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POVZETEK 

Izguba sluha pusti posledice na različnih področjih človekovega funkcioniranja. Eno 

izmed pomembnih področij je jezik, magistrsko delo pa se osredotoča predvsem na 

zmožnost pripovedovanja zgodbe. Ta zmožnost se pod pogojem znanja jezika razvija 

po slušni poti, ki je pri gluhih in naglušnih otrocih okrnjena. Poleg tega je 

pripovedovanje zgodbe napovedovalec za kasnejšo pismenost ter posledično 

akademsko in socialno uspešnost, kar za gluho in naglušno populacijo predstavlja velik 

problem.  

V teoretičnem delu magistrskega dela so predstavljene značilnosti gluhih in naglušnih 

oseb, njihov jezikovni razvoj ter šolanje. Prikazana je tudi zmožnost pripovedovanja 

zgodbe ter tipičen razvoj te zmožnosti. Poleg tega je razložen koncept elektronske 

interaktivne podpore.  

V empiričnem delu je predstavljena analiza ponovnega pripovedovanja zgodbe pri 

gluhih in naglušnih učencih, starih med sedem in devet let v dveh različnih situacijah, 

in sicer po tradicionalnem načinu posredovanja zgodbe ter po elektronskem načinu 

posredovanja zgodbe.  

Izvedena je bila analiza ponovnega pripovedovanja zgodbe na področju razumevanja, 

jezikovne strukture, strukture zgodbe in psihološke strukture pripovedovanja. 

Ugotovljeno je bilo izboljšanje rezultatov na področju razumevanja, jezikovne strukture 

in strukture zgodbe. Na področju psihološke strukture pripovedovanja pa do želenega 

izboljšanja ni prišlo. Ugotovljene razlike niso statistično pomembne. 

Avtorski izdelek, interaktivna knjiga Kraljična na zrnu graha, predstavlja novost na 

slovenskem surdopedagoškem področju, v magistrskem delu pa je raziskano, v 

kolikšni meri dosega svoj glavni namen – izboljšanje razumevanja in pripovedovanja 

zgodbe pri gluhih in naglušnih učencih. Obenem pa magistrsko delo spodbuja 

strokovne delavce, ki delajo z gluhimi in naglušnimi otroki, k nadaljnjim raziskavam in 

inovacijam. Z razvojem na tem področju lahko dolgoročno vplivamo na pismenost ter 

akademsko in socialno uspešnost gluhih in naglušnih oseb v Sloveniji. 

Ključne besede: gluhi in naglušni, pripovedovanje zgodbe, elektronska knjiga, 

interaktivnost  
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ABSTRACT 

Hearing loss affects the way humans function in different areas in life. One of them is 

surely language. This master’s thesis focuses on the storytelling ability. If a child is 

proficient in a language, this ability develops through the auditory pathway which is 

impaired in children with hearing loss. The storytelling ability can predict future literacy 

levels and can thus indicate the future academic and social success of an individual. 

This showcases an everyday problem for the deaf and hard of hearing. 

In the theoretical part of this master’s thesis, the characteristics of the deaf and hard 

of hearing community, their language development, and their education are presented. 

Furthermore, the storytelling ability and its development are shown. This is followed by 

a brief presentation of the concept of electronic interactive support. 

The empirical part comprises of the storytelling ability analysis of students who are 

deaf and hard of hearing and are aged between seven and nine. The analysis focuses 

on two different situations: story retelling after the storybook reading was traditionally 

mediated and story retelling after the storybook reading was electronically mediated. 

The storytelling ability analysis was performed in different areas, more specifically: 

story comprehension, language structure, story structure and psychological structure. 

The analysis shows an improvement in the following areas: story comprehension, 

language structure and story structure. There was no improvement in psychological 

structure. The determined differences are not statistically significant. 

The interactive book The Princess and the Pea is a novelty in the Slovenian 

surdopedagogical field. This thesis examines to what extent the book reaches its main 

purpose – story comprehension and storytelling improvement in students who are deaf 

and hard of hearing. At the same time, this thesis encourages professionals who work 

with children who are deaf and hard of hearing to advance their research and 

innovations in this area. By developing the storytelling ability of children who are deaf 

and hard of hearing, literacy, academic and social success can be improved. 

