikazali v štirih vsebinskih sklopih, in sicer:  

1. Učiteljeva pojmovanja pouka in opismenjevanja ter izvajanje opismenjevanja. 

2. Učinkovitost transmisijskega in konstruktivističnega opismenjevanja. 

3. Razvoj opismenjevalnih zmožnostih glede na spol. 

4. Razvoj opismenjevalnih zmožnostih glede na starost. 

 

4.1 Učiteljeva pojmovanja pouka in opismenjevanja ter izvajanje 

opismenjevanja  
 

Da bi dobili vpogled v učiteljeva pojmovanja kakovostnega pouka, kako učitelji opredeljujejo 

svojo in učenčevo vlogo v učnem procesu, katere kompetence se jim zdijo pomembne za 

izvedbo kakovostnega pouka, kako učitelji izvajajo pouk opismenjevanja, katerih metod in 

oblik se poslužujejo, kako načrtujejo pouk opismenjevanja, od kod črpajo ideje za pouk 

opismenjevanja, kakšna je vloga učnih gradiv ter kako učitelji sodelujejo z drugimi učitelji, 

ostalimi institucijami in lokalno skupnostjo, smo izvedli intervjuje z 8 učitelji. 

  

Odgovore smo združevali v širše vsebinske sklope oz. kategorije, ki smo jih predstavili glede 

na pogostost pojavljanja, od tistih, ki se pojavljajo najpogosteje, do redkeje zastopanih. 

Predstavili smo tudi nekatere posamezne odgovore, ki so po mnenju avtorice raziskave prav 

tako pomembni za potrebe nadaljnjega dela. 

 

1. Učitelje smo vprašali, kako poteka pouk v njihovem razredu, pri čemer smo dobili 
zelo različne odgovore. Nekateri so izpostavili: 
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• pogovore v jutranjem krogu: 5/8 (»V našem razredu imamo ritual jutranjega kroga, 
pri čemer se zjutraj vsi zberemo in si izmenjamo zanimive izkušnje preteklega dne. 
Včasih tudi kaj zapojemo.«; »Pouk v prvem razredu, v katerem sem poučevala le 
slovenščino in spoznavanje okolja, je potekal z uvodnim jutranjim krogom ali uvodno 
motivacijo. Pri tem so se učenci pripravili na sam pouk, na učno snov, sama pa sem 
pridobila koristne informacije o predznanju učencev.«); 

• upoštevanje urnika: 7/8 (» … nadaljujemo z urami po urniku.«); 
• celosten potek: 1/8 (»Pouk z vzgojiteljico vedno načrtujeva in izvajava celostno. 

Nimava strogih meja med posameznimi učnimi predmeti, dejavnosti, ki jih tedensko 
načrtujeva, vključujejo cilje iz različnih področij. Po navadi dan začnemo tako, da 
zares vsakega učenca pozdraviva, da ga začutiva, prav tako v prvih minutah pouka 
poskušava zaznati utrip skupine. Včasih je to v obliki jutranjega kroga, včasih tudi ne. 
Pomembno mesto imata gibanje in glasba, povezujeva ju z vsemi predmetnimi 
področji. V naše delo je vključena tudi angleščina, trikrat na teden po eno šolsko uro, 
ki podpira predvsem proces opismenjevanja.«). 
 
2. Zanimalo nas je, kako učitelji pojmujejo kakovostno znanje. Pri tem so učitelji 
izpostavili: 
 

• trajnost: 8/8 (»Znanje, ki učencem ostane …«; »… je trajno«; »… se ohrani dalj 
časa«; »… ki ga ne pozabimo v nekaj dneh.«); 

• uporabnost v novih situacijah: 5/8 (»Da tisto, kar so se naučili, znajo uporabiti tudi 
v drugih situacijah, drugačnih nalogah.«; »… ga znova in znova uspešno uporabljamo 
v kompleksnih, različnih, nepredvidljivih situacijah.«; »… ki ga zna učenec uporabiti v 
drugih okoliščinah, kot v tistih, ki si ga je pridobil.«); 

• povezanost: 3/8 (»Tisto, ki je nekam pripeto, povezano.«; »… je povezano«; »… se ga 
povezuje«); 

• spreminjanje, nadgrajevanje: 3/8 (»… trajno, pa ves čas v spreminjanju, ni togo.«; 
»… se ga nadgrajuje.«; »… ki ga učenec zna nadgraditi.«); 

• širino: 2/8 (»… široko znanje«; »… znanje na širšem področju«). 
 
3. Nadalje smo želeli izvedeti, kateri dejavniki po mnenju učiteljev omogočajo 
kakovosten pouk. Učitelji so izpostavili naslednje dejavnike: 
 

• učitelja – pri tem navajajo različne vidike: 6/8 (»… da je učitelj dovolj usposobljen, 
da ima tako teoretično znanje kot posluh za učence in njihov razvoj, pa tudi potrebe.«; 
»… iznajdljivost učitelja«; »… dober učitelj, opremljen z znanji, odprt, dosleden«; »… 
učiteljeva sposobnost opazovanja učencev in njegova iznajdljivost«; »… vse je 
odvisno od njegove priprave na pouk«; »… osebnost učitelja, njegove prave vrednote, 
ki so del osebnosti«; »… pripravljenost na pouk, sodelovanje v timu«); 

• didaktične pripomočke: 4/8 (»… dobra učna gradiva in učni pripomočki«; »… 
sredstva, kot so učni pripomočki in ponazorila«); 

• sprotno evalvacijo: 2/8 (»… sprotno preverjanje znanja in doseganje ciljev pri 
učencih«; »... sprotna evalvacija«); 

• učence: 2/8 (»… prava motivacija«; »… motiviranost učencev za delo«); 
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• učne cilje: 2/8 (»… ciljno naravnan pouk«; »… dobro načrtovanje z jasnimi 
globalnimi in temu prilagojenimi specifičnimi cilji«). 
 
Eden od učiteljev je navedel: »Različni pristopi, problemsko zastavljen pouk, da 
učenci sami iščejo rešitve, sami razmišljajo in vrednotijo. Pouk, ki dopušča drugačne 
rešitve. Pouk, v katerem je učenec čim bolj aktiven, ne le poslušalec.« 
 
4. Pri vprašanju, kako učitelji vidijo svojo in učenčevo vlogo v učnem procesu, so 
učitelji med odgovori, ki se nanašajo na učiteljevo vlogo, izpostavili: 
 

• organiziranje pouka: 6/8 (»Načrtujem in usmerjam pouk v tako smer, da bodo učenci 
dosegli učne cilje.«; »… pripraviti pouk tako, da so učenci aktivni udeleženci.«; »… 
da organiziram teren za pridobivanje znanja.«; »Stremim k temu, da so med uro 
učenci maksimalno aktivni, jaz pa sem le moderator.«; »… jaz sem tista, ki 
pripravljam učne ure glede na učno snov in cilje iz učnega načrta.«; »… organizator, 
usmerjevalec, mentor«); 

• posredovanje informacij: 4/8 (»Moja vloga je, da posredujem informacije, ki so 
točne in primerne glede na učenčev razvoj, tako intelektualni kot čustveni.«; »Moja 
vloga je podati informacije.«; »… da dovolj zanimivo podam, zastavim snov oz. še 
bolje problem, temo.«; »… učinkovito predajanje znanja«); 

• preverjanje in ocenjevanje znanja: 3/8 (»… načrtujem in izvajam preverjanje in 
ocenjevanje znanja in učencem posredujem sprotne povratne informacije o njihovem 
uspehu.«; »… dosežene cilje tudi preverjam in ocenjujem znanje.«; »… da podam 
povratno informacijo.«); 

• motiviranje: 2/8 (»Moja vloga je, da učenca motiviram in navdušim.«; »Moja vloga v 
učnem procesu je motivacijske narave, kako učence pripraviti na novo snov.«); 

• pripravo materiala: 2/8 (»Zelo veliko dela imam tudi s pripravo materiala, 
potrebnega za pouk. Mislim na vsa ponazorila in razne vrste materiala, ki ga 
uporabljamo pri različnih urah.«). 

Med odgovori, ki so se nanašali na vlogo učenca v učnem procesu, so učitelji izpostavili: 

• sledenje pouku, opravljanje nalog: 4/8 (»Vloga učencev je, da sledijo pouku, 
opravljajo zastavljene naloge in domače naloge.«; »… naloga učencev je, da 
sodelujejo pri pouku in opravljajo zastavljene naloge med poukom in domače 
naloge.«; »Vloga učenca je informacije sprejeti, preveriti, popraviti, če je potrebno, 
jih ponotranjiti.«; »… da v šolo prihajajo z veseljem, k pouku z zanimanjem za delo in 
učenje.«); 

• aktivnost: 3/8 (»… tako se učenci kot raziskovalci veliko več naučijo in zapomnijo.«; 
»… ne samo da sodeluje, ampak se aktivno vključuje, podaja predloge.«; »… učenec 
je soustvarjalec pouka, učeča se oseba, odgovorna.«). 
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5. Na vprašanje: »Katere kompetence učitelja so po vašem mnenju pomembne z vidika 
kakovostnega načrtovanje in izvedbe pouka?« so učitelji odgovarjali zelo različno, 
njihove odgovore smo strnili v naslednje pojme: 
 

• razvijanje lastne profesionalnosti: 5/8 (»… udeležba na različnih seminarjih, 
aktivna udeležba na konferencah, branje strokovne literature«; »profesionalnost«; »… 
znanje didaktike, kako poučevati, poznavanje področja, ki ga poučujem, poznavanje 
otrokovega psihosocialnega razvoja in posameznih razvojnih potreb«; »… da skrbi 
tudi za lastno dodatno izobraževanje in nova znanja.«; »… didaktična podkovanost«); 

• fleksibilnost: 4/8 (»Zagotovo je pomembno, da je učitelj fleksibilen, odprt za nove 
načine dela …«; »… fleksibilnost, sposobnost povezovanja ciljev, poučevanja z 
izkušnjami in predlogi učencev«; »Sposobnost delovanja v številnih novih situacijah 
(nove oblike in metode pri pouku, sprejemanje drugačnosti – multikulturnost in 
posebne potrebe otrok).«; »… prilagodljivost«); 

• dobro načrtovanje: 3/8 (»… z vidika načrtovanja se mi zdi pomembna prava časovna 
razporeditev … da lahko vse v šolskem letu realiziraš, da česa ne izpustiš, ker zmanjka 
na koncu časa.«; »dobro načrtovanje«; »organiziranost«); 

• doslednost: 2/8 (»Pri izvedbi pouka je pomembna doslednost, natančnost.«); 
• sodelovanje: 2/8 (»sodelovanje z okoljem, sodelovanje v timih po vertikali in 

horizontali«; »zmožnost sodelovanja v timu«); 
• uporaba IKT: 2/8 (»Mislim, da mora učitelj obvladati delo na računalniku, saj je v 

šolstvu veliko birokracije, poleg tega pa so tudi sodobna učna gradiva speljana v smer 
uporabe interneta in spletnih učilnic, interaktivne table ipd.«; »Sledenje novim 
načinom poučevanja (IKT) ter lastna kritična presoja o uporabi tega načina 
poučevanja.«). 
 
6. Nadalje nas je zanimalo, kako učitelji izvajajo pouk opismenjevanja. Iz odgovorov 
smo razbrali, katere so njihove prevladujoče metode opismenjevanja (navajamo samo 
nekaj tipičnih odgovorov, po katerih smo prepoznali metode opismenjevanja): 
 

• analitično-sintetična: 6/8 (»Vse se začne z otrokovo pozornostjo. Če je pozoren, sliši. 
Poslušanje. Razlikovanje glasov. Skozi igro. Nato glas in črka. Branje črk. 
Prepoznavanje istih glasov oz. črk, nato zlogov. Utrjevanje skozi različne igre, tudi 
gibalne. Pozornost pridobimo z igro, zgodbami. Prva etapa je pridobivanje črk oz. 
glasov. Druga povezovanje le-teh v zloge, krajše besede. Veliko utrjevanja in igre. 
Nato branje in pisanje besed, krajše povedi.«); 

• globalna: 1/8 (»Opismenjevanje je globalno, vključuje in prepleta poslušanje, 
govorjenje, branje in pisanje. Izhajamo iz poslušanih in prebranih besedil, dobro 
strukturiranih, raznovrstnih., avtentičnih. Prej prepoznavajo besede, kasneje vedno 
več. Pomembna opora so slike. Pri nas vse skupaj podpira tudi izraz telesa ob glasbi-
poslušanje, razločujoče poslušanje, orientacija. Pisanja se učenci učijo tako, da 
najprej opazujejo učitelja, kako piše na plakat, potem mu sledijo tudi sami.«); 
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• analitično-sintetična + globalna: 1/8 (»Veliko imamo predopismenjevalnih 
dejavnosti, kot so dolge – kratke besede, zlogovanje, vizualna izpostavljenost besed, 
glaskovanje ipd. Skupaj se učimo pesmi in izštevanke ob slikovnem gradivu, ki ostaja 
na vidnem mestu. Igramo se različne igre, npr. kača besed, pri kateri je zadnji 
glas/zlog začetek nove besede, tombola na prvi/zadnji glas, iskanje enakih delov 
besed, iskanje rim ipd. Izvajamo tudi predpisalne dejavnosti, kot so risanje in 
barvanje vzorčkov. Potem branje slikanic s  pripovedovanjem in izmišljanjem zgodb 
ob sličicah. Črke spoznavamo tudi z gibalnimi dejavnostmi ter z učenjem pesmic, 
ugank, izštevank za določeno črko. Izdelujemo tudi knjige abecednice, v katerih so 
zbrane raznolike dejavnosti za vsako črko.«). 

Eden od učiteljev je navedel, da je na začetku preverjal znanje učencev; dva sta pri 
tem vprašanju izpostavila različno stopnjo pismenosti otrok ob vstopu v prvi razred. 

7. Pri vprašanju o metodah in oblikah, ki se jih učitelji poslužujejo pri opismenjevanju, 
so navajali splošne metode (metode opismenjevanja so opisovali pri prejšnjem 
vprašanju) in oblike dela. Vsi učitelji so navajali, da uporabljajo več metod in oblik.  
 
8. Zanimalo nas je tudi, kako učitelji načrtujejo pouk opismenjevanja. Učitelji so 
navajali, da pri načrtovanju na letni ravni: 
 

• uporabijo že izdelan letni delovni načrt, ki ga predlaga založba, ki izdaja delovne 
zvezke in učbenike za pouk slovenščine: 6/8 (»Običajno se držim načrtov, ki 
sovpadajo z izbranimi delovnimi zvezki in jih lahko dobim na spletni strani.«); 

• sami načrtujejo glede na učni načrt: 2/8 (»Načrtovanje pouka na letni ravni poteka 
z opredeljevanjem minimalnih in temeljnih standardov znanja. Pogledala sem, katera 
znanja želim, da jih imajo učenci ob koncu šolskega leta usvojena in jih uspešno 
obvladajo tudi v neznanih situacijah. Pouk sem začela s preverjanjem predznanja 
učencev, z zlogovanjem, zavedanjem začetnih in končnih glasov ter kasneje s 
postopnim vpeljevanjem črk.«). 

Na letni ravni sta preverjanje predznanja učencev omenjala dva učitelja. 

Na tedenski in dnevni ravni so učitelji odgovarjali, da načrtujejo: 

• glede na znanje in napredek učencev: 6/8 (»tedensko in dnevno pa sprotno, glede na 
stopnjo znanja in napredovanja pri učencih«); 

• glede na letni delovni načrt in teme, ki so v izbranem delovnem gradivu za pouk 
slovenščine: 2/8 (»Na tedenski ravni se prav tako s kolegicami držimo planiranih tem 
v LDN-ju. Ko naredimo vse teme v posameznem učnem sklopu, gremo naprej. Na 
dnevni ravni se pripravlja vsaka sama, sicer imamo pa tudi tukaj enake priprave, tako 
da je zagotovljena enaka kakovost znanja pri poučevanju v vseh prvih razredih.«). 
 
9. Pri vprašanju o tem, kako učitelji spremljajo napredek in ocenjujejo znanje pri 
opismenjevanju, so izpostavili, da: 
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• napredek spremljajo sproti: 8/8 (»Napredek pri učencih spremljam vsakodnevno z 

uvodnimi nalogami, nalogami med samim učnim procesom ali s pregledovanjem 
domačih nalog.«);  

• znanje ocenjujejo ob zaključku določene učne enote: 4/8 (»… ko predelamo 
določen sklop ali več sklopov, planiramo tudi preverjanje znanja, ki je en teden pred 
ocenjevanjem.«); 
znanje ocenjujejo individualno: 4/8 (»Ocenjevanje je bilo prilagojeno vsakemu 
učencu posebej. Ko je določen cilj usvojil in znanje dokazal, sem se lotila preverjanja 
in kasneje ocenjevanja naslednjega, višjega cilja.«). 
 
10. Nadalje nas je zanimalo, od kod učitelji črpajo ideje za načrtovanje pouka 
opismenjevanja. Učitelji so izpostavili: 
 

• gradiva za pouk slovenščine (dnevne priprave, učbeniki, delovni zvezki, priročniki): 
6/8 (»Večinoma iz gradiv, ki spadajo k učbenikom in delovnim zvezkom, se pravi 
priročnikov.«); 

• izmenjavo idej z drugimi učitelji: 5/8 (»S kolegicami iz sosednjih razredov si 
izmenjamo tudi učne liste in zanimive naloge, ki jih vsaka občasno pripravi.«); 

• splet: 5/8 (»… iz spletnih strani, namenjenih učiteljem razrednega pouka, kot npr. 
uciteljska.net, priprave.net, devetletka.net«); 

• strokovno literaturo: 2/8 (»Branje strokovne literature na to temo.«). 
 
