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POVZETEK 
 

Fonološko zavedanje je spekter sposobnosti, ki zajemajo prepoznavanje in manipulacijo delov 

govora, npr. prepoznavanje glasov, rim in zlogov. Ustrezno razvito fonološko zavedanje je 

predpogoj za usvajanje branja in pisanja. Branje je spretnost, ki poleg pisanja omogoča uspešno 

pisno komunikacijo. Temelji na razvitosti govora in je prisotno na vseh ravneh človekovega 

življenja, od predšolskega obdobja do odraslosti. Poleg fonološkega zavedanja je za branje 

pomembno še procesiranje, razvit besednjak, razumevanje prebranega in tekoče branje. Pri 

učenju branja se lahko pojavljajo težave. Pomembno je, da vzrok težav odkrijemo zgodaj ter 

učencu nudimo ustrezno pomoč in podporo. Če so težave pri branju posledica težav in 

primanjkljajev na področju fonološkega zavedanja, jih lahko premagujemo tudi s treningi za 

razvijanje fonološkega zavedanja.  

 

V teoretičnem delu magistrskega dela je predstavljen razvoj branja in spretnosti, pomembnih 

za usvajanje branja, ter težave, ki se pojavljajo ob opismenjevanju na področju učenja branja. 

Opisani so tudi mednarodni diagnostični instrumenti, ki se uporabljajo za odkrivanje težav na 

področju fonološkega zavedanja, in treningi fonološkega zavedanja, ki se uporabljajo v 

angleško in nemško govorečih državah ter v Sloveniji. Predstavljen je tudi pomen treningov za 

razvoj fonološkega zavedanja pri posameznikih s težavami pri branju.  

 

Namen magistrskega dela je preveriti učinkovitost treninga za izboljšanje fonološkega 

zavedanja. V ta namen je predstavljen trening fonološkega zavedanja in njegovi rezultati.  

 

Trening, ki je bil oblikovan kot gibalna igra, z različnimi nalogami spodbuja prepoznavanje 

posameznih glasov in delov besede. V raziskavo je bilo vključenih deset učencev, ki so bili v 

povprečju stari 6 let, pet v eksperimentalni in pet v kontrolni skupini. Učenci eksperimentalne 

skupine (ES), ki so bili vključeni v trening, so bili izbrani na osnovi učiteljeve ocene, da imajo 

težave s fonološkim zavedanjem. V kontrolni skupini (KS) je bilo pet učencev brez fonoloških 

težav in v trening niso bili vključeni. Trening je obsegal 20 srečanj z učenci, vsako srečanje je 

trajalo od 20 do 30 minut. Namen raziskave je bil ugotoviti, ali so učenci ES po treningu 

izboljšali fonološke spretnosti in ali so se glede na rezultate drugega preverjanja izenačili z 

učenci iz KS. Rezultati so pokazali, da so vsi učenci, ki so bili vključeni v trening, napredovali 

na področju fonološkega zavedanja, prav tako pa se je zmanjšala razlika v dosežkih med učenci 

s težavami na področju fonološkega zavedanja in učenci brez teh težav.   

 

KLJUČNE BESEDE: opismenjevanje, branje, fonološko zavedanje, trening fonološkega 

zavedanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THE DEVELOPMENT OF PHONOLOGICAL SKILLS IN PUPILS WITH 

DIFFICULTIES IN PHONOLOGICAL AWARENESS 

 

 

ABSTRACT 

 
Reading is a skill that aside from writing develops a successful written communication. It is 

based upon the development of speech and is present on all levels of a person’s life, from pre-

school to adulthood. Important skills of speech assimilation are phonological awareness and 

processing, developed vocabulary, reading comprehension and fluent reading. Problems can 

arise during learning to read. It is important that the source of the troubles is discovered soon 

so we can offer the student needed help and support. If the problems with reading are a 

consequence in the field of phonological awareness, we can overcome them with practice for 

developing phonological awareness. 

 

Development of reading, skills needed to assimilate reading and the problems that can arise in 

gaining speech in the field of learning to read are described in the theoretical part of Master’s 

thesis. International diagnostic tools used for detecting trouble in the field of phonological 

awareness, and phonological training used in English and German speaking countries as well 

as in Slovenia are also described. Presented is also the meaning of practice for development of 

phonological awareness in individuals with reading difficulties. The empirical part presents the 

practice of phonological awareness and its results. 

 

The purpose of Master’s thesis is to examine the efficiency of the practice for perfection of 

phonological awareness. The practice, which was formed as a motion game, with various words 

encourages recognition of sounds and parts of a word. 10 pupils were included in the research, 

averagely 6 years old. 5 of them were in an experimental group, the other half in a control 

group. Pupils of the experimental group (EG) that were involved in the practice were chosen 

based on a teacher’s estimation whether they have difficulties with phonological awareness. In 

the control group (CG) were 5 children without phonological difficulties and they were not 

included in the practice. Practice consisted of 22 meetings. With the research I wished to 

determine if the EG children have improved their phonological skills and if the results of the 

second testing matched the results of CG children. The results showed that the practice of 

phonological awareness affects greatly the improvement of these abilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEY WORDS: gaining literacy, reading, phonological awareness, phonological awareness 

training. 
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1. UVOD 

 

 
V dokumentih Unesca (2008) je zapisano, da je oseba funkcionalno pismena, ko se lahko 

aktivno vključi v vse dejavnosti, pri katerih je za uspešno delovanje potrebna pismenost. 

Pismenost prek branja in pisanja omogoča posameznikov osebni razvoj kot tudi razvoj družbe. 

Opismenjevanje je naraven jezikovni pojav, ki se v razvitem okolju pri otroku neformalno začne 

že v zgodnji predšolski dobi, načrtno in sistematično pa ga formalno razvijamo v procesu 

šolanja (Golli idr., 1996).  

 

Med spretnostmi in sposobnostmi, pomembnimi za usvajanje branja, so fonološko zavedanje, 

razvit besednjak, razumevanje prebranega in tekoče branje. Fonološko zavedanje je del 

fonoloških in kognitivnih sposobnosti posameznika. Gre za sposobnost prepoznavanja, 

razčlenjevanja in manipulacije posameznih glasov govorjenega jezika (Schnitzer, 2008). 

Pomembna sposobnost pri usvajanju branja je besednjak. Pri branju je pomemben predvsem 

bralni besednjak (Learning Point Associates, 2004). Ko učenci razvijejo svoj besednjak in 

osnovne bralne spretnosti, je pomembno, da razumejo, kar preberejo. Bralno razumevanje 

pomeni, da učenec razume, kaj besedilo sporoča, kar je tudi najvišji cilj pri učenju branja (Duke 

in David-Pearson, 2013). K boljšemu bralnemu razumevanju prispeva tudi tekoče branje, ki 

omogoča, da bralec v trenutku natančno prepozna posamezno besedo, razume frazeme in 

uporablja poudarke, tako da se branje sliši kot govorjeni jezik. S tem ko bralec prepozna besedo, 

v možganih vzpostavi povezavo s pomenom te besede (Konza, 2011). 

 

Pogosto so težave na področju opismenjevanja posledica težav v fonološkem zavedanju. 

Učenec s primanjkljaji na področju fonološkega zavedanja ima težave pri prepoznavanju in 

ločevanju ter združevanju glasov. Težave se najpogosteje pojavljajo pri mlajših otrocih, ki se 

jim sistem slušnega zavedanja sicer razvija normalno, vendar počasneje kot pri drugih enako 

starih otrocih (The Communication Trust, 2012).   

 

Različne raziskave so pokazale, da so težave na področju fonološkega zavedanja tudi eden 

izmed ključnih dejavnikov, ki vplivajo na težave z branjem pri osebah z disleksijo (Ramus in 

Szenkovits, 2008; Ramus, 2010; de Jong in van der Leij, 2003).  

 

Razvoj fonološkega zavedanja je odvisen tudi od jezika, ki ga učenec govori. Fonološko 

zavedanje hitreje usvojijo učenci, ki prihajajo z jezikovnih območij, kjer je zapis besed 

enostaven (manjše število fonemov), kot pa z območij, kjer je zapis besed kompleksnejši in kjer 

si je pri dekodiranju potrebno pomagati tudi z leksičnim znanjem. Učenci iz angleško govorečih 

držav imajo zato lahko več težav pri učenju branja kot učenci iz držav, kjer je pisni jezik bolj 

podoben govorjenemu (Anthony in Francis, 2005; Araujo idr., 2013). 

 

Različne raziskave (Bus, 1999; Schneider, Roth in Ennemoser, 2000; Kjeldsen, Niemi in 

Olofsson, 2003) so pokazale, da je trening fonološkega zavedanja pomemben del 

opismenjevanja, še zlasti pri učencih, ki imajo težave pri usvajanju branja in pisanja. A. G. Bus 

(1999) je dokazala, da trening fonološkega zavedanja pozitivno vpliva tudi na sposobnosti 

učencev, ki težav na področju opismenjevanja (branja) ne kažejo. Trening je najuspešnejši, če 

združuje tako prepoznavanje črk kot fonološko zavedanje (Schneider, Roth in Ennemoser, 

2000). Prav tako sta pri treningu pomembnejša konsistentnost in stalnost treninga kot njegova 

količina (Kjeldsen, Niemi in Olofsson, 2003). 
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V teoretičnem delu magistrskega dela predstavimo razvoj branja in fonološkega zavedanja, 

težave na področju branja, opišemo fonološki primanjkljaj, diagnostična sredstva za odkrivanje 

fonoloških primanjkljajev in treninge, s katerimi lahko fonološko zavedanje pri učencih 

razvijamo. V raziskovalnem delu so predstavljeni rezultati dvomesečnega treninga fonološkega 

zavedanja pri učencih s težavami na področju fonološkega zavedanja. 

 

Vsebina v teoretičnem in empiričnem delu magistrskega dela je v določenem obsegu objavljena 

že v diplomskem delu »Razvoj jezikovnih spretnosti s pomočjo didaktičnega pripomočka 

»Črkovni park« v prvem razredu osnovne šole« (Povše, 2013) 
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2. TEORETIČNI DEL 
 

2.1. Pismenost 
 

V poglavju bo predstavljena teoretična opredelitev pismenosti in opismenjevanja. Predstavljen 

bo tudi potek razvoja opismenjevanja pri posamezniku. 

 

2.1.1. Opredelitev pismenosti 

 

Pismenost je zmožnost posameznikovega komuniciranja na vseh področjih družbe. Je zelo 

kompleksen pojav, ki omogoča medsebojno komunikacijo v sodobni kompleksni družbi (Starc, 

2011). Prav kompleksnost družbe povzroča, da je posameznik obdan z množico podatkov. 

Pismenost omogoča izbiro kakovostnih uporabnih podatkov iz okolja ter njihovo interpretacijo 

(Starc, 2011).  

 
Komisija za razvoj pismenosti je v osnutku Nacionalne strategije za razvoj pismenosti (2005) 

pismenost opredelila kot trajno razvijajočo se zmožnost posameznikov, ki vpliva na 

razumevanje in uporabo družbeno dogovorjenih sistemov simbolov, s katerimi oblikujemo 

besedila. Posamezniku omogoča kakovostno življenje v družbi, družini in na delovnem mestu.  

 

Organizacija Unesco (UNESCO, 2008) pismenost opredeljuje kot osnovno človekovo pravico 

ter osnovo za vseživljenjsko učenje. Pomembna je za izmenjavo znanj in idej, uspešno politično 

ter gospodarsko delovanje. Je sredstvo, ki omogoča boljšo kakovost življenja.  

 

OECD v raziskavi o pismenosti odraslih – International Adult Literacy Survey (OECD 2000) 

pravi, da je pismenost »sposobnost razumevanja in uporabe tiskanih informacij v vsakodnevnih 

aktivnostih doma, na delu in v družbi – namen pismenosti je doseganje posameznikovih ciljev 

in razviti posameznikovo znanje ter potencial«.  

 

Poznamo 5 stopenj bralne pismenosti (Pisa, 2006 v Repež in Štraus, 2007): 

1. Zbiranje informacij – bralec, ki išče določeno informacijo, jo mora znati iskati, najti ter 

izbrati. Te informacije lahko najde na ravni enega ali več stavkov oz. odstavkov. 

2. Tvorjenje širšega razumevanja – bralec razume daljša besedila in jim določi glavno 

temo oz. prepozna glavni namen besedila. 

3. Razvijanje razlag – omogoča natančnejše in globlje razumevanje besedila. Bralec mora 

razumeti povezave med več deli besedila in znati povezati več delov besedila v celoto. 

4. Razmišljanje o vsebini besedila in ovrednotenje te vsebine – bralec mora informacije, 

pridobljene z branjem, povezati z znanjem, ki ga je pridobil iz drugih virov. Na tej 

stopnji je že pomembna sposobnost abstraktnega sklepanja. 

5. Razmišljanje o obliki besedila in ovrednotenje tega besedila – bralec objektivno 

pregleda besedilo in oceni kakovost napisanega. Pomembno je znanje o strukturi 

besedila in žanru, v katerem je besedilo napisano.  
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2.1.2. Opredelitev opismenjevanja 

 

Opismenjevanje je proces, ki človeku v vsakdanjih situacijah omogoča družbeni stik. Ni 

pomembno le za usvajanje maternega in tujega jezika, temveč tudi za usvajanje znanj različnih 

naravoslovnih in družboslovnih ved (Cotič in Medved-Udovič, 2011). 

 

D. Golli, Grginič, M. in Kozinc, A. (1996, str. 5–6) so zapisale definicijo opismenjevanja: 

»Opismenjevanje je v kulturnem okolju naraven jezikovni pojav, ki se začne v otrokovem 

sporazumevalnem razvoju neformalno že v zgodnji predšolski dobi, a ga z všolanjem načrtno 

in sistematično tudi formalno razvijamo. In če proces opismenjevanja razumemo kot naravni 

jezikovni razvoj, se moramo zavedati, da gre le za večletno spreminjanje/dopolnjevanje oblike 

(prenosnik/kanal) v sporazumevalnem razvoju otroka, ko prehaja iz primarnega slušnega 

razumevanja/komunikacije (poslušanja, govorjenja) v drugotno vidno sporazumevanje (branje, 

pisanje).« 

Pri opismenjevanju torej ne gre le za učenje branja v šoli, ampak se začne že mnogo prej, ko 

otroci šele spoznavajo knjige in besedila. 

 

Na proces opismenjevanja vpliva tudi veliko različnih dejavnikov, npr. družina, šola, prijatelji, 

intelektualne sposobnosti ipd. Eden izmed pomembnejših dejavnikov, ki vpliva na 

opismenjevanje, je tudi socialno-ekonomski status. J. Brooks-Gunn in Duncan (1997) 

ugotavljata, da imajo otroci, ki prihajajo iz družin z nižjim socialno-ekonomskim standardom, 

pogosto tudi nižje kognitivne sposobnosti, saj neredko živijo v okolju, ki pogosto ne spodbuja 

branja in pisanja. Vse to lahko vpliva tudi na počasnejše usvajanje opismenjevanja. Taki otroci 

imajo pogosteje tudi učne težave, ki se kažejo na področju branja in pisanja. 

 

Pismenost je torej zmožnost posameznika, da komunicira in funkcionira v družbi. Pomembna 

je za pridobivanje in kritično obdelavo različnih informacij, ki omogočajo boljšo kakovost 

življenja. Posameznik pismenost pridobiva s procesom opismenjevanja, ki poteka že od 

zgodnjega otroštva in zajema spoznavanje knjig in besedil ter kasneje učenje branja in pisanja.  

 

2.2. Branje 
 

V začetku naslednjega poglavja bo predstavljen teoretični vidik branja ter modeli razvoja branja 

po različnih avtorjih. V nadaljevanju poglavja pa bodo predstavljene tudi komponente, 

pomembne za usvajanje branja. 

 

2.2.1. Opredelitev branja 

 

Branje je pomembna spretnosti, ki omogoča komunikacijo ter pridobivanje novih informacij. 

Temelji na razvitosti govora in je prisotno na vseh ravneh človekovega življenja, od 

predšolskega obdobja do odraslosti.  

 

2.2.2. Modeli razvoja branja 

 

Različni avtorji opisujejo različne modele razvoja branja pri otrocih oz. učencih. C. Jackson-

Alleyne (2002) pravi, da se pri otrocih začne proces razvoja branja že kmalu po rojstvu.  
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Prva faza opismenjevanja je porajajoča se pismenost, kjer otrok v predšolskem obdobju razvije 

pojmovanje o tisku, ki ga zasledi v predmetih iz okolice in različnih otroških knjigah. V fazi 

porajajoče se pismenosti otrok povezuje črke z glasovi, prepoznava različne oblike črk, 

prepoznava zgodbe po naslovnici, čečka in se pretvarja, da piše (Pečjak, Grosman in Ivšek, 

2006). Za njo se pojavi faza začetnega branja. Duffy in L. Roehler (1993, v Pečjak, 2007) 

pravita, da je pri začetnem branju pomembno dekodiranje in spoznavanje bralnih zakonitosti.  

 

Pri dekodiranju gre za razčlenjevanje besed na črke. To spretnost lahko učenci z veliko urjenja 

avtomatizirajo. Spoznavanje bralnih zakonitosti se prične že v predšolskem obdobju. Zajema 

učenje zavedanja otroka o tem, da beremo od zgoraj navzdol in od leve proti desni.  

Zadnja razvojna stopnja opismenjevanja je utrjevanje branja in razvijanje tekočnosti branja 

(Lipec-Stopar, 2012). 

 

Jeanne Chall je ena izmed najpomembnejših strokovnjakov, ki so se ukvarjali z raziskovanjem 

razvoja branja. S pomočjo raziskovalnih ugotovitev je sestavila model branja, ki ga bomo 

predstavili v nadaljevanju (Chall, 1983).  

 

- 6-stopenjski model razvoja branja avtorice J. Chall 

 

Avtorica J. Chall (1983) je oblikovala model razvoja branja z naslednjimi stopnjami:  

1. stopnja: Predbralno obdobje (6 mesecev do 6 let) 

Otroci se v tem obdobju pogosto igrajo ter pretvarjajo, da berejo besedilo, ki jim je bilo 

prebrano, igrajo se s knjižicami, slikanicami, barvicami in svinčniki. Pomembno je, da starši v 

tem obdobju otrokom berejo, saj tako otroci bogatijo svoj besednjak. 

2. stopnja: Začetno branje in dekodiranje (6–7 let, začetek šolanja) 

Otrok se uči in začenja ločevati med glasom in črko. Prebere enostavne besede ter enostavna 

besedila. Zaradi nizke stopnje bralnega razumevanja je pomembno, da se otroku še vedno 

glasno bere, saj je še vedno pomembno, da otrok usvaja nove besede, ki pa jih preko lastnega 

branja še ne razume. 

3. stopnja: Razumevanje in fluentnost branja (7–8 let) 

Otrok z razumevanjem bere enostavna besedila. Z uporabo usvojenega besednjaka, veščin 

dekodiranja in povezovanjem se povečuje tudi fluentnost (tekočnost branja). Preko branja se 

lahko tudi že uči novih besed, še vedno pa je slušno razumevanje boljše kot bralno. 

4. stopnja: Branje za učenje (9–13 let) 

Bralne spretnosti so razvite do take mere, da otrok lahko z branjem pridobiva nova znanja, bere 

kompleksnejša besedila ter različne vrste literature in besedil (časopise, učbenike, revije ipd.). 

Otrok preko branja lahko že pridobi več informacij kot preko pogovora. 

5. stopnja: Različni vidiki branja (15–17 let) 

Branje se ne uporablja več le za učenje in pridobivanje novih znanj, ampak tudi kot sredstvo 

kritičnega razmišljanja. 

6. stopnja: Uporabno branje (18+ let) 

Branje se uporablja kot sredstvo za osebno in profesionalno pridobivanje novih znanj. Oseba je 

zmožna razumeti različne vidike prebranega ter prebrano iz različnih virov integrirati v celoto. 
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Branje je torej pomembna spretnost, ki nam omogoča pridobivanje novih informacij. S pomočjo 

modelov različnih avtorjev smo pokazali, kako potekajo različne faze razvoja branja pri 

posamezniku.  

 

- 5-stopenjski model razvoja branja in pisanja avtorjev J. W. Gillet, Temple, 

Crawford in Cooney 

 

J. W. Gillet, Temple, Crawford in Cooney (2003) opisujejo petstopenjski model razvoja 

branja in pisanja. Model je podoben razvojnemu modelu branja J. Chall, vendar se razlikuje 

predvsem v četrti in peti stopnji.  

 

1. stopnja: Porajajoča se pismenost 

Prva stopnja je značilna za otroke, stare od 2 do 5/6 let. Otrok na tej stopnji razume dogovore 

v zvezi s tiskom (smer branja in pisanja), ima predstavo, da lahko misli posredujemo v pisni oz. 

slikovni obliki ter ve, da glasove zapisujemo s črkami. 

 

2. stopnja: Začetno branje in pisanje 

Stopnja je značilna za učence, stare od 5/6 do 6/7 let. Učenec mora na tej stopnji že poznati 

odnos glas-črka, vedeti, kako tvoriti tekst, da ga bodo drugi lahko brali, prav tako pa mora že 

uporabljati predznanje za napovedovanje dogajanja v nadaljevanju. Pri branju mora že vizualno 

prepoznati nekatere pogoste besede. 

 

3. stopnja: Tekočnost branja in pisanja 

Tretja stopnja je značilna za učence, stare od 7 do 8 let. Učenec na tej stopnji samostojno bere 

slikanice in začetna besedila, napreduje v hitrosti in lahkotnosti branja ter natančno in pravilno 

zapiše ter črkuje besede.  