Keywords: deaf and hard of hearing, storytelling, electronic book, interactivity  
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1 UVOD 

1.1 GLUHE IN NAGLUŠNE OSEBE 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo gluhoto in naglušnost definira v Kriterijih za 

opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami 

(2015, str. 11): »Naglušni otrok ima povprečno izgubo sluha na govornem področju na 

frekvencah 500, 1.000, 2.000 in 4.000 Hz manj kot 110 dB, gluhi otrok pa več kot 110 

dB. Izguba sluha vpliva na različna področja otrokovega življenja – na 

sporazumevanje, socializacijo, izobraževanje.«  

»Gluhota ali naglušnost je stanje, ki je nepopravljivo in se mu človek lahko le prilagodi« 

(Košir, 2011, str. 96). 

V Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije je po podatkih sekretarja Zveze društev 

gluhih in naglušnih Slovenije od oktobra 2016 včlanjenih 1.330 gluhih in 2.802 

naglušnih oseb. Od tega je 63 članov Zveze društev gluhih in naglušnih, ki so 

uporabniki polževega vsadka, v celoti pa jih je bilo v Sloveniji operiranih približno 350. 

Ocenjujejo, da je v Sloveniji približno 1.500 gluhih in 65.000 naglušnih oseb (M. Juhart, 

elektronska pošta, 18. 10. 2016). 

Skupina gluhih in naglušnih otrok je zelo heterogena. Razlikuje se glede na stopnjo 

izgube sluha; glede na čas, ko je do izgube sluha prišlo, posledično tudi glede na 

doseženo stopnjo in vrsto govornega razvoja; glede na vzrok in vrsto okvare ter glede 

na ožje in širše okolje. Vse to vodi v raznolikost besedne komunikacije, ki jo je otrok 

sposoben prejeti, razumeti in posredovati (Košir, 2011). 

Stopnjo izgube sluha ugotovimo s preizkusi, ki nam dajo informacije o tem, kolikšno 

glasnost določenih frekvenc oseba zaznava. Glede na to se opredeli, ali ima oseba 

lažjo, zmerno, težjo, ali težko naglušnost ali najtežjo oziroma popolno izgubo sluha 

(Hernja idr., 2010). 

Do izgube sluha lahko pride kadarkoli v življenju. Kadar do izgube sluha pride pred 

razvojem govora, govorimo o prelingvalni ali predjezikovni okvari sluha. To obdobje 

zajema starost do drugega oziroma četrtega leta. V tem primeru se posledice izgube 

sluha odražajo neposredno na razvoju jezikovnih zmožnosti. Kadar pa do izgube sluha 

pride po tem, ko je govor že razvit, govorimo o postlingvalni ali postjezikovni okvari 

sluha. Pri dlje časa trajajoči izgubi sluha višje stopnje se posledice lahko izražajo v 

izgovarjavi (Hernja idr., 2010). 

Okvara sluha v otroštvu lahko nastopi zaradi predporodnih, obporodnih ali poporodnih 

vzrokov. Med predporodne spadajo genetski vzroki (približno 50 odstotkov prirojenih 

okvar) in bolezni matere (okužbe s paraziti, bakterijami ali virusi; hormonalne in 

metabolne disfunkcije; zdravila in toksini). K obporodnim vzrokom pa prištevamo 

nedonošenost ali druge obporodne zaplete (poškodba pri porodu, možganska 

krvavitev, pomanjkanje kisika, nekompatibilnost krvnih faktorjev, infekcija). Okvare 
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sluha sicer ne povzroča nedonošenost sama po sebi, temveč nanjo vezani dejavniki 

kot na primer dihalna stiska, infekti … Eden izmed najpogostejših poporodnih vzrokov 

za začasno ali trajno okvaro sluha je vnetje srednjega ušesa, k tej skupini vzrokov pa 

uvrščamo tudi bakterijski meningitis, virusne okužbe, poporodno zlatenico, zdravljenje 

z ototoksičnimi zdravili, poškodbe glave, akustično travmo ter neznane vzroke. V dobi 

odraslosti pa izguba sluha lahko nastopi zaradi vnetja srednjega ušesa, otoskleroze, 

starosti, akustične travme ali bolezni (tumor, poškodba glave, Menierova bolezen, 

nenadna idiopatska izguba sluha) (Hernja idr., 2010). 