11. Zanimalo nas je tudi, kakšno vlogo imajo učna gradiva, kot so delovni zvezki, 
učbeniki, priročniki v praksi opismenjevanja učiteljev. Iz odgovorov smo razbrali, da 
je vloga omenjenih gradiv v njihovi praksi: 
 

• zelo pomembna: 4/8 (»… pri pouku sledimo delovnemu zvezku, saj je snov podana 
zelo sistematično.«; »… ta gradiva so osnova za naše delo … učnih ciljev je veliko in 
ne predstavljam si, da ne bi delala po nekem sistemu. Če ne bi imela tega gradiva, bi 
se zgubila, enostavno ne vem, če bi obravnavala vse vsebine oz. cilje, ki so zastavljeni. 
Bilo bi me strah, da bi kaj pozabila oz. da bi kaj premalo dobro obravnavala.«); 

• pomembna, vendar ne zadostna: 3/8 (»Delovni zvezki me včasih omejujejo, ker 
sledijo nekemu povprečnemu tempu osvajanja znanj, imam pa običajno kar nekaj 
učencev, ki močno izstopajo ali gor ali dol in jim naloge v delovnem zvezku ne 
ustrezajo.«; »Vsekakor pa se poslužujem tudi gradiv, ki jih poiščem ali izdelam sama 
in se mi zdijo v danem procesu koristna in smiselna.«); 

• zanemarljiva: 1/8 (»Zelo majhno. Gradiva iščem sama.«). 
 
12. Nazadnje nas je še zanimalo, kakšno je sodelovanje učiteljev z drugimi učitelji, 
institucijami in lokalno skupnostjo. Pri tem so učitelji izpostavili: 
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• sodelavke: 8/8 (»V veliki meri sodelujem z drugimi učitelji na šoli v obliki 
vsakodnevnih pogovorov, pri reševanju sprotnih problemov, izmenjavi izkušenj.«);  

• starše in druge sorodnike: 8/8 (»Imamo prireditve in proslave, na katere so vabljeni 
starši in drugi sorodniki.«; 

• gasilce, policiste, zdravstveni dom: 2/8; 
• aktivno sodelovanje na širšem področju: 1/8 (»… mednarodnih konferencah, pri 

izobraževanju učiteljev, evalvaciji gradiv.«). 
 
Splošne ugotovitve ob analizi odprtih vprašanj 

Pri vseh učiteljih je zaznati, da se v njihovih pojmovanjih pouka in praktičnem poučevanju 

prepletajo tako transmisijske kot kognitivno-konstruktivistične prvine, čeprav iz skupne 

analize odgovorov pri posameznem učitelju lahko razberemo, kateri model je prevladujoč.  

Pri štirih učiteljih opazimo prevlado transmisijskega modela, kar smo razbrali iz naslednjih 

ugotovitev oz. njihovih trditev : 

• njihova pojmovanja kakovostnega znanja se nanašajo predvsem na trajnost in 

uporabnost v novih situacijah, 

• menijo, da kakovostni pouk omogočajo predvsem učitelj in didaktični pripomočki, 

učni cilji, 

• vloga učencev je sledenje pouku in opravljanje nalog, 

• vloga učitelja je posredovanje informacij in ocenjevanje znanja, 

• uporabljajo že izdelane letne delovne načrte,  

• so manj fleksibilni v načrtovanju pouka, pouk načrtujejo glede na potek učnih tem v 

gradivih, 

• pri opismenjevanju uporabljajo predvsem sintetično-analitično metodo, 

• ideje za pouk črpajo pretežno iz gradiv, ki jih uporabljajo, in na spletu, 

• vlogo gradiv pri opismenjevanju ocenjujejo kot zelo pomembno, 

• bolj strogo sledijo urniku. 

Pri štirih učiteljih pa lahko ugotovimo izrazito kognitivno-konstruktivistično naravnanost, kar 

dokazujejo ugotovitve oz. njihove trditve: 

• njihova pojmovanja kakovostnega znanja se nanašajo ne le na trajnost in uporabnost, 

ampak tudi na povezanost in nadgrajevanje, spreminjanje, 

• za omogočanje kakovostnega pouka poleg učitelja navajajo tudi različne pristope, 

problemsko zasnovan pouk, sprotno evalvacijo, 
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• pri vlogi učencev izpostavljajo njihovo aktivnost, 

• vlogo učitelja vidijo poleg organiziranja pouka tudi v pripravi materiala, motiviranju 

učencev, 

• pri pomembnih učiteljevih kompetencah navajajo tudi sodelovanje in fleksibilnost, 

• letni delovni načrt izdelajo sami, 

• na tedenski in dnevni ravni načrtujejo glede na napredek učencev, 

• opismenjujejo po kombinaciji metod ali globalno, 

• ideje črpajo iz izmenjav s sodelavci, pa tudi iz strokovne literature, 

• vlogo gradiv pri opismenjevanju ocenjujejo kot pomembno, a ne zadostno ali celo 

zanemarljivo, 

• aktivno sodelujejo na mednarodnih konferencah, organizirajo izobraževanja za 

učitelje, sodelujejo v evalvaciji gradiv. 

Učitelji, ki so izkazali bolj kognitivno-konstruktivistično naravnanost, so v neformalnem 

pogovoru z avtorico raziskave izrazili večjo mero pripravljenosti na spreminjanje lastne 

prakse. Čutiti je bilo večjo »poklicno negotovost« pri svojem delu ali pa so izražali 

nezadovoljstvo z nekaterimi elementi v svoji praksi. Pristali so na sodelovanje v pedagoškem 

eksperimentu v okviru eksperimentalne skupine, čemur je sledila predstavitev pedagoškega 

eksperimenta na roditeljskem sestanku za starše, ker so starši s podpisom soglašali v 

sodelovanje njihovih otrok v raziskavi (Priloga 4).  

 
 

4.2 Učinkovitost transmisijskega in konstruktivističnega 

opismenjevanja 
 

4.2.1 Faktorska analiza preizkusa zmožnosti branja in pisanja in 

pomembnejše povezave med spremenljivkami 

 

S faktorsko analizo smo želeli ugotoviti, kakšna je struktura preizkusa zmožnosti branja in 

pisanja. V raziskavo so bile vključene naloge, ki se nanašajo na štiri  področja: grafično 

zaznavanje, fonološko zaznavanje, asociativna zveza glas – črka in bralno-pisalne zmožnosti. 

Področje grafičnega zavedanja zajema devet postavk, fonološkega zavedanja pet, asociativne 

zveze glas – črka šest in besednega branja ter pisanja sedem. (Za vsebino postavk pri 

posameznem področju glej poglavje Odvisne spremenljivke.)  
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Analiza glavnih komponent je bila izvedena na 27. postavkah. Vrednost indeksa Kaiser-

Meyer-Olkinovega testa je 0.916, kar kaže na ustreznost vzorca za faktorsko analizo. 

Rezultati Barlettovega testa sferičnosti χ2 (351) = 6225,98; p < 0,001 kažejo, da so korelacije 

med postavkami dovolj visoke, da je mogoče izvesti analizo glavnih komponent. V 

preglednici 5 so vsi faktorji kot celotna faktorska matrika, iz katere je razvidno, da lahko s 

Kaiser-Gutmanovim lambda (λ > 1) izločimo 2 komponenta, ki skupaj pojasnjujeta 49,6 % 

variance (glej preglednico 5). 

Preglednica 5: Faktorska analiza (začetne vrednosti/faktorske uteži in faktorske uteži po 

rotaciji) 

 

Začetne vrednosti Faktorske uteži Faktorske uteži po rotaciji 

skupaj 
%  

variance 
kumulativ 

% skupaj 
% 

variance 
kumulativ 

% skupaj 
% 

variance 
kumulativ 

% 
1 11,32 41,94 41,94 11,32 41,94 41,94 10,16 37,62 37,62 
2 2,07 7,65 49,59 2,07 7,65 49,59 3,23 11,97 49,59 
3 1,99 7,36 56,95             
4 1,37 5,06 62,01             
5 1,13 4,19 66,20             
6 0,94 3,50 69,70             
7 0,94 3,47 73,16             
8 0,76 2,80 75,97             
9 0,71 2,62 78,59             
10 0,64 2,36 80,94             
11 0,61 2,24 83,19             
12 0,52 1,909 85,095             
13 0,50 1,838 86,933             
14 0,46 1,70 88,64             
15 0,44 1,63 90,27             
16 0,38 1,39 91,66             
17 0,33 1,22 92,88             
18 0,31 1,15 94,03             
19 0,28 1,03 95,06             
20 0,25 0,93 95,99             
21 0,24 0,89 96,88             
22 0,20 0,73 97,61             
23 0,18 0,66 98,27             
24 0,15 0,56 98,82             
25 0,13 0,48 99,30             
26 0,12 0,44 99,74             
27 0,07 0,26 100,00             
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Preglednica 6: Nasičenost dveh faktorjev  

 Spremenljivke 
Faktorja 

1 2 

GZ1 0,77 0,10 

GZ2 0,83 0,13 
GZ3 0,84 0,24 
GZ4 0,17 0,70 
GZ5 0,12 0,59 
GZ6 0,26 0,52 
GZ7 0,20 0,50 
GZ8 0,08 0,68 
GZ9 0,01 0,72 
FZ1 0,69 0,26 
FZ2 0,34 0,32 
FZ3 0,54 0,18 
FZ4 0,45 0,13 
FZ5 0,60 0,33 
AZ1 0,48 0,32 
AZ2 0,53 0,26 
AZ3 0,57 0,27 
AZ4 0,75 0,19 
AZ5 0,84 0,16 
AZ6 0,74 0,15 
BPZ1 0,83 0,11 
BPZ2 0,76 0,19 
BPZ3 0,73 0,13 
BPZ4 0,80 0,12 
BPZ5 0,75 0,12 
BPZ6 0,74 0,18 
BPZ7 0,61 0,14 

 

Prvi faktor je splošni faktor začetnega branja in pisanja. Ta faktor pojasnjuje 37,6 % 

variance. Najvišje projekcije ima na spremenljivkah:  

• GZ1 – število zapisanih velikih tiskanih črk, 

• GZ2 – število poimenovanih velikih tiskanih črk, 

• GZ3 – število poimenovanih malih tiskanih črk, 

• FZ1 – določitev mesta glasu v besedi (začetek, sredina, konec), 

• FZ3 – iskanje parov sličic z enako rimo, 
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• FZ4 – iskanje parov sličic z enakim prvim glasom, 

• FZ5 – iskanje parov sličic z enakim zadnjim glasom, 

• AZ1 – iskanje prve črke v besedi, 

• AZ2 – iskanje zadnje črke v besedi, 

• AZ3 – povezava prvih črk glasov s sličico, 

• AZ4 – povezava zadnjih črk glasov s sličico, 

• AZ5 – pisanje besed za sličice, 

• AZ6 – iskanje novega pomena besed ob menjavi ene črke, 

• BPZ1 – branje besed (velike tiskane črke), 

• BPZ2 – branje besed (male tiskane črke), 

• BPZ3 – iskanje parov sličica/beseda, 

• BPZ4 – izbira ustrezne besede za sličico, 

• BPZ5 – branje z razumevanjem (velike tiskane črke/risanje in barvanje po navodilih), 

• BPZ6 – branje z razumevanjem (velike tiskane črke/odgovori na vprašanja), 

• BPZ7 – branje z razumevanjem (male tiskane črke/odgovori na vprašanja). 

Faktor začetnega branja in pisanja ima visoke projekcije pri tistih spremenljivkah, ki se 

nanašajo na zmožnost dekodiranja in zapisovanja besed. Otroci, ki dosegajo visoke vrednosti 

pri tem faktorju, so ponotranjili vse glavne prvine začetnega branja in pisanja, saj imajo 

visoke vrednosti pri skoraj vseh postavkah. Prepoznajo in zapišejo veliko velikih in malih 

tiskanih črk, nimajo težav s prepoznavanjem besed, zlogov in črk v besedah, prav tako nimajo 

težav z določevanjem mesta glasu v besedi, iščejo pare sličic z enako rimo, enakim začetkom 

in enakim prvim glasom, znajo manipulirati z glasovi v besedi in imajo utrjeno asociativno 

zvezo glas – črka do te mere, da znajo poiskati prvo in zadnjo črko v besedi, poiščejo besede 

za sličice in celo poiščejo nov pomen besede ob menjavi ene črke. Sposobni so dekodiranja 

besed (branja) z velikimi in malimi črkami in berejo z razumevanjem ter pravilno zapisujejo 

preproste povedi. Po modelu U. Frith (1985) je otrok, ki ima razvite vse te sposobnosti, na 3. 

stopnji, kar pomeni, da je otrok dokončno usvojil veščine za razvoj osnovne pismenosti in ga 

lahko začnemo uvajati v upoštevanje pravopisnih pravil (kar je sicer po avtoričinem mnenju 

značilno za otroke, stare 7–8 let). Po modelu J. Chall (1983) je otrok, ki je lahko pozoren na 

pomen in obliko hkrati do te mere, da lahko gladko bere, na zadnji podstopnji 1. stopnje (po 

avtoričinem mnenju v starosti približno 7 let). Otroci, ki imajo visoke vrednosti na tem 

faktorju, so opismenjeni do te mere, da so sposobni samostojnega branja in pisanja krajših, 

njim prilagojenih besedil v njim znanem kontekstu.  
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Pri tem lahko izpostavimo še to, da sta postavki GZ 4 – prepoznavanje besed v besedah 

nasičeni s prvim in drugim faktorjem z relativno nizkimi korelacijami, zato lahko rečemo, da 

postavka ne sodi v preizkus. Prepoznavanje besed v besedah sodi med najzgodnejšo zmožnost 

pri učenju branja, ki jo otroci praviloma usvojijo že v predšolskem obdobju (Chall, 1983; 

Frith, 1987). Podobno lahko trdimo za postavko FZ 4 – iskanje parov sličic z enakim prvim 

glasom, ki ima nasičene faktorje z relativno nizko korelacijo pri prvem in tretjem faktorju, 

zato bi jo lahko izpustili. Zorman (2013) opozarja na pretirano izpostavljanje in obravnavanje 

prvega glasu v besedi, saj je po njenem mnenju pomembno razvijati glasovno zmožnost na 

vseh delih besede, kar meri že postavka FZ1 – določitev mesta glasu v besedi (začetek, 

sredina, konec). Res pa je, da naj bi se, če upoštevamo razvoj fonološkega zavedanja, otroci 

prej zavedali enakih začetnih glasov kot zadnjih in srednjih (prav tam). 

Drugi faktor je faktor grafičnega zavedanja, pojasnjuje 7,6 % variance. Zajema vse 

spremenljivke, ki so povezane z grafičnim zavedanjem, razen tistih, ki se nanašajo na zapis 

oz. poimenovanje posameznih črk abecede: 

• GZ4 – prepoznavanje besed v besedah, 

• GZ5 – prepoznavanje besed v besedah, 

• GZ6 – prepoznavanje enakih zlogov v besedah, 

• GZ7 – prepoznavanje enakih zlogov v besedah, 

• GZ8 – prepoznavanje enakih črk v besedah, 

• GZ9 – prepoznavanje enakih črk v besedah. 

Otrok, ki ima visoke vrednosti na tem faktorju, je sposoben globalno prepoznavati besede kot 

celoto in analitično prepoznavati nekatere črke v besedah. Če ima otrok visoke vrednosti na 

tem faktorju in nizke na faktorju začetnega branja in pisanja, to lahko pomeni, da je otrok 

prepoznal posamezne črke v besedi z ugibanjem ali pa dejansko pozna te črke, medtem ko 

večina črk še ne pozna. Otrok, ki ima razvite opisane zmožnosti, je po modelu U. Frith (1985) 

na prvi fazi razvoja branja in pisanja, saj besede zaznava celostno, v njih pa prepoznava 

posamezne črke. Pri tem ima pomembno vlogo tisk iz okolja, ki zavzema velik del besed, ki 

jih otrok zna prebrati celostno ali pa če so besede zapisane v znanem črkovnem naboru. Po J. 

Chall (1983) je otrok, ki ima razvite opisane veščine na 0. stopnji oz. na stopnji priprave na 

branje, kar ustreza starostni stopnji 5–6 let, ko otroci prehajajo iz vrtca v šolo. 
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Pomembnejše povezave med spremenljivkami smo prikazali v preglednicah 7a in 7b. 