 

4. stopnja: Branje za učenje in branje za razvedrilo 

Četrta stopnja je značilna za učence, stare od 8 do 18 let. Učenec na tej stopnji bere z namenom 

iskanja informacij, ki jih ne more pridobiti drugače, bere knjige za razvedrilo, v pisnem jeziku 

pozna in uporablja različne stavčne strukture. 

 

5. stopnja: Zrelo branje 

Zrelo branje se lahko pojavi v enaki starosti, kot poteka stopnja branja za učenje in razvedrilo 

(8 do 18 let). Značilno za peto stopnjo je, da učenec bere kritično in bere iz različnih virov, 

zaveda se kakovosti prebranega in je zmožen iskati čtiva, ki predstavljajo izziv.  

 

Avtorji opozarjajo predvsem na obdobje med 8 in 18 letom, saj je razlika v razvitosti bralnih 

zmožnosti v tem obdobju zelo velika (Pečjak, 2007).  

 

- 3-stopenjski model razvoja branja avtorice U. Firth 

  

U. Frith (1986) razvoj branja pri otrocih deli na 3 stopnje: 

 

1. Logografska stopnja 

Otrok na tej stopnji vizualno prepozna besede, ki jih pogosto vidi. Besedo prepozna kot sliko, 

celostno, brez analize posamičnih črk. V tem obdobju je prepoznavanje besed omejeno na 

majhno število. Zaradi vizualnega prepoznavanja besede otrok besedo prebere enako tudi, če 

se znotraj besede vrstni red črk zamenja (npr. Coca-Cola ipd.). 
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2. Abecedna stopnja 

Otrok v tem obdobju spozna povezavo glas-črka. Bere s sintezo črk v besede in analizira besede 

v črke in glasove. Pomemben vidik usvajanja branja v tem obdobju je fonološko zavedanje. Z 

utrjevanjem branja na abecedni stopnji otroci usvojijo fonološko zavedanje in avtomatizirajo 

branje.  

 

3. Ortografska stopnja 

Otrok doseže to stopnjo, ko med branjem ne črkuje oz. glaskuje, ampak prepozna besedo kot 

celoto ter takoj prepozna njen pomen. Otrok je z vajo branja večkrat izpostavljen različnim 

besedam, zato si zapomni zunanji izgled posamezne besede ter jo prebere kot celoto. 

Prepoznavanje celotnih besed omogoča učinkovito in hitro branje. Izkušeni bralci na tej stopnji 

značilnosti abecedne stopnje (branje od črke do črke) uporabljajo le pri branju neznanih besed.  

 

Branje je proces, ki omogoča pridobivanje in procesiranje pisnih informacij. Različni razvojni 

modeli opisujejo, da proces učenja branja poteka od predšolske do odrasle dobe. V tem času 

prehaja posameznik skozi različne stopnje, cilj učenja branja pa je razumevanje prebranega in 

kritično razmišljanje o prebranem. 

 

2.3. Komponente, pomembne za usvajanje branja 
 

V nadaljevanju bodo predstavljene 4 komponente, pomembne za usvajanje branja: fonološko 

procesiranje in zavedanje, besednjak, tekočnost branja in bralno razumevanje. 

2.3.1. Fonološko procesiranje in zavedanje 

 

Fonološko procesiranje je avditivni proces, ki zajema odkrivanje in prepoznavanje različnih 

glasov v besedi (Phonological processing, b.d.). 

Wagner in Torgesen (1987) opredeljujeta tri osnovne sposobnosti fonološkega procesiranja: 

- fonološko zavedanje: zavedanje glasovne strukture jezika; 

- fonološko dekodiranje: dekodiranje iz pisnega v govorni jezik; 

- verbalni kratkoročni spomin: razčlenitev besede v foneme in ohranitev ter procesiranje 

prebranega v delovnem spominu.  

 

Prvič je bilo fonološko zavedanje bolj natančno opredeljeno v 80 letih 19. stoletja. I. Liberman 

in sodelavci (1973) so ugotovili, da fonološko zavedanje pomembno vpliva na otrokovo 

zavedanje povezave govorjenega in pisnega jezika ter s tem tudi na kakovost usvajanja branja 

in pisanja (Liberman, 1973, v Castles in Coltheart, 2004). Castles in Coltheart v svojem delu 

pišeta tudi, da fonološko zavedanje otroku ne omogoči, da bo lahko bral, ampak mu omogoči, 

da bo bral bolje ter pri učenju branja ne bo imel toliko težav, kot če je fonološko zavedanje 

slabo usvojeno.  

 

Fonološko zavedanje je del fonoloških in kognitivnih sposobnosti posameznika. Gre za 

sposobnost prepoznavanja, razčlenjevanja in manipulacije posameznih glasov govorjenega 

jezika (Schnitzer, 2008). V literaturi najdemo kar nekaj opredelitev fonološkega zavedanja in 

njegovih podstruktur. 

 

Fonološko zavedanje je področje sposobnosti povezovanja glasov (fonemov) s črko in tudi 

razumevanje, kako je posamezna beseda ali celoten govor sestavljen (Trehearne, 2003). 
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Fonološki procesi so procesi sistematičnega razvoja sposobnosti tvorbe različnih glasov. 

Najbolj aktivno se razvijajo od starosti 18 mesecev do starosti 4 let. Otroci naj bi znali različne 

foneme pravilno izgovoriti od tretjega leta (Brandenburger in Klemenz, 2009).  

 

Različni avtorji (Trehearne, 2003; Marjanovič Umek, Krajnc in Fekonja, 2006) navajajo, da so 

pri usvajanju fonološkega zavedanja pomembne vse njegove podskupine: 

1. Rime in aliteracije – otrok prepozna rime in jih poišče. Veliko otrok zna poiskati rime že ob 

koncu vrtca, pogosto pa se zgodi, da imajo nekateri učenci ob začetku osnovne šole s tem še 

vedno velike težave. Možen razlog je, da ne vedo, kaj je rima in iz česa je sestavljena. Na 

tem mestu je pomembno, da učencu razložimo, na kateri del besede mora biti pozoren, če 

želi poiskati ustrezno rimo. Težave se pojavljajo tudi pri besedah, ki so sestavljene iz več 

zlogov. 

2. Členjenje izjave na besede – otrok ve, da je naša govorica sestavljena iz besed. 

3. Zlogovno zavedanje – otrok ve, da je beseda sestavljena iz več zlogov, zloge zna v besedi 

tudi pravilno poiskati. Učenec z ustrezno razvito sposobnostjo določevanja zlogov lažje 

usvoji prepoznavanje posameznih glasov v besedi. 

4. Začetki in konci besede – otrok prepozna začetke in konce besed. Z glasovi ali zlogi, s 

katerimi se končajo besede, zna narediti novo besedo.  

5. Fonemsko zavedanje – otrok ve, da je vsaka beseda sestavljena iz različnih glasov in zna z 

njimi različno manipulirati. 

 

Primer fonološkega zavedanja je, da otrok ve, da je beseda avto sestavljena iz glasov oz. 

fonemov a / v / t / o /, prepozna pa tudi besede, ki se napišejo drugače, kot se izgovorijo; besedo 

vol izgovorimo v / o / u. K fonološkemu zavedanju spadajo tudi prepoznavanje posameznih črk 

v besedi, zmožnost prepoznavanja in iskanja določenega glasu v besedi, sestavljanja glasov v 

novo besedo, menjava glasov ter druge podobne sposobnosti.  

 

Glede na zahtevnost različnih stopenj fonološkega zavedanja sta Chard in Dickson (1999) 

oblikovala zaporedje, po katerem se razvija fonološko zavedanje pri otroku: 

1. prepoznavanje rim (slušno prepoznavanje rim, oblikovanje rim ...); 

2. razčlenjevanje stavkov (otrok razdeli stavek na posamezne besede, spozna, da je stavek 

ali govorica sestavljena iz posameznih besed); 

3. spajanje zlogov v besede in razčlenjevanje besed v zloge (otrok zloži različne zloge v 

besedo oz. prepozna in določi zloge v posamezni besedi); 

4. spajanje in razčlenjevanje začetnih in končnih delov besede (razčlenjevanje besede na 

dva dela ter spajanje oz. ustvarjanje nove besede iz začetnega ali končnega dela stare 

besede); 

5. spajanje in razčlenjevanje besed na posamezne foneme (manipulacija s posameznimi 

fonemi znotraj besede, menjava fonemov v besedi ...). 

         

Pri prepoznavanju različnih elementov jezika se učenci najprej naučijo prepoznavanja besed v 

stavku. Ko spoznajo pojem beseda, nadaljujejo z razčlenjevanjem besede na manjše enote, črke 

(Trehearne, 2003).  

 

Ravno obrnjeno razvoj fonološkega zavedanja ter branja in pisanja opisuje Killer (2006), ki 

pravi, da se morajo učenci, ki se učijo brati in pisati, najprej zavedati, da posamezna beseda 

sestoji iz različnih glasov, fonemov. Šele ko otrok razvije fonološko zavedanje, lahko nadaljuje 

z usvajanjem pismenosti, in sicer s povezavo črka-glas (Killer, 2006). Učenci se učijo 
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fonološkega zavedanja že takoj pri vstopu v šolo, saj je izredno pomembno za uspešno branje 

in pisanje. Pri učencih se fonološko zavedanje lahko razvije različno hitro, pri nekaterih lahko 

že ob koncu vrtca, pri drugih pa lahko razvoj traja tudi več razredov osnovne šole. Zaradi 

počasnejšega dojemanja ima učenec lahko v kasnejših letih (tudi po osnovni šoli) velike težave, 

ki se kažejo kot nedoseganje standardov, ki so določeni za posamezno starost (Trehearne, 

2003). 

 

Anthony in Francis (2005) trdita, da se fonološko zavedanje pri otrocih razvija že pred 

opismenjevanjem. Zaradi tega pri usvajanju fonološkega zavedanja pomembno vlogo igra tudi 

razvitost govorjenega jezika. Raziskave so pokazale, da je stopnja usvojenosti fonološkega 

zavedanja odvisna tudi od jezika, ki ga otrok govori oz. od okolja, v katerem je odrasel. S svojo 

raziskavo sta to dokazala tudi Mann in Wimmer (2002), ko sta primerjala razvitost fonološkega 

zavedanja pri učencih, ki prihajajo iz ZDA ter učencih iz Nemčije. Naloge so preverjale 

sposobnost izpuščanja glasov v besedi ter prepoznavanje prvega glasu v besedi. Ameriški 

učenci so na preverjanju dosegli višje rezultate kot njihovi vrstniki iz Nemčije. Avtorji dosežke 

ameriških učencev pripisujejo temu, da so učenju črk in glasov izpostavljeni že v času pred 

šolanjem. Velik vpliv na dosežke ima tudi struktura jezika, saj je nemški jezik kompleksnejši 

od angleškega.  

 

Razvoj fonološkega zavedanja je odvisen tudi od jezika, ki ga učenec govori. Fonološko 

zavedanje hitreje usvojijo učenci, ki prihajajo z jezikovnih območij, kjer je zapis besed 

enostaven (manjše število fonemov), kot pa tisti z območij, kjer je zapis besed kompleksnejši 

in kjer si je pri dekodiranju potrebno pomagati tudi z leksičnim znanjem. Učenci iz angleško 

govorečih držav imajo zato lahko več težav pri učenju branja kot učenci iz držav, kjer je pisni 

jezik bolj podoben govorjenemu (Anthony in Francis, 2005; Araujo idr., 2013). 

 

Vprašanje, ki se pogosto pojavlja, je, ali je fonološko zavedanje dober pokazatelj otrokovih 

bralnih sposobnosti in kako fonološko zavedanje vpliva na kakovost branja. Wise, Ring in 

Olson, (1999) so z raziskavo pokazali, da trening fonološkega zavedanja pomembno vpliva na 

kakovost branja, saj so rezultati pokazali, da so otroci, ki so bili vključeni v trening fonološkega 

zavedanja, močno izboljšali svojo kakovost branja glede na stopnjo branja, ki so jo dosegali 

pred treningom. Hulme, Hatcher, K. Nation, A. Brown, Adams in Stuart (2002) so poizkušali 

ugotoviti, katera izmed podskupin fonološkega zavedanja bolj vpliva na kakovost branja ter je 

lahko najboljši napovednik otrokovih bralnih sposobnosti. Pri učencih so preverili fonemsko 

zavedanje ter zavedanje rim. Dosežke učencev na testu fonemskega zavedanja ter testu 

zavedanja rim so primerjali z bralnimi sposobnostmi posameznega učenca. Ugotovili so, da je 

fonemsko zavedanje bolj natančen napovednik učenčevih bralnih sposobnosti kot zavedanje 

rim. Ugotovili so tudi, da je s preverjanjem zavedanja rim skoraj nemogoče napovedati, kakšne 

bralne sposobnosti bo imel otrok, medtem ko je lahko fonemsko zavedanje močan napovednik 

omenjenih sposobnosti. Drugi avtorji navajajo, da zavedanje rim lahko učencem pomaga pri 

uspešnejšem razvrščanju glasov v besedi (Goswami, 1993; Goswami in Bryant, 1993 v Castles 

in Coltheart, 2002). Prav tako so J. M. Carroll, M. J. Snowling in Hulme (2003) ugotovili, da 

se pri učencih zavedanje rim in zlogov pogosto razvije hitreje kot fonemsko zavedanje. 

Trehearne (2003) piše, da je za usvajanje fonološkega zavedanja pomembno tako zavedanje in 

določevanje rim ter zlogov. Učenec z ustrezno razvito sposobnostjo določevanja zlogov lažje 

usvoji prepoznavanje posameznih glasov v besedi. Pri usvajanju rim pa se pogosto pojavlja 

težava, da učenci pogosto ne vedo, kaj je rima, zato moramo učencu natančno razložiti, na kateri 

del besede mora biti pozoren, če želi najti ustrezno rimo.  

 

Fonološko zavedanje lahko razvijamo z različnimi strategijami: 



10 

 

- uporabljamo igre, pri katerih mora otrok prepoznati prvi ali zadnji glas v dani besedi; 

- počasi glaskujemo besedo, pri vsakem glasu zaploskamo; 

- počasi zlogujemo besedo, pri vsakem zlogu zaploskamo; 

- skupaj z otrokom preštejemo, iz koliko glasov je sestavljena posamezna beseda; 

- pri učenju fonološkega zavedanja uporabimo tudi črke, da otrok usvoji povezavo glas-

črka; 

- uporabljamo igre, pri katerih mora otrok določen glas v besedi izbrisati oz. ga besedi 

dodati; 

- z otrokom prepevamo pesmice in izštevanke, ki vsebujejo rime. Otrok poizkusi sam 

poiskati rimo na dano besedo; 

- poizkušamo spodbujati otrokovo radovednost ter s tem zanimanje za strukturo besed in 

jezika. 

 

Pri usvajanju fonološkega zavedanja se moramo osredotočiti le na eno ali dve izmed spretnosti, 

ki jih fonološko zavedanje zahteva. Otrok mora npr. najprej v besedi prepoznati prvi ali zadnji 

glas, da lahko pričnemo z izvajanjem vaj, ki zahtevajo prepoznavanje vmesnega glasu, brisanje 

in dodajanje glasu ipd.  

 

Prav tako naj bodo vaje za usvajanje fonološkega zavedanja oblikovane v obliki igre in ne kot 

le trening prepoznavanja določenih delov besed, saj s tem otroci izgubijo motivacijo za učenje 

(National Reading Panel, 2007; Yopp in Yopp 2000). H. K. Yopp in R. H. Yopp (2000) 

navajata, da naj trening fonološkega zavedanja ne bo usmerjen le v določeno starost otrok in 

natančno število izvedenih srečanj, ampak naj bo spontan, zabaven ter prilagodljiv glede na 

individualne značilnosti in napredke otrok. 

 

2.3.2. Besednjak 

 

Besednjak je poznavanje besed, da bi lahko uspešno komunicirali z drugimi. Poznamo štiri 

različne vrste besednjaka: slušni, govorni, bralni in pisni (Learning Point Associates, 2004). 

Slušni in govorni besednjak sta predvsem pomembna pri oralni komunikaciji, medtem ko sta 

bralni in pisni najbolj izražena pri branju in pisanju.  

 

Ko se otrok uči branja, je poznavanje besednjaka izredno pomembno. Učenec si med branjem 

pomaga tako, da besedo, ki jo vidi napisano, poizkuša povezati z besedo, ki jo že pozna. Tako 

primerja besedo na papirju z izgovarjavo določene besede. S tem si olajša prepoznavanje 

besede. Prav tako morajo tako predšolski otroci kot mlajši učenci dobro razviti besednjak, saj 

ta omogoča, da prebrano tudi razumejo in vedo, kaj so prebrali (Learning Point Associates, 

2004). Z razvojem besednjaka se izboljša tudi govorna komunikacija in slušno razumevanje. 

Hkrati se za branje zahtevnejših besedil poznavanje besednjaka tudi zahteva, sicer otrok 

prebranega ne bo razumel (National Reading Panel, 2007). Otrok naj bi imel do petega leta 

usvojenih že približno 14.000 besed (Primary National Strategy, 2006). 

 

Otroci si najlažje zapomnijo besede, ki jim jih lahko konkretno pokažemo (npr. avtomobil), 

medtem ko si težje zapomnijo besede, ki so bolj abstraktne. Med abstraktne besede spadajo npr. 

čustva, matematični pojmi in izrazi, pridevniki ipd. (William and Mary school of Education, 

2014).  

 

Na usvajanje in razvoj besednjaka vpliva tudi okolje, v katerem otrok odrašča. Hoff (2003) v 

svoji raziskavi ugotavlja, kako je razvoj besednjaka otrok dejansko povezan s socialno-
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ekonomskim statusom družine, iz katere otrok prihaja. Ugotovila je, da imajo otroci iz družin z 

nižjim socialno-ekonomskim standardom pogosto slabše razvito in bolj skromno besedišče. 

Razlogov za to je več (Hoff, 2003, str. 1371–1373): 

- v družinah z nižjim socialno-ekonomskim statusom starši ne vidijo velikega pomena v 

pomembnosti pogovora s svojimi otroki, zaradi česar temu ne namenjajo večje 

pozornosti, medtem ko v družinah z višjim SES starši pogovoru z otroki namenijo več 

časa; 

- člani družin z višjim socialno-ekonomskim statusom imajo pogosto bolj razvito 

besedišče kot člani družin z nižjim SES; čim več se otrok pogovarja z osebo, ki ima 

bogato besedišče, tem več različnih besed se lahko otrok nauči. 

 

Pogosto imajo težave z razumevanjem prebranega tudi otroci priseljencev, katerih starši doma 

pogosto govorijo svoj materni jezik, ki pa je tuj in ni uradni jezik države, v kateri prebivajo. 

Podobno kot pri nižjem socialno-ekonomskem statusu imajo tudi otroci priseljencev manj stika 

z jezikom izobraževanja, kar se kaže v slabše razvitem besednjaku (Shields in Behrman, 2010). 

 

Besednjak lahko razvijamo z različnimi strategijami (povzeto po Stowe, 2014): 

- izberemo najpogostejše besede, s katerimi se bo otrok srečeval v življenju; 

- izogibamo se besed, ki jih bo učenec redko uporabljal ali srečal; 

- uporabljamo besede, za katere obstaja velika verjetnost, da jih bo otrok potreboval v 

šoli in za usvajanje novega znanja oz. za učenje; 

- izberemo določeno temo in naredimo slovarček, v katerega vpišemo besede, značilne 

za izbrano temo; 

- nove besede izgovarjamo glasno in razumljivo; 

- nove besede povežemo z otrokovim predznanjem; 

- spodbujamo otroka k temu, da samostojno poišče neznane besede ter sam povpraša za 

njihov pomen (William and Marry school of education, 2014). 

 

Otrok se uči novih besed tako posredno kot neposredno. Otroka lahko besede naučimo direktno, 

lahko pa se jih nauči sam, medtem ko posluša govor ljudi v okolici. Besednjak se boljša tudi s 

stopnjo kakovosti branja, saj je otrok, ki veliko bere, bolj izpostavljen neznanim besedam. 

Učenec si s tem bogati besedni zaklad, kar pomeni, da lahko hitreje posega po bolj zahtevnih 

besedilih (National Reading Panel, 2007). 

 

2.3.3. Tekočnost branja 

 

Za uspešno razumevanje prebranega je pomembno tudi, da branje poteka tekoče. Tekočnost 

branja pomeni, da bralec v trenutku natančno prepozna posamezno besedo, uporablja fraziranje 

in poudarke, tako da se branje sliši kot govorjen jezik. S tem ko bralec prepozna besedo, iz 

možganov vzpostavi povezavo s pomenom te besede (Konza, 2011). Tekočega branja ne 

smemo zamenjati s hitrim branjem, saj to pokaže hitrost branja, ne pa tudi samega razumevanja 

branja, medtem ko tekočnost branja zajema tudi naglaševanje, melodijo branja in razumevanje 

(Rasinski, Rikli in Johnston, 2009, v Konza, 2011).  

 

Na bralno tekočnost vpliva tudi sposobnost dekodiranja. Dekodiranje je proces pretvorbe 

grafemov v foneme oz. prevajanje pisnih informacij v verbalne – povezava skupine črk v 

smiselne zloge in besede.  
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Sposobnost dekodiranja je v prvi vrsti odvisna od razvitosti fonološkega zavedanja. Od 

razvitosti sposobnosti dekodiranja sta odvisna tudi kasnejša bralno razumevanje in tekočnost 

prebranega (Decoding as a Fundational Reading Strategy, b.d.). 