Vrsta okvare sluha je odvisna od mesta, kjer je okvara nastala. Glede na to poznamo 

periferne in centralne okvare sluha. Periferna okvara sluha nastane v zunanjem, 

srednjem ali notranjem ušesu. Posledično v možgane pride spremenjena ali 

zmanjšana zvočna informacija. Periferna okvara sluha je lahko prevodna oziroma 

konduktivna, zaznavna oziroma senzorna, ali mešana oziroma kombinirana. Pri 

prevodni oziroma konduktivni okvari sluha gre za spremembe ali drugačnosti v 

zunanjem ali srednjem ušesu zaradi prirojenih nepravilnosti sluhovodov, zamašenega 

sluhovoda, vnetij ali poškodb. Kadar gre za nepravilnosti v delovanju notranjega ušesa, 

govorimo o zaznavni oziroma senzorni okvari sluha. Povzročajo jo nepravilnosti v 

delovanju notranjega ušesa (manjkajoče, slabo delujoče ali celo nedelujoče čutnice 

notranjega ušesa). Centralna ali nevralna okvara sluha nastane v primeru okvare 

slušnega živca, slušne poti ali možganskih centrov za sluh. Okvare sluha se delijo na 

prehodne in trajne. Lahko so enostranske ali obojestranske. V slednjem primeru je 

možno, da je izguba sluha na obeh ušesih enaka ali različna (Hernja idr., 2010). 

Okvara sluha vpliva na celoten razvoj osebnosti, saj je sluh za človeka eden od 

pomembnejših, če ne celo najpomembnejši čut. Posledice so vidne na različnih 

področjih razvoja (Hernja idr., 2010). 

90 odstotkov vsega, kar predšolski otrok ve, je naučenega nehote, prek naključnega 

poslušanja. Pogosto do gluhega ali naglušnega otroka pridejo nepopolni dražljaji, 

nepovezani s situacijo. Otrok jih lahko napačno interpretira ali poveže z napačno vidno 

zaznavo. Tako je v večji ali manjši meri izoliran od naključnih informacij (Hernja idr., 

2010).  

Gluhi in naglušni otroci so prikrajšani za številne izkušnje in priložnosti za učenje ter 

zato slabše razumejo različne situacije. Posledično nimajo dobrega razumevanja 

zakonitosti sveta, obenem pa jim primanjkuje informacij in razlag. Zaradi pomanjkanja 

zgodnje komunikacije v družini lahko pride do socialne nezrelosti. Prav tako so 

možnosti sporazumevanja med slišečimi in gluhimi ali naglušnimi osebami omejene. 

Gluh ali naglušen otrok je pogosto nerazumljen ali osamljen, kar lahko vodi v umikanje, 

zaprtost, depresivnost, agresivnost in podobno. Zaradi izgube sluha je mišljenje gluhih 

in naglušnih oseb osnovano na vidnih komponentah. Izguba sluha pa ne vpliva na 

intelektualno funkcioniranje oseb (Košir, 1999). 

Spremembe v mišljenju, čustvovanju in osebnostnih značilnostih so opazne tudi pri 

osebah, ki izgubljajo sluh v odraslosti (Hernja idr. 2010). 
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Sluh je pomemben tudi za kontrolo in regulacijo gibanja. Gluh ali naglušen otrok ima 

lahko težave v motoričnem razvoju, bodisi zaradi pomanjkanja izkušenj bodisi zaradi 

okvare v srednjem ušesu, kjer leži organ za ravnotežje (Košir, 1999). 

Temeljna težava gluhih in naglušnih oseb je komunikacija. Glede na to se skupina 

razdeli na dva dela: tiste, ki se opredeljujejo za slišeče oz. naglušne in uporabljajo 

verbalni kod sporazumevanja, ter tiste, ki se opredeljujejo za gluhe in uporabljajo 

neverbalni kod sporazumevanja (Košir, 2011).  

Drugačnosti v razvoju gluhega ali naglušnega otroka niso posledica same izgube 

sluha, slabših sposobnosti ali nezmožnosti, pač pa izhajajo iz slabšega razvoja 

komunikacije in jezika (Košir, 1999).   

1.1.1 Jezikovni razvoj pri gluhih in naglušnih osebah 

Razvoj jezika je odvisen od različnih okoliščin (Baker, van den Bogaerde, Pfau in 

Schermer, 2016).  