Preglednica 7a: Korelacijska tabela  

 GZ1 GZ2 GZ3 GZ4 GZ5 GZ6 GZ7 GZ8 GZ9 FZ1 FZ2 FZ3 FZ4 FZ5 
GZ1 / ,865** ,590** ,128 ,164 ,286** ,259** ,228** ,172** ,521* ,224** ,360 ,343** ,394** 
GZ2  / ,746** ,247** ,187** ,336** ,295** ,246** ,179** ,602** ,249** ,453** ,380 ,476** 
GZ3   / ,332** ,254** ,341** ,296** ,233** ,227** ,675** ,256** ,460** ,318** ,443 
GZ4    / ,461** ,343** ,284** ,249** ,323** ,335** ,178** ,211* ,111** ,254** 
GZ5     / ,340** ,295** ,165** ,218** ,272** ,255** ,222** ,166** ,236** 
GZ6      / ,489** ,182** ,182** ,252** ,266** ,178** ,150** ,343** 
GZ7       / ,200** ,309** ,216** ,127* ,074** ,052** ,236** 
GZ8        / ,541** ,220** ,192** ,063** ,195** ,220** 
GZ9         / ,231** ,214** ,049** ,095** ,239** 
FZ1          / ,231** ,399** ,354** ,549** 
FZ2           / ,272** ,358** ,296** 
FZ3            / ,375** ,437** 
FZ4             / ,398** 
FZ5              / 

 

Preglednica 7b: Nadaljevanje korelacijske preglednice 

 

Visoko povezanost opazimo med GZ3 (število poimenovanih malih tiskanih črk) in 

spremenljivkami BPZ1 (branje besed z velikimi tiskanimi črkami), BPZ2 (branje besed z 

malimi tiskanimi črkami), BPZ5 (branje z razumevanjem/risanje in barvanje po navodilih z 

velikimi tiskanimi črkami), BPZ6 (branje z razumevanjem/odgovori na vprašanja z velikimi 

 AZ1 AZ2 AZ3 AZ4 AZ5 AZ6 BPZ1 BPZ2 BPZ3 BPZ4 BPZ5 BPZ6 BPZ7 
GZ1 ,319* ,366** ,366** ,441** ,629** ,462** ,615** ,545** ,426 ,530** ,528** ,527* ,408** 
GZ2 ,400** ,456** ,459** ,518** ,719** ,550** ,672** ,672** ,506** ,569 ,594** ,629** ,506** 
GZ3 ,410** ,479** ,511** ,623** ,758** ,633** ,715** ,852** ,567** ,642** ,708 ,776** ,715** 
GZ4 ,340 ,202** ,271** ,264** ,282** ,315** ,280** ,277** ,307* ,241** ,278** ,309 ,260** 
GZ5 ,175** ,290 ,184** ,240** ,194** ,181** ,253** ,195** ,211** ,246** ,228** ,257** ,179 
GZ6 ,287** ,267** ,248 ,270** ,340** ,295** ,296** ,322** ,268** ,345** ,269** ,363** ,246** 
GZ7 ,242** ,195** ,293** ,272 ,371** ,215** ,311** ,298* ,273** ,292** ,244** ,378** ,267** 
GZ8 ,218** ,160** ,259** ,205** ,172 ,216** ,158** ,185** ,250** ,254** ,156** ,175** ,132** 
GZ9 ,222** ,199** ,371** ,211** ,257** ,262 ,226** ,170** ,228** ,272** ,189** ,200** ,117** 
FZ1 ,437** ,464** ,498** ,593** ,598** ,492** ,635 ,605** ,469** ,513** ,480** ,522** ,480** 
FZ2 ,243** ,298** ,300** ,308* ,245** ,326** ,243** ,200 ,251** ,396** ,284** ,262** ,199** 
FZ3 ,361** ,439** ,249** ,466 ,403 ,376 ,339** ,383** ,280** ,301** ,298** ,385** ,395** 
FZ4 ,278* ,264** ,383** ,281 ,289** ,326 ,277** ,219** ,317** ,374** ,292** ,276* ,217** 
FZ5 ,518** ,499** ,452** ,576** ,469** ,468** ,520** ,433** ,374** ,427** ,370** ,449** ,310** 
AZ1 / ,433** ,511** ,491** ,375** ,415** ,364** ,363** ,429** ,353** ,291** ,330** ,244** 
AZ2  / ,445** ,606** ,448** ,477** ,369** ,398** ,341** ,451** ,316** ,355** ,294** 
AZ3   / ,487** ,435** ,486 ,431** ,387** ,529** ,508** ,399** ,403** ,297** 
AZ4    / ,606** ,601** ,549** ,535** ,508** ,593** ,499** ,573** ,485** 
AZ5     / ,646** ,778** ,760** ,561** ,722** ,730** ,775** ,583** 
AZ6      / ,592** ,556** ,543** ,651** ,573** ,631** ,486** 
BPZ1       / ,727** ,583** ,689** ,677** ,703** ,495** 
BPZ2        / ,478** ,574** ,705** ,781** ,713** 
BPZ3         / ,713** ,613** ,516** ,428** 
BPZ4          / ,665** ,582** ,448** 
BPZ5           / ,804** ,654** 
BPZ6            / ,710** 
BPZ7             / 
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tiskanimi črkami) in BPZ7 (branje z razumevanjem/odgovori na vprašanja z malimi tiskanimi 

črkami). 

 

Visoka povezanost je tudi med spremenljivko AZ5 (pisanje besed za sličice) in B1, B2 (branje 

besed z velikimi in malimi tiskanimi črkami), BPZ4 (izbira ustrezne besede za sličico), BPZ5 

(branje z razumevanjem/risanje in barvanje po navodilih) in BPZ6 (branje z 

razumevanjem/odgovori na vprašanja).  

 

4.2.2  Razlike med transmisijsko naravnanim načinom in 

konstruktivističnim načinom pouka v opismenjevalnih 

zmožnostih 

 

S predstavljenim polletnim eksperimentom smo želeli ugotoviti, ali in v kolikšni meri način 

pouka slovenščine vpliva na razvoj učenčevih zmožnosti branja in pisanja, kar smo merili z 

grafičnim zavedanjem, fonološkim zavedanjem, asociativno zvezo glas – črka in besednim 

branjem ter pisanjem. Na začetku smo s preizkusom zmožnosti branja in pisanja preverili, ali 

se kontrolna in eksperimentalna skupina razlikujeta v grafičnem zavedanju, fonološkem 

zavedanju, asociativni zvezi glas – črka in bralno-pisalnih zmožnostih.  

Rezultate v razlikah med transmisijsko naravnanim načinom in konstruktivističnim načinom 

pouka v opismenjevalnih zmožnostih bomo predstavili v štirih poglavjih: 

1. Zmožnosti branja in pisanja učencev pred eksperimentom, 

2. Zmožnosti branja in pisanja učencev po eksperimentu, 

3. Pomembnost razlik na začetku in koncu eksperimenta (moč učinka pedagoškega 

eksperimenta) in 

4. Pomembnost razlik znotraj posamezne skupine. 

 

4.2.2.1 Zmožnosti branja in pisanja učencev pred eksperimentom 

 

V preglednicah 8 in 9 navajamo aritmetične sredine in standardne odklone ter koeficienta 

sploščenosti in simetričnosti eksperimentalne (ES) in kontrolne skupine (KS) na začetku 

projekta.  
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V preizkusu bralnih in pisalnih zmožnosti so učenci v prvih treh nalogah grafičnega zavedanja 

lahko dosegli največ 25 točk, kar pomeni, da so prepoznali oz. zapisali vse črke abecede; pri 

vseh ostalih nalogah je bilo največje možno število točk 5. 

 

Preglednica 8: Pregled rezultatov zmožnosti branja in pisanja med otroki ES na začetku 
eksperimenta 
 

Legenda: 
M – aritmetična sredina 
Me – mediana 
Mo – modus 
SD – standardna deviacija 
Spl – koeficient sploščenosti 
As – koeficient simetričnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Spreme
-nljivke 

 
Eksperimentalna skupina – 1. testiranje 

M Me Mo SD Spl As 
 

GRAFIČNO 
ZAVEDANJE 

GZ1 19,72 21,00         25,00 5,74 -0,90          -0,23 
GZ2 18,65 20,00 25,00 6,68 -1,01 0,28 
GZ3 15,17 15,00 25,00 8,10 -,281 -1,19 
GZ4 4,52 5,00 5,00 0,92 -1,66 1,85 
GZ5 4,25 4,00 5,00 1,09 -0,36 -1,76 
GZ6 4,38 1,00 0,00 0,64  0,46 -1,56 
GZ7 4,25 5,00 5,00 0,98 -2,59 7,87 
GZ8 4,83 5,00 5,00 0,54 -1,66 2,64 
GZ9 4,84 4,00    5,00 0,58 -0,56 -0,61 

 
FONOLOŠKO 
ZAVEDANJE 

FZ1 4,22 5,00 5,00 1,19 -0,68  -1,27 
FZ2 5,00 5,00 5,00 4,7 -3,47 12,35 
FZ3 3,99 5,00 5,00 1,32 -4,71 25,78 
FZ4 4,74 5,00 5,00 0,70 -3,09 10,15 
FZ5 4,09 5,00 5,00 1,28 -0,95 -0,23 

 
ASOCIATIVN

A ZVEZA 
GLAS – ČRKA 

AZ1 4,74 5,00 5,00 0,88 -4,01 18,70 
AZ2 3,91 5,00 5,00 1,61 -1,50 1,60 
AZ3 4,60 5,00 5,00 1,08 -4,36 20,54 
AZ4 3,86 5,00 5,00 1,69 -1,39 0,73 
AZ5 2,68 5,00 5,00 2,36 -3,12 9,47 
AZ6 3,65 5,00 5,00 1,96 -1,35  0,48 

 
BRALNO-
PISALNE 

ZMOŽNOSTI 

BPZ1 2,89 5,00 5,00 2,26 -0,18  -1,92 
BPZ2 1,93 5,00 5,00 2,16 -1,14  -0,38 
BPZ3 3,94 5,00 5,00 1,77 -1,44 0,55 
BPZ4 3,95 5,00 5,00 1,73 -1,44  0,53 
BPZ5 1,85 0,00 0,00 2,20 0,58  -1,50 
BPZ6 1,72 0,00 0,00 2,23 0,64 -1,52 
BPZ7 1,22 0,00 0,00 5,74  1,22 -0,43 
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Preglednica 9: Pregled rezultatov zmožnosti branja in pisanja med otroki KS na začetku 
eksperimenta 
 

Legenda: 
M – aritmetična sredina 
Me – mediana 
Mo – modus 
SD – standardna deviacija 
Spl – koeficient sploščenosti 
As – koeficient simetričnosti 
 
Tako v eksperimentalni (ES) kot v kontrolni skupini (KS) na začetku projekta opazimo, da 

učenci pri grafičnem zavedanju dobijo najvišje število točk pri prepoznavanju velikih 

tiskanih črk (GZ1), malo manj pri pisanju velikih tiskanih črk (GZ2) in najmanj pri 

prepoznavanju malih tiskanih črk (GZ3). Standardne deviacije odražajo razpršenost točk pri 

posamezni nalogi in ta je najmanjša pri prepoznavanju velikih tiskanih črk, večja je pri 

pisanju le-teh, največja pa pri prepoznavanju malih tiskanih črk. Negativni koeficienti 

sploščenosti pri večini nalog grafičnega zavedanja kažejo na ploščate krivulje, pri čemer je 

nekaj rezultatov na obeh koncih krivulje. Pri ostalih šestih nalogah grafičnega zavedanja je v 

ES in KS največ otrok doseglo najboljši rezultat v prepoznavanju črk v besedah (GZ8, GZ9). 

 

  
Spreme
-nljivke 

 
Kontrolna skupina – 1. testiranje 

M Me Mo SD Spl As 
 

GRAFIČNO 
ZAVEDANJE 

GZ1 17,94 20,00 25,00 6,79 -0,70    -0,56 
GZ2 17,00 18,00 25,00 7,39 -0,66 -0,69 
GZ3 10,61 8,50 0,00 10,07 0,25 -1,63 
GZ4 4,07 3,00 3,00 1,18 -0,73 -0,46 
GZ5 3,71 3,00 ,00 1,23 -0,36 -1,52 
GZ6 3,96 0,00 ,00 0,88 0,77 -1,25 
GZ7 4,16 4,50 5,00 0,97 -1,29 1,13 
GZ8 4,77 4,00 5,00 0,69 -0,80 0,35 
GZ9 4,67 4,00 4,00 0,65 -0,37 -0,74 

 
FONOLOŠKO 
ZAVEDANJE 

FZ1 3,20 5,00 5,00 1,62 -0,66 -0,97 
FZ2 4,34 5,00 5,00 1,12 -3,12 9,01 
FZ3 2,04 5,00 5,00 1,67 -2,06 3,89 
FZ4 3,95 5,00 5,00 1,50 -1,73 2,11 
FZ5 2,70 2,00 ,00 1,66 0,24 -1,18 

 
ASOCIATIVNA 
ZVEZA GLAS – 

ČRKA 

AZ1 3,67 5,00 5,00 1,73 -1,45 0,96 
AZ2 1,68 3,00 3,00 2,10 -0,21 -1,10 
AZ3 4,09 5,00 5,00 1,34 -1,0 -0,22 
AZ4 2,54 ,00 ,00 2,16 0,65 -1,36 
AZ5 2,17 5,00 5,00 2,14 -1,41 1,25 
AZ6 3,01 3,00 0,00 2,13 -0,12 -1,74 

 
BRALNO-
PISALNE 

ZMOŽNOSTI 

BPZ1 2,76 1,50 0,00 2,04 0,27 -1,69 
BPZ2 1,59 4,00 5,00 2,06 -0,51 -1,49 
BPZ3 3,57 5,00 5,00 1,85 -1,01 -0,44 
BPZ4 3,51 5,00 5,00 1,93 -0,89 -0,83 
BPZ5 2,30 2,00 0,00 2,28 0,13 -1,87 
BPZ6 1,40 0,00 0,00 2,08 1,00 -0,85 
BPZ7 0,84 0,00 0,00 1,75 1,70 1,09 
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Pri nalogah fonološkega razločevanja so tako v ES kot v KS učenci dosegli najboljši rezultat 

pri iskanju parov sličic z enakim začetkom (FZ2), najslabši pa pri iskanju zadnje črke v besedi 

(FZ3). Pri treh nalogah fonološkega razločevanja (FZ2 – iskanje parov sličic z enakim 

začetkom, FZ3 – iskanje parov sličic z enako rimo, FZ4 – iskanje parov sličic z enakim prvim 

glasom) pri ES prevladujejo močno negativno asimetrične krivulje oz. asimetričnost v desno, 

med tem ko se to pri KS pojavi le pri iskanju parov z enakim začetkom (FZ2). Pri vseh 

nalogah fonološkega razločevanja so koeficienti simetričnosti dosledno negativni, kar kaže na 

sploščenost krivulj in s tem večjo razpršenost rezultatov glede na normalno vrednost. 

 

Pri nalogah, povezanih z asociativno zvezo glas – črka, so imeli učenci ES najmanj težav z 

iskanjem prve črke v besedi (AZ1), največ pa s pisanjem besed za sličice (AZ5). Učenci KS 

so imeli največ težav z iskanjem zadnje črke v besedi (AZ2), najmanj pa s povezovanjem 

prvih črk glasov s sličico (AZ3). Obe skupini sta pri tej skupini nalog dosegli v povprečju 

malo slabši rezultat kot pri prejšnjih dveh skupinah nalog. 

 

Pri bralno-pisalnih zmožnostih sta obe skupini imeli največ težav; tako v ES kot v KS so 

učenci najslabše reševali nalogo branja z razumevanjem (male tiskane črke) – BPZ7, prav 

tako sta obe skupini najbolje rešili nalogo iskanja parov sličica/beseda (BPZ3).  
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4.2.2.2  Zmožnosti branja in pisanja učencev po eksperimentu 

 

V preglednicah 10 in 11 navajamo aritmetične sredine in standardne odklone ter koeficienta 

sploščenosti in simetričnosti eksperimentalne (ES) in kontrolne (KS) skupine na koncu 

projekta.  

Preglednica 10: Pregled pisnih statistik zmožnosti branja in pisanja med otroki ES na 
koncu eksperimenta 
 

Legenda: 
M – aritmetična sredina 
Me – mediana 
Mo – modus 
SD – standardna deviacija 
Spl – koeficient sploščenosti 
As – koeficient simetričnosti 

 

 

 

 

 

  
Spreme-
nljivke 

 
Eksperimentalna skupina – 2. testiranje 

M Me Mo SD Spl As 
 

GRAFIČNO 
ZAVEDANJE 

GZ1 22,66 25,00 25,00 4,59  -2,32  5,05 
GZ2 24,14 25,00 25,00 3,24       -4,83 24,79 
GZ3 21,76 25,00 25,00 5,04     -1,94 4,14 
GZ4 4,83 5,00 5,00 0,44       -5,13 30,61 
GZ5 4,40 4,50 5,00 0,82       -2,80 7,73 
GZ6 4,58 5,00 5,00 0,79       -1,22 0,21 
GZ7 4,49 5,00 5,00 0,97       -2,59 6,36 
GZ8 4,93 5,00 5,00 0,31       -1,15 0,35 
GZ9 4,79 5,00 5,00 0,63 -3,00 13,29 

 
FONOLOŠKO 
ZAVEDANJE 

FZ1 4,80 5,00 5,00 0,70  -2,16 5,30 
FZ2 4,83 5,00 5,00 0,59 -4,51 21,80 
FZ3 4,48 5,00 5,00 0,98 -4,16 20,26 
FZ4 4,84 5,00 5,00 0,63 -4,48 23,73 
FZ5 4,49 5,00 5,00 0,87 -1,66 1,33 

 
ASOCIATIVNA 
ZVEZA GLAS – 

ČRKA 

AZ1 4,75 5,00 5,00 0,99 -6,25 46,16 
AZ2 4,25 5,00 5,00 1,43 -2,55 8,88 
AZ3 4,83 5,00 5,00 0,71 -4,41 18,99 
AZ4 4,64 5,00 5,00 0,80 -2,17 3,80 
AZ5 4,43 5,00 5,00 1,08 -5,23 30,60 
AZ6 4,65 5,00 5,00 0,83 -3,21 13,89 

 
BRALNO-
PISALNE 

ZMOŽNOSTI 

BPZ1 4,53 5,00 5,00 1,15 -2,49 6,79 
BPZ2 3,71 5,00 5,00 1,72 -3,17 12,67 
BPZ3 4,63 5,00 5,00 0,95 -3,50 13,68 
BPZ4 4,64 5,00 5,00 0,90 -3,01 9,97 
BPZ5 3,35 5,00 5,00 2,09 -0,69 -1,33 
BPZ6 3,21 4,00 5,00 2,12 -0,64 -1,40 
BPZ7 2,41 2,00 0,00 2,38 0,07             -1,95 



112 
 

Preglednica 11: Pregled pisnih statistik zmožnosti branja in pisanja med otroki KS na 
koncu eksperimenta 
 

Legenda: 
M – aritmetična sredina 
Me – mediana 
Mo – modus 
SD – standardna deviacija 
Spl – koeficient sploščenosti 
As – koeficient simetričnosti 
 

Na koncu projekta lahko pri grafičnem zavedanju v ES opazimo, da večje število učencev v 

povprečju zapiše več črk (GZ2) kot jih zna poimenovati (GZ1). V KS zna približno enako 

število učencev tako poimenovati kot zapisati večino črk. V ES so učenci v povprečju 

poimenovali 22 malih tiskanih črk, medtem ko so jih v KS prepoznali le 16. Pri ostalih 

nalogah grafičnega zavedanja so rezultati precej primerljivi, tako v ES kot v KS v povprečju 

dosegajo visoke vrednosti (nad 4 od 5). Negativni koeficienti sploščenosti pri vseh nalogah 

grafičnega zavedanja kažejo na ploščate krivulje s posameznimi rezultati na obeh koncih 

krivulje, kar lahko v ES opazimo pri vseh nalogah zmožnosti branja in pisanja, razen pri 

BPZ7 – branje z razumevanjem z malimi tiskanimi črkami. 