 

Tekočnost branja lahko razvijamo z različnimi strategijami (Hudson, Lane in Pullen, 2005): 

- oblikujemo gledališko igro, učenci besedila različnih vlog večkrat preberejo; 

- učenec se igra, da je voditelj na radiu, kjer bere novice oz. druga besedila, ki so učencu 

zanimiva; 

- glas učenca med branjem posnamemo, učenec tako iz drugačnega zornega kota sliši, 

kako bere; 

- med branjem učencu podajamo navodila glede hitrosti in glasnosti branja (npr. beri 

počasneje, šepetaj, rahlo hitreje ipd.); 

- pri učenju intonacije in razvoju melodičnega branja učenec lahko recitira abecedo, med 

recitiranjem naglašuje različne glasove. Prav tako lahko večkrat prebere dan stavek in 

vsakič naglasi drugo besedo; 

- učenec na list papirja zapiše vprašanje in ga poda drugemu učencu, ki na to vprašanje 

pisno odgovori. Prvi učenec nato odgovor prebere in preveri, če je odgovor pravilen 

(Hudson, Lane in Pullen, 2005). 

 

Ena izmed strategij razvoja tekočnosti branja je tudi strategija sledenja, kjer učitelj glasno bere 

besedilo, učenec pa mu s svojim branjem sledi. Pri takem branju morata drug drugemu 

prilagajati hitrost branja, učitelj učencu, tako da ni prehitro, učenec učitelju, tako da mu še sledi, 

vendar bere hitreje, kot če bi bral sam. Ena izmed strategij je tudi zakrivanje besedila, pri kateri 

učitelj učencu zakriva besedilo v smeri branja, s tem pa učencu narekuje hitrost branja 

(Hasbrouck, 2009). 

 

2.3.4. Bralno razumevanje 

 

Razumevanje je pregled in razmislek o tem, kaj smo prebrali. Pomeni, da otrok razume, kaj je 

v besedilu prebral, kar je tudi najvišji cilj pri učenju branja. Izurjeni bralci uporabljajo različne 

strategije za razumevanje, s katerimi si pomagajo pri različnih vrstah besedila. Značilno za te 

strategije je, da so v večini primerov ponotranjene, izurjen bralec pa jih uporablja nezavedno. 

Mlajše bralce, ki teh strategij še ne poznajo, moramo zato zavedno pripravljati in učiti uporabe 

teh strategij. Preverjanje učenčevega razumevanja prebranega lahko z različnimi vrstami nalog 

in vprašanji, ki so povezana s prebranim besedilom, preverja tudi učitelj v šoli ali starši doma 

(Duke in David-Pearson, 2013). Navedena avtorja kot eno izmed pomembnih strategij učenja 

razumevanja prebranega omenjata predvidevanje. Učenec (lahko s pomočjo učitelja) 

predvideva, o čem bo besedilo govorilo. K temu ga vodi izgled platnice, prve prebrane strani 

itd. Pri razumevanju prebranega pomembno vlogo igra tudi osredotočenje med branjem. Nist 

in Mealey (1991, v Shiue in Roebl, 2013) v okviru svoje raziskave navajata, da je za 

razumevanje prebranega zelo pomembna tudi metakognicija. Ta se zelo razlikuje glede na 

starost bralca, zato imajo starejši bralci bolj razvito zavedno uporabo različnih strategij 

razumevanja kot učenci na začetku osnovne šole.  

 

Učenci imajo lahko na področju razumevanja prebranega težave zaradi različnih razlogov: slaba 

razvitost spretnosti razumevanja napisanih besed, slabša govorno-jezikovna razvitost in 

pomanjkanje izkušenj z branjem oz. negativen odnos do branja (Primary National Strategy, 

2006).  
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Poučevanje strategij za razvoj bralnega razumevanja mora biti čim bolj strukturirano, temeljiti 

pa mora na samozavedanju učenca, saj to vpliva na napredek, ki ga učenec lahko pri bralnem 

razumevanju doseže (Manset-Williamson in Nelson, 2005). Čim bolj bo učenec na področju 

bralnega razumevanja napredoval, tem manj podpore in pomoči učitelja bo potreboval (Duke 

in Pearson, 2002).  

 

Bralno razumevanje lahko razvijamo z različnimi strategijami: 

- učenec prebrano besedilo poveže s predznanjem ter s podvprašanji preveri svoje 

razumevanje (npr. »Me to na kaj spominja?«, »Se mi je to kdaj zgodilo?«, »Ali lahko 

problem glavnega junaka povežem z drugim besedilom?«); 

- učencu postavljamo vprašanja, vezana na razumevanje besedila (npr. »Kaj misliš, da se 

bo zgodilo v nadaljevanju?«, »Po čem sklepaš, da se bo zgodilo to, kar si napovedal?«, 

»Se je zgodilo to, kar si napovedal?«); 

- učenec odgovori na vprašanja, katerih odgovori zahtevajo globlje razumevanje besedila 

(npr. »Kako se ob tej zgodbi počutiš?«, »Kaj avtor misli z določenim stavkom?«, 

»Pogled katere književne osebe je predstavljen v določenem odstavku?«); 

- učenec se med branjem ustavi in razmišlja o besedilu (npr. »Ali razumem prebrano, 

moram prebrati še enkrat?«, »Ali sem zasledil, da kakšna informacija manjka?«); 

- učenec si v mislih vizualizira prebrano besedilo in na podlagi lastnih miselnih slik 

interpretira vsebino; 

- učenec prepozna glavno temo besedila in jo obnovi s svojimi besedami, pomaga si z 

vprašanji (»Kaj je bila glavna tema besedila?«, »Kaj je želel avtor z besedilom 

sporočiti?«).  

 

Na kakovost usvojenega branja vplivajo 4 komponente: fonološko procesiranje in zavedanje, 

besednjak, bralna tekočnost in bralno razumevanje. Fonološko zavedanje zajema 

prepoznavanje strukture besed in stavkov (glasovi, rime, zlogi). Bralna tekočnost nam pove, če 

posameznik bere z ustrezno hitrostjo, med tem pa besede pravilno naglašuje, uporablja bralno 

melodijo, intonacijo ter upošteva ločila. Razvitost besednjaka vpliva tako na hitrejši priklic in 

prepoznavanje besed med branjem kot tudi na bralno razumevanje, ki je četrta izmed bralnih 

komponent in je tudi najvišji cilj pri usvajanju branja. 

 

2.4. Učne težave 
 

V naslednjem poglavju bodo predstavljene splošne učne težave ter učne težave na področju 

opismenjevanja. Znotraj težav pri opismenjevanju bodo opisane tudi težave pri različnih 

komponentah branja. 

 

2.4.1. Opredelitev učnih težav 

 

Razlike v intelektualnem razvoju so opazile že stare civilizacije, v katerih so se posamezniki 

spraševali in iskali možne vzroke za njihovo pojavljanje. Sprva so se strokovnjaki osredotočali 

predvsem na osebe, pri katerih so se težave na področju kognitivnega funkcioniranja pojavile 

po možganski poškodbi. Posledica poškodbe so bile pogosto težave v jezikovnem in govornem 

funkcioniranju. Šele kasneje (v 60-ih letih) so začeli strokovnjaki in starši uporabljati izraz 

specifične učne težave. Od takrat tudi v Sloveniji zasledimo bolj celosten pristop k obravnavi 

populacije z omenjenimi težavami; sprva se je to kazalo le kot prepoznavanje in ocenjevanje, 

kasneje pa se v to vključi tudi možnost za zagotavljanje ustrezne pomoči (Košir, 2011). 
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O učnih težavah je napisanih veliko definicij. V nadaljevanju navajam definicijo L. Magajne, 

M. Kavkler, G. Čačinovič Vogrinčič, S. Pečjak in K. Bregar Golobič (2008, str. 6): 

 

»Učne težave se pojavijo pri zelo heterogeni skupini učencev z različnimi kognitivnimi, 

socialnimi, emocionalnimi in drugimi značilnostmi, ki imajo pri učenju pomembno večje težave 

kot vrstniki.« 

 

Glede na nastanek delimo učne težave na tri tipe (Magajna idr., 2008): 

- tip 1: učne težave se pojavljajo izključno zaradi vzrokov, ki se pojavljajo v učenčevem 

okolju. Ti vzroki so lahko učenčeva družba, slabo poučevanje učitelja, nižje socialno-

ekonomsko stanje družine, povezave s tujejezičnostjo ali dvojezičnostjo; 

 

- tip 2: učne težave se pojavljajo zaradi povezanosti med vplivi iz učenčevega okolja in 

njegovim psihološkim in kognitivnim funkcioniranjem. Pri učencu učne težave 

nastopijo, če ima določene predispozicije, ki kažejo na možnost učnih težav, njihovo 

pojavljanje pa lahko aktivirajo dejavniki iz okolja. Taki učenci ob uspešnem poučevanju 

in pozitivni poučevalni praksi lahko uspešno funkcionirajo v šoli; 

 

- tip 3: pri tretjem tipu so vzroki za učne težave primarno v otroku samem. Pokazatelji se 

lahko pojavljajo zaradi nevroloških motenj, učenci pa bodo verjetno imeli težave na 

področju učenja. Pri teh učencih se težave pogosto kažejo kot specifične učne težave. 

 

Učne težave lahko razdelimo na dve podskupini: splošne učne težave in specifične učne težave.  

 

L. Magajna, M. Kavkler in J. Košir (2011) navajajo, da se splošne učne težave kažejo kot slabši 

uspeh ali nedoseganje določenih šolskih ciljev na več področjih učenja (branje, pisanje, 

računanje, govor, pomnjenje) in so lahko posledica tako zunanjih kot notranjih dejavnikov. 

Specifične učne težave pa se kažejo kot slabše učno napredovanje na posameznih področjih 

učenja oz. slabše usvajanje nekaterih veščin (npr. branje). Specifične učne težave so nevrološko 

pogojene. Če pa se pojavlja težja oblika SUT, to imenujemo primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja (v nadaljevanju PPPU). 

 

Specifične učne težave lahko delimo v dve skupini (Magajna idr., 2011, str. 12), ki vključujeta: 

-  specifične primanjkljaje na ravni slušno-vidnih procesov, ki povzročajo motnje 

branja, pravopisne težave in druge učne težave, povezane s področjem jezika; 

- specifične primanjkljaje na ravni vidno-motoričnih procesov, ki povzročajo težave pri 

pisanju, matematiki, načrtovanju in izvajanju praktičnih dejavnosti, tudi na področju 

socialnih veščin. 

 

2.4.2. Učne težave na področju opismenjevanja 

 

Ameriška zveza za govor, jezik in sluh (ASHA, b.d.) navaja, da so del učnih težav tudi težave 

na področju branja, črkovanja in/ali pisanja. Pogosto imajo osebe z učnimi težavami na 

področju opismenjevanja težave tudi na področju izražanja lastnih misli, težave pri 

matematičnih predstavah, zapomnitvi novih besed in orientaciji v prostoru in času. B. Korošec 

(2000) navaja, da osebe, ki imajo motnje branja, po navadi berejo počasi, zatikajoče, med 

branjem zamenjujejo črke, ne naglašujejo pravilno. V želji, da bi besedilo dobro in tekoče 

prebrali, pogosto ne razumejo vsebine prebranega.  
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Težave pri branju so lahko posledica težav pri katerikoli izmed v prejšnjem poglavju 

predstavljenih komponent branja. Težave se pojavijo, v kolikor katera izmed komponent ni 

ustrezno razvita (Shaywitz in Shaywitz, 2005). V nadaljevanju so opisane težave pri različnih 

komponentah branja.  

 

2.4.2.1. Težave na področju fonološkega zavedanja 

 

Otrok z motnjami na področju fonološkega zavedanja ima težave pri prepoznavanju in 

ločevanju glasov ter združevanju glasov. Težave se najpogosteje pojavljajo pri mlajših otrocih, 

ki se jim sistem slušnega zavedanja sicer razvija normalno, vendar počasneje kot pri drugih 

otrocih (The Communication Trust, 2012). 

 

S. Golubovič (2004) navaja, da težave pri fonološkem zavedanju najpogosteje nastanejo zaradi 

nezrelosti otrokovih možganov. Kažejo pa se kot otrokovi starosti manj primerno razvito 

fonološko zavedanje, nesposobnost formiranja fonoloških predstav, nezmožnost uporabe 

fonoloških pravil ter težave pri dekodiranju fonoloških informacij. Težave se lahko kažejo tudi 

pri govoru, in sicer pri izbiri ter izgovarjavi določenih glasov ali besed.  

 

A. Hesketh, C. Adams, C. Nightingale in R. Hall (2000) v svoji raziskavi ugotavljajo, da je pri 

otrocih, pri katerih so bile opažene težave na področju fonološkega zavedanja, velika verjetnost 

govornih motenj kot tudi motenj na področju pismenosti. Po treningu, ki so ga izvedli na dveh 

kontrolnih skupinah, skupini učencev s težavami na področju fonološkega zavedanja in skupini 

učencev brez težav, so ugotovili, da trening in učenje fonološkega zavedanja pozitivno vplivata 

predvsem na učence s težavami. Ti učenci so v kratkem obdobju vidno napredovali na področju 

fonološkega zavedanja.  

 

S treningom in vajami fonološkega zavedanja učitelji poizkušajo dvigniti raven fonološkega 

zavedanja, s tem pa doseči, da bi otroci ločili različne glasove, ki jih slišijo, da bi znali 

združevati glasove, da bi bolj razumljivo govorili ter si bolje zapomnili določene glasove v 

besedah, s katerimi lahko kasneje različno manipulirajo (The Communication Trust, 2012). 

 

2.4.2.2. Težave na področju besednjaka 

 

Nekateri otroci lahko berejo tekoče, vendar jim branje vseeno predstavlja velik odpor, zaradi 

česar se branju izmikajo. Vzrok za to je lahko slabša razvitost besedišča, ki jo lahko zaradi 

ustrezne tekočnosti branja spregledamo. Težave na področju besednjaka se pri branju lahko 

pojavijo na več nivojih – slušni besednjak, govorni besednjak, bralni besednjak in pisni 

besednjak. Učenci imajo lahko tehniko branja usvojeno, vendar pa zaradi neustrezno razvitega 

besednjaka ne razumejo, kaj so prebrali (National Reading Panel, 2000). Kljub temu lahko 

učenec z ožjim besediščem v prvem triletju pokaže določeno mero razumevanja, težave pa se 

lahko začnejo pojavljati šele v kasnejših razredih, ko je več šolske snovi z več neznanimi 

besedami (Pikulski in Templeton, 2004). Da učenec usvoji neznano besedo, jo mora prebrati 

od šest- do štirinajstkrat, šele zatem jo lahko neodvisno in samostojno uporablja (Billmeyer, 

2001).  

 

Prav tako National Reading Panel (2000) omenja, da so raziskovalci že pred 80 leti ugotovili, 

da se tudi hitrost branja in razumevanje prebranega povečujeta skladno z razvojem besednjaka. 
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Razvitost besedišča močno vpliva tudi na posameznikovo sposobnost dekodiranja, saj bralec 

hitreje dekodira poznano kot nepoznano besedo (Pikulski in Chard, 2003).  

 

2.4.2.3. Težave na področju bralne tekočnosti in dekodiranja 

 

Včasih je bila tekočnost branja v razredu spregledana, saj so se učitelji bolj osredotočali na 

druge značilnosti branja, sedaj pa je ena izmed najbolj pomembnih delov te spretnosti. 

Tekočnost branja je v visoki povezanosti z razumevanjem prebranega. Pri učencih, ki imajo 

motnje tekočnosti branja, se težave kažejo kot počasno prebiranje besed, branje brez 

naglaševanja ter melodičnosti, neprepoznavanje določenih besed in zato napačno branje 

(Swigert, 2011). Rasinski (2004, v Košir, 2010) pravi, da je pomembno, da spodbujamo tudi 

manj spretne bralce in jim omogočimo pomoč boljšega bralca, ki jim pomaga pri usvajanju 

tekočnosti in natančnosti pri branju.  

 

Težave pri bralni tekočnosti so pogosto lahko posledica težav z dekodiranjem besed pri branju. 

Primanjkljaji na področju dekodiranja so pogost pojav, ki tako otrokom kot odraslim otežujejo 

branje. Kažejo se kot počasno branje, pri katerem so pogoste napake s pravilno izgovarjavo in 

prepoznavanjem osebi znanih in neznanih besed. Branje ni tekoče, tempo branja ni enakomeren, 

bralec pa besede pogosto ugiba oz. jih prebere napačno. Pogosto imajo osebe s težavami na 

področju dekodiranja tudi težave na področju razumevanja prebranega. Razlog je, da veliko 

časa posvetijo le pravilnemu branju besed, posledično pa niso osredotočeni na vsebino (Reid 

Lyon, 1997). 

 

Share in Stanovich (1995) navajata, da ima dekodiranje glavno vlogo pri razvoju spretnosti 

prepoznavanja besed. Za uspešno dekodiranje mora imeti bralec dobro razvito povezavo med 

reprezentacijama glas-črka. Težave na področju dekodiranja najpogosteje nastanejo zaradi 

težav pri fonološkem zavedanju (Reid Lyon, 1997). 

 

2.4.2.4. Težave na področju razumevanja prebranega 

 

Težave na področju razumevanja prebranega se kažejo kot težave nerazumevanja besedila, ki 

ga je učenec prebral. Težave na področju bralnega razumevanja so pogosto lahko posledica 

težav na področju dekodiranja besed. Prvotne težave se kažejo na področju razumevanja 

prebranega, npr. stavkov ali odstavkov. Velikokrat lahko učenci s takimi težavami berejo dokaj 

tekoče in brez napak, vendar pa kasneje ne znajo obnoviti, kar so prebrali (Logsdon, 2013).  

 

Tudi na področju bralnega razumevanja je pomembno, da so otroci v učenje (trening) spretnosti 

razumevanja vključeni dovolj hitro. Trening mora biti sestavljen iz širjenja besedišča in 

splošnega znanja kot tudi iz učenja določenih strategij razumevanja prebranega (Snow, Burns 

in Griffin, 1998, v Rice, 2010). Prav tako so različne raziskave pokazale, da naj bi bilo za 

izboljšanje branja najpomembnejše poučevanje in usvajanje ustreznih strategij na področju 

bralnega razumevanja (Forness, Kavale, Blum in Lloyd, 1997, v Rice, 2010). 

 

Učne težave se kažejo kot nedoseganje šolskih ciljev in so posledica tako notranjih kot zunanjih 

dejavnikov. Pojavljajo se lahko na različnih šolskih področjih, eno izmed njih je tudi področje 

branja in pisanja.  

V zgornjem odstavku so bile opisane težave, ki se kažejo pri posameznih komponentah branja: 

težave na področju fonološkega zavedanja, besednjaka, bralne tekočnosti, dekodiranja in 

razumevanja prebranega.   
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2.5. Fonološki primanjkljaj 
 

Fonološke težave so lahko pokazatelj, da bo imel učenec težave pri branju ali pisanju. V 

nadaljevanju je predstavljen fonološki primanjkljaj in različni preizkusi, s katerimi lahko 

fonološki primanjkljaj odkrijemo. 

 

2.5.1. Opredelitev fonološkega primanjkljaja 

 

Različne raziskave so pokazale, da je fonološki primanjkljaj eden ključnih dejavnikov, ki 

vplivajo na težave branja pri osebah z disleksijo (Ramus in Szenkovits, 2008; Ramus, 2010; de 

Jong in van der Leij, 2003). Osebe z disleksijo imajo zaradi fonološkega primanjkljaja lahko 

predvsem težave pri govorni percepciji, govorni produkciji, fonološkem zavedanju, 

kratkotrajnem verbalnem spominu, priklicu besed, poimenovanju predmetov in učenju 

fonološke strukture besed (Elbro, 1996; Fowler, 1991; Snowling in Hulme, 1994, v de Jong in 

van der Leij, 2003). Ramus (2010) navaja tudi, da fonološke strukture ne vplivajo samo na 

kakovost branja pri osebah z disleksijo, ampak so tudi učinkovit napovednik kakovosti branja 

pri osebah brez disleksije. Prav tako je ugotovljeno, da učenje branja izboljšuje posameznikove 

fonološke spretnosti.  

 

Fonološki primanjkljaj je težava, ki je največkrat opisana v literaturi, ki preučuje disleksijo. 

Ramus in sodelavci (2003) so v eksperimentalni študiji raziskovali, koliko oseb z disleksijo ima 

težave na področju fonoloških sposobnosti. Rezultati so bili presenetljivi, saj je raziskava 

pokazala, da ima na področju fonoloških sposobnosti težave 100 % oseb z disleksijo, kljub temu 

pa trdi, da fonološki primanjkljaj ni vedno vzrok za nastanek težav pri branju in pisanju oseb z 

disleksijo. Navaja tudi, da razvoj celotne fonologije in branja ni soodvisen drug od drugega. 

Pogosto ta trditev izhaja iz raziskav, ki dokazujejo, da sta razvoj fonološkega zavedanja in 

bralnih sposobnosti med seboj povezana, vendar celotnega fonološkega deficita ne moremo 

poenostaviti le na fonološko zavedanje (Ramus, 2003).  