Na razvoj otrokovega jezika pomembno vpliva izpostavljenost jeziku doma in drugje 

(sorodniki, prijatelji, vrtec) ter čas začetka izpostavljenosti jeziku. Gluh otrok se lahko 

rodi gluhim ali slišečim staršem. Slednje je pogostejše (90–95 %). Če so starši gluhega 

otroka gluhi in uporabljajo znakovni jezik, bo otrok od rojstva izpostavljen znakovnemu 

jeziku in ga bo usvajal kot materni jezik. Gluh otrok slišečih staršev pa bo sprva zaradi 

naravne potrebe po komunikaciji izpostavljen oralnemu besednemu jeziku. Večina 

slišečih staršev pred diagnozo ne pozna znakovnega jezika, lahko pa se vključijo v 

tečaj in na ta način otroku omogočijo komunikacijo prek znakovnega jezika že zelo 

zgodaj. Kljub temu se veliko gluhih otrok slišečih staršev z znakovnim jezikom prvič 

sreča šele ob vključitvi v izobraževanje, pred tem pa sami ustvarjajo znake, izpeljane 

iz gest, ki jih opazujejo v okolici. To posebno obliko komunikacije imenujemo domača 

kretnja (ang. homesign). V tem primeru usvajajo znakovni jezik kot drugi jezik (Baker 

idr., 2016). 

Pomembno je omeniti, da se proces usvajanja znakovnega jezika kot prvega jezika 

razlikuje od usvajanja znakovnega jezika kot drugega jezika. Če je otrok od rojstva 

izpostavljen znakovnemu jeziku, pri usvajanju sodeluje prirojeni aparat za usvajanje 

jezika – enako kot pri usvajanju besednega jezika. Kadar pa se otrok z znakovnim 

jezikom spozna po približno tretjem letu starosti ali je izpostavljenost znakovnemu 

jeziku premajhna, je proces usvajanja podoben usvajanju drugega jezika in posledično 

obstaja manjša verjetnost, da bi otrok dosegel stopnjo kompetentnosti na ravni 

maternega jezika (Baker idr., 2016). 

Gluhi otroci odraščajo v večinski slišeči skupnosti in lahko usvajajo tako znakovni kot 

tudi besedni jezik. Ker sta to jezika različnih modalnosti, tako situacijo imenujemo 

bimodalni bilingvizem. Gluhi otroci, ki se naučijo znakovnega jezika, pravzaprav nimajo 

izbire glede bimodalnega bilingvizma, saj se za uspešno funkcioniranje v večinski 

slišeči skupnosti morajo naučiti tudi večinskega jezika, vsaj v pisni obliki (Baker idr., 

2016). 
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Gluhe in naglušne osebe lahko uporabljajo različne slušne pripomočke, ki pomagajo 

premagovati okvare sluha (Hernja idr., 2010):  

 slušni aparat;  

 kostno vsidrani slušni aparat;  

 slušni pripomoček, ki premaguje prevodne in zaznavne okvare sluha;  

 polžev vsadek;  

 kombinirane slušne pripomočke ali  

 tehnične pripomočke za poslušanje v težjih prostorskih pogojih (na primer: 

sistem ozvočenja, frekvenčno moduliran radijski sistem, infrardeči sistem, 

indukcijska zanka ter aparat za individualno in skupinsko rehabilitacijo). 

Skupni cilj pripomočkov je ojačenje ali omogočanje zvočnega signala na poti do 

poslušalca. Izbira in nastavitev slušnih pripomočkov pa sta odvisna od izgube sluha, 

praga neugodja ob zaznavi zvoka in okolje, v katerem posameznik posluša (Hernja, 

idr., 2010). 

Slušni aparat predpišejo osebam s prevodno ali zaznavno izgubo sluha, pri katerih ni 

možno izboljšanje sluha z zdravili ali operativnim posegom. Kostno vsidrani slušni 

aparat je primeren za osebe s prirojenimi napakami sluhovoda in srednjega ušesa 

obojestransko, za osebe s kroničnim izlivnim vnetjem srednjega ušesa brez možnosti 

uspešnega kirurškega zdravljenja, za osebe, ki se jim je po uporabi slušnega aparata 

razvilo kronično vnetje sluhovodov, ter za osebe z enostransko gluhoto. Polžev vsadek 

pa je namenjen gluhim osebam z nepopravljivo okvaro notranjega ušesa (Zabret in 

Battellino, 2014). 

Polžev vsadek gluhi osebi omogoči boljši dostop do besednega jezika. Posledično sta 

lahko otrokovo razumevanje in produkcija besednega jezika boljša. Še vedno pa se 

otroci s polževim vsadkom med seboj lahko močno razlikujejo. Večina otrok s polževim 

vsadkom ima določene zaostanke v besednem jeziku v primerjavi s slišečimi otroki, 

nekateri imajo še nekaj let po implantaciji zelo omejene zmožnosti besednega jezika 

(Baker idr., 2016). 