  
Spreme-
nljivke 

 
Kontrolna skupina – 2. testiranje 

M Me Mo SD Spl As 
 

GRAFIČNO 
ZAVEDANJE 

GZ1 21,98 25,00 25,00 5,54          -2,26 4,82 
GZ2 21,23 24,00 25,00 5,55 -1,93 3,65 
GZ3 16,05 18,00 25,00 8,66 -0,56 -1,06 
GZ4 4,35 5,00 5,00 1,04 -2,05 4,19 
GZ5 4,11 4,00 5,00 1,17 -1,50 0,97 
GZ6  4,43 2,00 0,00 0,72 0,23 -1,73 
GZ7 4,49 5,00 5,00 0,72 -1,79 3,29 
GZ8 4,85 4,00 5,00 0,65 -1,75 3,69 
GZ9 4,80 5,00 5,00 0,69 -0,85 -0,58 

 
FONOLOŠKO 
ZAVEDANJE 

FZ1 4,23 5,00 5,00 1,21 -1,26 0,86 
FZ2 4,35 5,00 5,00 1,25 -5,93 40,05 
FZ3 3,12 5,00 5,00 1,43 -4,97 29,61 
FZ4 4,27 5,00 5,00 1,29 -2,26 4,61 
FZ5 3,48 3,00 3,00 1,33 -0,43 -0,47 

 
ASOCIATIVNA 
ZVEZA GLAS – 

ČRKA 

AZ1 4,27 5,00 5,00 1,24 -1,87 3,00 
AZ2 2,98 4,00 4,00 1,68 -1,00 0,61 
AZ3 4,54 5,00 5,00 0,89 -1,89 3,39 
AZ4 3,43 3,00 5,00 1,75 -0,40 -0,92 
AZ5 3,16 5,00 5,00 1,84 -2,47 7,80 
AZ6 3,76 4,00 5,00 1,64 -0,82 -,62 

 
BRALNO-
PISALNE 

ZMOŽNOSTI 

BPZ1 3,77 3,50 5,00 1,67 -0,61 -,99 
BPZ2 2,15 5,00 5,00 2,17 -1,19 0,27 
BPZ3 4,26 5,00 5,00 1,27 -2,04 4,10 
BPZ4 4,04 5,00 5,00 1,43 -1,56 1,70 
BPZ5 2,84 4,00 5,00 2,17 -0,30 -1,70 
BPZ6 1,96 1,00 0,00 2,15 0,45 -1,56 
BPZ7 1,26 0,00 0,00 2,09 1,17 -0,57 
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Pri vseh nalogah fonološkega zavedanja so učenci ES dosegli zelo visoke rezultate, med tem 

ko je v KS pri iskanju sličic z enako rimo (FZ3) in iskanju parov sličic z enakim zadnjim 

glasom rezultat malo slabši.  

V ES so pri vseh nalogah asociativne zveze glas – črka dosegli zelo dobre rezultate (nad 4 od 

5), med tem ko so v KS učenci imeli nekaj več težav z iskanjem zadnje črke v besedi (AZ2).  

Pri bralno-pisalnih zmožnostih so učenci ES dosegli največ točk pri izbiri ustrezne sličice za 

besedo (BPZ4), iskanju parov sličica/beseda (BPZ3) in branju besed z velikimi tiskanimi 

črkami (BPZ1). Najslabši rezultat so učenci ES dosegli pri branju z razumevanjem z malimi 

tiskanimi črkami. Podobno so v KS učenci dosegli najboljši rezultat pri iskanju parov 

sličica/beseda (BPZ3) in izbiri ustrezne sličice za besedo (BPZ4), med tem ko je v povprečju 

najslabši rezultat pri branju z razumevanjem z velikimi (BPZ6) in malimi tiskanimi črkami 

(BPZ7). 
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4.2.2.3  Pomembnost razlik na začetku in koncu eksperimenta (moč 

učinka pedagoškega eksperimenta) 

 

Z Mann-Whitneyevim preizkusom smo preverili, ali obstajajo statistično pomembne razlike 

pri zmožnostih branja in pisanja med KS in ES na začetku eksperimenta. Ta preizkus smo 

uporabili, ker so bile vrednosti neenakomerno porazdeljene. Rezultate smo prikazali v 

preglednici 12. 

  

Preglednica 12: Pomembnost razlik ES in KS na začetku eksperimenta (Mann-Whitney-ev 

test) 

 

Legenda: 
t – vrednost t-testa 
df – stopinje prostosti 
P – pomembnost (p < 0,001; p < 0,005) 
 
Iz preglednice 12 je razvidno, da so se na začetku eksperimenta pokazale statistično 

pomembne razlike pri enajstih spremenljivkah, predvsem pri fonološkem zavedanju: iskanju 

parov sličic z enakim začetkom (FZ2), iskanju parov sličic z enako rimo (FZ3), iskanju parov 

sličic z enakim prvim glasom (FZ4) in iskanju parov sličic z enakim zadnjim glasom (FZ5), 

pri nekaterih spremenljivkah grafičnega zavedanja: številu poimenovanih malih tiskanih črk 

(GZ3), prepoznavanju besed v besedah (GZ4, GZ5) in prepoznavanju zlogov v besedah 

 Spremenljivke t df P 
 
 

GRAFIČNO 
ZAVEDANJE 

GZ1 1,81 157,22 0,073 
GZ2 1,50 159,78 0,135 
GZ3 3,19 154,67 0,002 
GZ4 2,68 152,80 0,000 
GZ5 3,03 159,17 0,000 
GZ6 3,47 148,33 0,000 
GZ7 0,58 160,94 0,565 
GZ8 0,61 153,33 0,546 
GZ9 1,75 159,42 0,008 

 
FONOLOŠKO 
ZAVEDANJE 

FZ1 4,61 148,90 0,006 
FZ2 2,78 129,72 0,000 
FZ3 8,30 153,68 0,000 
FZ4 4,32 115,35 0,000 
FZ5 6,00 151,88 0,000 

 
 

ASOCIATIVNA ZVEZA 
GLAS – ČRKA 

AZ1 4,99 120,44 0,000 
AZ2 7,61 151,81 0,000 
AZ3 2,72 154,61 0,007 
AZ4 4,38 152,83 0,000 
AZ5 1,44 159,02 0,152 
AZ6 2,00 160,19 0,047 

 
 

BRALNO-PISALNE 
ZMOŽNOSTI 

BPZ1 0,39 158,86 0,690 
BPZ2 1,03 160,48 0,047 
BPZ3 1,29 160,82 0,200 
BPZ4 1,53 159,71 0,129 
BPZ5 1,29 160,90 0,198 
BPZ6 0,93 159,96 0,355 
BPZ7 1,27 156,48 0,205 
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(GZ6) ter nekaterih spremenljivkah asociativne zveze glas – črka: iskanju prve črke v besedi 

(AZ1), iskanju zadnje črke v besedi (AZ2) in povezavi zadnjih črk glasov s sličico (AZ4). 

 
Ob zaključku eksperimenta smo z metodo ponovnega preizkusa ugotavljali, pri katerih 

postavkah se učenci pomembno razlikujejo po pedagoškem eksperimentu (preglednica 13) in 

s tem odkrivali učinek eksperimenta na razvoj zmožnosti branja in pisanja.  

Preglednica 13: Pomembnost razlik ES in KS na koncu eksperimenta (Mann-Whitney-ev test) 
ter učinkovitost pedagoškega eksperimenta 

 Spremenljivke t df P d 
 
 

GRAFIČNO 
ZAVEDANJE 

GZ1 0,86  155,93    0,391 0,57 
GZ2 4,08 130,97 0,000 1,04 
GZ3 5,15 130,89 0,000 0,98 

GZ4 3,78 110,38 0,000 0,42 
GZ5 1,84 145,68  0,068 0,15 
GZ6 1,84 157,77 0,215 0,27 
GZ7 0,00 146,31 0,998 0,25 
GZ8 0,90 116,47 0,372 0,22 
GZ9 0,17 159,23 0,868 0,09 

 
FONOLOŠKO 
ZAVEDANJE 

FZ1 3,67 130,46 0,003 0,59 
FZ2 3,08 116,03    0,000 0,14 
FZ3 7,05 143,87 0,000 0,42 
FZ4 3,59 117,88 0,000 0,15 
FZ5 5,75 140,37 0,000 0,37 

 
ASOCIATIVNA 
ZVEZA GLAS – 

ČRKA 

AZ1 2,74 153,96 0,007 0,01 
AZ2 5,21 157,12 0,000 0,22 
AZ3 2,28 153,67 0,024 0,24 
AZ4 5,69 114,01 0,000 0,59 
AZ5 5,37 131,43 0,000 0,95 
AZ6 4,34 120,75 0,000 0,65 

 
BRALNO-PISALNE 

ZMOŽNOSTI 

BPZ1 3,38 144,02 0,000 0,91 
BPZ2 5,11 153,53 0,000 0,92 
BPZ3 2,11 149,98 0,037 0,48 
BPZ4 3,21 137,46 0,002 0,50 
BPZ5 1,52 159,97 0,130 0,70 
BPZ6 3,72 159,98 0,000 0,69 
BPZ7 3,28 156,29 0,001 0,54 

 Legenda: 
t – vrednost t-testa. 
df – stopinje prostosti 
P – pomembnost (p < 0,001; p < 0,005),  
d – Cohenov d koeficient 
 

Statistično pomembne razlike so nastale pri sedemnajstih spremenljivkah; poleg vseh 

spremenljivk fonološkega zavedanja tudi pri grafičnem zavedanju: številu poimenovanih 

velikih (GZ2) in malih tiskanih črk (GZ3) in prepoznavanju besed v besedah (GZ4), pri skoraj 

vseh spremenljivkah asociativne zveze glas – črka: iskanju zadnje črke v besedi (AZ2), 

povezavi zadnjih črk glasov s sličico (AZ4), pisanju besed za sličice (AZ5), iskanju novega 

pomena besed ob menjavi ene črke (AZ6). Statistično pomembne razlike med ES in KS na 

koncu projekta so nastale tudi pri petih spremenljivkah bralno-pisalnih zmožnostih: pri branju 

Cohen (d) moč 
učinka 

0,20 majhna 

0,50 srednja 

> 0,80 velika 
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besed, zapisanih z velikimi (BPZ1) in malimi tiskanimi črkami (BPZ2), izbiri ustrezne besede 

za sličico (BPZ4) ter branju besedila z razumevanjem, zapisanega z velikimi (BPZ6) in 

malimi tiskanimi črkami (BPZ7).  

Moč učinka konstruktivističnega pouka smo preverili s pomočjo analize moči učinka in jo 

predstavili s Cohenovim d-koeficientom (preglednica 13). Če uporabimo strog kriterij za 

razlago velikosti učinka, potem vrednost koeficienta d od 0,20 dalje kaže na majhen učinek, d 

od 0,50 dalje govori o srednje velikem učinku in pri koeficientu d od 0,80 dalje lahko 

govorimo o visokem učinku konstruktivističnega načina pouka na razvoj posamezne testirane 

opismenjevalne zmožnosti (Cohen, 1988, po Peklaj, idr., 2009, str. 62). 

Velika moč učinka eksperimenta na ES se je pokazala v grafičnem zavedanju, in sicer pri 

poimenovanju velikih (GZ2) in malih tiskanih črk (GZ3), pri asociativni zvezi glas – črka, in 

sicer pri pravilno zapisanih besedah za sličice (AZ5) ter pri bralno-pisalnih zmožnostih, in 

sicer branju besed, zapisanih z velikimi (BPZ1) in malimi tiskanimi črkami (BPZ2), kar je 

povezano s poimenovanjem malih in velikih tiskanih črk. Srednja moč učinka se je pokazala 

pri grafičnem zavedanju: št. zapisanih velikih tiskanih črk (GZ1), fonološkem zavedanju: 

določitvi mesta glasu a v besedi (FZ1), asociativni zvezi glas – črka: številu pravilno 

povezanih zadnjih črk besed s sličicami (AZ3) in številu pravilno zamenjanih črk in zapisanih 

besed (AZ6) ter bralno-pisalnih zmožnostih: izbiri ustrezne besede za sličico (BPZ4) ter 

branje z razumevanjem – branje, risanje po navodilu (BPZ5), odgovori na vprašanja z 

velikimi (BPZ6) in malimi tiskanimi črkami (BPZ7). Če upoštevamo ugotovitve Hattie (2009, 

v Pečjak, 2013), da je učinek opazen v razredu in ga učitelji oz. učenci že lahko zaznajo, 

kadar je velikost učinka 0,40, potem lahko trdimo, da je srednjo moč učinka tudi lahko zaznati 

pri iskanju parov sličica/beseda (BPZ3), prepoznavanju besed v besedah (GZ4) in iskanju 

sličic z enako rimo (FZ3). 

 

Statistično pomembne razlike, ki so se pojavile že v začetku eksperimenta, lahko razložimo z 

dejstvom, da so bili otroci že pred eksperimentom deležni različnega opismenjevanja v 

domačem in vrtčevskem okolju. Na koncu eksperimenta se pojavljajo statistično pomembne v 

tistih spremenljivkah, pri katerih teh razlik na začetku ni bilo; to velja predvsem za področje 

bralno-pisalnih zmožnosti: branje besed, zapisanih z velikimi in malimi tiskanimi črkami 

(BS1, BS2), izbira ustrezne besede za sličico (BS4) ter branje z razumevanjem z velikimi in 

malimi tiskanimi črkami (BS6, BS7), kar lahko povezujemo s pozitivnim vplivom 

eksperimenta na razvoj kompleksnih bralnih sposobnosti. 
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4.2.2.4 Pomembnost razlik znotraj posamezne skupine 
 
 

Preglednici 14 in 15 prikazujeta pomembnost razlik v razvoju zmožnosti branja in pisanja 

znotraj posamezne skupine. 

Preglednica 14: Pomembnost razvoja zmožnosti branja in pisanja znotraj ES  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Spremenljivke Testiranje M SD t df P 
 
 
 
 

GRAFIČNO 
ZAVEDANJE 

GZ1 prvo 19,72 5,74 -3,60 152,45 0,000 drugo 22,66 4,59 

GZ2 prvo 18,65 6,68 -6,64 115,93 0,000 drugo 24,14 3,24 

GZ3 prvo 15,17 8,10 -6,21 134,20 0,000 drugo 21,76 5,04 

GZ4 prvo 4,52 0,92 -2,69 115,38 0,008 drugo 4,83 0,44 

GZ5 prvo 4,26 1,09 -0,93 148,43 0,357 drugo 4,40 0,82 

GZ6 prvo 4,33 0,64 -1,69 151,86 0,093 drugo 4,58 0,79 

GZ7 prvo 4,25 0,98 -1,57 159,00 0,119 drugo 4,49 0,97 

GZ8 prvo 4,83 0,54 -1,41 127,26 0,162 drugo 4,93 0,31 

GZ9 prvo 4,84 0,58 0,55 157,57 0,587 drugo 4,79 0,63 
 
 
 

FONOLOŠKO 
ZAVEDANJE 

FZ1 prvo 4,22 1,19 -3,75 129,60 0,000 drugo 4,80 0,70 

FZ2 prvo 4,74 0,65 -0,86 158,00 0,390 drugo 4,83 0,59 

FZ3 prvo 3,99 1,32 -2,66 147,78 0,009 drugo 4,48 0,98 

FZ4 prvo 4,74 0,70 -0,92 157,29 0,357 drugo 4,84 0,63 

FZ5 prvo 4,09 1,28 -2,33 141,41 0,021 drugo 4,49 0,87 
 
 
 

ASOCIATIVNA 
ZVEZA GLAS –

ČRKA 

AZ1 prvo 4,74 0,88 -0,06 156,35 0,950 drugo 4,75 0,99 

AZ2 prvo 3,91 1,61 -1,40 157,11 0,163 drugo 4,25 1,43 

AZ3 prvo 4,60 1,08 -1,53 138,19 0,128 drugo 4,83 0,71 

AZ4 prvo 3,86 1,69 -3,73 114,54 0,000 drugo 4,64 0,80 

AZ5 prvo 2,68 2,36 -6,05 112,21 0,000 drugo 4,43 1,08 

AZ6 prvo 3,65 1,96 -4,15 108,03 0,000 drugo 4,64 0,83 
 
 
 
 

BRALNO-PISALNE 
ZMOŽNOSTI 

BPZ1 prvo 2,89 2,26 -5,80 118,87 0,003 drugo 4,53 1,15 

BPZ2 prvo 1,93 2,16 -5,82 152,14 0,002 drugo 3,71 1,72 

BPZ3 prvo 3,94 1,77 -3,08 122,60 0,000 drugo 4,63 ,95 

BPZ4 prvo 3,95 1,74 -3,15 120,60 0,000 drugo 4,64 0,90 

BPZ5 prvo 1,85 2,20 -4,44 158,76 0,000 drugo 3,35 2,09 

BPZ6 prvo 1,72 2,23 -4,36 158,77 0,000 drugo 3,21 2,12 

BPZ7 prvo 1,22 2,06 -3,40 155,14 0,001 drugo 2,41 2,38 
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Legenda: 
M – aritmetična sredina 
DS – standardna deviacija 
t – vrednost t-testa 
df – stopinje prostosti 
P – pomembnost (p < 0,001; p < 0,005) 
 