 

De Jong in van der Leij (2003) sta ugotovila, da imajo vsi otroci pred vstopom v šolo samo 

fonološko zavedanje razvito približno podobno. Po nekajmesečnem treningu branja se je 

fonološko zavedanje pri otrocih brez primanjkljajev opazno izboljšalo, pri otrocih z disleksijo 

pa napredka ni bilo opaziti. V drugem delu raziskave sta De Jong in van der Leij (2003) 

ugotovila, da so v četrtem razredu osnovne šole dosežki učencev z disleksijo pri nalogi brisanja 

določenega glasu v besedi podobni kot dosežki učencev brez disleksije; razlika se pojavi pri 

težjih, predvsem daljših besedah. 

 

2.5.1. Odkrivanje fonoloških primanjkljajev  
 

S testi, s katerimi preverjamo različne otrokove sposobnosti, lahko preverimo tudi razvitost 

fonoloških sposobnosti. V nadaljevanju bo predstavljenih nekaj testov, znotraj katerih so tudi 

preizkusi za ugotavljanje fonoloških primanjkljajev. Opisani bodo testi, ki se uporabljajo v 

Sloveniji, Nemčiji ter različnih angleško govorečih državah.  
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2.5.1.1.  Slovenija 

 

Test fonološkega zavedanja (Magajna, 1994) 

 

Test fonološkega zavedanja (Magajna, 1994) je namenjen odkrivanju težav na področju 

fonološkega zavedanja pri otrocih v predšolskem obdobju ter pri otrocih v prvem in drugem 

razredu osnovne šole. Vsebuje 8 preizkusov: odkrivanje rim, prepoznavanje prvega glasu, 

prepoznavanje zadnjega glasu, prepoznavanje glasu M, razlikovanje prvega glasu, zlogovanje,  

slušna analiza in slušna sinteza. 

 

SNAP-test 

 

SNAP-test je namenjen zbiranju podatkov o učencu z namenom prepoznavanja specifičnih 

učnih težav. Med 18 podtesti, ki jih test zajema, je tudi podtest Fonološke težave, ki je namenjen 

preverjanju fonološkega zavedanja (Center za psihodiagnostična sredstva, n.d.).  

 

Test motenj branja in pisanja (T-MBP) 

 

Borut Šali je leta 1975 sestavil nestandardizirani test, ki je namenjen odkrivanju motenj pri 

branju in pisanju (MBP).Velik del testa je namenjen ocenjevanju fonološkega zavedanja. 

Vsebuje 11 različnih podtestov: test orientacije v prostoru, test za preverjanje lateralnosti, test 

preverjanja povezave glas-črka in glasovnih zvez, test slušnega razločevanja, test slušnega 

razločevanja in pomnjenja, test slušnega razločevanja (glaskovanja), test branja (besede 1 in 

besede 2), test branja števil, test branja besedila in narek.   

 

2.5.1.2. Nemčija 

 

V nadaljevanju bodo predstavljeni testi, ki se uporabljajo za odkrivanje fonoloških 

primanjkljajev v Nemčiji.  

 

Bralni in pravopisni test (Lese-Rechtschreib test) 

 

N. Brandenburger in A. Klemenz (2009) sta sestavili standardiziran test za odkrivanje bralno-

napisovalnih težav, eden izmed delov se osredotoča tudi na fonološko zavedanje. Pri tem testu 

je potrebno upoštevati, da je v nemškem jeziku pogosto za en glas potrebno napisati 3 črke (npr. 

š je sch). 

 

Pri delu, ki meri fonološko zavedanje, se naloge osredotočajo na preverjanje prepoznavanja 

zlogov, prepoznavanja rim, prepoznavanja posameznih glasov v besedi, združevanje glasov 

(pravilne besede), združevanje glasov (nepravilne besede) ter prepoznavanje prvega in zadnjega 

glasu v besedi. 

 

V svoji knjigi E. Breitenbach in K. Weiland (2010) navajata še nekaj testov, ki se za 

prepoznavanje fonoloških težav najpogosteje uporabljajo v Nemčiji. 
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Osnovne kompetence pri bralno-napisovalnih težavah, BAKO 1–4 (Basiskompetenzen für 

Lese-Rechtschreibleistungen, BAKO 1–4) 

 

BAKO je test za preverjanje fonološkega zavedanja pri učencih v osnovni šoli. Sestavljen je iz 

sedmih podtestov, povprečno pa učenci zanj potrebujejo 30 minut. 

Test BAKO je sestavljen iz preizkusa razčlenjevanja izmišljenih besed, zamenjave soglasnikov, 

izpusta prvega glasu, zamenjave prvih dveh glasov v besedi, kategorizacije glasov, dolžine 

glasov in glaskovanja besede v obratnem glasovnem vrstnem redu.  

 

Nemški pravopisni test DERET 1–2+ in DERET 3–4+; nemški test diagnostike pravopisa 

DRT 1, 2, 3, 4 in 5 (Deutscher Rechtschreibtest, DERET 1–2+ in DERET 3–4+ ; 

Diagnostischer Rechtschreibtest, DRT 1, 2, 3, 4 in 5) 

 

To sta testa za preverjanje pisanja, ki vključujeta tudi preizkuse fonološkega zavedanja. Pri 

testu se preverja pravilni zapis glasov, pravilni vrstni red glasov v besedi in razlikovanje med 

podobnimi glasovi. Učenec mora imeti za reševanje tega testa že usvojene male in velike 

tiskane črke, saj test poteka pisno. 

 

Bralne naloge Knuspels, KNUSPEL-L (Knuspels Leseaufgaben, KNUSPEL-L) 

 

Knuspel-l je test za preverjanje fonološkega zavedanja, bralnega razumevanja, dekodiranja ter 

branja kot razumevanja pisnega jezika. Dejavnosti pri tem testu so podobne nalogam na 

primerljivih testih, saj zajemajo naloge, kjer učenec na črto zapiše prve tri črke svojega imena, 

med pari besed prepozna, katere besede se napišejo enako in katere različno ter prepozna in 

pravilno zapiše nepravilne besede. 

 

Würzburški preizkus tihega branja WLLP (Würzburger Leise Leseprobe, WLLP) 

 

Test je sestavljen iz 140–180 besed, ki se pogosto uporabljajo na področju Bavarske. Namenjen 

je učencem od 1.–4. razreda (za prve tri razrede vsebuje 140 besed, za 4. razred pa 180 besed). 

Eden izmed namenov testa je preveriti, kako učenec razlikuje med fonološkim in ortografskim 

dekodiranjem (npr. Kopf – Knopf). 

 

2.5.1.3 Angleško govoreče države 

 

Test fonoloških sposobnosti (Phonological abilities test) 

 

Test fonoloških sposobnosti so leta 1997 sestavili V. Muter, Hulme in M. Snowling. 

Standardiziran je bil na populaciji 826 otrok, starih od 4–8 let. Namenjen je zgodnji 

identifikaciji otrok, ki bi imeli lahko kasneje težave pri branju.  

 

Sestavljen je iz 4 testov fonološkega zavedanja, testa govora ter testa prepoznavanja črk.  

Vključuje naloge, ki zajemajo prepoznavanje rim, manipulacijo z glasovi (odvzemanje glasov) 

in prepoznavanje besed. Reševanje testa povprečno traja od 25–30 minut (Rathvon, 2004; 

Ministry of education, 2007). 
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Dinamični pokazatelji osnovnih spretnosti opismenjevanja, DIBELS (Dynamic Indicators of 

Basic Early Literacy Skills, DIBELS) 

 

Avtorja tega testa, Good in Kaminski (1998), sta se osredotočala na preverjanje fonološkega 

zavedanja ter predbralnih sposobnosti. Uporablja ga lahko tako učitelj kot psiholog, samo 

reševanje pa traja približno 7 minut. Sestavljen je iz podtestov, ki zajemajo preverjanje 

tekočnosti poimenovanja črk, tekočnosti poimenovanja zadnjih glasov, tekočnosti razstavljanja 

besed na posamezne foneme, tekočnosti branja nebesed, tekočnosti glasnega branja in 

tekočnosti obnove ter tekočnosti uporabe določenih besed. 

 

Baterija za ocenjevanje razvitosti fonološkega zavedanja, PhAB (Phonological Assessment 

Battery, PhAB) 

 

Test je leta 1997 sestavila skupina raziskovalcev in psihologov. Namenjen je identifikaciji otrok 

od 6. do 14. leta, ki imajo opazne težave na področju fonološkega procesiranja in potrebujejo 

dodatno pomoč. Reševanje testa povprečno traja od 30–40 minut. Uporabljajo ga lahko 

psihologi, specialni pedagogi in logopedi. Zajema 6 različnih testov, ki so bili standardizirani 

na populaciji 629 otrok, starih od 6–15 let. 

 

Dejavnosti zajemajo naloge, s katerimi preverjajo odstranjevanje prvega glasu v besedi, hitrost 

poimenovanja slik in števil, prepoznavanja rim, zlogovanja, tekočnosti priklica fonoloških 

informacij ter branje nebesed. 

 

Obstaja tudi nova verzija testa, kjer so dodane naloge, ki zajemajo fonološki delovni spomin, 

odstranjevanje glasov iz besede, dodajanje glasov besedi in zamenjava glasu v besedi (Ministry 

of education, 2007; GL Assessment). 

 

Woodcock Johnson III (WJIII) 

 

Woodcock Johnson III (WJIII) združuje dve različni bateriji testov za preverjanje širših 

kognitivnih sposobnosti, med katerimi je tudi fonološko procesiranje. Sestavljen je bil leta 

2001, standardiziran je bil na 8800 posameznikih v starosti od 2 do 90+ let. Test lahko 

uporabljajo psihologi ali dodatno izobraženi učitelji. Vsebuje različne naloge in igre, preko 

katerih preverjajo posameznikovo funkcioniranje. Naloge so prilagojene glede na starost 

uporabnika, v glavnem pa zajemajo aktivnosti manipulacije glasov. Vključuje tudi naloge za 

preverjanje funkcioniranja dolgotrajnega spomina, priklica fonoloških informacij iz 

dolgotrajnega in delovnega spomina ter slušno procesiranje (Ministry of education, 2007; 

Schrank, Wendling, 2009). 

 

Preizkusi lahko pokažejo težave na katerem koli izmed naštetih področij, na podlagi česar lahko 

učitelj ali drug strokovnjak načrtuje ustrezno intervencijo. Učenec lahko preizkuse reši večkrat 

v določeni periodi časa, zaradi tega lahko tudi spremljamo otrokovo trenutno stanje glede na 

dosežke iz preteklosti (Ministry of education, 2007; Good, Kaminski, Simmons, Kame`enui, 

2001; Good in Kaminski, 2002).  

 

Primanjkljaj fonološkega zavedanja se lahko učinkovito prepozna v okviru modela »Odziv na 

obravnavo«, RTI (Response to Intervention, RTI) avtorjev Fuchs in Fuchs (2001). Namen 

modela je odkrivanje, ocenjevanje in obravnava učencev z učnimi in specifičnimi učnimi 

težavami.  
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Model služi kot orodje identifikacije učnih in bralnih težav pri posamezniku ter za odkrivanje 

posameznikov, pri katerih bi se lahko težave pojavile kasneje. Poleg fonoloških testov vsebuje 

tudi teste za preverjanje drugih sposobnosti, pomembnih za usvajanje branja in pisanja. 

Posebnost tega »screening« testa je, da ga rešijo vsi učenci v razredu, rezultate reševanja pa ne 

primerjajo le z npr. nacionalnim rezultatom, ki bi ga moral posameznik doseči, ampak jih 

določijo glede na uspešnost reševanja na nižjih ravneh, npr. na isti šoli ali celo znotraj razreda. 

To pomeni, da rezultat izključuje vpliv zunanjih dejavnikov na dosežke učenca na omenjenem 

testu (npr. slaba poučevalna praksa). S pridobljenimi rezultati lahko tako dobi povratno 

informacijo tudi učitelj, ki nato lahko spremeni svoj način poučevanja (Ministry of education, 

2007; Fuchs in Fuchs, 2006; Fuchs in Fuchs, 2010).  

 

Fonološki primanjkljaj se kaže kot nezmožnost prepoznavanja glasov znotraj besede in stavkov. 

Učenci s težavami na področju fonološkega zavedanja v besedi ne prepoznajo prvega ali 

zadnjega glasu, težave imajo z analizo in substitucijo glasov znotraj besede.  

 

Z različnimi preizkusi, ki so bili predstavljeni v poglavju, lahko otroke s težavami na področju 

fonološkega zavedanja odkrijemo ter jim nudimo ustrezno pomoč.  

 

2.6. Treningi fonološkega zavedanja 
 

Za razvoj fonološkega zavedanja lahko uporabimo široko paleto aktivnosti, ki v večini zajemajo 

naloge manipulacije z glasovi, prepoznavanje rim ter prepoznavanje prvega in zadnjega glasu 

v besedi. V nadaljevanju bo predstavljenih nekaj treningov, s katerimi lahko vplivamo na 

izboljšanje fonološkega zavedanja. 

 

2.6.1. Opredelitev treningov fonološkega zavedanja 

 

Različne raziskave so pokazale, da je trening fonološkega zavedanja pomemben del 

opismenjevanja, še posebno pri otrocih, ki imajo težave pri usvajanju branja in pisanja. A. G. 

Bus (1993) je analizirala obstoječe raziskave ter preverila, kako lahko trening fonološkega 

zavedanja vpliva na usvajanje branja. Naredila je metaanalizo 36 objavljenih raziskav na to 

temo ter glede na objavljene rezultate preverjala uspešnosti različnih treningov. 

Izhajala je iz hipotez, da je trening bolj uspešen, če vsebuje tudi trening prepoznavanja pisanih 

črk in besed, ter če ga izvajamo v zgodnjem otroštvu. Bolj je učinkovit pri otrocih, ki imajo 

težave z usvajanjem branja kot pri otrocih, ki branje usvajajo brez težav. Rezultati zbranih 

raziskav so pokazali, da je trening res bolj uspešen, če vsebuje tudi trening prepoznavanja 

pisanih črk in besed. Prav tako se pokaže kot bolj učinkovit pri otrocih v predšolskem obdobju 

kot pa pri otrocih, ki že obiskujejo šolo. Ugotovila je tudi, da trening fonološkega zavedanja 

pozitivno vpliva na razvoj fonoloških sposobnosti tako pri učencih s težavami na področju 

fonološkega zavedanja kot pri učencih brez teh težav. Glede na pridobljene rezultate je mnenja, 

da je poleg usvajanja specifičnih veščin prepoznavanja glasov zelo pomembno tudi utrjevanje 

branja. Utrjevanje branja ima pogosto na kakovost branja večji učinek kot trening 

prepoznavanja glasov.  

 

Schneider, Roth in Ennemoser (2000) so izvajali 3 različne treninge na skupini otrok, pri katerih 

so odkrili možnost, da bi lahko imeli disleksijo. Treningi so bili razdeljeni na trening glas-črka, 

trening fonološkega zavedanja in trening, ki združuje tako fonološko zavedanje kot trening 

prepoznavanja črk.  
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Ugotovili so, da je najbolj uspešen trening, ki združuje tako prepoznavanje črk kot fonološko 

zavedanje. Rezultate so tudi preverili na kontrolni skupini otrok, ki niso bili rizični za disleksijo.  

 

Izboljšanje bralnih sposobnosti je opazila tudi S. A. Halaas Lyster (2002), ki je oblikovala 

trening in ga izvajala z dvema skupinama otrok; prva skupina je imela fonološki trening, druga 

pa morfološkega – otroci iz obeh skupin so v primerjavi s kontrolno skupino otrok opazno 

napredovali na področju branja. 

 

Kjeldsen, Niemi in Olofsson (2003) so z raziskavo želeli ugotoviti, kako trening fonološkega 

zavedanja vpliva na otroke, ki obiskujejo vrtec. Pri otrocih, vključenih v trening, so opazili 

napredek, prav tako pa so ugotovili, da je konsistentnost in stalnost treninga bolj pomembna od 

količine treninga. 

 

2.6.2. Primeri treningov fonološkega zavedanja 

 

Trening fonološkega zavedanja (Phonologic awareness trainig – PAT) 

 

Trening fonološkega zavedanja (Wilson, 1993) je namenjen učencem z disleksijo, osredotoča 

pa se tudi na razvoj fonološkega zavedanja. Namenjen je vsakodnevnemu izvajanju, 

priporočljivo pa je, da je posamično izvajanje treninga dolgo 10–15 minut.  

Sestavljen je iz 6 različnih delov, ki drug drugega nadgrajujejo; npr. prvi sklop je namenjen 

osnovnemu črkovanju in je primeren za otroke, ki poznajo povezavo glas-črka. 5. sklop vsebuje 

naloge zamenjave in izbrisa zadnjega glasu v besedi, kar se šteje kot težja naloga. Zadnji, 6. 

sklop, pa se osredotoča predvsem na prepoznavanje in določanje rim (Phonological awareness 

training PAT, 2014). 

Program treninga fonološkega zavedanja Gillon (The Gillon Phonological Awareness 

Training Programme) 

 

Program je namenjen otrokom, ki kažejo predispozicije za možnost težav pri branju. Zasnovan 

je bil na Novi Zelandiji, avtorica je Gail T. Gillon (G. T. Gillon, 2008). Naloge so sestavljene 

tako, da se lahko izvajajo preko igre s kartončki in niso klasične naloge tipa svinčnik – papir.  

 

Naloge, ki jih trening vsebuje, zajemajo zavedanje in prepoznavanje rim, fonemsko analizo, 

prepoznavanje fonemov, fonemsko segmentacijo, sestavljanje besed, izgovarjavo besed, 

povezavo glas-črka, povezovanje izgovorjenih glasov s črkami in igre branja ter črkovanja. 

 

Prva raziskava z omenjenim programom je bila izvedena na skupini otrok, starih od 5 do 7 let 

in se je osredotočala na to, kako trening fonološkega zavedanja vpliva na sposobnost 

fonološkega zavedanja, na produkcijo govora in razvoj pismenosti. Vsi otroci, vključeni v 

raziskavo, so imeli angleščino kot materni jezik, opazne pa so bile težave v produkciji govora 

(fonološke težave). Po preizkusu so se pokazala izboljšanja na vseh opazovanih področjih, prav 

tako pa se je napredek kazal tudi 11 mesecev po zadnjem merjenje, ko so opravili še dodatno 

preverjanje (G. T. Gillon, 2008). 
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Bralno-pravopisna terapija (Lese-Rechtschreibstörungen Therapie) 

 

Trening izhaja iz diagnostičnega testa, opisanega pri nemških diagnostičnih sredstvih (N. 

Brandenburger in A. Klemenz, 2009). Trening se osredotoča na spodbujanje vseh vidikov 

opismenjevanja, znotraj tega tudi na trening fonološkega zavedanja.  

 

Zajema naloge za razvoj sinteze glasov in zlogov v besedo, razčlenitve besede na posamezne 

zloge, razčlenitve besede na posamezne glasove, zavedanja in prepoznavanja rim, fonemske 

segmentacije, fonemske analize in prepoznavanja fonemov ter prepoznavanja besed v stavku 

(Brandenburger in Klemenz, 2009). 

 

Wilsonov bralni sistem (Wilson reading system) 

 

Je program, ki temelji na multisenzornem učenju in je namenjen osebam, ki imajo/so imele 

težave pri klasičnih načinih opismenjevanja. Narejen je tako, da učenca (otroka ali odraslo 

osebo) direktno nauči strukture jezika. Uporablja ga lahko certificiran Wilsonov inštruktor. 

Izvajanje programa vzame kar dosti časa, saj se izvaja 60–90 minut na dan, 4 do 5 dni v tednu; 

do zaključka programa traja približno 3 leta. Naloge v začetni stopnji (1–6) zavzemajo 

dekodiranje in kodiranje besed, v drugi stopnji (7–12) pa se osredotoča na analizo besed, razvoj 

besedišča, razumevanje prebranega in metakognicijo. V delu Ministry of education (2007) so 

do programa sicer skeptični ter pravijo, da so raziskave, opravljene z omenjenim programom, 

premalo natančne, da bi lahko napovedali, koliko dejansko vpliva na izboljšanje branja 

posameznika (Ministry of education, 2007; Wilson language training, 2011).  

 

Naloge »Daisy« (Daisy quest) 

 

To je računalniški program za usvajanje fonološkega zavedanja. Sestavljen je iz različnih 

zgodb, ki otroke spodbujajo k učenju. Namenjen je otrokom, starim od 3 do 7 let. Uporabljajo 

ga lahko tako učitelji kot starši. Večjih raziskav, ki bi potrdile pozitiven vpliv uporabe 

programa, ni, obstaja pa več manjših, katerih rezultati kažejo na izboljšanje otrokovega 

fonološkega zavedanja (Ministry of education, 2007).  

Učencem s težavami na področju fonološkega zavedanja lahko pomagamo z različnimi 

dejavnostmi, ki so lahko združene v trening fonološkega zavedanja. V zgornjem poglavju je 

opisanih nekaj treningov, ki se uporabljajo v Sloveniji in angleško ter nemško govorečih 

državah. 
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3. EMPIRIČNI DEL 
 

3.1. Opredelitev problema 
 

Pogosto so težave na področju opismenjevanja posledica težav v fonološkem zavedanju. 

Učenec s primanjkljaji na področju fonološkega zavedanja ima težave pri prepoznavanju in 

ločevanju ter združevanju glasov. Težave se najpogosteje pojavljajo pri mlajših otrocih, ki se 

jim sistem slušnega zavedanja sicer razvija normalno, vendar počasneje kot pri drugih enako 

starih otrocih (The Communication Trust, 2012). Različne raziskave so pokazale, da so težave 

na področju fonološkega zavedanja tudi eden izmed ključnih dejavnikov, ki vplivajo na težave 

z branjem pri osebah z disleksijo (Ramus in Szenkovits, 2008; Ramus, 2010; de Jong in van der 

Leij, 2003).  