Govorno-jezikovni razvoj gluhih in naglušnih otrok je torej odvisen od stopnje izgube 

sluha, pravočasne dodelitve ustreznega slušnega pripomočka, značilnosti 

posameznega otroka ter okolja (Hernja idr., 2010). 

1.1.1.1 Razvoj znakovnega jezika kot maternega jezika 

V številnih državah od leta 1980 za materni jezik Gluhih velja znakovni jezik, besedni 

oralni/pisni jezik pa velja za njihov drugi jezik (Baker idr., 2016). 

Otrok usvaja znakovni jezik po enakih korakih kot besedni jezik, prihaja pa lahko do 

določenih časovnih zamikov (Baker idr., 2016). 

Na začetku je komunikacija tako slišečega kot tudi gluhega otroka usmerjena v obraz 

odraslega ter imitiranje obrazne ekspresije in gibanja ust. Komunikacija poteka 
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predvsem prek očesnega kontakta, obrazne ekspresije, gest, dotika, oralnega govora 

in znakov (Baker idr., 2016). 

S starostjo je otrok vedno bolj zainteresiran za svet okoli sebe ter rad raziskuje 

predmete in ljudi v okolici. Ena izmed komunikacijskih spodbud pri slišečih otrocih je 

ta, da odrasli imitirajo otrokove glasovne sekvence. Temu enakovredno je, ko odrasli 

pri gluhih otrocih imitirajo njihove gibe rok (Baker idr., 2016). 

Tako slišeči kot tudi gluhi otroci med šestim in sedmim mesecem bebljajo oziroma 

ritmično ponavljajo artikulacijske gibe. Kasneje slišeči otroci zaradi povratne slušne 

zanke bebljanje vse bolj prilagajajo maternemu besednemu jeziku ter posnemajo 

zvoke iz okolja, gluhi pa tega ne počnejo (Schick, 2003). 

Pri približno sedmih oziroma osmih mesecih gluhi otroci začnejo proizvajati ritmične 

gibe rok. Nekateri raziskovalci ta pojav enačijo s pojavom glasovnega bebljanja pri 

slišečih otrocih in ga posledično poimenujejo »ročno bebljanje«. Potrebne so nadaljnje 

raziskave, da bi ugotovili, ali se ročno bebljanje pojavlja pri vseh otrocih ali zgolj tistih, 

ki so izpostavljeni znakovnemu jeziku. V slednjem primeru bi ročno bebljanje lahko 

veljajo za predhodnika prvih »pravih« znakov (Baker idr., 2016). 

Pri usvajanju znakovnega jezika je ključnega pomena vidna pozornost, ki se razvije v 

starosti okrog dveh let in pol do treh let. Pri tem imajo pomembno vlogo starši, ki znake 

kažejo počasneje, v otrokovem vidnem polju ter jih večkrat ponovijo (Baker idr., 2016). 

Tako kot slišeči tudi gluhi otroci v začetni fazi razumejo več, kot lahko producirajo 

(Baker idr., 2016). 

Med 12. in 30. mesecem starosti gluhi otroci začnejo proizvajati geste kazanja in 

znake, ki se nanašajo na točno določeno stvar (referenčne znake). Nekateri avtorji 

(Anderson in Reilly, 2002, v Schick, 2003) navajajo pojav prvih prepoznavnih znakov 

že med osmim in desetim mesecem. Prvi znaki se najpogosteje, tako kot pri slišečih 

otrocih, nanašajo na samostalnike (Anderson in Reilly, 2002; Bonvillian idr., 1983; 

Folven in Bonvillian, 1991, v Schick, 2003).  

Na tej stopnji pogosto prihaja do preširokega pojmovanja (na primer: vse majhne živali 

so mačke). Prihaja tudi do napak v izvedbi kretnje – napak v obliki roke, gibanju ali 

lokaciji znaka. Te napake so klasificirane kot jezikovne, saj je otrok fizično sposoben 

proizvesti določeno obliko ali gibanje roke, vendar je ne uporabi pravilno. Prihaja tudi 

do substitucije – ko otrok težjo obliko roke zamenja z lažjo. Zaradi motoričnega razvoja 

se pojavlja tudi proksimalizacija (proizvajanje znaka z delom telesa, ki je bližje trupu), 

na primer: namesto kroženja z dlanmi, otrok zaokroži s celom telesom). Otrok najprej 

razvije kontrolo nad trupom, kasneje rameni, komolci, rokami in nazadnje prsti. Avtorji 

ta pojav enačijo s fonološkim poenostavljanjem pri slišečih otrocih, ko otrok proizvede 

sprednji soglasnik namesto zadnjega, saj je prvo lažje (Baker idr., 2016). 