Pomembne razlike v zmožnostih branja in pisanja so se znotraj ES pokazale na področju 

grafičnega zavedanja pri številu zapisanih velikih tiskanih črk (GZ1), številu poimenovanih 

velikih (GZ2) in malih tiskanih črk (GZ3); na področju fonološkega zavedanja samo pri 

določitvi mesta glasu v besedi (začetek, sredina, konec) (FZ1); v nalogah asociativne zveze 

glas – črka pri povezavi zadnjih glasov s sličico (AZ4), pisanju besed za sličice (AZ5) in 

iskanju novega pomena črk ob menjavi ene črke (AZ6); na področju bralno-pisalne 

zmožnosti pa so učenci znotraj ES statistično pomembno napredovali pri vseh sedmih 

nalogah. 
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Preglednica 15: Pomembnost razvoja zmožnosti branja in pisanja znotraj KS  

Legenda: 
M – aritmetična sredina 
DS – standardna deviacija 

 Spremenljivke Testiranje M SD t df P 
 
 
 
 

GRAFIČNO 
ZAVEDANJE 

GZ1 prvo 17,94 6,79 -4,17 155,71 0,000 drugo 21,98 5,54 

GZ2 prvo 17,00 7,38 -4,15 150,42 0,000 drugo 21,23 5,55 

GZ3 prvo 10,61 10,07 -3,71 158,45 0,000 drugo 16,05 8,66 

GZ4 prvo 4,07 1,18 -1,62 159,15 0,108 drugo 4,35 1,03 

GZ5 prvo 3,71 1,23 -2,15 161,50 0,033 drugo 4,11 1,17 

GZ6 prvo 3,96 0,88 -3,69 155,86 0,000 drugo 4,43 0,72 

GZ7 prvo 4,16 0,97 -2,46 149,56 0,015 drugo 4,49 0,72 

GZ8 prvo 4,77 0,69 -0,82 161,42 0,416 drugo 4,85 0,65 

GZ9 prvo 4,67 0,65 -1,28 161,31 0,202 drugo 4,80 0,69 
 
 
 

FONOLOŠKO 
ZAVEDANJE 

FZ1 prvo 3,20 1,62 -4,64 149,88 0,000 drugo 4,23 1,21 

FZ2 prvo 4,34 1,12 -0,07 160,20 0,948 drugo 4,35 1,25 

FZ3 prvo 2,04 1,67 -4,48 158,24 0,000 drugo 3,12 1,43 

FZ4 prvo 3,95 1,50 -1,45 158,39 0,148 drugo 4,27 1,29 

FZ5 
prvo 2,70 1,66 

-3,33 154,44 0,001 drugo 3,48 1,33 
 
 
 

ASOCIATIVNA 
ZVEZA GLAS –

ČRKA 

AZ1 prvo 3,67 1,73 -2,55 146,76 0,012 drugo 4,27 1,24 

AZ2 prvo 1,68 2,10 -4,35 154,42 0,000 drugo 2,98 1,68 

AZ3 prvo 4,09 1,34 -2,53 140,70 0,012 drugo 4,54 0,89 

AZ4 prvo 2,54 2,16 -2,90 155,28 0,004 drugo 3,43 1,75 

AZ5 prvo 2,17 2,14 -3,18 158,41 0,002 drugo 3,16 1,84 

AZ6 prvo 3,01 2,13 -2,50 151,81 0,013 drugo 3,76 1,64 
 
 
 

BRALNO-PISALNE 
ZMOŽNOSTI 

BPZ1 prvo 2,76 2,04 -3,48 155,75 0,001 drugo 3,77 1,67 

BPZ2 prvo 1,59 2,06 -1,70 161,59 0,091 drugo 2,15 2,17 

BPZ3 prvo 3,57 1,85 -2,76 143,04 0,007 drugo 4,26 1,27 

BPZ4 prvo 3,51 1,93 -1,98 149,32 0,049 drugo 4,04 1,43 

BPZ5 prvo 2,30 2,28 -1,54 161,59 0,125 drugo 2,84 2,17 

BPZ6 prvo 1,40 2,08 -1,70 161,84 0,092 drugo 1,96 2,15 

BPZ7 prvo 0,84 1,75 -1,38 157,25 0,171 drugo 1,26 2,09 
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t – vrednost t-testa 
df – stopinje prostosti 
P – pomembnost (p < 0,001; p < 0,005) 
 
Pomembne razlike v zmožnostih branja in pisanja so se znotraj KS pokazale pri enajstih 

spremenljivkah, in sicer na področju grafičnega zavedanja: pri številu zapisanih velikih 

tiskanih črk (GZ1), številu poimenovanih velikih (GZ2) in malih tiskanih črk (GZ3); na 

področju fonološkega zavedanja tako kot pri ES pri določitvi mesta glasu v besedi (začetek, 

sredina, konec) (FZ1), iskanju parov sličic z enako rimo (FZ3) in iskanju parov sličic z 

enakim zadnjim glasom (FZ5); pri treh nalogah asociativne zveze glas – črka: iskanju zadnje 

črke v besedi (AZ2), iskanju parov sličic z enakim prvim glasom (AZ4) in iskanju parov sličic 

z enakim zadnjim glasom (AZ5); na področju bralno-pisalne zmožnosti pa samo pri branju 

besed z velikimi tiskanimi črkami (BPZ1). 
 

Na osnovi primerjav med skupino otrok ES in KS, ki smo jih dobili z Mann-Whitneyevim 

preizkusom, lahko povzamemo, da se skupini otrok ob koncu eksperimenta pomembno 

razlikujeta v večini spremenljivk, ki se nanašajo na opismenjevalne zmožnosti. Manjša razlika 

je le pri grafičnem zavedanju. Znotraj ES skupine so otroci napredovali predvsem v razvoju 

bolj kompleksnih opismenjevalnih zmožnosti – bralno-pisalnih zmožnosti, pri katerih otroci 

rešujejo zahtevnejše naloge, ki vključujejo branje z razumevanjem in pisanje, medtem ko so 

otroci znotraj KS napredovali pri nalogah, ki preverjajo razvoj sestavin osnovne pismenosti 

(grafično zavedanje, fonološko zavedanje, asociativna zveza glas – črka). 
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4.3 Razvoj opismenjevalnih zmožnosti glede na spol 
 

V preglednici 16 navajamo minimalne in maksimalne vrednosti, aritmetične sredine, 

standardne odklone ter koeficienta sploščenosti in simetričnosti pri opismenjevalnih 

zmožnostih dečkov in deklic pri prvem testiranju (v začetku projekta). 

Preglednica 16: Opismenjevalne zmožnosti v začetku projekta (dečki/deklice) 

 
Legenda: 
Min – minimalna vrednost 
Max – maksimalna vrednost 
M – aritmetična sredina 
SD – standardna deviacija 
Spl – koeficient sploščenosti 
As – koeficient simetričnosti 

 

Iz preglednice 16 je razvidno, da večjih razlik v opismenjevalnih zmožnostih na začetku 

projekta med dečki in deklicami ni. V grafičnem zavedanju rahlo prednjačijo deklice v 

prepoznavanju in zapisovanju velikih tiskanih črk, medtem ko so v prepoznavanju malih 

 
Spremen-

ljivke 

DEČKI DEKLICE 

Min Max M SD Spl As Min Max M SD Spl As 

 
GRAFIČNO 

ZAVEDANJE 

GZ1 4,00 25,00 18,64 6,16 -0,73 -0,68 0,00 25,00 19,00 6,54 -0,93 0,01 
GZ2 0,00 25,00 17,58 6,98 -0,99 0,16 0,00 25,00 18,06 7,19 -0,69 -0,73 
GZ3 0,00 25,00 12,88 9,15 -0,11 -1,47 0,00 25,00 12,88 9,69 -0,07 -1,55 
GZ4 1,00 5,00 4,41 0,89 -1,67 2,64 0,00 5,00 4,18 1,24 -1,64 2,14 
GZ5 0,00 5,00 4,15 1,06 -1,35 1,82 0,00 5,00 3,82 1,30 -0,94 0,29 
GZ6 2,00 5,00 4,20 0,78 -0,53 -0,66 2,00 5,00 4,15 0,82 -0,69 -0,07 
GZ7 2,00 5,00 4,22 0,99 -0,70 -1,11 2,00 5,00 4,18 0,98 -0,63 -1,12 
GZ8 3,00 5,00 4,90 0,34 -3,67 14,20 2,00 5,00 4,70 0,80 -2,55 5,27 
GZ9 3,00 5,00 4,84 0,43 -2,78 7,51 1,00 5,00 4,67 0,80 -2,73 8,13 

 
FONOLOŠKO 
ZAVEDANJE 

FZ1 1,00 5,00 3,86 1,22 -0,83 -0,24 0,00 5,00 3,55 1,74 -1,05 -0,28 
FZ2 2,00 5,00 4,58 0,77 -1,78 2,25 1,00 5,00 4,50 1,08 -2,32 4,37 
FZ3 0,00 5,00 2,99 1,66 -0,40 -0,90 0,00 5,00 3,02 1,92 -0,34 -1,41 
FZ4 0,00 5,00 4,21 1,40 -1,95 2,61 0,00 5,00 4,48 1,03 -2,45 6,19 
FZ5 0,00 5,00 3,54 1,62 -0,88 -0,40 0,00 5,00 3,23 1,64 -0,61 -0,79 

 
ASOCIATIVNA 
ZVEZA GLAS – 

ČRKA 

AZ1 0,00 5,00 4,35 1,27 -2,31 4,99 0,00 5,00 4,06 1,64 -1,54 0,97 
AZ2 0,00 5,00 2,99 2,05 -0,46 -1,41 0,00 5,00 2,60 2,29 -0,11 -1,87 
AZ3 0,00 5,00 4,32 1,36 -2,14 3,73 0,00 5,00 4,37 1,13 -1,72 2,24 
AZ4 0,00 5,00 3,40 1,93 -0,82 -0,91 0,00 5,00 3,00 2,15 -0,51 -1,50 
AZ5 0,00 5,00 2,40 2,27 0,06 -1,88 0,00 5,00 2,45 2,30 0,03 -1,86 
AZ6 0,00 5,00 3,35 2,07 -0,82 -1,04 0,00 5,00 3,32 2,10 -0,78 -1,15 

 
BRALNO-
PISALNE 

ZMOŽNOSTI 

BPZ1 0,00 5,00 2,75 2,19 -0,28 -1,73 0,00 5,00 2,89 2,12 -0,42 -1,55 
BPZ2 0,00 5,00 1,75 2,06 0,62 -1,32 0,00 5,00 1,76 2,20 0,57 -1,52 
BPZ3 0,00 5,00 3,69 1,93 -1,13 -0,38 0,00 5,00 3,82 1,71 -1,28 0,34 
BPZ4 0,00 5,00 3,79 1,86 -1,22 -0,14 0,00 5,00 3,67 1,83 -1,07 -0,45 
BPZ5 0,00 5,00 2,20 2,22 0,24 -1,77 0,00 5,00 1,96 2,27 0,45 -1,70 
BPZ6 0,00 5,00 1,65 2,17 0,70 -1,39 0,00 5,00 1,46 2,16 0,92 -1,05 
BPZ7 0,00 5,00 0,94 1,85 1,62 0,76 0,00 5,00 1,12 2,00 1,29 -0,20 
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tiskanih črk enakovredni. Po pričakovanjih je tako pri deklicah kot pri dečkih največ otrok 

znalo poimenovati zapisane črke (dečki v povprečju 18,46; deklice 19). Pri ostalih nalogah 

grafičnega zavedanja so tako dečki kot deklice dosegli že na začetku v povprečju zelo dober 

rezultat – nad 4/5 točk).  

Pri fonološkem zavedanju so imeli tako dečki kot deklice največ težav pri FZ3 – iskanju 

parov sličic z enako rimo, medtem ko so bili dečki najbolj uspešni pri FZ2 – iskanju parov 

sličic z enakim začetkom, deklice pa pri FZ4 – iskanju parov sličic z enakim prvim glasom. 

V nalogah, ki se nanašajo na asociativno zvezo glas – črka, so tako dečki kot deklice imeli 

največ težav pri A5 – iskanju parov sličic z enakim zadnjim glasom, dečki so imeli najmanj 

težav pri AZ1 – iskanju prve črke v besedi, deklice pa pri AZ3 – s povezovanjem prvih glasov 

s sličico. 

Pri bralno-pisalnih zmožnostih so bili tako dečki kot deklice najmanj uspešni pri nalogah, ki 

so povezane z branjem z razumevanjem (male tiskane črke/barvanje po navodilih) – BPZ1, 

medtem ko so bili dečki najbolj uspešni pri BPZ4 – izbiri ustrezne besede za sličico, deklice 

pa pri BPZ7 – branju z razumevanjem (velike tiskane črke/risanje in barvanje po navodilih).  

Po navedbah Eurydice (2011) imata na bralne dosežke učencev največji vpliv spol in 

družinsko okolje. Izsledki mednarodnih raziskav PIRLS in PISA navajajo, da so v vseh 

evropskih državah deklice v bralni pismenosti v povprečju boljše od dečkov, da berejo več kot 

dečki in da se razlika v njihovih bralnih spretnostih z leti povečuje. V Sloveniji je razlika med 

spoloma še večja kot v OECD in EU (PISA 2009). V naši raziskavi razlik v napredku 

opismenjevalnih zmožnosti glede na spol nismo zasledili, kar lahko povežemo z majhnostjo 

vzorca. 

 

V preglednici 17 prikazujemo rezultate opisne statistike opismenjevalnih zmožnosti dečkov in 

deklic pri drugem testiranju (ob koncu projekta). 
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Preglednica 17: Opismenjevalne zmožnosti ob koncu projekta (dečki/deklice) 

 
Legenda: 
Min – minimalna vrednost 
Max – maksimalna vrednost 
M – aritmetična sredina 
SD – standardna deviacija 
Spl – koeficient sploščenosti 
As – koeficient simetričnosti 

 

Iz preglednice 17 je razvidno, da večjih razlik v opismenjevalnih zmožnostih tudi na koncu 

projekta med dečki in deklicami ni. Če gledamo glede na vse opismenjevalne zmožnosti 

skupaj, so imeli tako dečki kot deklice največ težav pri BPZ7 – branju z razumevanjem 

(velike tiskane črke/risanje in barvanje po navodilih) in BPZ6 – branju z razumevanjem 

(velike tiskane črke/odgovori na vprašanja). Ob koncu projekta so tako dečki kot deklice 

prepoznali in zapisali skoraj vse črke abecede (več kot 22).  

 

 
Spremen-

ljivke 

DEČKI DEKLICE 

Min Max M SD Spl As Min Max M SD Spl As 

 
GRAFIČNO 

ZAVEDANJE 

GZ1 5,00 25,00 22,03 5,48 -1,93 2,64 0,00 25,00 22,59 4,70 -2,85 9,47 
GZ2 5,00 25,00 22,65 4,85 -2,43 5,41 0,00 25,00 22,69 4,72 -2,92 9,64 
GZ3 0,00 25,00 19,28 7,08 -1,26 0,72 0,00 25,00 18,48 8,17 -1,06 -0,18 
GZ4 0,00 5,00 4,65 0,80 -3,25 14,10 2,00 5,00 4,53 0,86 -1,86 2,55 
GZ5 0,00 5,00 4,32 0,99 -1,72 3,64 0,00 5,00 4,19 1,04 -1,79 4,58 
GZ6 0,00 5,00 4,46 0,87 -2,23 7,42 3,00 5,00 4,54 0,63 -1,06 0,08 
GZ7 0,00 5,00 4,41 0,94 -2,04 5,46 2,00 5,00 4,57 0,75 -1,55 1,27 
GZ8 0,00 5,00 4,89 0,60 -7,31 58,50 3,00 5,00 4,89 0,41 -3,95 14,97 
GZ9 0,00 5,00 4,71 0,85 -3,90 16,70 3,00 5,00 4,88 0,40 -3,49 12,28 

 
FONOLOŠKO 
ZAVEDANJE 

FZ1 0,00 5,00 4,65 0,79 -3,52 16,31 0,00 5,00 4,39 1,21 -2,36 5,30 
FZ2 0,00 5,00 4,53 1,07 -2,87 8,42 0,00 5,00 4,64 0,94 -3,21 10,93 
FZ3 0,00 5,00 3,91 1,27 -0,94 -0,04 0,00 5,00 3,68 1,51 -0,83 -0,31 
FZ4 0,00 5,00 4,42 1,30 -2,49 5,45 2,00 5,00 4,68 0,73 -2,24 4,09 
FZ5 0,00 5,00 3,99 1,25 -1,65 2,69 0,00 5,00 3,96 1,22 -1,32 1,50 

 
ASOCIATIVNA 
ZVEZA GLAS – 

ČRKA 

AZ1 0,00 5,00 4,67 0,96 -3,61 13,98 0,00 5,00 4,35 1,28 -2,22 4,47 
AZ2 0,00 5,00 3,68 1,64 -1,20 0,38 0,00 5,00 3,53 1,73 -0,84 -0,63 
AZ3 0,00 5,00 4,66 0,85 -3,32 13,03 0,00 5,00 4,70 0,79 -3,47 15,13 
AZ4 0,00 5,00 4,14 1,28 -1,74 2,81 0,00 5,00 3,92 1,67 -1,40 0,59 
AZ5 0,00 5,00 3,75 1,61 -1,29 0,59 0,00 5,00 3,82 1,66 -1,26 0,33 
AZ6 0,00 5,00 4,19 1,41 -1,88 2,73 0,00 5,00 4,19 1,34 -1,86 2,91 

 
BRALNO-
PISALNE 

ZMOŽNOSTI 

BPZ1 0,00 5,00 4,06 1,57 -1,77 2,02 0,00 5,00 4,22 1,39 -2,19 4,08 
BPZ2 0,00 5,00 2,99 2,01 -0,50 -1,35 0,00 5,00 2,86 2,20 -0,36 -1,69 
BPZ3 0,00 5,00 4,53 1,02 -2,78 8,65 0,00 5,00 4,35 1,22 -2,38 5,67 
BPZ4 0,00 5,00 4,39 1,21 -2,30 5,05 0,00 5,00 4,28 1,25 -1,92 3,30 
BPZ5 0,00 5,00 3,05 2,12 -0,43 -1,60 0,00 5,00 3,13 2,16 -0,53 -1,53 
BPZ6 0,00 5,00 2,51 2,26 -0,20 -1,86 0,00 5,00 2,65 2,19 -0,13 -1,78 
BPZ7 0,00 5,00 1,81 2,33 0,55 -1,67 0,00 5,00 1,81 2,30 0,59 1,61 
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Preglednica 18 prikazuje napredek učencev v zmožnosti branja in pisanja glede na spol. 