 

Prav tako so različne raziskave (Bus, 1993; Schneider, Roth in Ennemoser, 2000; Kjeldsen, 

Niemi in Olofsson, 2003) pokazale, da je trening fonološkega zavedanja pomemben del 

opismenjevanja, še zlasti pri učencih, ki imajo težave pri usvajanju branja in pisanja. Prav zaradi 

tega cilja smo se v magistrskem delu osredotočili na razvoj fonološkega zavedanja s pomočjo 

treninga fonološkega zavedanja. Trening je namenjen učencem prvega triletja osnovne šole s 

težavami pri učenju branja, ki imajo težave na področju fonoloških sposobnosti oz. fonološkega 

zavedanja.  

 

Z raziskavo želimo ugotoviti vpliv 20-urnega treninga na razvoj fonoloških sposobnosti pri 

učencih, ki imajo težave na tem področju. Želeli smo preveriti učinkovitost treninga za 

izboljšanje fonološkega zavedanja. Trening, ki je bil oblikovan kot gibalna igra, je z različnimi 

nalogami spodbujal prepoznavanje posameznih glasov in delov besede.  

 

3.2. Raziskovalni cilji 
 

Cilj treninga je bil izboljšati fonološko zavedanje pri učencih, ki imajo na tem področju težave. 

Zato smo si v magistrskem delu zastavili naslednje cilje:  

 

 preveriti spretnosti fonološkega zavedanja pri učencih ES s težavami fonološkega 

zavedanja in pri učencih KS, ki teh težav nimajo; 

 oblikovati in preveriti trening fonološkega zavedanja; 

 ugotoviti, ali se je fonološko zavedanje pri učencih iz ES izboljšalo po treningu;  

 raziskati, ali so se med učenci ES in učenci KS zmanjšale razlike v rezultatih opravljenih 

preizkusov za ugotavljanje fonološkega zavedanja.  

 

3.3. Raziskovalna vprašanja 
 

Iz zastavljenih ciljev sledijo naslednja raziskovalna vprašanja:  

 

1. Kakšna je razvitost fonoloških spretnosti pri učencih s težavami na tem področju in 

kakšna pri učencih, ki teh težav nimajo? 

2. Ali je trening fonološkega zavedanja vplival na izboljšanje fonoloških spretnosti pri 

učencih s težavami na tem področju? 
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3. Ali so se ob drugem merjenju zmanjšale razlike v rezultatih preizkusov fonološkega 

zavedanja med učenci s težavami in učenci brez teh težav pri fonološkem zavedanju? 

 

3.4. Metode in raziskovalni pristop 

3.4.1. Opis vzorca 

 

V raziskavo je bilo vključenih 10 učencev prvega razreda osnovne šole v Ljubljani. Učenci so 

bili razdeljeni v eksperimentalno (ES) in kontrolno skupino (KS). 5 učencev ES, ki so bili 

vključeni v trening, so imeli težave na področju fonološkega zavedanja in pri opismenjevanju. 

5 učencev, ki so bili vključeni v kontrolno skupino, fonoloških težav ni imelo in so bili 

povprečno ali nadpovprečno uspešni pri usvajanju branja. Učence ES in KS so izbrali učitelji. 

Upoštevan kriterij za izbiro učencev ES so bili primanjkljaji na področju fonoloških 

sposobnosti, kriterij za izbiro učencev KS pa odsotnost teh primanjkljajev. V času treninga so 

bili vsi učenci v prvem razredu osnovne šole, vsi so rojeni leta 2008. Povprečna starost učencev 

na začetku treninga je bila 6 let in 4 mesece. Učenci so prihajali iz treh oddelkov prvega razreda, 

pomembno je bilo, da sta bila iz vsakega razreda po vsaj en učenec s težavami in en brez težav. 

Kontrolno skupino so sestavljale 3 učenke in 2 učenca, eksperimentalno skupino pa 3 učenci in 

2 učenki. Starši vseh otrok so izpolnili soglasje, da lahko njihov otrok sodeluje v raziskavi.  

 

3.4.2. Uporabljen instrumentarij 

 

V empiričnem delu magistrskega dela smo pri učencih ES in KS preverjali razvitost fonoloških 

sposobnosti. Uporabili smo naslednja diagnostična instrumenta. Test preizkusa motenj branja 

in pisanja (Šali, 1975) ter Test fonološkega zavedanja (Magajna, 1994).  

 

3.4.2.1. Test preizkusa motenj branja in pisanja (Šali, 1975) 

 

Test preizkusa motenj branja in pisanja (T-MBP) avtorja Boruta Šalija (1975) je prvi slovenski 

test za odkrivanje bralno-napisovalnih težav. Test je delno standardiziran, in sicer za učence 2. 

in 3. razreda. Iz T-MBP-ja smo uporabili naslednje preizkuse: 

 

Črke, glasovi in glasovne zveze 

Preizkus preverja učenčevo prepoznavanje velikih in malih tiskanih črk. Vsebuje 24 velikih 

tiskanih črk in 18 malih tiskanih črk. Namen preizkusa je preveriti učenčevo predznanje 

prepoznavanja črk ter povezave črka-glas.  

V primeru izpuščene črke ali napačno izgovorjenega glasu, ki ga črka predstavlja, učenca ne 

popravljamo, ampak ga pustimo, da nadaljuje do konca. Ob napačnem odgovoru ovrednotimo 

napako z eno točko (1 točka = ena napaka). 

 

Slušno razločevanje  

Preizkus je sestavljen iz 18 parov besed. Pri 14 primerih se obe besedi začneta na enak glas, pri 

4 primerih pa na različnega. Namen preizkusa je preveriti, če učenec slušno razlikuje enake in 

podobne glasove, s katerimi se določene besede začnejo. V primeru, da učenec ne razume 

pomena besede »par«, mu razložimo, da sta to dve besedi, ki jih bomo prebrali drugo za drugo.  

V primeru napačnega odgovora učenca ne popravljamo, ampak ga pustimo, da nadaljuje do 

konca. Ob napačnem odgovoru ovrednotimo napako z eno točko (1 točka = ena napaka). 
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Slušno razčlenjevanje (zadnji in prvi glas) 

Preizkus je sestavljen iz dveh delov, vsak del vsebuje 12 besed. S prvim delom preverjamo 

učenčevo slušno razčlenjevanje besed in prepoznavanje zadnjega glasu, pri drugem delu pa 

prepoznavanje prvega glasu.  

V primeru napačnega odgovora učenca ne popravljamo, ampak ga pustimo, da nadaljuje do 

konca. Ob napačnem odgovoru ovrednotimo napako z eno točko (1 točka = ena napaka). 

 

Slušno razčlenjevanje (glaskovanje) 

Preizkus vsebuje 12 besed, začne se z enostavnimi dvoglasnimi besedami, konča pa s 

petglasnimi besedami, ki vsebujejo tudi soglasniške sklope, kar jih naredi še zahtevnejše za 

glaskovanje. Cilj preizkusa je, da učenec glaskuje posamezno besedo.  

V primeru napačnega odgovora učenca ne popravljamo, ampak ga pustimo, da nadaljuje do 

konca. Če ima učenec večje težave pri daljših besedah in ne zna več pravilno glaskovati, lahko 

nalogo prekinemo. Učenca tudi vprašamo, če se mu to zdi že pretežko oz. misli, da tega še ne 

zna. Ob napačnem odgovoru ovrednotimo napako z eno točko (1 točka = ena napaka). 

 

Branje besed  

Kot zadnji preizkus uporabimo branje besed 1 iz Šalijevega testa Motenj branja in pisanja. S 

tem preizkusom preverimo povezanost težav pri fonološkem zavedanju in povezanost težav pri 

branju. Pred izvajanjem učence vprašamo, če že znajo brati. V primeru, da je odgovor ne, to 

preverimo na dveh dvoglasnih besedah. V primeru, da učenec ne zna brati, preizkusa branja ne 

izvedemo. 

Ob začetku branja vključimo štoparico, s katero merimo čas branja. Če učenec ne prebere vseh 

besed v petih minutah, branje prekinemo. Ob branju si beležimo število in vrsto napak. V 

primeru napačno prebrane besede učenca ne popravljamo, ampak ga pustimo, da nadaljuje. 

Vsaka napačno prebrana beseda se točkuje z eno točko (1 točka = ena napaka). 

 

Koeficient zanesljivosti pri T-MBP je 0,895 (Šimnic, 2014). 

 

3.4.2.2. Test fonološkega zavedanja (Magajna, 1994).  

 

Test fonološkega zavedanja avtorice L. Magajna (1994) je namenjen preverjanju razvitosti 

fonološkega zavedanja pri šolskih otrocih. Za raziskavo sta bila uporabljena naslednja podtesta: 

 

Slušna sinteza 

Preizkus vsebuje 15 besed, dolgih od 2 do 7 črk. Cilj preizkusa je, da učenec pove besedo, ki 

jo glaskujemo. S tem se preveri zmožnost slušne sinteze – spajanja slišanih glasov v besedo.  

V primeru napačnega odgovora učenca ne popravljamo, ampak ga pustimo, da nadaljuje do 

konca.  

Če ima učenec večje težave pri daljših besedah ter ne prepozna besed, ki jih glaskujemo, lahko 

nalogo prekinemo. Učenca tudi vprašamo, če se mu to zdi že pretežko oz. misli, da tega še ne 

zna. Ob napačnem odgovoru ovrednotimo napako z eno točko (1 točka = ena napaka). 

 

Odstranitev glasu  

Preizkus je sestavljen iz 5 sklopov besed, skupaj 30 besed. Pri vsakem sklopu povemo besedo 

in glas, ki ga mora učenec iz slišane besede izpustiti. Učenec besedo brez zahtevanega glasu 

natančno pove. Cilj preizkusa je preveriti učenčevo razumevanje in zavedanje sestavljenosti 

besed iz glasov ter zmožnost izbrisa določenega glasu iz besede.  
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V primeru napačnega odgovora učenca ne popravljamo, ampak ga pustimo, da nadaljuje do 

konca. Če ima učenec večje težave pri nalogi oz. ima težave pri izbrisu glasu iz besede, nalogo 

lahko prekinemo. Učenca tudi vprašamo, če se mu to zdi že pretežko oz. misli, da tega še ne 

zna. Ob napačnem odgovoru ovrednotimo napako z eno točko (1 točka = ena napaka). 

 

Koeficient zanesljivosti znaša 0,95 (Magajna, 1994).  

 

3.4.3. Trening fonološkega zavedanja 

 

3.4.3.1. Namen in cilj treninga 

 

Do sedaj izvedeni treningi fonološkega zavedanja v tujini imajo glede na izsledke različnih 

raziskav pozitiven vpliv na razvoj fonoloških spretnosti pri učencih, ki imajo težave na tem 

področju. (Gillon, 2008; Brandenburger in Klemenz, 2009). Namen našega treninga je 

pomagati učencem prvega razreda OŠ, ki imajo težave na področju fonološkega zavedanja.  

Cilji, ki jih želimo s treningom doseči, so: 

- izboljšanje fonoloških spretnosti pri učencih s težavami na tem področju; 

- zmanjšanje razlike med dosežki učencev s težavami na področju fonološkega zavedanja 

in učencev, ki teh težav nimajo. 

 

3.4.3.2.  Oblikovanje treninga 

 

Trening fonološkega zavedanja smo oblikovali na osnovi treninga Terapija pri bralno-

napisovalnih težavah (Brandenburger in Klemenz, 2009) in na osnovi Programa treninga 

fonološkega zavedanja (Gillon, 2008). Stopnja težavnosti nalog v našem treningu je prilagojena 

glede na dosežke, ki so jih učenci dosegli pri prvem merjenju (M1). Učenci so med treningom 

urili naslednje spretnosti in znanja, pomembna za razvoj fonološkega zavedanja: 

- sinteza glasov in zlogov v besedo; 

- razčlenitev besede na posamezne zloge;  

- razčlenitev besede na posamezne glasove; 

- fonemska segmentacija (učenec prepozna, koliko glasov je v besedi); 

- fonemska analiza in prepoznavanje fonemov (učenec prepozna in med seboj loči 

različne/enake foneme, ki so lahko samostojni oz. so v besedi); 

- prepoznavanje posameznih črk; 

- branje enostavnih besed. 

 

3.4.3.3.  Izvedba treninga 

 

Trening fonološkega zavedanja se je izvajal s petimi učenci eksperimentalne skupine. Glede na 

pogostost srečanja je bil trening razdeljen na dva dela: v prvem sklopu smo se z učenci srečevali 

dvakrat tedensko štiri tedne, v drugem sklopu pa trikrat tedensko štiri tedne – v dveh mesecih 

smo izvedli 20 srečanj, ki so bila namenjena treningu. Trening je potekal s pomočjo didaktične 

igre Črkovni park (Povše, 2013). Srečanja so potekala četrto šolsko uro oz. po začetku 

podaljšanega bivanja. Vsako srečanje je trajalo med 20 in 30 minut. Trening je prvi mesec 

potekal v eni skupini, drugi mesec pa smo zaradi lažje izvedbe skupino razdelili na 2 manjši, v 

katerih pa se trening vsebinsko ni razlikoval.  
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Program je bil za vsako uro treninga določen vnaprej in je nadgradil dejavnosti prejšnjega 

srečanja – nadaljeval se je na stopnji, ki so jo učenci dosegli na predhodnem srečanju.  

 

3.4.3.4.  Opis didaktičnega pripomočka »Črkovni park«  

 

Trening fonološkega zavedanja je vključeval gibalno didaktično igro »Črkovni park« (Povše, 

2013). »Črkovni park« je didaktični pripomoček, primarno namenjen uporabi v prvem triletju 

osnovne šole pri pouku slovenščine. V prvi vrsti je namenjen razvoju fonološkega zavedanja, 

saj zajema naloge, kot so prepoznavanje prvega in zadnjega glasu, glasovna analiza, sinteza in 

substitucija ter prepoznavanje rim.  

 

Pomemben element igre »Črkovni park« je tudi gibanje, v katerega so učenci med uporabo igre 

vključeni. S tem elementom v učenje fonološkega zavedanja vnesemo tudi multisenzorni 

pristop s poudarkom na kinestetičnem učenju. Otroci lahko hitreje usvojijo izobraževalno 

znanje med premikanjem kot pa v mirovanju (E. Swift, 2011; Trawick-Smith in DeLapp, 2011). 

Gibanje v zgodnjem otroštvu pripomore, da se možgani bolje razvijejo in postanejo bolj 

organizirani. Otroci se med aktivno igro prav tako naučijo novih besed in začnejo tvoriti 

kompleksnejše stavke, saj so bolj izpostavljeni socialnemu okolju in njegovemu vplivu 

(Trawick-Smith in DeLapp, 2011). 

 

 
 

Igra je sestavljena iz igralne podlage, kartic z nalogami, igralnih figuric in igralne kocke. 

Nalogo, ki je na kartici, učenec reši tako, da na podlagi poišče določeno črko, nato pa se s 

svojim telesom (z rokami in nogami) po podlagi (po črkah) premika tako, da napiše celotno 

besedo, ki jo naloga od njega zahteva (Povše, 2013). 

 

Igralna površina 

Igralna površina je podlaga kvadratne oblike, narejena iz PVC-materiala in je velika 120 x 120 

cm. Na njej je narisan pravljični park, prepreden s kamnitimi potmi. Vsak kamen predstavlja 

eno igralno polje. Na robu parka je 8 vhodov, označenih kot polja, kjer učenci pričnejo igro. V 

sredini parka je hiška z baloni, ki predstavlja cilj poti. Na podlagi je 25 mest, na katera lahko 

učenec po lastni izbiri pritrdi kartončke s črkami v velikosti 6 x 6 cm (Povše, 2013). 
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Slika 1: Igralna površina 

Kartončki s črkami 

Kartončki s črkami imajo samopritrditvene trakove (ježke), kar omogoča, da jih učenec vsakič, 

ko uporablja pripomoček, razporedi po podlagi po svoji želji. Črke, ki jih lahko premikamo, 

omogočijo, da se gibalni vzorec nikoli ne ponavlja (Povše, 2013).  

 

 

 
 

Slika 2: Primer kartončkov s črkami 

 

Kartice z nalogami 

Naloge so sestavljene glede na učni načrt pri slovenskem jeziku v prvem triletju osnovne šole 

in zajemajo usvajanje specifičnih znanj na področju jezika. Poudarek je predvsem na naslednjih 

področjih, ki se skladajo z Učnim načrtom za slovenščino (2011): vidno razločevanje, slušno 

razločevanje in razčlenjevanje besed, orientacija na telesu, prostoru in papirju, prepoznavanje 

in razločevanje velikih in malih tiskanih črk, glasno branje besed, enostavčnih povedi in kratkih 

preprostih besedil, napisanih s tiskanimi črkami, razvijanje poimenovalne zmožnosti, 

poznavanje, uporaba in razumevanje jezikovnih izrazov, kot so beseda, zlog, glas, črka, in 

iskanje besednih dvojic, ki se rimajo (Povše, 2013).  
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Nalogo, ki je na kartici, učenec reši tako, da na podlagi poišče določeno črko, nato pa se s 

svojim telesom (z rokami in nogami) po podlagi (po črkah) premika tako, da napiše celotno 

besedo, ki jo naloga od njega zahteva. 

V nadaljevanju sta navedena primer naloge in opis postopka reševanja dane naloge (Povše, 

2013). 

 

 

Slika 3: Primer kartice z nalogo 

Primer reševanja naloge med igro 

V nadaljevanju sta navedena primer naloge in opis postopka reševanja dane naloge.  

 

Primer 1 

Navodilo: Napiši svoje ime (npr. Klemen). 

Igralec postavi desno nogo na črko K, nato po želenem vrstnem redu uporabe rok in nog 

nadaljuje s pisanjem. 

Desna noga K, leva noga L, desna roka E, leva roka M … 

Ker je igralec uporabil že obe nogi in roki, nadaljuje s sestavljanjem imena z enakim 

vrstnim redom gibanja, tako da spet začne z desno nogo (druga noga in roke ostanejo na 

zadnjem položaju). 

Desna noga E, leva noga N. 

V primeru, da je igralec pravilno izvršil nalogo, se premakne naprej toliko polj, kolikor 

pik je vrgel na kocki. 
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Slika 4: Učenca med uporabo igre »Črkovni park« 

 

 Primeri posameznih nalog 

 

Učenec posamezni glas z roko pokaže na podlagi oz. posamezno besedo zapiše z gibanjem nog 

in rok tako, da po vrstnem redu glasov v besedi z rokami in nogami pokriva ustrezne črke.  

 

Primeri vprašanj/nalog, ki se uporabljajo pri didaktični igri »Črkovni park«, so bili uporabljeni 

tudi pri našem treningu fonološkega zavedanja (Povše, 2013). 

 

a) Učenec na podlagi poišče in se dotakne določenega iskanega glasa. 

 

 Primer naloge: Pokaži glas A, B, C, Č, D ... Ž. 

 

b) Učenec na podlagi poišče določen glas, nato pa na podlago napiše poljubno besedo, ki se 

začne na določen glas. 

 

 Primer naloge: Napiši besedo, ki se začne z glasom A, B, C ... Ž. 

 

c) Učenec se spomni besede z določenim številom zlogov in jo napiše na podlago oz. napiše 

besedo, ki se začne/konča z določenim zlogom. Naloga od učenca zahteva poznavanje pojma 

zlog ter njegove uporabe. 

 

 Primer naloge: Napiši besedo z enim/dvema/tremi ... zlogi. 

 Primer naloge: Napiši besedo, ki se začne z zlogom LA. 

 

d) Učenec pove, kako bi mu bilo ime, če bi določen glas svojega imena zamenjal z drugim 

glasom. Svoje novo ime napiše na podlago. 

 

 Primer naloge: Napiši, kako bi ti bilo ime, če prvi glas svojega imena zamenjaš z glasom Z. 
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e) Učenec pove poljubno besedo ter ji določi zahtevani glas/zlog in ga pokaže na podlagi. 

 

 Primer naloge: Povej eno besedo in ji določi prvi glas/prvi zlog – pokaži ga na podlagi. 

 

f) Učenec pove ime živali/športa/hrane itd., ki se začne z zahtevanim glasom, ime zapiše na 

podlago. 

 

 Primer naloge: Povej ime živali, ki se začne na glas H, in ga napiši na podlago. 

 

g) Učenec napiše besedo, ki se začne in konča z določenim glasom. 

 

 Primer naloge: Beseda, ki se začne z glasom R in konča na glas A. 

 

h) Učenec napiše besedo v zamenjanem vrstnem redu glasov, tako da začne z zadnjim in konča 

s prvim glasom. Naloga zahteva tudi uporabo spomina. 

 

 Primer naloge: Napiši besedo LETALO v obratnem vrstnem redu (začneš z zadnjim glasom). 

 

i) Učenec napiše besedo z določenim številom glasov. 

 

 Primer naloge: Napiši besedo, ki vsebuje vsaj 3 glasove. 

 

j) Učencu povemo določeno število glasov, ki si jih mora zapomniti in jih na podlago zapisati 

v obratnem vrstnem redu. 

 

 Primer naloge: Zapomni si 4 črke po izbiri enega izmed soigralcev in jih napiši v obratnem 

vrstnem redu. 