Pri približno 20. mesecu starosti gluhi otroci začnejo kombinirati dva znaka. Na začetku 

se, tako kot pri slišečih otrocih, komunikacija nanaša na tukaj in zdaj (Baker idr., 2016). 
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Sčasoma otrokove povedi postajajo vse daljše in jezik postaja vse kompleksnejši, 

pričenja pa se tudi usvajanje slovničnih pravil (od 30. meseca do 5. leta). Takrat gluhi 

otroci poleg ročnih znakov pričnejo za boljše izražanje uporabljati še obrazno 

ekspresijo, glavo in vse telo. Otrok se uči uporabe prostora za izražanje slovničnih 

značilnosti, obenem pa se njegovo besedišče širi. V tem obdobju se razvijajo tudi 

pragmatične zmožnosti (Baker idr., 2016). 

Med petim in devetim letom starosti se razvijajo majhne podrobnosti jezika. Slovnica 
in besedišče se vse bolj širita in postajata kompleksnejša. Otrok se takrat nauči tudi 
ročne abecede, ki podpira razvoj pismenosti (Baker idr., 2016). 

1.1.1.2 Razvoj znakovnega jezika kot drugega jezika 

Kadar otroci usvajajo znakovni jezik po približno tretjem letu ali kadar pred to starostjo 

dobivajo zelo malo informacij v znakovnem jeziku, poteka usvajanje znakovnega jezika 

kot usvajanje drugega jezika (Baker idr., 2016). 

Na usvajanje znakovnega jezika kot drugega jezika vpliva čas začetka usvajanja. 

Znano je namreč, da bo otrok, ki usvaja jezik po tretjem letu starosti, imel več težav 

kot otrok, ki jezik usvaja že od rojstva, obenem pa bo imel manj težav kot odrasla 

oseba. Pomembno je tudi, kateri jezik je otrokov prvi jezik, kakšne so otrokove 

jezikovne zmožnosti, ter kolikšna je motivacija za učenje (Baker idr., 2016). 

Otroci, ki znakovni jezik usvajajo kot drugi jezik, imajo težave na področju izvedbe 

neročnih elementov za izražanje in na področju uporabe prostora za izražanje 

slovničnih značilnosti. To so elementi, ki v besednem jeziku niso prisotni. Izvedba 

znakovnega jezika je namreč popolnoma drugačna od izvedbe besednega jezika 

(Baker idr., 2016). 

1.1.1.3 Razvoj besednega jezika 

V primerjavi s slišečimi otroki je razvoj besednega jezika pri gluhih in naglušnih otrocih 

zakasnjen. Naglušen otrok ima 40–60 % slušnih izkušenj slišečega otroka. Zaradi 

premajhne izpostavljenosti slušnim dražljajem lahko pri gluhih in naglušnih otrocih 

prihaja do dolgotrajnih težav z učenjem besednega jezika (Blamey, 2003).  

Na razvoj besednega jezika ne vpliva le stopnja izgube sluha, pač pa tudi neverbalna 

inteligenca, podpora družine ter odnos do govora in komunikacije (Geers in Moorg, 

1987, v Blamey, 2003). Pomembno je tudi, da je izguba sluha čim prej zaznana in 

primerno obravnavana. Na ta način otrok prek jačanja zvoka, zagotavljanja priložnosti 

za poslušanje in čim zgodnejšega učenja dobi čim več slušnih izkušenj (Blamey, 

2003). 

Pridobivanje fonemov se pri gluhih in naglušnih otrocih pojavi kasneje kot pri slišečih, 

poleg tega pa le redko pridobijo celoten fonetični repertoar. Pomembno je omeniti, da 

so na tem področju razlike med posamezniki velike (Blamey, 2003). 

Na splošno velja, da gluhi in naglušni otroci dlje časa ostanejo na stopnji vokalizacije. 