Preglednica 18: Razlike v napredku zmožnosti branja in pisanja glede na spol. 

 
 
 
 

 Spremenljivke Spol N M SD t df P 
 
 
 
 

GRAFIČNO 
ZAVEDANJE 

GZ1 M 41 21,83 5,70 -1,71 59,17 0,092 Ž 39 23,54 2,83 

GZ2 M 41 23,51 4,23 -1,84 47,45 0,073 Ž 39 24,79 1,28 

GZ3 M 41 20,90 6,06 -1,60 65,05 0,115 Ž 39 22,67 3,54 

GZ4 M 41 4,80 0,46 -0,41 77,99 0,680 Ž 39 4,85 0,43 

GZ5 M 41 4,41 0,89 0,16 76,76 0,871 Ž 39 4,38 0,75 

G6 M 41 4,46 0,98 -1,32 61,67 0,193 Ž 39 4,69 0,52 

GZ7 M 41 4,41 1,09 -0,69 74,02 0,490 Ž 39 4,56 0,82 

GZ8 M 41 4,90 0,30 -0,67 76,99 0,508 Ž 39 4,95 0,32 

GZ9 M 41 4,68 0,82 -1,56 51,51 0,124 Ž 39 4,90 0,31 
 
 

FONOLOŠKO 
ZAVEDANJE 

FZ1 M 41 4,73 0,84 -0,90 67,51 0,370 Ž 39 4,87 0,52 

FZ2 M 41 4,76 0,73 -1,09 60,96 0,281 Ž 39 4,90 0,38 

FZ3 M 41 4,44 1,00 -0,34 77,97 0,739 Ž 39 4,51 0,97 

FZ4 M 41 4,80 0,81 -0,49 54,03 0,630 Ž 39 4,87 0,34 

FZ5 M 41 4,32 0,99 -1,84 72,31 0,071 Ž 39 4,67 0,70 
 
 
 

ASOCIATIVNA 
ZVEZA GLAS –

ČRKA  

AZ1 M 41 4,66 1,13 -,86 72,64 0,395 Ž 39 4,85 0,81 

AZ2 M 41 4,26 1,38 0,12 76,68 0,908 Ž 39 4,23 1,49 

AZ3 M 41 4,68 0,96 -1,92 42,34 0,062 Ž 39 4,97 0,16 

AZ4 M 41 4,41 1,02 -2,71 49,05 0,009 Ž 39 4,87 0,34 

AZ5 M 41 4,10 1,36 -2,98 50,50 0,004 Ž 39 4,77 0,48 

AZ6 M 41 4,54 1,00 -1,13 65,62 0,263 Ž 39 4,74 0,59 
 
 
 
 
 

BRALNO-PISALNE  
ZMOŽNOSTI 

BPZ1 M 41 4,29 1,33 -1,91 69,49 0,061 Ž 39 4,77 0,87 

BPZ2 M 41 3,54 1,76 -0,94 78,00 0,349 Ž 39 3,90 1,67 

BPZ3 M 41 4,61 0,97 -0,15 77,99 0,884 Ž 39 4,64 0,93 

BPZ4 M 41 4,54 1,07 -1,03 67,92 0,304 Ž 39 4,74 0,68 

BPZ5 M 41 3,07 2,11 -1,22 77,98 0,226 Ž 39 3,64 2,05 

BPZ6 M 41 2,90 2,26 -1,35 77,27 0,180 Ž 39 3,54 1,94 

BPZ7 M 41 2,34 2,42 -0,37 77,95 0,715 Ž 39 2,51 2,36 

Legenda: 
N – numerus 
M – aritmetična sredina 
DS – standardna deviacija 

t – vrednost t-testa 
df –  stopinje prostosti 
P – pomembnost (p < 0,001; p < 0,005 
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V naši raziskavi se je statistično pomembna razlika v razvoju bralnih in pisalnih zmožnosti 

med dečki in deklicami pokazala le pri eni nalogi asociativne zveze glas – črka, in sicer pri 

pisanju besed za sličice (AZ5). 

 

4.4 Razvoj opismenjevalnih zmožnosti glede na starost 
 

Preglednica 19 prikazuje rezultate v napredku zmožnosti branja in pisanja glede na starost. 

Vsi otroci, vključeni v raziskavo, so rojeni v letu 2003. Razdelili smo jih v 3 skupine glede na 

triado rojstva (od 1. 1. do 30. 4. = prvo vzgojno-izobraževalno obdobje, od 1. 5. do 31. 8. = 

drugo vzgojno-izobraževalno obdobje, od 1. 9. do 31. 12. = tretje vzgojno-izobraževalno 

obdobje). 

Preglednica 19: Napredek v opismenjevalnih zmožnostih glede na starost 

 Spremenljivke Vzgojno-
izobraževalno 

obdobje 

N M SD F P 

 
 

GRAFIČNO 
ZAVEDANJE 

 

GZ1 
1. 24 20,79 6,32 0,72 

 

0,492 

 
2. 29 23,79 2,44 
3. 27 23,11 4,17 

GZ2 
1. 24 22,79 5,50 1,14 

 

0,326 

 
2. 29 24,83 0,66 
3. 27 24,59 1,47 

GZ3 
1. 24 21,58 6,26 0,04 

 

0,962 

 
2. 29 21,59 5,22 
3. 27 22,11 3,61 

GZ4 
1. 24 4,79 0,51 2,68 

 

0,696 

 
2. 29 4,79 0,49 
3. 27 4,89 0,32 

GZ5 
1. 24 4,42 0,93 1,14 

 

0,324 

 
2. 29 4,48 0,74 
3. 27 4,30 0,82 

GZ6 
1. 24 4,63 0,58 0,36 

 

0,696 

 
2. 29 4,66 0,72 
3. 27 4,44 1,01 

GZ7 
1. 24 4,54 0,78 0,03 

 

0,974 

 
2. 29 4,28 1,03 
3. 27 4,67 1,04 

GZ8 
1. 24 4,92 0,28 1,57 

 

0,214 

 
2. 29 4,90 0,41 
3. 27 4,96 0,19 

GZ9 
1. 24 4,83 0,38 2,43 

 

0,094 

 
2. 29 4,69 0,93 
3. 27 4,85 0,36 

 
 
 

FONOLOŠKO 
ZAVEDANJE 

 

FZ1 
1. 24 4,58 1,06 1,79 

 

0,173 

 
2. 29 4,97 0,19 
3. 27 4,81 0,62 

FZ2 
1. 24 4,88 0,34 0,55 

 

0,581 

 
2. 29 4,76 0,83 
3. 27 4,85 0,46 

FZ3 
1. 24 4,42 1,02 0,56 

 

0,576 

 
2. 29 4,55 0,99 
3. 27 4,44 0,97 

FZ4 1. 24 4,92 0,28 
0,97 0,382 2. 29 4,90 0,31 
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Legenda: 
N – numerus 
M – aritmetična sredina 
DS – standardna deviacija 
F – kumulativna frekvenca 
P – pomembnost (p < 0,001; p < 0,005) 

 

Glede na raziskave (Grginič, 2005, str. 116) imajo »starejši petletniki ob vstopu v šolo 

sistematično pomembno začetno pismenost pri zmožnostih, ki so pomembne za 

opismenjevanje«, zato smo tudi mi z analizo variance (Anovo) preverili, ali obstajajo razlike v 

razvoju opismenjevalnih zmožnosti različno starih otrok, ki so vključeni v prvi razred. Naša 

raziskava ni pokazala razlik v napredku zmožnosti branja in pisanja glede na starost otrok 

(vzgojno-izobraževalno obdobje), kar lahko utemeljimo z majhnostjo vzorca. 

3. 27 4,70 0,99   

FZ5 
1. 24 4,29 1,20 0,46 

 

0,635 

 
2. 29 4,66 0,55 
3. 27 4,48 0,80 

 
 
 
 

ASOCIATIVNA 
ZVEZA GLAS –

ČRKA 
 

AZ1 
1. 24 4,67 1,09 0,15 

 

0,860 

 
2. 29 4,97 0,19 
3. 27 4,59 1,34 

AZ2 
1. 24 4,04 1,71 0,09 

 

0,913 

 
2. 29 4,48 1,10 
3. 27 4,19 1,49 

AZ3 
1. 24 4,75 0,66 1,89 

 

0,159 

 
2. 29 4,93 0,37 
3. 27 4,78 0,97 

AZ4 
1. 24 4,50 1,10 0,03 

 

0,969 

 
2. 29 4,72 0,59 
3. 27 4,67 0,68 

AZ5 
1. 24 4,33 1,37 0,58 

 

0,565 

 
2. 29 4,28 1,13 
3. 27 4,67 0,62 

AZ6 
1. 24 4,50 1,22 0,80 

 

0,453 

 
2. 29 4,59 0,68 
3. 27 4,81 0,48 

 
 
 
 

BRALNO-PISALNE  
ZMOŽNOSTI 

BPZ1 
1. 24 4,54 1,14 0,78 

 

0,460 

 
2. 29 4,52 1,15 
3. 27 4,52 1,20 

BPZ2 
1. 24 3,58 1,89 0,21 

 

0,812 

 
2. 29 3,76 1,70 
3. 27 3,78 1,63 

BPZ3 
1. 24 4,79 0,66 0,29 

 

0,748 

 
2. 29 4,62 1,01 
3. 27 4,48 1,09 

PBB4 
1. 24 4,54 0,98 0,49 

 

0,613 

 
2. 29 4,55 1,06 
3. 27 4,81 0,62 

BPZ5 
1. 24 3,36 2,00 0,15 

 

0,859 

 
2. 29 3,14 2,25 
3. 27 3,56 2,04 

BPZ6 
1. 24 3,38 2,02 0,18 

 

0,835 

 
2. 29 2,93 2,22 
3. 27 3,37 2,15 

BPZ7 
1. 24 2,63 2,40 

0,48 0,620 2. 29 2,34 2,33 
3. 27 2,30 2,49 
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5  ZAKLJUČEK 
 

Če povzamemo naša raziskovalna vprašanja, smo želeli ugotoviti, ali se pojavljajo razlike v 

razvoju opismenjevalnih zmožnosti (grafičnem zavedanju, fonološkem zavedanju, asociativni 

zvezi glas – črka in bralno-pisalnih zmožnostih). Zanimalo nas je tudi, ali bodo razlike v 

napredovanju opismenjevalnih zmožnosti glede na spol in starost otrok, vključenih v 

raziskavo. 

 

Raziskava je pokazala, da so učenci eksperimentalne skupine, ki so bili deležni 

konstruktivistično naravnanega opismenjevanja, statistično pomembno napredovali predvsem 

v bralno-pisalnih zmožnostih, medtem ko so učenci kontrolne skupine, v kateri je prevladoval 

transmisijsko naravnani pouk, napredovali v razvoju posameznih opismenjevalnih zmožnosti 

(grafičnem in fonološkem zavedanju ter asociativni zvezi glas – črka). Naloge, ki so 

preverjale bralno-pisalne zmožnosti, so zahtevale samostojno branje in pisanje, kar 

predstavlja ključni cilj začetnega opismenjevanja. Statistično pomemben napredek v razvoju 

bralno-pisalnih zmožnosti učencev eksperimentalne skupine lahko utemeljimo z organizacijo 

primernega opismenjevalnega okolja in individualizacijo sistematičnega opismenjevanja, ki se 

je začel s stvarno oceno zmožnosti otrok na začetku, in je potekal fleksibilno glede na 

sposobnosti in interese otrok (Saksida, 2010). Valenčič Zuljan (2002) navaja, da je načrtno 

ugotavljanje kvantitete in kvalitete učenčevega predznanja in sistematično upoštevanje le-tega 

pomembna značilnost kognitivno-konstruktivističnega modela pouka.  

Pri preverjanju opismenjevalnih zmožnosti v začetku eksperimenta smo ugotovili, da ima 

večina otrok ob vstopu že dobro razvite predopismenjevalne zmožnosti (npr. prepoznajo in 

zapišejo večino velikih tiskanih črk, prepoznajo črke/zloge/besede v besedah, slišijo 

začetni/končni glas v besedah ipd.), kar sovpada tudi z ugotovitvami številnih drugih avtorjev 

(prim. Grginič, 2005; Jurišić, 2001). Učitelji eksperimentalne skupine so na podlagi povratne 

informacije o kvantiteti in kvaliteti predopismenjevalnih zmožnosti otrok v začetku projekta 

lahko organizirali tako opismenjevalno okolje, ki je nudilo učinkovito oporo učencem v 

razvoju opismenjevalnih zmožnosti. S pomočjo faktorske analize smo določili pomemben 

faktor, ki vključuje skoraj vse merjene spremenljivke. Učenci, ki imajo visoke vrednosti na 

tem 1. faktorju, so opismenjeni do te mere, da so sposobni samostojnega branja in pisanja 

krajših, njim prilagojenih besedil v njim znanem kontekstu, zato potrebujejo v 1. razredu 

drugačno obravnavo. Temu lahko pripišemo vpliv različne ozaveščenosti staršev na področju 
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zgodnjega učenja branja in pisanja ter različno kakovostno izvajanje dejavnosti za razvijanje 

predopismenjevalnih zmožnosti v vrtcih. Otroci, ki imajo dobro razvite predopismenejvalne 

zmožnosti ali pa ob vstopu v prvi razred že pišejo in berejo (lahko tudi z malimi tiskanimi 

črkami), ne morejo (ne smejo!) slediti nekim »povprečnim« učbeniškim potekom. Učitelj jim 

mora pripraviti posebne naloge ali ustrezno nadgraditi tiste, ki jih dela večina otrok. Zato je še 

toliko bolj pomembno, da ob začetku učitelji preverjajo znanje otrok, s katerim prihajajo v 

šolo, kot je predvideno v veljavnem Učnem načrtu za slovenščino (2011). Za primer 

individualiziranega dela lahko navedemo otroka, ki nima razvite grafomotorike, zato bo vadil 

sistematično samo velike tiskane črke, da bo čim prej obvladal pisanje in ga uporabljal za 

funkcionalne namene. Otroci, ki obvladajo pisanje, ne bodo vadili črk v zvezke, ampak bodo 

dobili predznanju prilagojene druge naloge, ki se nanašajo na razvijanje tistih zmožnosti, ki so 

malo nad njihovimi trenutnimi sposobnostmi. Razumevanje sistematičnega opismenjevanja, 

po katerem delajo vsi enako (pogosto v frontalni in individualni učni obliki), ne omogoča 

individualizacije in lahko vodi k vpadu motivacije tako pri tistih učencih, ki so sposobnejši, 

kot pri tistih, katerim je »srednja« pot pretežka.  

Učitelji, ki so sodelovali v raziskavi, so upoštevali takrat veljavni Učni načrt za slovenščino 

(2002), kjer se v prvem razredu pojavljajo priprave na sistematično opismenjevanje, ki je bilo 

predvideno v 2. razredu. Med funkcionalnimi cilji v prvem razredu je npr. navedeno, da se 

učenci seznanjajo z zapisanimi besedili tako, da prepoznavajo nekatere črke in besede, učijo 

se in vadijo osnove pisanja. Učitelji eksperimentalne skupine, ki so preverili učenčevo 

predznanje, in na podlagi rezultatov ter z upoštevanjem interesa učencev, so ne glede na 

takratna priporočila na primeren način in ob ustreznem predznanju in motiviranosti učencev 

za to vpeljevali tudi spoznavanje velikih in malih črk, kar je bilo po takratnem učnem načrtu 

predvideno v drugem razredu. To je veljalo le za učence, ki niso imeli težav na področju 

predopismenjevalnih zmožnosti in bi jih omejevanje na razvoj grafomotorike in ostalih 

zmožnosti lahko dolgočasil. V prenovljenem Učnem načrtu za slovenščino (2011) pa je ravno 

zaradi razlik med otroki v opismenjevalnih zmožnostih posebej poudarjeno, da se v začetku 

preveri znanje učencev in na tej podlagi izdela individualiziran načrt opismenjevanja, kot smo 

to izvedli že v našem pedagoškem eksperimentu. 