 

k) Učenec dobi nalogo, pri kateri je potrebno poznavanje samoglasnikov in soglasnikov. 

 

 Primer naloge: Napiši zadnjih 5 soglasnikov. 

 

l) Učenec loči med različnimi dolžinami besede ter prepozna daljšo in krajšo besedo. 

 

 Primer naloge: Napiši krajšo besedo: IGLA ali KRASTAČA. 

 

m) Učenec združi dve besedi v eno oz. obratno. 

 

 Primer naloge: Napiši besedo DEŽNIK tako, da stran odvzameš DEŽ. 

 

n) Učenec prepozna rime. 

 

 Primer naloge: Kateri dve izmed naslednjih besed se rimata? Napiši ju. KAČA FRAČA 

SLON. 

 Primer naloge: Napiši rimo na besedo KAČA. 

 

r) Učenec slušno razlikuje med glasovi. 
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 Primer naloge: Ali se besedi začneta na isti glas? Začetni glas/glasova pokaži: MORJE 

RORJE. 

 

s) Učitelj besedo črkuje, učenec pa mora glasove povezati v besedo.  

Primer naloge: Poveži črke v besedo (črkujemo) in jo napiši: V-L-A-K. 

 

3.4.3.5.  Potek treninga 

 

 

Posamezna ura treninga je bila sestavljena iz treh delov – uvodni del, osrednji del in zaključni 

del. 

 

Uvodni del 

Uvodnemu delu je bilo namenjenih prvih 15 minut. V uvodnem delu ure smo vsakemu izmed 

učencev podali besedo, v kateri je moral določiti prvi, zadnji ali vmesni glas. S tem smo na 

začetku ure spodbudili učence k utrjevanju znanja, ki so ga usvojili preteklo uro treninga. 

Preverjanje predznanja je pomemben del ure, saj predznanje omogoča učencu, da usvaja nova 

znanja z razumevanjem ter da proces učenja poteka kot nadgradnja že naučenega. Predznanje 

prav tako omogoča, da se učenci učijo iz preteklih izkušenj (Roschelle, 1995). 

 

Glavni del  

Osrednjemu delu ure je bilo namenjenih 15 do 20 minut. V začetku glavnega dela ure so učenci 

za uporabo pripravili didaktično igro »Črkovni park«. Na igralno podlago so drug za drugim s 

samolepilnimi trakovi pritrdili črke. Vsak izmed učencev je moral ob tem povedati, katero črko 

je pritrdil na podlago. Po pripravi igralne podlage smo pričeli z igranjem igre. Za namen 

treninga smo navodila prilagodili tako, da učenci niso sami brali nalog iz priloženih kartončkov. 

Med igro smo vsakemu učencu podali besedo, pri kateri je moral določiti prvi ali zadnji glas 

oz. ga izbrisati ali dodati. Dosežke učencev smo sproti beležili v svoj zvezek ter na podlagi 

sprotne evalvacije izbirali težavnost besedne naloge za posameznega učenca. Od sprotnih 

dosežkov učencev je bila odvisna tako dolžina besede, ki smo jo učencu podali, kot tudi tip 

naloge, ki smo jo učencu zastavili. Oblikovali smo tudi model težavnosti nalog, kateremu smo 

med izvajanjem treninga sledili. Naloge si sledijo od lažje proti težji: 

- v dani besedi določi prvi glas; 

- v dani besedi določi zadnji glas; 

- združi glasove v besedo (glasovna sinteza); 

- v dani besedi določi drugi glas; 

- v dani besedi določi drugi poljubni glas (tretji, četrti, predzadnji); 

- glaskuj dano besedo (glasovna analiza). 

Učencu smo podali nalogo zahtevnejšega sklopa, ko je pravilno rešil 4 primere nalog lažje 

težavnosti.  

 

Zaključni del ure 

Zaključni del ure je trajal približno 5 minut. V tem delu ure so učenci s podlage odlepili črke 

ter jih ob tem ponovno poimenovali. Vsakemu učencu smo nato povedali, kakšne rezultate je 

dosegel glede na prejšnjo uro, prav tako pa so učenci podali povratno informacijo, kako so se 

ob izvajanju dejavnosti počutili (ali je bilo zahtevno, ali jim je bilo enostavnejše kot prejšnjo 

uro ipd.). Te informacije so učenci podali le verbalno in se v procesu treninga niso formalno 

beležile. S tem so učenci uporabili tudi metakognicijo, saj so lahko sami evalvirali svoj 

napredek in počutje med izvajanjem treninga.  
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Po koncu ure smo tudi sami evalvirali izveden trening ter pregledali, kako zahtevne primere so 

posamezni učenci določeno uro reševali. Na podlagi tega smo oblikovali naloge primerne 

težavnosti za naslednjo uro treninga. 

 

3.4.4. Opis poteka raziskave 

 

Raziskava je bila izvedena v šolskem letu 2014/2015. Trajala je od aprila do junija 2015. Pred 

raziskavo smo vodstvu šole in šolski svetovalni službi pojasnili vsebino, potek, namen in cilje 

raziskave. Šolska svetovalna delavka je opis raziskave posredovala staršem, ki so s pisnim 

soglasjem odobrili sodelovanje njihovih otrok v raziskavi. Celoten obseg raziskave je zajemal 

1 uro začetnega ocenjevanja, 20 ur treninga fonološkega zavedanja in 1 uro zaključnega 

ocenjevanja.  

 

Prvo srečanje vsakega učenca je bilo namenjeno začetnemu merjenju (M1). Z vsemi učenci 

smo izvedli podteste Testa motenj branja in pisanja (Šali, 1975) ter izbrana podtesta Testa 

fonološkega zavedanja (Magajna, 1994). S podtesti smo preverili prepoznavanje velikih in 

malih tiskanih črk, slušno razločevanje, slušno razčlenjevanje, branje enostavnih besed (Šali, 

1975) ter slušno sintezo in sposobnost odstranjevanja glasu (Magajna, 1994). Merjenje je 

potekalo v individualni obliki, z obema skupinama učencev (ES in KS) je bilo izvedeno v 

izenačenih pogojih. 

 

V naslednjih 20-ih srečanjih je bil izveden specifičen trening fonološkega zavedanja. Trening 

je bil oblikovan po principu obstoječih treningov. Trening fonološkega zavedanja je vključeval 

razvoj prepoznavanja velikih in malih tiskanih črk, slušnega razločevanja, slušnega 

razčlenjevanja, slušne sinteze in sposobnost odstranitve glasu. Oblikovali smo ga s pomočjo 

treningov Terapija pri bralno-napisovalnih težavah (Brandenburger in Klemenz, 2009) in 

Program treninga fonološkega zavedanja (Gillon, 2008), ki so že bili izvedeni, zlasti v angleško 

in nemško govorečih državah. V trening so bili vključeni le učenci ES. 

 

Zadnje srečanje je bilo namenjeno drugemu merjenju (M2), ki se je izvedlo po zaključenem 

treningu fonološkega zavedanja, konec maja 2015. Z obema skupinama učencev (ES in KS) 

smo ponovili vse teste, ki smo jih uporabili pri začetnem merjenju.  

 

3.4.5. Statistična obdelava podatkov 

 

V empiričnem delu magistrskega dela je predstavljena primerjava dosežkov na Testu 

fonološkega zavedanja in Testa motenj branja in pisanja pred izvedenim treningom in po njem. 

Primerjava je prikazana s pomočjo opisne statistične analize.  

Pridobljeni podatki so bili obdelani s kvantitativno analizo s pomočjo programa Microsoft 

Excel in IBM SPSS Statistic 22. 
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3.5. Rezultati in interpretacija 

 

V poglavju so predstavljeni rezultati merjenja učencev ES in KS, ki so jih dosegli na prvem 

(M1) in drugem testiranju (M2).   

 

Podatki so pridobljeni s 

- Preizkusom motenj branja in pisanja (prepoznavanje velikih in malih tiskanih črk, 

slušno razločevanje, slušno razčlenjevanje, slušna analiza, branje enostavnih besed); 

- Testom fonološkega zavedanja (slušna sinteza, sposobnost odstranitve glasu). 

 

3.5.1. Primerjava rezultatov posameznih podtestov pred izvedenim treningom in po 

njem  

 

V nadaljevanju so najprej predstavljeni rezultati Preizkusa motenj branja in pisanja MBP 

(prepoznavanje velikih in malih tiskanih črk, slušno razločevanje, slušno razčlenjevanje, branje 

enostavnih besed). Rezultati so prikazani opisno, v tabelah in grafih. 

 

 

Podtesti Testa motenj branja in pisanja (Šali, 1975) 

 

 

Tabela 1: Primerjava individualnih rezultatov med učenci ES in KS na Testu prepoznavanja 

velikih tiskanih črk pred izvedbo treninga in po njem. 

 

 

 

 

     

   

Poznavanje velikih 

tiskanih črk  

    

1. 

testiranje 

2. 

testiranje  

ES 

1 0 15  
2 0 24  
3 13 24  
4 21 22  

5 24 24  

KS 

6 24 24  

7 24 24  

8 24 24  

9 24 24  

10 24 24  
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Tabela 2: Opisne statistike primerjave individualiziranih rezultatov med učenci ES in KS na 

Testu prepoznavanja velikih tiskanih črk pred izvedbo treninga in po njem. 

  M SD Min.  Max. 

ES 1. testiranje 11,60 11,33 0,00 24,00 

2. testiranje 21,80 3,99 15,00 24,00 

KS 1. testiranje 24,00 0,00 24,00 24,00 

2. testiranje 24,00 0,00 24,00 24,00 

 

Rezultati v Tabeli 1 kažejo, kako dobro učenci poznajo velike tiskane črke. Učenci so v obdobju 

testiranja v razredu spoznali že vse velike tiskane črke. Iz rezultatov je razvidno, da so imeli 

učenci KS pred treningom bolj usvojene velike tiskane črke kot učenci ES. Vseh 5 učencev KS 

je na testu doseglo najvišje število možnih točk (24), medtem ko je v ES vse velike tiskane črke 

prepoznala le učenka 5. Največji napredek je naredila učenka 2 iz ES, ki pred treningom ob 1. 

testiranju ni poznala nobene velike tiskane črke, po izvedenem treningu pa je prepoznala vse in 

tako dobila najvišje možno število točk.  

 

Velik napredek sta naredila tudi učenca 1 in 3 iz ES. Učenec 1 pred izvedenim treningom ni 

pravilno poimenoval nobene velike tiskane črke, po izvedenem treningu jih je pravilno 

poimenoval 15, učenec 3 pa je pred treningom prepoznal 13 velikih tiskanih črk, po treningu 

pa vseh 24. Med učenci ES je najmanj napredoval učenec 4, ki je rezultat prvega testiranja po 

treningu izboljšal le za 1 točko. 

 

Vsi učenci KS so ob 1. in 2. testiranju dosegli največje možno število točk.  

 

 

Graf 1: Primerjava skupinskih povprečnih rezultatov učencev ES in KS na Testu 

prepoznavanja velikih tiskanih črk pred izvedbo treninga in po njem. 

 

Graf 1 nam pokaže, kako dobro so učenci pred treningom in po njem poznali velike tiskane 

črke. Skupno število točk, ki so jih učenci lahko dosegli, je 24.  

Učenci ES so pred treningom na Testu prepoznavanja velikih tiskanih črk povprečno dosegli 

11,6 točke, po izvedenem treningu pa 21,8 točke.  
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Iz grafa je razvidno, da so učenci, ki so bili vključeni v trening, pokazali zelo velik napredek, 

saj so po treningu na Testu prepoznavanja velikih tiskanih črk dosegli povprečno še enkrat več 

točk kot pred izvedenim treningom. Preverjanje prepoznavanja glasov in črk je eden izmed 

osnovnih preizkusov, ki nam lahko pove, koliko so učenci pripravljeni na učenje branja 

(Tankersley, 2003). 

V KS napredka ni mogoče določiti, saj so učenci te skupine že pri prvem testiranju dosegli vse 

možne točke oz. so poznali vse velike tiskane črke. 

Razlika v povprečnih dosežkih učencev ES in KS je bila pred treningom 12,6 točke, po treningu 

pa 1,5 točke.  

 

Tabela 3: Primerjava individualnih rezultatov učencev ES in KS na Testu prepoznavanja malih 

tiskanih črk pred izvedbo treninga in po njem. 

 

    

   

Poznavanje malih 

tiskanih črk 

    

1. 

testiranje 

2. 

testiranje 

ES 

1 0 0 

2 0 16 

3 1 10 

4 15 17 

5 13 13 

KS 

6 18 18 

7 17 18 

8 0 12 

9 18 18 

10 18 18 

 

 

Tabela 4: Opisne statistike primerjave individualnih rezultatov učencev ES in KS na Testu 

prepoznavanja malih tiskanih črk pred izvedbo treninga in po njem. 

  M SD Min.  Max. 

ES 1. testiranje 5,80 7,53 0,00 15,00 

2. testiranje 11,20 6,83 0,00 17,00 

KS 1. testiranje 14,20 7,95 0,00 18,00 

2. testiranje 16,80 2,68 12,00 18,00 

 

 

Pred prvim in drugim merjenjem nobena izmed vključenih skupin otrok ni bila deležna 

strukturiranega poučevanja malih tiskanih črk pri pouku. Rezultati v Tabeli 3 kažejo, da so imeli 

učenci KS pred treningom bolj usvojeno prepoznavanje malih tiskanih črk kot učenci ES.   

Učenka 6 ter učenca 9 in 10 so že pred treningom na testu prepoznavanja malih tiskanih črk 

dosegli vse možne točke (18). Učenka 8, ki prav tako ni bila vključena v trening, je na prvem 

testiranju dosegla 0 točk, nato pa je na drugem testiranju, ne da bi bila vključena v trening, 

dosegla 12 točk.  
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V ES je kljub temu, da se pri pouku še niso učili malih tiskanih črk, najbolj napredovala učenka 

2. Pred izvedenim treningom je na Testu prepoznavanja malih tiskanih črk dosegla 0 točk, po 

izvedenem treningu pa 16 točk. Učenec 1 na obeh testiranjih ni dosegel nobene točke, učenka 

5 pa na obeh testiranjih 13 točk – nihče izmed njiju po izvedenem treningu ni pokazal 

izboljšanja prepoznavanja malih tiskanih črk. Velik napredek je pokazal tudi učenec 3, ki je 

pred izvedenim treningom na testiranju dosegel 1 točko, po izvedenem treningu pa 10 točk. Ta 

napredek pripisujemo vključenosti učenca v naš trening, saj je bil med treningom pogosto 

izpostavljen tudi malim tiskanim črkam. 

 

Glede na to, da se učenci formalno v razredu malih tiskanih črk še niso učili, nas je zanimalo, 

kakšna je razlika v dosežkih učencev, ki so posledica neformalnega učenja. To je razlog, da 

smo pri učencih preverjali tudi prepoznavanje malih tiskanih črk. Glede na pridobljene rezultate 

lahko sklepamo, da učenci brez težav na področju fonološkega zavedanja z neformalnim 

učenjem hitreje usvajajo male tiskane črke kot učenci s težavami na omenjenem področju. 

V času izvajanja treninga in drugega merjenja se v razredu še niso učili malih tiskanih črk, 

vseeno pa je večina učencev ES napredovala na področju prepoznavanja malih tiskanih črk, 

zmanjšala pa se je tudi razlika med dosežki v obeh skupin. Predvidevamo, da je bil razlog 

napredka tudi vključenost otrok v naš trening.   

 

 

 

 

 

 

Graf 2: Primerjava skupinskih povprečnih rezultatov učencev ES in KS na Testu 

prepoznavanja malih tiskanih črk pred izvedbo treninga in po njem. 

 

Iz Grafa 2 lahko razberemo, koliko točk so učenci dosegli ob prvem in drugem testiranju na 

Testu prepoznavanja malih tiskanih črk. Najvišje možno število doseženih točk je bilo 18.  
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Učenci, ki so bili vključeni v trening, so na testiranju pred treningom povprečno dosegli 5,8 

točke, na testiranju po treningu pa 11,2 točke. Povprečen rezultat so v času treninga izboljšali 

za 5,4 točke. 

 

Učenci, ki v trening niso bili vključeni, so na prvem testiranju povprečno dosegli 14,2 točke, 

na drugem pa 16,8 točke. Povprečen rezultat so v času med prvim in drugim testiranjem 

izboljšali za 2,6 točke. 

 

Zelo pomembni podatki za našo interpretacijo so razlike v povprečnih rezultatih učencev, 

doseženih pred izvedenim treningom in po njem. S temi rezultati lahko primerjamo napredek 

učencev s težavami na področju fonološkega zavedanja, ki so bili v naš trening vključeni, v 

primerjavi z napredkom učencev brez težav, ki v trening niso bili vključeni. Razlika v 

povprečnih dosežkih učencev ES in KS je bila pred treningom 8,4 točke, po treningu pa 5,6 

točke. Tudi avtorji drugih, v tujini opravljenih treningov fonološkega zavedanja, so ugotovili, 

da so učenci s težavami, ki so bili v treninge vključeni, na področju fonološkega zavedanja med 

treningom dosegli večjo razliko v številu točk, kot njihovi vrstniki, ki v trening niso bili 

vključeni. Kljub temu pa so bili dosežki vrstnikov brez težav še vedno višji kot pri učencih s 

težavami. (Schneider, Roth in Ennemoser, 2000; Halaas Lyster, 2002; Gillon, 2008). 
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Tabela 5: Primerjava individualnih rezultatov učencev ES in KS na Testu slušnega 

razločevanja – prepoznavanje zadnjega glasu pred izvedbo treninga in po njem. 

 

 

   

Slušno razločevanje – 

zadnji glas 

 Skupina  Učenec 1. testiranje 2. testiranje 

ES 

1 0 12 

2 0 5 

3 8 11 

4 5 11 

5 12 12 

KS 

6 11 11 

7 12 12 

8 12 12 

9 12 12 

10 12 12 

 

 

Tabela 6: Opisne statistike primerjave individualnih rezultatov učencev ES in KS na Testu 

slušnega razločevanja – prepoznavanje zadnjega glasu pred izvedbo treninga in po njem. 

  M SD Min.  Max. 

ES 1. testiranje 5,00 5,20 0,00 12,00 

2. testiranje 10,20 2,95 5,00 12,00 

KS 1. testiranje 11,80 0,45 11,00 12,00 

2. testiranje 11,80 0,45 11,00 12,00 

 

 

Iz Tabele 5 je razvidno, da so imeli učenci KS pred treningom izrazito boljše razvito 

prepoznavanje zadnjega glasu v besedi. Učenci 7, 8, 9 in 10 so na obeh testiranjih dosegli vseh 

12 možnih točk, medtem ko je učenec 6 na obeh testiranjih dosegel 11 točk. Iz rezultatov 

razberemo, da so skoraj vsi učenci ES svoj rezultat izboljšali, kar pomeni, da je bil trening 

učinkovit. Učenka 5 rezultata ni izboljšala zato, ker je že pred izvedenim treningom na testu 

prepoznavanja zadnjega glasu dosegla vseh 12 možnih standardiziranih točk, enako število točk 

je dosegla tudi na testiranju po izvedenem treningu. Pri usvajanju fonološkega zavedanja se 

moramo osredotočiti le na eno ali dve izmed spretnosti, ki sta del fonološkega zavedanja. 

Učenec mora najprej v besedi prepoznati prvi glas, šele nato se osredotočimo na prepoznavanje 

zadnjega glasu. Ko učenec prepozna zadnji glas v besedi, lahko pričnemo z izvajanjem vaj, ki 

zahtevajo prepoznavanje vmesnega glasu, brisanje in dodajanje glasu ipd (Moats in Tolman, 

2009).  

 

Največji napredek je pokazal učenec 1, ki na testiranju pred začetkom treninga ni dosegel 

nobene točke, na testiranju po izvedenem treningu pa je dosegel vseh 12 možnih točk. Pri tem 

učencu je bil opazen tudi napredek pri uporabi strategij, ki jih je usvojil tekom treninga 

(poučevanje strategij ni bil formalni del treninga).  
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Pred izvedenim treningom je učenec impulzivno povedal glas, ki se mu je zdel ustrezen, po 

treningu pa je počasi izgovoril besedo in prepoznal zadnji glas. Tudi učenca 3 in 4 sta se 

približala maksimalnemu številu možnih točk, saj sta jih oba dosegla 11. Učenec 3 je glede na 

prvo testiranje svoj dosežek izboljšal za 3, učenec 4 pa za 6 točk. Najnižji rezultat po izvedenem 

treningu je pokazala učenka 2, ki pa je sicer svoj dosežek, glede na prvo testiranje, izboljšala 

za 5 točk.  

 

 
 

Graf 3: Primerjava skupinskih rezultatov učencev ES in KS na Testu slušnega razčlenjevanja 

– prepoznavanje zadnjega glasu pred izvedbo treninga in po njem. 

 

Iz Grafa 3 lahko razberemo, koliko točk so učenci dosegli na prvem in drugem testiranju na 

Testu slušne analize. Najvišje možno število doseženih točk je bilo 12.  

 

Učenci, ki so bili vključeni v trening, so na testiranju pred treningom povprečno dosegli 5 točk, 

na testiranju po treningu pa 10,2 točke. Povprečen rezultat so v času treninga izboljšali za 5,2 

točke. 

 

Učenci, ki v trening niso bili vključeni, so na prvem testiranju povprečno dosegli 11,8 točke, 

na drugem testiranju rezultata niso izboljšali in prav tako povprečno dosegli 11,8 točke.  