Poleg tega dlje časa in v večjih količinah posnemajo izgovarjavo odraslih. Za prehod 
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iz enobesednega na dvobesedno izražanje potrebujejo več časa. Tudi ko razumejo 

slišano, običajno proizvajajo krajše in nepopolne izjave, njihovo besedišče pa se širi 

počasneje. Aktivno in pasivno besedišče sta skromna, kar pomembno vpliva na razvoj 

slovnice in posledično tudi na njeno razumevanje. Zaradi daljšega procesiranja prihaja 

tudi do težav s priklicem. Težave jim povzročajo nadrejeni in abstraktni pojmi, 

metafore, fraze in nasprotja, poleg tega pa skladnja stavkov ni avtomatizirana (Hernja 

idr., 2010).  

V zadnjih desetletjih se je potencial gluhih oseb za razvoj in uporabo besednega jezika 

povečal. Razlog za to leži v izboljšanju na področju tehnologije (presejalni testi, 

pripomočki) in izobraževanja (zgodnja intervencija, več informacij o vlogi sluha za 

jezikovne zmožnosti). Rezultati nekaterih študij kažejo, da se razvoj jezika pri otroku 

po implantaciji polževega vsadka nadaljuje z običajnim tempom, druge raziskave pa 

kažejo na počasnejši tempo (60 % običajnega). Znanje besednega jezika je ključnega 

pomena za priložnosti na otrokovem izobraževalnem, kulturnem, socialnem in 

poklicnem področju (Blamey, 2003). 

1.1.2 Gluhi in naglušni otroci v šoli 

V Sloveniji so gluhi in naglušni otroci lahko vključeni v redne vrtce, osnovne šole in 

srednje šole; v redne vrtce in šole ob specialno pedagoški podpori ali v specializirane 

zavode, kjer obiskujejo šolo s prilagojenim programom (Schmidt in Čagran, 2006). 

Izbira šolanja za gluhe in naglušne otroke je zelo individualna in odvisna od značilnosti 

posameznega otroka. Končna odločitev je prepuščena staršem in kasneje 

posameznikom. V šolskem letu 2015/2016 se je približno tri četrtine vseh šoloobveznih 

gluhih in naglušnih otrok šolalo v inkluziji, ena četrtina pa v zavodih (Grošelj, 2016). 

V Sloveniji delujejo trije šolski centri za gluhe in naglušne osebe: 

- Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, 

- Center za sluh in govor Maribor ter 

- Center za korekcijo govora in sluha Portorož. 

Vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami poleg osnovnih 

zakonov o vzgoji in izobraževanju ureja še Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami (2011). Leta 2002 je bil sprejet tudi Zakon o uporabi slovenskega 

znakovnega jezika, ki gluhim in naglušnim osebam omogoča uporabo njihovega jezika 

v vseh javnih ustanovah, tudi v izobraževanju. 

Na Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana poučujejo gluhi in slišeči učitelji, ki poleg 

slovenskega besednega jezika uporabljajo tudi slovenski znakovni jezik. Poleg tega so 

v ustanovi zaposleni tudi tolmači znakovnega jezika (Grošelj, 2016). 

V okviru poučevanja gluhih in naglušnih učencev se pojavljajo trije različni pristopi: 

avditivno-oralni, totalni komunikacijski ter bilingvalni/bikulturni pristop (Schmidt in 

Čagran, 2006). 
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Avditivno-oralni pristop poudarja rabo oralnega govora, poslušanje in branje z ustnic 

ter na ta način gluhe in naglušne osebe približuje slišečim osebam. Podpira uporabo 

slušnih pripomočkov ter izpostavlja pomembnost zgodnjega odkrivanja, saj naj bi bili 

glede na raziskave otroci, pri katerih se v zgodnjem otroštvu vzpodbuja ostanke sluha 

ter se jih uči besednega govora, v življenju samostojni in aktivni člani skupnosti 

(Schmidt in Čagran, 2006).  

Totalni komunikacijski pristop združuje glasovni govor in znakovni jezik. V okviru tega 

pristopa je okolje popolnoma prilagojeno gluhi ali naglušni osebi. Glavni namen je 

razvoj vseh potencialov učenca v največji meri (Schmidt in Čagran, 2006). 

Tretji, bilingvalni ali bikulturni pristop zagovarja znakovni jezik kot materni jezik gluhih 

oseb, večinski besedni jezik pa (s poudarkom na pisani besedi) kot drugi jezik. Temelji 

na predpostavki, da je znakovni jezik najboljša osnova za kasnejše učenje branja, 

pisanja ter oralnega govora (Schmidt in Čagran, 2006). 