Pri tem se nam poraja vprašanje, ali ni utopično pričakovati, da bo učitelj zmogel organizirati 

toliko različnih, učencem prilagojenih dejavnosti v razredu. Odgovor na to lahko poiščemo v 

spremenjeni vlogi učitelja, ki pripravi spodbudno učno okolje, v katerem učence poučuje, 

obenem pa jih načrtno navaja na učenje in prevzemanje dela odgovornosti za svoje učenje. 
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Učitelj npr. pripravi kratko izhodiščno nalogo, ki je enaka za vse učence, jo diferencira in 

učence spodbudi, da jo čim bolj samostojno izvedejo. Proces individualizacije se nanaša tudi 

na prilagojeno podporo, ki jo učitelj na različne načine ponuja različnim učencem. Pomembno 

odgovornost za učenje pa nosi tudi učitelj – moderator učnega okolja, ki na podlagi stvarne 

ocene zmožnosti učencev presodi, katere dejavnosti bo uporabil pri določeni učni situaciji, da 

bodo učenci dosegli višji nivo znanja. Prav tako je pomembno, da učitelj navaja učence na 

razmišljanje o procesu lastnega učenja (tako, da spodbuja učence k poročanju in komentiranju 

o svojem načinu dela). S tem se učenci navajajo na samostojno učenje. 

Pri ugotavljanju učinka pedagoškega eksperimenta na razvoj opismenjevalnih zmožnosti 

učencev se je pokazala velika moč učinka na področju grafičnega zavedanja, in sicer v 

poimenovanju velikih in malih tiskanih črk, kar lahko pripisujemo raznolikim in številčnejšim 

dejavnostim, v katerih so se srečevali s tiskom, s črkami. Predvsem velja poudariti dejavno 

vlogo učencev, saj so v skupinah izdelovali abecedne knjige, abecedno drevo, plakat abecedo, 

abecedne kartoteke, pisali so razna vabila, sporočila, opremljali predmete s kartončki (napisi) 

in jih menjavali, prav tako so sodelovali v različnih situacijah pri igri vlog. 

 

Prav tako se je moč učinka konstruktivističnega pouka pokazala tudi pri asociativni zvezi glas 

– črka, in sicer v pisanju besed za sličice in dveh spremenljivkah bralno-pisalnih zmožnosti, 

in sicer pri branju besed, zapisanih z malimi in velikimi tiskanimi črkami. Boljše rezultate v 

branju velikih in malih tiskanih črk v eksperimentalni skupini nedvomno lahko pojasnimo z 

organizacijo primernega opismenjevalnega okolja, ki je v večji meri upošteval individualne 

razlike med učenci in s tem omogočil optimalni razvoj opismenjevalnih zmožnosti vseh 

učencev. Učencem je bil omogočen dnevni izbor raznolikih dejavnosti med poukom in tudi v 

začetku, npr. v jutranjem krogu. Tudi Hall (2003) v raziskavi o učinkovitem poučevanju 

začetne pismenosti navaja, da učinkoviti učitelji pri učenju branja in pisanja učencem 

omogočajo več raznovrstnih izkušenj, kot npr. branje v paru, samostojno branje, prosta izbira 

knjig z novimi in znanimi besedili, pisanje z različnimi nameni, sodelovalno pisanje, učenci 

berejo in pišejo o tem, kar je pomembno za njih, poudarja tudi natančno poučevanje 

besedišča, glasovnega zavedanja, razumevanja in pisalnih veščin s ponazoritvami (npr. 

slikovno gradivo, didaktične igre, plakat abecede, besedna kartoteka ipd.). Učenci pišejo bolj 

razširjene tekste, v dejavnostih dalj časa vztrajajo in pri svojem delu uživajo, ker pišejo o 

njihovih priljubljenih temah. Pomembna vidika pri tem sta ustvarjalnost in samoizražanje 

učencev (prav tam). Podobno ugotavljata Neuman in Roskos (2001), ko razlagata, da učenci z 
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igranjem vlog iz resničnega življenja oblikujejo govorne scenarije (npr. v restavraciji, na 

pošti, avtobusni postaji ipd.), ki so neposredno povezani z otrokovim pripovedovanjem zgodb 

in pisanjem pripovedi, pri čemer razvijajo pisalne zmožnosti. 

 

V raziskavi so nas zanimala tudi pojmovanja pouka učiteljev, vključenih v raziskavo. Z 

analizami intervjujev učiteljev smo ugotovili, da se pojmovanja pouka med učitelji 

razlikujejo, v njih se zrcalijo tako transmisijske kot kognitivno-konstruktivistične ideje, 

vendar pri tem lahko izluščimo prevladujoče. Preverili smo tudi, kakšna so njihova 

pojmovanja opismenjevanja v prvem razredu, kako načrtujejo in izvajajo pouk 

opismenjevanja. Danes verjetno učitelji ne poučujejo več na »tipično tradicionalen način«, saj 

se pod vplivom izobraževanj, bogatega didaktičnega gradiva (delovni zvezki, priročniki) in 

priporočil v učnih načrtih njihova pojmovanja pouka »prepletajo s strokovnim znanjem«. Pri 

tem je potrebno poudariti, da frontalni pouk ni v nasprotju s konstruktivističnim modelom 

pouka, ki poudarja uporabo vseh oblik dela. Opismenjevanje je izrazito sistematičen proces, 

ki v svoji naravi predpostavlja veliko frontalnega dela, še posebej pri  poučevanju fonemskega 

zavedanja. Slednje mora po ugotovitvah različnih avtorjev (prim. McGuiness in McGuiness, 

1998; Hempenstall, 1999, v Zorman, 2007) potekati sistematično, saj nestrukturirano in 

občasno razvijanje fonemskega zavedanja lahko privede do napačnih učnih strategij, za katere 

se izkaže, da so neučinkovite. To še posebej velja za učence, ki imajo težave pri učenju branja 

in pisanja. Pomembno je, da učitelj zna organizirati pouk v manjših skupinah in diferencirati 

skupine otrok glede na predznanje ter jim nuditi ustrezno pomoč. Raznolike in otrokom 

zanimive metode dela pa so pomembne predvsem z vidika motivacije, saj otroci potrebujejo 

pri urjenju opismenjevalnih spretnosti veliko vaje, pri teh dejavnostih pa dalj časa vztrajajo, 

če jim predstavljajo izziv. 

 

Pomemben dejavnik, ki lahko vpliva na kakovost dela učitelja, so tudi učna gradiva in 

učiteljeva premišljena raba le-teh. Učitelji, ki se v večji meri opirajo na učbeniška gradiva in 

priročnike, so pokazali manj fleksibilnosti v metodah in oblikah opismenjevanja, medtem ko 

učitelji, ki se ne opirajo le na dano didaktično gradivo, ampak ga sami tudi soustvarjajo z 

učenci, v svoja spoznanja pa vključujejo tudi študij strokovne literature, bolj fleksibilno 

pojmujejo svoje delo in so v večji meri pripravljeni spreminjati svojo prakso. Didaktična 

gradiva, kot so učbeniki in priročniki, so sicer pomemben pripomoček (še posebej pomembno 

vlogo so imeli ob prenovi šolskega sistema v 90. letih), še zlasti za učitelje začetnike, ki so še 

na nivoju pridobivanja osnovnih specialno-didaktičnih veščin. Iz konstruktivističnega vidika 
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pa zgolj sledenje delovnim zvezkom in podobnim gradivom ne omogoča učinkovitega pouka, 

saj so razlike med učenci, še posebej na področju opismenjevanja v začetku prvega razreda 

velike, zato sledenje nekemu povprečnemu tempu v razvijanju opismenjevalnih zmožnosti 

pogosto ne zadošča, da omogočimo optimalni napredek vsem učencem, še posebej tistim z 

boljšim opismenjevalnim predznanjem (prim. Ropič, 2000). Glede na to, da morajo učna 

gradiva ponuditi nabor vnaprej opredeljenih vsebin in dejavnosti, po mojem mnenju ostaja 

izziv, kako učna gradiva opremiti, da bodo učitelja spodbujala h »konstruktivistični rabi« pri 

pouku. 

  

Pri vključevanju različnih metod in pristopov v opismenejvanje bi radi izpostavili, da imajo 

otroci v vrtcih/šolah z različnimi opismenjevalnimi pristopi (npr. vrtec, ki upošteva načela 

Montessori/Wambach) različno izhodišče v razvijanju predopismenjevalnih sposobnosti, saj 

so izpostavljeni različnim vzgojiteljevim/učiteljevim pričakovanjem in načinom dela, kar 

lahko tudi prispeva k različnosti predopismenjevalnega znanja otrok ob vstopu v šolo. 

Različni alternativni pristopi k opismenjevanju lahko pozitivno prispevajo k učiteljevi učni 

praksi, vendar je vseeno v ospredju učitelj, ki kritično presodi, katero dejavnost oz. pristop bo 

izbral v določeni učni situaciji in na kakšen način jo bo izvajal ter za katere učence bo 

primerna. Pri tem bi lahko izpostavili tudi aktivnost učencev, ki je prepogosto razumljena v 

omejenem smislu – kot delo s konkretnim materialom (npr. otrok s tipanjem oblik črk 

ugotavlja, za katero črko gre, kljub temu, da že pozna vse črke abecede). Kot smo že v 

teoretičnem delu poudarili, je pomembno z ustrezno zasnovanim kognitivnim konfliktom 

spodbujati učenčevo miselno aktivnost (prim. Valenčič Zuljan, 2002). 

Ker konstruktivizem sam po sebi ne predpostavlja učnih metod dela in ne izpeljuje enotnih 

teorij, na katere bi se lahko učitelji pri svojem delu oprli, smo spoznanja na področju 

konstruktivističnega učenja in pouka povezali s sodobnim poukom opismenjevanja in jih 

združili v preglednici 20. 

Preglednica 20: Konstruktivistični model opismenjevanja 

 Konstruktivistični model opismenjevanja  

Pojmovanje posameznika 

(kontrola) 

Samouravnavanje, notranja kontrola vedenja 

Pojmovanje učenja Celosten pogled, združevanje vseh štirih komunikacijskih 
sposobnosti (govorjenje, branje, pisanje, poslušanje) 

Pojmovanje znanja Upoštevanje otrokovega konstrukta pridobivanja 
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pismenosti (porajajoča se pismenost), funkcionalna 
pismenost, znanje se povezuje z namenom  

Vloga učitelja  

a) Epistemološki vidik Konstruktivizem 

b) Metodični vidik Kombiniranje različnih učnih metod in pristopov glede na 
posameznega učenca in konkretno situacijo v razredu 

c) Organizacijski vidik Spodbudno opismenjevalno okolje, skupinsko branje, 
branje v paru, samostojno branje, pisanje z določenim 
namenom, sodelovalno pisanje 

Preverjanje Nujna sprotna povratna informacija, preverjanje drug od 
drugega (sošolec preveri)  

Vloga učenca Aktivno sodelovanje (izbira knjige, tekste, material, 
sodeluje v dejavnostih), prevzemanje odgovornosti v 
procesu učenja s postopnim osamosvajanjem (razvijanjem 
učnih strategij, pridobivanjem funkcionalnega znanja) 

Opredelitev učnega 

načrta 

Spiralno doseganje učnih ciljev, cilji začetnega 
opismenjevanja, uresničljivi v celotnem prvem triletju  

Usmerjenost učnega 

procesa – cilj 

Učno-ciljni, procesni model, usmerjenost v učenca in 
njegov lastni proces učenja 

Izobraževanje 

učiteljev in 

profesionalni razvoj  

Usposobljenost, da reflektivno uporablja oblike in metode 
dela glede na konkretno situacijo v razredu 

Profesionalni razvoj 

učitelja 

Dinamično spreminjanje, celosten pogled, rutina – 
refleksija – spreminjanje  

 

 

Konstruktivistični pogled na poučevanje je predmet razprav že približno 30 let, pri nas od 

uvedbe devetletne osnovne šole. Ob kurikularni prenovi so bili v večji meri problematizirani 

modeli pouka, vloga učitelja in učenca v učnem procesu, pa tudi spremenjeni vidiki 

pismenosti in opismenjevanja ipd. Na podlagi sprememb, ki so izhajale iz Učnih načrtov za 

slovenščino (2002 in 2011), in spremenjenih pojmovanj so si učitelji v različnem obsegu in 

kvaliteti pridobili znanje o možnostih načrtovanja in izvajanja pouka. Od takrat je preteklo že 

več kot 15 let, zato je prav, da pomembna izhodišča, ki se povezujejo s konstruktivizmom, 

reflektiramo v lastni praksi in načrtujemo spremembe, ki jih označujemo kot pomembne za 

nadaljnji razvoj. 

Učinkovit pouk opismenjevanja omogoča učitelj, ki ima široko teoretično znanje tako na 

področju modelov poučevanja – transmisijski, kognitvno-konstruktivstični, na splošni 
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didaktični ravni – upoštevanje kombinacije metod, komunikacijskega modela, spiralno 

nadgrajevanje učnih ciljev, kot tudi na različnih razvojnih stopnjah pismenosti. Z učiteljevim 

strokovnim znanjem se povezuje njegova občutljivost, da zazna otrokove specifike (težave in 

nadarjenost) in se zna nanje fleksibilno odzvati z izbiro različnih učnih metod in oblik, 

prilagojenih konkretnemu učnemu problemu, pri čemer spodbuja »nenehne« kognitivne 

konflikte in spodbuja otrokov razvoj v smeri učinkovitega opismenjevanja. Učinkovito 

opismenjevaje lahko omogoči razmišljujoči učitelj, ki vidi svojo vlogo v aktivnem 

udejstvovanju in ustvarjanju (inoviranju) novih učnih izzivov za učence in je ob analiziranju 

lastnega ravnanja pripravljen spreminjati svojo prakso v smeri večje učinkovitosti. 
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PRILOGE 
 

PRILOGA 1: PREIZKUS ZMOŽNOSTI BRANJA IN PISANJA PRED EKSPERIMENTOM 

Šola: __________________________________   Kraj: _______________________________ 

Ime učenca/ke: __________________________       

Triada rojstva:  

Spol:   1 (M)   2 (Ž) 

___________________________________________________________________________ 

1. PREIZKUS ZMOŽNOSTI BRANJA IN PISANJA 
 

I. GRAFIČNO ZAVEDANJE 
 
1. NAPIŠI VSE ČRKE, KI JIH POZNAŠ. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________________ 

Št. zapisanih velikih tiskanih črk: _______ 

 

2. POIMENUJ ČRKE, KI SI JIH NAPISAL. 
 

Št. poimenovanih velikih tiskanih črk: ______ 
 

1. 1.–30. 4. 2003  1 
1. 5.–30. 8. 2003 2 
1. 9.–31. 12. 2003 3 
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3. POIMENUJ MALE TISKANE ČRKE. 

h e b n č 
p d g u i 
j s c m z 
o ž r a š 
t f v l k 

 

Št. poimenovanih malih tiskanih črk: ______ 

 

4. V VRSTI OBKROŽI ENAKO BESEDO V BESEDI. 
PRIMER:  

  KOŠ   KOŠARA  KOST  KOKOŠ   KOSILO   KOŠČICA 
 

  ANA BANANA   ANANAS   LIMONA   LANA   ANJA 
 

Št. pravilno obkroženih besed v besedah: ______ 

 

 

5. V VRSTI OBKROŽI ENAKO BESEDO V BESEDI. 

  OKO SOKOL     KOLO     KOKOŠ     KOKOS    OKNO 
 

Št. pravilno obkroženih besed v besedah: ______ 
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6. V VRSTI OBKROŽI ENAK ZLOG. 
 

PRIMER:  

 NO LONEC     NOGA     SLON    OKNO     NOS 
 

  TA LETALO    METLA    TABLA    TORTA    VRAT 
 

Št. pravilno obkroženih zlogov v besedah: ______ 

 

7. V VRSTI OBKROŽI ENAK ZLOG. 

  GO GOBA       ROG       GORA       NOGA       GOS 
 

Št. pravilno obkroženih zlogov v besedah: ______ 

 
8. OBKROŽI ENAKO ČRKO. 

PRIMER:  

    R   RIS       ROK        KRT        PRT        PAPRIKA 
 

    S   SAŠA        KOŠ        SLIKA        KOS       NOS 
 

Št. pravilno obkroženih zlogov v besedah: ______ 

 

9. OBKROŽI ENAKO ČRKO. 
 

    Z  ZMAJ       MIZA       ŽABA       KOZA      VAZA 
 

Št. pravilno obkroženih zlogov v besedah: ______ 
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II. FONOLOŠKO ZAVEDANJE 
 

1. POVEŽI PARE Z ENAKIM ZAČETKOM.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

  
 

 
 

 

 

 

Št. pravilno povezanih parov sličic z enakim začetkom: _____ 

 



146 
 

2. POVEŽI PARE BESED Z ENAKO RIMO.  
 

  

 
 

  

 
  

 
 

 

  
 

 

 

Št. pravilno povezanih parov sličic z enako rimo: _____ 
 
 



147 
 

3. OBKROŽI SLIČICO Z ENAKIM PRVIM GLASOM.  
 
 

 

PRIMER:                                                      
 

                                        
 

 

 

                                                
 

                                               
 

 

                                   
 

                                                  
 

 

 

Št. pravilno obkroženih sličic z enakim prvim glasom: _____ 
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4. OBKROŽI SLIČICO Z ENAKIM ZADNJIM GLASOM.  
 

PRIMER:  
                       

                                    

 
                                   

 
                                      

 

 
                                                           

 
                                          

 

 

Št. pravilno obkroženih sličic z enakim zadnjim glasom: _____ 
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5. OZNAČI MESTO GLASU A V BESEDI. PRIMER:     AVTO           X_______ 
 

PRIMER: 

 

 
 
 

X__________ 

 

 

 
 
 

_____________ 

 
 

 
 

_____________ 

 
 

 
 
 

_____________ 
 

 
 

 
 
 

_____________ 

 

 
 

_____________ 

 

 

 

 Št. pravilno določenih mest glasu A v besedi: _____ 
 
 
 
 
 
 
 
 



150 
 

III. ASOCIATIVNA ZVEZA GLAS – ČRKA 
 

 
1. POBARVAJ PRVO ČRKO BESEDE.  

 
PRIMER: 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

  
 
 
 

 
 
 
 

Št. pravilno pobarvanih prvih črk  v besedah: _____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F O T E F N C O T 

E F N E D K O G B 
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2. POBARVAJ ZADNJO ČRKO BESEDE.  
 