Razlika v povprečnih dosežkih učencev ES in KS je bila pred treningom 6,8 točke, po treningu 

pa 1,6 točke.  
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Tabela 7: Primerjava individualnih rezultatov učencev ES in KS na Testu slušnega 

razčlenjevanja – prepoznavanje prvega glasu pred izvedbo treninga in po njem. 

 

 

   

Slušno razčlenjevanje – 

prvi glas 

 Skupina  Učenec 1. testiranje 2. testiranje 

ES 

1 0 11 

2 11 12 

3 11 12 

4 11 12 

5 11 12 

KS 

6 12 12 

7 12 12 

8 12 12 

9 12 12 

10 12 12 

 

 

Tabela 8: Opisne statistike primerjave individualnih rezultatov učencev ES in KS na Testu 

slušnega razčlenjevanja – prepoznavanje prvega glasu pred izvedbo treninga in po njem. 

  M SD Min.  Max. 

ES 1. testiranje 8,80 4,92 0,00 11,00 

2. testiranje 11,80 0,45 11,00 12,00 

KS 1. testiranje 12,00 0,00 12,00 12,00 

2. testiranje 12,00 0,00 12,00 12,00 

 

Primerjava rezultatov med 1. in 2. merjenjem, prikazanih v Tabeli 7, kaže, da so učenci ES po 

izvedenem treningu bolje prepoznali prvi glas v besedi, saj so prav vsi svoje dosežke izboljšali. 

Do podobnih rezultatov je s treningom fonološkega zavedanja prišla tudi G. T. Gillon (2008). 

Pri našem treningu je največji napredek pokazal učenec 1, ki pred treningom v besedi ni 

prepoznal nobenega prvega glasu in posledično dosegel 0 točk, po treningu pa kar 11. Prav tako 

kot pri prepoznavanju zadnjega glasu je učenec 1 napredoval na področju uporabe strategij tudi 

pri prepoznavanju prvega glasu. Besedo si je najprej povedal naglas, nato pa določil prvi glas. 

Podobne strategije so uporabljali tudi ostali učenci. S tem dosežkom pa mu je do vseh možnih 

točk, tj. 12, zmanjkal le en pravilen odgovor oz. ena točka. Vsi ostali učenci ES so po izvedenem 

treningu na testu dosegli vse možne točke (12), pred treningom pa 11 – svoj dosežek so vsi 

izboljšali za 1 točko.  

 

Vsi učenci KS so na prvem in drugem testiranju dosegli vse možne točke. 
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Graf 4: Primerjava skupinskih povprečnih rezultatov učencev ES in KS na Testu slušnega 

razčlenjevanja – prepoznavanje prvega glasu pred izvedbo treninga in po njem. 

 

Iz Grafa 4 lahko razberemo, koliko točk so učenci dosegli na prvem in drugem testiranju na 

Testu slušne analize. Najvišje možno število doseženih točk je bilo 12.  

 

Učenci, ki so bili vključeni v trening, so na testiranju pred treningom povprečno dosegli 8,8 

točke, na testiranju po treningu pa 11,8 točke. Povprečen rezultat so v času treninga izboljšali 

za 3 točke. 

 

Učenci, ki v trening niso bili vključeni, so na prvem testiranju povprečno dosegli vseh 12 točk, 

na drugem pa prav tako 12 točk.  

 

Razlika v povprečnih dosežkih učencev ES in KS je bila pred treningom 3,2 točke, po treningu 

pa 0,2 točke.  
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Tabela 9: Primerjava individualnih rezultatov učencev ES in KS na Testu branja besed. 

 

  
Besede 1 

   1. testiranje 2. testiranje 

 skupina  učenec 

Št. prebranih 

besed** 
napake 

hitrost 

(s)* 
Št. prebranih 

besed 
napake hitrost 

ES 

1 0 0 300 0 0 300 

2 0 0 300 0 0 300 

3 0 0 300 0 0 300 

4 0 0 300 0 0 300 

5 4 0 300 45 23 272 

KS 

6 42 5 300 45 7 213 

7 36 17 300 45 13 254 

8 0 0 300 36 9 154 

9 45 6 108 45 1 83 

10 45 0 161 45 4 118 

*najdaljši dovoljen čas je 300 s 

**vseh možnih besed je 45 

 

Tabela 10: Opisne statistike primerjave individualnih rezultatov učencev ES in KS na Testu 

branja besed. 

 

   M SD Min.  Max. 

ES 1. testiranje Št. prebranih besed 0,80 1,79 0,00 4,00 

Napake 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hitrost 300,00 0,00 300,00 300,00 

2. testiranje Št. prebranih besed 9,00 20,12 0,00 45,00 

Napake 4,60 10,29 0,00 0,23 

Hitrost 294,40 12,52 272,00 300,00 

KS 1. testiranje Št. prebranih besed 33,60 19,14 0,00 45,00 

Napake 5,60 6,95 0,00 17,00 

Hitrost 233,80 92,56 108,00 300,00 

2. testiranje Št. prebranih besed 43,20 4,02 36,00 45,00 

Napake 6,80 4,60 1,00 13,00 

Hitrost 164,40 69,42 83,00 254,00 

 

 

Iz Tabele 9 lahko razberemo dosežke učencev na Testu branja besed 1. Tabela prikazuje: število 

prebranih besed, število napak in čas, ki ga je učenec porabil za branje. Število možnih točk oz. 

besed je bilo 45, najdaljši čas, ki so ga imeli učenci na voljo za branje, pa je bil 5 minut oz. 300 

sekund.  

 

Iz prikazanih rezultatov je razvidna izredno velika razlika med učenci ES in učenci KS. 4 učenci 

ES (1, 2, 3 in 4) ob prvem merjenju pri branju besed niso dosegli nobene točke oz. niso znali 

prebrati niti ene besede, učenka pa je prebrala 4 besede.  
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4 učenci KS (6, 7, 9, 10) so na prvem testiranju dosegli vsaj 36 točk ali več, nobene točke ni 

dosegla le učenka 8. Prav učenka 8 je med učenci KS pokazala največji napredek in na drugem 

testiranju dosegla 36 točk, izboljšala pa je tudi hitrost branja. Izstopa učenec 10, ki je na drugem 

testiranju besede prebral hitreje kot na prvem, vendar je naredil 4 napake več. 

 

V ES je med treningom najbolj napredovala učenka 5, ki ji je uspelo prebrati vse besede, vendar 

s 23 napakami. Ostali učenci ES na podtestu branja besed niso napredovali oz. nihče ni prebral 

niti ene besede. Vzrok za majhen napredek je nepoznavanje malih tiskanih črk, s katerimi so 

bile besede na preizkusu napisane, ter neusvojenost tehnike vezave glasov v besedo. Učenci s 

težavami na fonološkem zavedanju imajo lahko pri usvajanju črk več težav kot učenci z 

ustrezno razvitim fonološkim zavedanjem, kar posledično vpliva na počasnejše usvajanje 

branja (Hogan, Catts, Little, 2005). Prav tako malih tiskanih črk v času izvajanja treninga v 

razredu še niso usvajali. V merjenje in trening smo jih vključili zato, ker nas je zanimala razlika 

v poznavanju malih tiskanih črk, ki so jih učenci usvajali z neformalnim učenjem. Glede na 

pridobljene rezultate so učenci brez težav na področju fonološkega zavedanja male tiskane črke 

v večini primerov usvajali samostojno (predvidevamo, da v družinskem okolju), medtem ko 

učenci s težavami teh znanj samostojno niso usvajali.  

 

 

Tabela 11: Primerjava skupinskih povprečnih rezultatov učencev ES in KS na testu branja 

besed pred izvedbo treninga in po njem. 

 

 Besede 1 

 1. testiranje  2. testiranje 

 

Št. prebranih 

besed** Napake 

Hitrost 

(s)* 

Št. prebranih 

besed**  Napake 

Hitrost 

(s)* 

ES 4 0 300 9 4,6 294,4 

KS 33,6 5 233,8 43,2 6,8 164,4 

*najdaljši dovoljen čas je 300 s 

**vseh možnih besed je 45 

 

V Tabeli 11 so razvidni rezultati, ki so jih učenci KS in ES dosegli na Testu branja besed 1. V 

tabeli so zajeti rezultati števila prebranih besed v največ 5 minutah, število napak pri branju in 

čas, ki so ga učenci potrebovali, da so prebrali vse besede (v primeru, da je porabljeni čas 300 

sekund, pomeni, da učenci niso uspeli prebrati vseh besed). Nekateri učenci samostojno 

ugotovijo, kako prebrati besedo, večina učencev pa na tem področju potrebuje vodstvo in 

trening (Word decoding and phonics, b.d.). 

 

V dosežkih učencev ES in KS se je že pred izvedenim treningom pokazala velika razlika, saj 

so učenci KS povprečno prebrali 33,6 besede, učenci ES pa le 4 besede. Učenci KS so za branje 

povprečno porabili 233,8 sekunde. Četudi učenci KS niso bili vključeni v trening, so na drugem 

testiranju pokazali velik napredek, saj so povprečno število prebranih besed povečali na 43,2 

besede. Skupno so povečali število napak, čas, porabljen za branje, pa se je iz 233,8 sekunde 

zmanjšal na 164,4 sekunde. Učenci ES so število prebranih besed iz 4 povečali na 9, rahlo pa 

se je izboljšal tudi čas branja. V tem času učenci v razredu še niso usvajali malih tiskanih črk, 

zato je napredek na področju branja neformalne narave in ni posledica treninga oz. poučevanja 

v razredu. Trening se je zaradi prilagajanja na trenutne sposobnosti učencev osredotočal 

predvsem na glasovno zavedanje, zato na področju branja ni izrazitega napredka. Za razvoj 
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tehnike branja večina učencev potrebuje direktno poučevanje na področju branja (Word 

decoding and phonics, b.d.). Prav tako morajo imeti učenci za usvajanje branja razvite 

sposobnosti fonološkega zavedanja, vključno s sposobnostjo izbrisa glasov iz besede (Blending 

and Segmenting Sounds/Impact of Memory, 2016; Phoneme deletion addition, 2016). Učenci 

ES, vključeni v našo raziskavo, teh sposobnosti še niso imeli ustrezno razvitih.  

 

 

Tabela 12: Primerjava individualnih rezultatov učencev ES in KS na Testu slušne analize. 

 

   Slušna analiza 

Skupina  Učenec  1. testiranje 2. testiranje 

ES 

1 0 5 

2 4 4 

3 5 7 

4 3 5 

5 10 10 

KS 

6 12 12 

7 12 12 

8 10 12 

9 9 10 

10 12 12 

 

 

Tabela 13: Opisne statistike primerjave individualnih rezultatov učencev ES in KS na Testu 

slušne analize. 

 

  M SD Min.  Max. 

ES 1. testiranje 4,40 3,65 0,00 10,00 

2. testiranje 6,20 2,39 4,00 10,00 

KS 1. testiranje 11,00 1,41 9,00 12,00 

2. testiranje 11,60 0,89 10,00 12,00 

 

 

Tabela 12 prikazuje individualne dosežke učencev na Testu slušne analize, kjer so morali učenci 

besedo razdeliti na posamezne glasove.  

V KS so trije učenci že na prvem testiranju dosegli vseh 12 možnih točk, dva učenca pa sta 

dosegla 10 (učenka 8) oz. 9 (učenka 9) točk. Obe učenki sta na drugem testiranju dosegli boljši 

rezultat, čeprav nista bili vključeni v trening.  

 

V ES so dosežke po treningu izboljšali 3 učenci, 2 pa sta po treningu dosegla enak rezultat kot 

pred treningom. Največji napredek je pokazal učenec 1, ki na prvem testiranju ni povedal 

nobenega pravilnega odgovora, na drugem pa 5, ter tako izboljšal svoj dosežek za 5 točk. Za 

dve točki sta svoj dosežek izboljšala učenca 3 in 4. Enak rezultat sta dosegli učenki 2 in 5. 

Učenci so pri analiziranju besede pogosto uporabljali strategijo štetja glasov na prste, saj so za 

vsak nov glas pokazali en prst.  
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Tako so lahko sledili, pri katerem glasu so ostali oz. natanko določili, kateri glas so prepoznali. 

S pomočjo prstov in gibanja po podlagi so učenci v trening fonološkega zavedanja imeli tudi 

možnost kinestetičnega učenja. Različni avtorji pišejo, da so med učenjem možgani in telo med 

seboj povezani – možgani se odzivajo skladno s telesom, telo pa se odziva skladno z delom 

možganov (Kolb, 1984; Pellegrini in sodelavci, 1995; Hogervorst 1996, Tomporowski in 

sodelavci, 2005 v Davis, 2007). Učenci so si tako s strategijo uporabe prstov dodali še dodaten 

način memoriranja in prepoznavanja glasov v besedi.  

 

 

 
Graf 5: Primerjava skupinskih rezultatov učencev ES in KS na Testu slušne analize pred 

izvedbo treninga in po njem. 

 

Iz Grafa 5 lahko razberemo, koliko točk so učenci dosegli na prvem in drugem testiranju na 

Testu slušne analize. Najvišje možno število doseženih točk je bilo 12.  

 

Učenci, ki so bili vključeni v trening, so na testiranju pred treningom povprečno dosegli 4,4 

točke, na testiranju po treningu pa 6,2 točke. Povprečen rezultat so v času treninga izboljšali za 

1,8 točke. 

 

Učenci, ki v trening niso bili vključeni, so na prvem testiranju povprečno dosegli 11 točk, na 

drugem pa 11,6 točke. Povprečen rezultat so v času med prvim in drugim testiranjem izboljšali 

za 0,6 točke. 

 

Razlika v povprečnih dosežkih učencev ES in KS je bila pred treningom 6,6 točke, po treningu 

pa 5,4 točke.  
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Podtesti Testa fonološkega zavedanja (Magajna, 1994) 

 

Tabela 14: Primerjava individualnih rezultatov učencev ES in KS na Testu slušne sinteze. 

 

   Slušna sinteza 

Skupina Učenec  1. testiranje 2. testiranje 

ES 

1 0 2 

2 4 6 

3 6 9 

4 3 4 

5 12 14 

KS 

6 14 15 

7 15 15 

8 15 15 

9 11 13 

10 12 13 

 

 

Tabela 15: Opisne statistike primerjave individualnih rezultatov učencev ES in KS na Testu 

slušne sinteze. 

 

  M SD Min.  Max. 

ES 1. testiranje 5,00 4,47 0,00 12,00 

2. testiranje 7,00 4,69 2,00 14,00 

KS 1. testiranje 13,40 1,82 11,00 15,00 

2. testiranje 14,20 1,10 13,00 15,00 

 

 

Iz Tabele 14 lahko razberemo, da so prav vsi učenci ES po treningu izboljšali svoj dosežek na 

Testu slušne sinteze. Največji napredek je pokazal učenec 3, ki je svoj dosežek s treningom 

izboljšal za 3 točke, najmanjši napredek pa učenec 4, ki je svoj dosežek izboljšal le za 1 točko. 

Učenec 1 ter učenki 2 in 5 so svoj rezultat po treningu izboljšali za 2 točki, učenka 5 je s tem 

dosegla maksimalno število točk. 

 

V KS sta dva učenca dosegla vse možne točke že na prvem testiranju, ostali trije učenci pa so 

svoj dosežek glede na prvo testiranje izboljšali. Učenka 6 in učenec 10 sta svoj dosežek 

izboljšala za 1 točko, učenec 9 pa za 2 točki.  

 

Učenci ES, ki so bili vključeni v trening, so na področju slušne sinteze napredovali bolj kot 

učenci KS, ki v trening niso bili vključeni. 

 

 

 



49 

 

 

 

 
Graf 6: Primerjava skupinskih rezultatov učencev ES in KS na Testu slušne sinteze pred 

izvedbo treninga in po njem. 

 

Graf 6 nam prikaže, koliko točk so učenci dosegli na prvem in drugem testiranju na Testu slušne 

analize. Najvišje možno število doseženih točk je bilo 15.  

 

Učenci, ki so bili vključeni v trening, so na testiranju pred treningom povprečno dosegli 5 točk, 

na testiranju po treningu pa 7 točk. Povprečen rezultat so v času treninga izboljšali za 2 točki. 

Učenci, ki v trening niso bili vključeni, so na prvem testiranju povprečno dosegli 13,4 točke, 

na drugem pa 14,2 točke. Povprečen rezultat so v času med prvim in drugim testiranjem 

izboljšali za 0,8 točke. 

 

Razlika v povprečnih dosežkih učencev ES in KS je bila pred treningom 8,4 točke, po treningu 

pa 7,2 točke.  

 

Sposobnost slušne analize je poleg branja pomembna tudi za usvajanje pisanja, saj morajo 

učenci besedo razdeliti na posamezne glasove, nato pa morajo za vsak glas poiskati tudi 

pripadajočo črko (Phoneme segmentation, 2012). 
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Tabela 16: Primerjava individualnih rezultatov učencev ES in KS na Testu odstranitve glasu 

iz besede. 

   Odstranitev glasu 

Skupina  Učenec  1. testiranje 2. testiranje 

ES 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 0 0 

5 4 4 

KS 

6 19 19 

7 22 24 

8 20 22 

9 22 22 

10 20 19 

 

 

Tabela 17: Opisne statistike primerjave individualnih rezultatov učencev ES in KS na Testu 

odstranitve glasu iz besede. 

  M SD Min.  Max. 

ES 1. testiranje 0,80 1,79 0,00 4,00 

2. testiranje 0,80 1,79 0,00 4,00 

KS 1. testiranje 20,60 1,34 19,00 22,00 

2. testiranje 21,20 2,17 19,00 24,00 

 

Iz podatkov v Tabeli 16 lahko ugotovimo, da se je pri sposobnosti odstranitve glasu v besedi 

pojavila zelo velika razlika med KS in ES. S treningom nihče izmed učencev ES ni izboljšal 

sposobnosti odstranitve glasu iz dane besede. Predvidevamo, da je vzrok zahtevnost naloge, saj 

je odstranitev glasov ena izmed najzahtevnejših nalog pri fonološkem zavedanju (Adams, 

1990). Odstranitev glasov zahteva, da učenci v spominu obdržijo posamezne elemente 

(glasove) besede, medtem ko druge dele (glasove) oz. dele besede odstranijo. Ker si mora 

učenec določene dele med reševanjem zapomniti, je naloga prav tako pomembna za 

spodbujanje koncentracije in delovnega pomnjenja (Blending and Segmenting Sounds/Impact 

of Memory, 2016). Učenci 1, 3 in 4 ter učenka 2 so tako na prvem kot tudi na drugem testiranju 

dosegli nič standardiziranih točk, učenka 5 pa je na obeh testih dosegla 4 točke.  

 

Vsi učenci KS so že na prvem testiranju pravilno odgovorili vsaj na polovico primerov. Učenec 

10 je na drugem testiranju dosegel točko manj kot na prvem testiranju. Slabši rezultat 

pripisujemo nizki pozornosti, saj je učenec odgovarjal hitro, pred odgovorom ni natančno 

premislil o pravilnem odgovoru. Učenka 6 in učenec 9 sta imela na drugem testiranju dosežek 

enak dosežku prvega preverjanja, učenca 7 in 8 pa sta dosežek prvega testiranja izboljšala za 2 

točki. 
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Graf 7: Primerjava skupinskih povprečnih rezultatov učencev ES in KS na Testu odstranitve 

glasu pred izvedbo treninga in po njem. 

 

Graf 7 nam prikaže, koliko točk so učenci dosegli na prvem in drugem testiranju na Testu 

odstranitve glasov. Najvišje možno število doseženih točk je bilo 30.  

 

Učenci, ki so bili vključeni v trening, so na testiranju pred treningom povprečno dosegli 0,8 

točke, na testiranju po treningu pa prav tako 0,8 točke. Povprečen rezultat se v času treninga ni 

izboljšal in je ostal enak rezultatu, ki so ga učenci dosegli pred treningom. 

 

Učenci, ki v trening niso bili vključeni, so na prvem testiranju povprečno dosegli 20,6 točke, 

na drugem pa 21,2 točke. Povprečen rezultat so v času med prvim in drugim testiranjem 

izboljšali za 0,6 točke. 

 

Razlika v povprečnih dosežkih učencev ES in KS je bila pred treningom 19,8 točke, po treningu 

pa 20,4 točke.  
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3.6. Odgovori na raziskovalna vprašanja 
 

1. Kakšna je bila razvitost fonoloških sposobnosti pred izvedenim treningom pri učencih s 

težavami na tem področju in kakšna pri učencih, ki teh težav nimajo? 

 

Učiteljice so pri vseh učencih, ki so bili vključeni v trening, z opazovanjem in evalviranjem 

dosežkov učencev pred izvedenim treningom pri pouku ugotovile, da imajo večje težave na 

področju opismenjevanja kot njihovi vrstniki. Ugotovile so tudi, da ima večina teh učencev 

težave na področju fonološkega zavedanja. Opazile so, da učenci pogosto ne prepoznajo prvega 

in zadnjega glasu v besedi, prav tako besed še ne znajo glaskovati oz. glasov povezati v besedo. 

Večina njihovih vrstnikov je v tem obdobju (začetek drugega polletja v prvem razredu) že 

poznala vse velike tiskane črke ter slušno prepoznala prvi in zadnji glas v besedi. Avtorji 

navajajo, da težave s prepoznavanjem zadnjega in prvega glasu v besedi in težave z 

glaskovanjem besede lahko kažejo na možne primanjkljaje na področju fonološkega zavedanja 

(Wagner, Torgesen in Rashotte, 1999; Golubović, 2004). 

 

Prvo testiranje (T1) je pokazalo, da je razlika razvitosti fonoloških sposobnosti med učenci, ki 

so bili prepoznani kot učenci s težavami na področju fonološkega zavedanja, in učenci, ki teh 

težav nimajo, velika. Učenci brez težav so na vseh podtestih, ki smo jih uporabili za preverjanje 

fonoloških dosežkov pri prvem testiranju (T1), dosegli večje število točk od učencev s 

težavami. Največja razlika med dosežki učencev obeh skupin pri prvem testiranju (T1) se je 

pokazala pri testu odstranitve glasu in branja besed. Test branja besed je bil sestavljen iz malih 

tiskanih črk, ki jih učenci formalno pri pouku še niso usvajali. Pri izvajanju testiranja smo se 

vseeno odločili za male tiskane črke, saj nas je zanimalo, v kolikšni meri se kaže tudi razlika 

med prepoznavanjem malih tiskanih črk med ES in KS. Rezultati so pokazali, da so učenci brez 

težav na področju fonološkega zavedanja (KS) male tiskane črke že usvajali v neformalnem 

okolju, medtem ko učenci iz ES tega niso uspeli, posledica tega pa je neuspeh na testu branja 

besed, pisanih z malimi tiskanimi črkami. Učenci brez težav na področju fonološkega zavedanja 

usvajajo fonološke sposobnosti že v predšolskem obdobju. V tem času usvajajo zgodnje 

fonološke sposobnosti, ki še ne vključujejo prepoznavanja posameznih delov besed, temveč 

zajemajo zavedanje zvočno podobnih besed, prepoznavanje rim, ponavljanje besed, 

poimenovanje predmetov. Vse to podzavestno vpliva na kasnejše določanje glasov in zlogov v 

besedi ter na učenje branja (Bentin, 1992). Sklepamo, da je zaradi pomanjkanja fonoloških 

spodbud v neformalnem predšolskem okolju tudi prepoznavanje malih tiskanih črk in branja 

pri učencih ES na nižjem nivoju kot pri učencih KS. Prav tako je možen vzrok na nižje dosežke 

specifičen primanjkljaj na področju fonološkega zavedanja.  

 

 

V skupini ES je najnižje dosežke ob prvem testiranju (T1) prikazal učenec 1. Na testiranju pred 

izvedenim treningom je imel izrazite težave na področju fonološkega zavedanja in je na vseh 

podtestih dosegel 0 točk, od skupnih 168 možnih. Učenec pogosto ni pomislil, kaj je pravilen 

odgovor, ampak je impulzivno odgovoril, kar se mu je zdelo pravilno. Če primerjamo ta 

dosežek z najnižjim dosežkom učenca KS, ki je 0 točk dosegel le na dveh podtestih, opazimo 

zelo veliko razliko v razvitosti fonoloških sposobnosti. Potrebno je tudi poudariti, da so bile 

naloge, pri katerih je učenec KS dosegel 0 točk, povezane s poznavanjem malih tiskanih črk in 

ne toliko s slušnim zavedanjem posameznih glasov v besedi. Del učenčevih nižjih dosežkov 

lahko navežemo tudi na impulzivno podajanje odgovorov brez predhodnega premisleka in na 

slabše veščine samoregulacije. Do podobnih ugotovitev sta prišla Sasser in K. Bierman (2011), 

ki sta v svoji raziskavi ugotovila, da imajo učenci s težavami na področju pozornosti in 
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impulzivnosti pomembno večje težave na področju branja in pisanja (vključno s fonološkim 

zavedanjem) kot njihovi vrstniki brez teh težav.  

 

Učenka 2 je dosegla na prvem testiranju (T1) skupno 19 točk od vseh 168 možnih. Najvišji 

rezultat je dosegla na podtestu prepoznavanja prvega glasu.  

 

Učenec 3 je na prvem testiranju (T1) povprečno dosegel boljše rezultate od učenca 1 in 2 pred 

njim. Na prvem testiranju (T1) je dosegel 44 točk od vseh 168 možnih. Največ težav je imel pri 

branju besed, saj v času testiranja še ni poznal malih tiskanih črk, ter pri odstranitvi glasu, kjer 

je dosegel 0 točk. 

 

Učenec 4 je na vseh podtestih prvega testiranja (T1) skupaj dosegel 58 točk od 168 možnih. 

Najboljši rezultat je pokazal pri prepoznavanju prvega glasu, nobene točke pa ni dosegel pri 

odstranitvi glasu in branju besed. 

 

Najboljši dosežek ES je na prvem testiranju (T1) pokazala učenka 5, ki nobene točke ni dosegla 

le na podtestu Branje besed 1. Učenka je sicer poznala nekaj malih tiskanih črk, vendar ne 

dovolj, da bi lahko prebrala zahtevane besede. Skupaj je pri prvem testiranju dosegla 90 od 168 

možnih točk. 

 

V skupini KS je na prvem testiranju (T1) najmanj točk dosegla učenka 8. Dokaj nizek rezultat 

je bil posledica nepoznavanja malih tiskanih črk, zaradi česar ni dobila nobene točke pri branju 

besed ter prepoznavanju malih tiskanih črk. Na ostalih podtestih, ki so bolj osredotočeni na 

fonološko zavedanje, pa je vedno dosegala zelo visoke rezultate (približno 90 % pravilnih 

rezultatov). 

 

Učenec 6 je na prvem testiranju (T1) dosegel 152 točk od možnih 168 in že na tem testiranju 

dosegel vse možne točke pri prepoznavanju malih tiskanih črk.  

 

Učenka 7 je na prvem testiranju (T1) dobila 150 točk, prav tako je imela že zelo dobro razvito 

poznavanje malih tiskanih črk. Več kot 150 točk od 168 možnih sta na prvem testiranju (T1) 

dobila tudi učenca 9 in 10. 

 

Iz pridobljenih rezultatov lahko razberemo, da je pred izvedenim treningom na prvem testiranju 

(T1) opazna zelo velika razlika v dosežkih tako znotraj ES kot tudi razlika med dosežki ES in 

KS.  

 

Izmed vseh preizkusov so učenci ES pred treningom povprečno največ točk dosegli na podtestu 

prepoznavanja prvega glasu v besedi, medtem ko so učenci KS pri večini testov, ki so primarno 

preverjali fonološko zavedanje, dosegli skoraj vse točke. Učenci KS so dosegli več točk tudi na 

podtestu prepoznavanja glasov in podtestu branja besed. Glede na to, da se branja besed, 

napisanih z malimi tiskanimi črkami, še niso učili v šoli predvidevamo, da je prepoznavanje 

malih tiskanih črk in delna usvojenost branja rezultat neformalnega učenja. Vzrok za nizke 

dosežke na področju branja besed so lahko tudi specifične težave na področju fonološkega 

zavedanja. Avtorici C. Murphy in E. Schochat (2009) navajata izsledke svoje raziskave, kjer 

sta ugotovili, da imata fonološko zavedanje in branje visoko stopnjo korelacije oz. usvojenost 

fonološkega zavedanja vpliva na usvajanje branja.  
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Strokovnjaki (Bus, 1993; Schneider, Roth in Ennemoser, 2000) opisujejo, da je mogoče s 

treningom fonološkega zavedanja pomembno vplivati na razvoj te sposobnosti, pomembne za 

učenje branja in pisanja. 

 

2. Ali je trening fonološkega zavedanja vplival na izboljšanje fonoloških sposobnosti pri 

učencih s težavami na tem področju? 

 

Raziskovalci so ugotovili, da izvedeni treningi fonološkega zavedanja pomembno vplivajo na 

izboljšanje fonološkega zavedanja pri učencih s težavami na tem področju (National reading 

panel, 2000; Torgesen, Morgan in Davis, 1992). Pri našem treningu je bil po izvedenih 20 

srečanjih opazen napredek pri učencih ES. Trening je glede na pridobljene rezultate pripomogel 

k razvoju nekaterih vidikov fonološkega zavedanja pri učencih ES, pri katerih so učitelji 

prepoznali težave s fonološkimi sposobnostmi. Po dvomesečnem treningu se je največji 

napredek učencev ES pokazal na področju poznavanja velikih tiskanih črk, prepoznavanja 

prvega in drugega glasu, najmanjši napredek pa so učenci ES pokazali pri branju besed in 

izločitvi glasu iz besede. Prav izločitev glasov iz besede velja za eno izmed najzahtevnejših 

nalog fonološkega zavedanja. Pred izločanjem glasu iz besede mora učenec najprej znati 

poiskati določen glas v besedi, nato pa ga izolirati od ostalih delov besede (Phoneme deletion 

addition, 2016). Tudi pri samem izbrisu glasov iz besede bi bilo potrebno učence strukturirano 

usmeriti v nalogo, in sicer najprej v izbris prvega glasu, izbris zadnjega glasu, izbris zloga in 

nato šele izbris vmesnih glasov (Phoneme deletion, 2013). Ob primerjavi rezultatov, ki so jih 

učenci ES dosegli na prvem (T1) in drugem testiranju (T2), lahko ugotovimo, da so učenci 

izboljšali svoj dosežek na večini podtestov, ki smo jih uporabljali pri raziskavi.  

 

Velik napredek je dosegel učenec 1, ki na prvem testiranju (T1) ni dosegel nobene točke (na 8 

podtestih), po dveh mesecih treninga (na drugem testiranju T2) pa točk ni dosegel samo na 

podtestih Branje besed 1, Prepoznavanje malih tiskanih črk in podtestu Odstranitev glasu, ki 

veljajo za zahtevnejše podteste. Najbolj je napredoval na podtestu Prepoznavanja prvega glasu 

v besedi, kjer je na drugem testiranju (T2) dosegel 11 točk (od 12 možnih), in podtestu 

Prepoznavanja zadnjega glasu v besedi, kjer je na T2 dosegel vseh možnih 12 točk. Na vseh 

podtestih skupaj je po izvedenem treningu dosegel 45 točk, medtem ko pred treningom ni 

dosegel nobene točke (od 168 možnih). 

 

Učenka 2 je po izvedenem treningu najbolj napredovala na področjih prepoznavanja malih 

tiskanih črk, prepoznavanja velikih tiskanih črk in prepoznavanja zadnjega glasu v besedi. Na 

podtestu malih tiskanih črk je napredovala kljub temu, da se jih pri pouku še niso učili, kar 

lahko pripišemo neformalnemu učenju. Skupno je od prvega testiranja (T1) svoj rezultat 

izboljšala za 48 točk. Kljub boljšemu prepoznavanju malih tiskanih črk pa še vedno ni znala 

prebrati besed na podtestu Branja besed 1, saj v času treninga ni utrjevala vezave malih tiskanih 

črk v besedo. Učenka je po točkah napredovala največ izmed učencev ES.  

 

Učenec 3 je svoj rezultat s treningom izboljšal za 29 točk. Svoje dosežke je najbolj popravil na 

področjih prepoznavanja malih in velikih tiskih črk. Napredoval je tudi na ostalih področjih, ki 

smo jih s treningom razvijali, vendar napredek ni tako izrazit kot pri učencu 1 in učenki 2. 

Učenec 3 je pred treningom po dosežkih zaostajal za učencem 4, po treningu pa ga je glede na 

pridobljene rezultate v svojih dosežkih prehitel. Najbolj je sicer napredoval na podtestu 

prepoznavanja zadnjega glasu v besedi. 

 

Učenec 4 je po izvedenem 20-urnem treningu najmanj izboljšal svoje dosežke glede na prvo 

testiranje. Že med urami treninga je bilo mogoče opaziti, da učenec napreduje počasneje od 
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ostalih učencev, vključenih v trening. Opaziti je bilo mogoče pomanjkanje pozornosti, zaradi 

katere učenec pogosto ni razmislil, predno je povedal odgovor oz. je povedal odgovor, ki se mu 

je v danem trenutku zdel pravilen. Fonološko zavedanje je s pozornostjo močno povezano 

(Yang, Yang in Kang, 2014), kar je eden izmed možnih vzrokov za majhen napredek učenca 4.   

Po treningu je bil opazen tudi pozitiven napredek na področju razvoja strategij, s katerimi so si 

učenci pomagali pri prepoznavanju določenih glasov v besedi (štetje glasov s prsti, ploskanje 

za posamezen glas), saj je pred treningom večina poizkusov temeljila na ugibanju. Strategije so 

pri učencih z učnimi težavami še posebno pomembne, saj jim pomagajo pri izboljšanju učne 

uspešnosti, razvoju metakognicije in večji samostojnosti pri reševanju nalog (Protheroe in 

Clark, 2008).  

 

3. Ali so se zmanjšale razlike v rezultatih preizkusov fonološkega zavedanja med učenci s 

težavami in učenci brez teh težav pri fonološkem zavedanju? 

 

Učenci ES so v svojih dosežkih glede na učence KS napredovali na šestih izmed osmih 

podtestih. Razliko v dosežkih so zmanjšali na področjih prepoznavanja velikih in malih tiskanih 

črk v besedi, prvega in drugega glasu v besedi, slušni sintezi in slušni analizi. Učenci ES v 

primerjavi z učenci KS niso napredovali na področju odstranitve glasu in branja besed. Do 

podobnih rezultatov so prišli tudi Hesketh in sodelavci (2000), ki so v svoji raziskavi ugotovili, 

da so učenci, ki so bili vključeni v trening fonološkega zavedanja, v tej spretnosti bolj 

napredovali od učencev brez težav na področju fonološkega zavedanja, ki v trening niso bili 

vključeni. 

 

Pri naši raziskavi je najbolj viden napredek pri učencih 1 in 2, ki sta glede na začetno stanje 

dosežek v primerjavi z učenci KS izrazito izboljšala.  

 

Z navedenimi rezultati lahko pokažemo, kako uspešen je bil trening fonološkega zavedanja. 

Učenci ES so se po izvedenem treningu po dosežkih na drugem testiranju (T2) skoraj povsem 

približali učencem KS na podtestih na področjih, ki zajemajo zahteve učnega kurikuluma za 

prvi razred. Ti podtesti so: prepoznavanje velikih tiskanih črk ter prepoznavanje prvega in 

zadnjega glasu v besedi. Učenci s težavami na področju fonološkega zavedanja imajo težave 

tudi s hitrostjo povezave glas-črka in poimenovanjem posameznih črk (Blomert in Willems, 

2010). Pri svojem delu v šoli sem pogosto opazil, da se kaže velika razlika na področju 

poznavanja črk med učenci s težavami na fonološkem področju in učenci brez teh težav. V našo 

raziskavo smo male tiskane črke dodali, ker nas je zanimalo, v kolikšni meri so učenci črke 

usvajali v neformalnem okolju in kakšna je razlika v prepoznavanju malih tiskanih črk med 

učenci s fonološkimi težavami in učenci brez teh težav. Predvidevamo, da je neuspeh učencev 

na testiranju malih tiskanih črk tudi posledica fonološkega primanjkljaja, zaradi katerega učenci 

ES v neformalnem okolju niso usvajali malih tiskanih črk. Učenci KS so v tem času male 

tiskane črke in branje besed usvajali že pred obravnavo teh vsebin pri pouku.   

 

Po izvedenem treningu je bilo mogoče opaziti, da so učenci KS postali bolj samozavestni ter 

dobili željo po učenju branja ter do branja in fonološkega zavedanja pridobili bolj pozitiven 

odnos. Tako povratno informacijo so podali tudi učitelji. Lasten napredek na področju 

prepoznavanja glasov v besedi so opazili in potrdili tudi učenci, vendar je bila ta informacija 

pridobljena le verbalno po zaključku treninga. 
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4. ZAKLJUČEK 
 

Branje je proces, katerega razvoj se prične v predšolskem obdobju, traja pa vse do končane 

srednje šole ali pa še dalj. Za uspešno usvajanje branja so pomembne veščine fonološkega 

zavedanja, razvitosti besednjaka, bralne tekočnosti in razumevanja prebranega. Fonološko 

zavedanje je spretnost, ki jo otroci usvajajo že pred učenjem branja. Šele ko otrok razvije 

fonološko zavedanje, lahko nadaljuje z usvajanjem samega branja (Killer, 2006). Če ima otrok 

težave na področju fonološkega zavedanja, se te lahko pokažejo kot otrokovi starosti manj 

primerno razvito fonološko zavedanje, nesposobnost formiranja fonoloških predstav, 

nezmožnost uporabe fonoloških pravil ter težave pri dekodiranju fonoloških informacij 

(Golubovič, 2004). Posledično lahko te težave izrazito vplivajo na sposobnost usvajanja branja. 

Vpliv fonološkega zavedanja na usvajanje branja je odvisen tudi od primarnega jezika, ki ga 

otrok govori. Otroci, ki prihajajo z jezikovnih območij, kjer je zapis besed enostaven, branje 

usvojijo hitreje kot otroci, katerih primarni jezik je kompleksnejši – večje število fonemov 

(Anthony in Francis, 2005; Araujo et. al., 2013). 

 

Glavni namen magistrskega dela je bil oblikovati in preizkusiti trening fonološkega zavedanja 

pri učencih, ki so po oceni učiteljev imeli težave na področju fonološkega zavedanja. Pri 

oblikovanju in izvedbi programa so bili v veliko pomoč oblikovani treningi fonološkega 

zavedanja avtorjev iz tujine.  

 

Pred izvedenim treningom in po njem smo z učenci, ki so bili vključeni v eksperimentalno in 

kontrolno skupino, izvedli testiranje razvitosti fonološkega zavedanja. V trening je bilo 

vključenih 10 učencev, pet s težavami na področju fonološkega zavedanja in pet brez težav na 

področju fonološkega zavedanja. Po izvedenem treningu smo ponovno izvedli teste 

fonološkega zavedanja in test branja besed ter s primerjavo podatkov prvega in drugega 

testiranja ugotovili, kako uspešen je trening bil. Pridobljeni rezultati so pokazali, da so prav vsi 

učenci obeh skupin izboljšali sposobnost fonološkega zavedanja, v fonoloških preizkusih pa se 

je zmanjšala tudi razlika v dosežkih med eksperimentalno in kontrolno skupino.  

 

Z izvedbo diagnostičnega ocenjevanja in treninga smo pridobili izkušnje in znanje, kako 

pomemben je konstanten trening za razvoj specifičnih spretnosti pri učencih ter kako prepoznati 

težave, ki bi lahko vplivale na težave pri usvajanju branja.  

 

Ker je bilo v raziskavo vključenih le 10 otrok, je bil vzorec premajhen za posploševanje 

rezultatov, vseeno pa je bil to pokazatelj pozitivnega vpliva treninga fonološkega zavedanja na 

razvoj fonoloških sposobnosti učencev. Omejitev raziskave sta tudi izbrani skupini, saj v 

kontrolni skupini ni bilo učencev s fonološkimi težavami. V prihodnji raziskavi bi tudi v 

kontrolno skupino lahko vključili učence s težavami na področju fonološkega zavedanja, saj bi 

tako lahko bolj natančno izmerili napredek eksperimentalne skupine. 

 

V prihodnje bi bilo potrebno upoštevati tudi jezikovno okolje, iz katerega učenci prihajajo. 

Tako bi ugotovili, če na razvitost fonološkega zavedanja pri posameznikih vplivajo tudi zunanji 

dejavniki. Smiselno bi bilo preveriti tudi razvitost besedišča. Na podlagi ugotovitev bi lahko 

pripravili ustrezno obliko pomoči, ki bi vsebovala tudi dejavnike in kriterije, ki v naš trening 

niso bili vključeni. Glede na to, da je bila v raziskavo vključena gibalna igra, bi bilo smiselno 

preveriti tudi, kako različni učni stili vplivajo na razvoj fonološkega zavedanja pri uporabi 

»Črkovnega parka«. Avtorji navajajo, da bi se lahko največji napredek pokazal pri učencih s 

prevladujočim kinestetičnim oz. gibalnim učnim stilom, saj ti učenci lahko med učenjem najbolj 

napredujejo, če so vključeni v gibalne igre in dejavnosti (Feldman in McPhee, 2007). Pred 
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naslednjim izvajanjem treninga bi zato lahko pri vseh vključenih učencih najprej preverili, 

kateri je njihov prevladujoči učni stil, nato pa po izvedenem treningu primerjali napredke 

učencev glede na njihove učne stile.  

 

Prav tako bi bilo smiselno test branja besed prilagoditi ter besede napisati le z velikimi tiskanimi 

črkami. Nizki dosežki učencev na podtestu Branje besed so v našem primeru lahko prav 

posledica nepoznavanja malih tiskanih črk, katerih večina učencev ES še ni poznala, v 

primerjavi z učenci KS, ki so v večini male tiskane črke že poznali. 

 

Z natančno narejeno raziskavo in sistematično oblikovanim treningom fonološkega zavedanja 

smo želeli področju specialne in rehabilitacijske pedagogike ponuditi nov trening pomoči, ki 

ga lahko specialni pedagogi uporabijo pri svojem delu. Specialni pedagogi in drugi strokovnjaki 

imajo tako na voljo študijo primera, v kateri je prikazan didaktični pripomoček in trening za 

pomoč učencem s težavami na področju fonološkega zavedanja. Menimo, da bi se 

sistematičnega razvoja fonološkega zavedanja morali lotiti že v predšolskem obdobju, saj bi 

tako z zgodnjo obravnavo lahko pomembno vplivali na preprečevanje oz. zmanjšanje težav pri 

usvajanju branja, ki se lahko pojavijo po vstopu v šolo.  
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