 
 

PRIMER: 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Št. pravilno pobarvanih zadnjih črk v besedah: _____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Š L A N S L H K L 

E F N E D K O G B 
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3. POVEŽI PRVO ČRKO BESEDE S SLIČICO. PRIMER: B – BALON 
 

 

                                    
 

 

                                        
 

  

                                       
 

 

 
 

  

                                       
  

 

 
 

 

 

Št. pravilno povezanih prvih črk besed s sličicami: _____ 
 
 

L 

K 

B 

S 

Z 

M 
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4. POVEŽI SLIČICO  Z ZADNJO ČRKO BESEDE. PRIMER: BOBEN – N  
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Št. pravilno povezanih zadnjih črk besed s sličicami: _____ 
 
 

A 

N 

R 

E 

S 

C 
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5. NAPIŠI BESEDE.  

 
 

PRIMER: 

 
Š AH  

 

 
 
 
___ ___ ___ ___ ___ 

 

 
 
    ___ ___ ___ ___ ___ 

 

 
 
 
 
   ___ ___ ___ ___  

 

 
 
 

___ ___ ___ ___ ___ ___ 

 

 
 

___ ___ ___ ___  
 
 
 
 

Št. pravilno zapisanih besed: _____ 
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6. OZNAČENO ČRKO ZAMENJAJ. KAJ DOBIŠ?  
 

PRIMER: 

 

V  R  A  N  A 

 
 
 
 
 
 
 

 

V  R  A  T  A  

 

G  O  R  A  

 
 
 
  

 

G __ __ __ 
 

 

S  L  I  V  A 

 
 
  
 
 

 

 

 

S __ __ __ __ 

 

M A K 

 
 

 

__ __ __ 

 
 

V A L 

 
 
 
 

 

 __ __ __ 

 

N O G A 

 
 
 
 

 
 

__ __ __ __ 

 

Št. pravilno zamenjanih črk in napisanih besed: _____ 

T 

B 

K 

R 

Š 

Ž 
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IV. BRALNO-PISALNE ZMOŽNOSTI 
 

1. PREBERI NASLEDNJE BESEDE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Št. pravilno prebranih besed (velike tiskane črke): _____ 
 
 

 
2. PREBERI NASLEDNJE BESEDE: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Št. pravilno prebranih besed (male tiskane črke): _____ 
 

MAMA BALON 

ŠAL KAČA 

ZAVESA 

raca goba 

koš torba 

cof 
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3. SLIČICAM POIŠČI BESEDO.  
 
PRIMER: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Št. pravilno povezanih sličic z besedami: _____ 

 

ŽOGA 

HIŠA 

MUCA 

MIŠ 

ŽABA 

VAZA 
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4. OBKROŽI PRAVO BESEDO.  
 

PRIMER: 

 
 
 

KROF 
 

KOLO 
 

KLAVIR 
 
 

 
 

RIBA 
 

ROKA 
 

RACA 

 

 
 
 
 

DEŽNIK 
 

DEŽ  
 

DIMNIK 

 
 

KOKOŠ 
 

KOŠARA 
 

KOLO 

 

TORTA 
 

TORBA 
 

TABLA 

 
 
 

BOBEN  
 

BALON 
 

BONBON 
 
 

 

Št. pravilno obkroženih besed: _____ 
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5. PREBERI, NARIŠI IN POBARVAJ. 
 

NARIŠI VAZO. POBARVAJ JO MODRO.  

V VAZI NARIŠI TRI ROŽE. ROŽE POBARVAJ DREČE.  

NA VAZI NARIŠI PET PIK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Št. pravilno prebranih, narisanih in pobarvanih povedi (velike tiskane črke): _____ 
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6. POGLEJ RISBO IN ODGOVORI NA VPRAŠANJA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. KOLIKO OKEN IMA HIŠA?_________________________ 

 

2. ALI SE Z DIMNIKA KADI? OBKROŽI:          DA          NE 

 

3. KAJ JE NARISANO NA SREDINI?_____________________ 

 

4. KAJ JE NARISANO DESNO OD SMEREKE?_____________ 

 

5. KAJ JE LEVO OD ŽOGE?___________________________ 
 

    Št. pravilnih odgovorov na vprašanja: _____ 
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7. PREBERI IN POBARVAJ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šotor in smreko pobarvaj zeleno. Zastavica naj bo rdeča.  

Mizo pobarvaj modro. Zvezde in luno pobarvaj rumeno.  

Sonce pobarvaj oranžno. 

 

 

 

    Št. pravilno prebranih in pobarvanih povedi (male tiskane črke): _____ 
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PRILOGA 2: PREIZKUS ZMOŽNOSTI BRANJA IN PISANJA PO EKSPERIMENTU 

Šola: __________________________________   Kraj: _______________________________ 

Ime učenca/ke: __________________________       

Triada rojstva:  

Spol:   1 (M)   2 (Ž) 

___________________________________________________________________________ 

2. PREIZKUS ZMOŽNOSTI BRANJA IN PISANJA 
 

I. GRAFIČNO ZAVEDANJE 
 
 

1. NAPIŠI VSE ČRKE, KI JIH POZNAŠ. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________________ 

Št. zapisanih velikih tiskanih črk: _______ 

 

 

2. POIMENUJ ČRKE, KI SI JIH NAPISAL. 
 

Št. poimenovanih velikih tiskanih črk: _______ 

1. 1.–30. 4. 2003  1 
1. 5.–30. 8. 2003 2 
1. 9.–31. 12. 2003 3 
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3. POIMENUJ MALE TISKANE ČRKE. 

h e b n č 
p d g u i 
j s c m z 
o ž r a š 
t f v l k 

 

Št. poimenovanih malih tiskanih črk: ______ 

 

4. V VRSTI OBKROŽI ENAKO BESEDO V BESEDI. 

PRIMER:  

  KOŠ   KOŠARA  KOST  KOKOŠ   KOSILO   KOŠČICA 
 

  ANA BANANA   ANANAS   LIMONA   LANA   ANJA 
 

Št. pravilno obkroženih besed v besedah: ______ 

 

 

5. V VRSTI OBKROŽI ENAKO BESEDO V BESEDI. 

  OKO SOKOL     KOLO     KOKOŠ     KOKOS    OKNO 
 

Št. pravilno obkroženih besed v besedah: ______ 
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6. V VRSTI OBKROŽI ENAK ZLOG. 

PRIMER:  

 NO LONEC     NOGA     SLON    OKNO     NOS 
 

  TA LETALO    METLA    TABLA    TORTA    VRAT 
 

Št. pravilno obkroženih zlogov v besedah: ______ 

7. V VRSTI OBKROŽI ENAK ZLOG. 

  GO GOBA       ROG        GORA       NOGA      GOS 
Št. pravilno obkroženih zlogov v besedah: ______ 

 
8. OBKROŽI ENAKO ČRKO. 

PRIMER:  

    R  RIS        ROK        KRT        PRT        PAPRIKA 
 

    S  SAŠA         KOŠ         SLIKA         KOS       NOS 
 

Št. pravilno obkroženih zlogov v besedah: ______ 

 

9. OBKROŽI ENAKO ČRKO. 

 

    Z  ZMAJ       MIZA       ŽABA       KOZA      VAZA 
 

 

Št. pravilno obkroženih zlogov v besedah: ______ 
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II.  FONOLOŠKO ZAVEDANJE 

 
1. POVEŽI PARE Z ENAKIM ZAČETKOM.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

  
 

 
 

 

 

Št. pravilno povezanih parov sličic z enakim začetkom: _____ 
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2. POVEŽI PARE BESED Z ENAKO RIMO.  
 

  

 
 

 

 
 

 
  

 
 

 

  
 

 

Št. pravilno povezanih parov sličic z enako rimo: _____ 
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3. OBKROŽI SLIČICO Z ENAKIM PRVIM GLASOM.  
 

 

PRIMER:                                                       
 

                                              
 

 

 

                                                
 

                                               
 

 

                                      
 

                                                    
 

 

 

Št. pravilno obkroženih sličic z enakim prvim glasom: _____ 
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4. OBKROŽI SLIČICO Z ENAKIM ZADNJIM GLASOM.  
 

PRIMER:  

                    

                                         

 
                                       

 
                                          

 

 
                                                               

 
                                               

 

 

Št. pravilno obkroženih sličic z enakim zadnjim glasom: _____ 
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5. OZNAČI MESTO GLASU A V BESEDI. PRIMER:     AVTO           X_______ 

 

PRIMER: 

 

 
 
 

X__________ 

 

 

 
 
 

_____________ 

 
 

 
 

_____________ 

 
 

 
 
 

_____________ 
 

 
 

 
 
 

_____________ 

 

 
 

_____________ 

 

 

 

 Št. pravilno določenih mest glasu A v besedi: _____ 
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III. ASOCIATIVNA ZVEZA GLAS – ČRKA 
 

 

1. POBARVAJ PRVO ČRKO BESEDE.  

 

PRIMER: 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

  
 
 
 

 
 
 
 

Št. pravilno pobarvanih prvih črk v besedah: _____ 
 
 
 
 
 
 
 
 

F O T E F N C O T 

E F N E D K O G B 
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2. POBARVAJ ZADNJO ČRKO BESEDE.  
 

 
 

PRIMER: 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Št. pravilno pobarvanih zadnjih črk v besedah: _____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Š L A N S L H K L 

E F N E D K O G B 
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3. POVEŽI PRVO ČRKO BESEDE S SLIČICO. PRIMER: B – BALON 

 

 

                                   
 

 

                                     
 

  

 
 

 

 
 

  

                                        
  

 

 
 

 

Št. pravilno povezanih prvih črk besed s sličicami: _____ 
 
 

L 

K 

B 

S 

Z 

M 
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4. POVEŽI SLIČICO Z ZADNJO ČRKO BESEDE. PRIMER: BOBEN – N  

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Št. pravilno povezanih zadnjih črk besed s sličicami: _____ 
 
 

A 

N 

R 

E 

S 

C 
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5. NAPIŠI BESEDE.  
 

 
PRIMER: 

 
Š AH  

 

 
 
 
___ ___ ___ ___ ___ 

 

 
 
    ___ ___ ___ ___ ___ 

 

 
 
 
 
   ___ ___ ___ ___  

 

 
 
 

___ ___ ___ ___ ___ ___ 

 

 
 

___ ___ ___ ___  
 
 
 
 

Št. pravilno zapisanih besed: _____ 
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6. OZNAČENO ČRKO ZAMENJAJ. KAJ DOBIŠ?  

PRIMER: 

 

V  R  A  N  A 

 
 
 
 
 
 
 

 

VRATA  

 

G  O  R  A  

 
 
 
  

 

G __ __ __ 
 

 

S  L  I  V  A 

 
 
  
 
 

 

 

 

S __ __ __ __ 

 

M A K 

 
 

 

__ __ __ 

 
 

V A L 

 
 
 
 

 

 __ __ __ 

 

N O G A 

 
 
 
 

 
 

__ __ __ __ 

 

Št. pravilno zamenjanih črk in zapisanih besed: _____ 

T 

B 

K 

R 

Š 

Ž 
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IV. BRALNO-PISALNE ZMOŽNOSTI 
 

1. PREBERI NASLEDNJE BESEDE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Št. pravilno prebranih besed (velike tiskane črke): _____ 
 
 

 
2. PREBERI NASLEDNJE BESEDE: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Št. pravilno prebranih besed (male tiskane črke): _____ 

MAMA BALON 

ŠAL KAČA 

ZAVESA 

raca goba 

koš torba 

cof 
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3. SLIČICAM POIŠČI BESEDO.  
 
PRIMER: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Št. pravilno povezanih sličic z besedami: _____ 

ŽOGA 

HIŠA 

MUCA 

MIŠ 

ŽABA 

VAZA 
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4.  OBKROŽI PRAVO BESEDO.  

PRIMER: 

 
 
 

KROF 
 

KOLO 
 

KLAVIR 
 
 

 
 

RIBA 
 

ROKA 
 

RACA 

 

 
 
 
 

DEŽNIK 
 

DEŽ  
 

DIMNIK 

 
 

KOKOŠ 
 

KOŠARA 
 

KOLO 

 

TORTA 
 

TORBA 
 

TABLA 

 
 
 

BOBEN  
 

BALON 
 

BONBON 
 
 

 

Št. pravilno obkroženih besed: _____ 
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5. PREBERI, NARIŠI IN POBARVAJ. 
 

NARIŠI VAZO. POBARVAJ JO MODRO.  

V VAZI NARIŠI TRI ROŽE. ROŽE POBARVAJ DREČE.  

NA VAZI NARIŠI PET PIK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Št. pravilno prebranih, narisanih in pobarvanih povedi (velike tiskane črke): _____ 
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6. POGLEJ RISBO IN ODGOVORI NA VPRAŠANJA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. KOLIKO OKEN IMA HIŠA?_________________________ 

2. ALI SE Z DIMNIKA KADI? OBKROŽI:          DA          NE 

 

3. KAJ JE NARISANO NA SREDINI?_____________________ 

 

4. KAJ JE NARISANO DESNO OD SMEREKE?_____________ 

 

5. KAJ JE LEVO OD ŽOGE?___________________________ 
 

   
 

  Št. pravilnih odgovorov na vprašanja: _____ 
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8. PREBERI IN POBARVAJ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šotor in smreko pobarvaj zeleno. Zastavica naj bo rdeča.  

Mizo pobarvaj modro. Zvezde in luno pobarvaj rumeno.  

Sonce pobarvaj oranžno. 

 

 

 

    Št. pravilno prebranih in pobarvanih povedi (male tiskane črke): _____ 
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PRILOGA 3: VPRAŠANJA ZA POLSTRUKTURIRAN INTERVJU 

 

1. Kako poteka pouk v vašem prvem razredu? 
 

2. Kaj je po vašem mnenju kakovostno znanje? 
 

3. Kateri dejavniki po vašem mnenju omogočajo kakovosten pouk? 
 

4. Kakšna je vaša in kakšna učenčeva vloga v učnem procesu? 
 

5. Katere kompetence učitelja so po vašem mnenju pomembne z vidika kakovostnega 
načrtovanja in izvedbe pouka? 
 

6. Kako bi opisali potek opismenjevanja v vašem prvem razredu? 
 

7. Kakšne metode in oblike dela uporabljate pri opismenjevanju? 
 

8. Kako načrtujete (na letni/tedenski/dnevni ravni) pouk opismenjevanja? 
 

9. Kako spremljate napredek in ocenjujete znanje? 
 

10. Od kod črpate ideje za izvedbo pouka opismenjevanja? 
 

11. Kakšno vlogo imajo v vaši praksi opismenjevanja učna gradiva, kot so delovni zvezki, 
učbeniki, priročniki,…? 
 

12. Kakšno je vaše sodelovanje z drugimi učitelji, institucijami in lokalno skupnostjo? 
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PRILOGA 4: SOGLASJE STARŠEV ZA SODELOVANJE V RAZISKAVI 
 
 
Spoštovani starši, 
 
Sem Maja Mivšek, učiteljica razrednega pouka in študentka podiplomskega študijskega 
programa Poučevanje na razredni stopnji. V tem šolskem letu želim v 1. razredih osnove šole 
izvesti pedagoški eksperiment, s katerim nameravam raziskati vpliv različnih načinov 
poučevanja na razvoj opismenjevalnih zmožnosti pri učencih. V raziskavo želim vključiti tudi 
Vašega otroka, zato Vas prosim za sodelovanje. 
 
Raziskava bo potekala ob predhodnem dogovoru z učiteljico in bo vključevala celoten razred. 
Učenci, vključeni v raziskavo, bodo v začetku in ob koncu projekta individualno opravili 
preizkus opismenjevalni zmožnosti. Z dvakratnim preverjanjem opismenjevalnih zmožnosti 
želim preveriti napredek v razvoju opismenjevalnih zmožnosti glede na način izvajanja 
opismenjevanja znotraj pouka. 
 
Preizkus opismenjevalnih zmožnosti zajema 4 sklope (grafično zavedanje, fonološko 
zavedanje, asociativna zveza glas – črka ter bralno-pisalne zmožnosti). Pri grafičnem 
zavedanju želim preveriti, katere in koliko črk znajo otroci poimenovati ter koliko 
besed/zlogov/črk zaznajo znotraj zapisane besede. Fonološko zavedanje zajema naloge, ki se 
nanašajo na prepoznavanje enakih začetkov/rim/glasov v besedah, zaznavanju končnih glasov 
ter določanju mesta določenega glasu v besedi. Naloge, ki se nanašajo na preverjanje 
vzpostavljanja asociativne zveze glas – črka, preverjajo določanje prve/zadnje črke v besedi in 
manipulacijo z glasovi v besedi. Bralno-pisalne zmožnosti pa bomo preverili z nalogami, ki se 
nanašajo na branje besed z velikimi in malimi tiskanimi črkami ter nalogami, ki zahtevajo 
branje in pisanje (kratke odgovore na vprašanja ter barvanje po navodilih).  
 
Prosim, da izpolnite spodnji obrazec, s katerim bom pridobila Vaše soglasje za vključitev 
otroka v raziskavo. 
 
Zahvaljujem se Vam za razumevanja in pomoč ter Vas lepo pozdravljam.  
 
 
                                                                                           Maja Mivšek, prof. razrednega pouka 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

SOGLASJE 
 

S podpisom soglašam, da bo moj otrok _________________________________ sodeloval v 
načrtovani raziskavi. 
 

Podpis staršev: 
 

_________________________ 
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