Za usposabljanje gluhih oseb se v Sloveniji uporablja predvsem bilingvalni pristop 

(Schmidt in Čagran, 2006). 

V času šolanja so gluhim in naglušnim učencem omogočene določene prilagoditve, ki 

se nanašajo na tehnične pogoje (komunikacijski pripomočki, vizualizacija 

komunikacije, učila in učna sredstva), kadrovske pogoje (novi strokovnjaki ter 

razporejanje odgovornosti na več oseb) in kurikularne pogoje (trajanje, organizacija in 

način dela) (Košir, 2011). Cilj tovrstnih prilagoditev je omogočiti gluhemu ali 

naglušnemu otroku, da glede na svoje zmožnosti zaznavanja zvoka optimalno 

sodeluje, razvija spretnosti, pridobiva znanje, ga izkazuje ter se počuti sprejetega 

(Hernja idr., 2010). 

Pozorni moramo biti na otrokove komunikacijske potrebe ter svojo komunikacijo 

prilagajati posameznemu otroku. Pomembno je poznati, opazovati in spremljati 

otrokovo poslušanje, saj je odvisno od fiziološkega in psihičnega stanja vsakega 

posameznika ter delovanja slušnih pripomočkov. Priporočeno je, da govorimo z 

nekoliko počasnejšim tempom ter delamo daljše premore. Poleg tega si ne zakrivamo 

ust ter se ne premikamo po učilnici. Pri tem prilagajamo besedišče, oblikujemo krajše, 

enoznačne izjave ter preverjamo razumevanje. Priporočen je multisenzorni pristop ter 

raba neverbalnih pripomočkov, na primer slik, grafov, videoposnetkov, miselnih 

vzorcev, predmetov in napisov (Hernja idr., 2010). 

Za lajšanje poslušanja in govora je treba zagotoviti ustrezne akustične pogoje v 

prostoru. Z razdaljo glasnost zvoka upada, zato je priporočeno, da gluh ali naglušen 

otrok sedi v prvi ali drugi vrsti. Vpliv hrupa iz okolja je v tem primeru manjši, učitelj pa 

lažje preveri, če otrok sledi razlagi. Otrok lahko učiteljev govor tudi odgleduje, zato je 

pomembno, da je učitelj z obrazom obrnjen proti otroku ter je primerno osvetljen 

(Hernja idr., 2010). 

Čeprav nekateri otroci uporabljajo slušne pripomočke, se moramo zavedati, da je 

kakovost poslušanja vseeno spremenjena. Hrup predstavlja veliko težavo za 
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komunikacijo, razumevanje govora in pridobivanje znanja. Vire hrupa moramo 

nadzorovati tako znotraj (učenci, električna oprema, stoli in mize, odmev) kot tudi zunaj 

(hodniki, promet, igrišče, stroji) prostora. Pomagamo si z materiali, ki vpijajo ali 

razpršijo zvok, z razporeditvijo prostorov ter tako, da ozaveščamo otroke o glasnosti 

in hrupu (Hernja idr., 2010). 

Pomembne so tudi prilagoditve pri organizaciji dela. Strokovni delavec, ki bo poučeval 

gluhega ali naglušnega otroka, mora imeti ustrezna znanja o gluhoti in naglušnosti. 

Poslušanje je za gluhe in naglušne otroke zelo naporno, zato je treba načrtovati urnik 

tako, da zahtevnejši predmeti potekajo že na začetku dneva. Koristno je tudi 

izmenjevanje predmetov, ki so slušno zahtevni, ter tistih, ki ne zahtevajo tolikšne 

usmerjenosti na besedno podane informacije (Hernja idr., 2010). 

Poleg tega da spremenimo način posredovanja znanja, moramo prilagoditi tudi 

procese ustnega in pisnega preverjanja in ocenjevanja znanja. Uporabiti je treba 

takšno preverjanje, pri katerem se učenec najlažje izraža ter pokaže največ znanja. 

Zavedati se moramo, da ima otrok lahko težave z razumevanjem vprašanj in navodil, 

z oblikovanjem besednih odgovorov, lahko ima zmanjšan obseg slušne pozornosti ter 

pasivnega znanja, skromnejše besedišče, slabše razumljivo izgovarjavo in podobno. 

Zato je pomembno, da preverjamo in ocenjujemo znanje vsebin, in ne razumevanja 

vprašanj, obsega besedišča, izgovarjave ali slovnične ustreznosti. Preverjanja in 

ocenjevanja znanja naj bi bila napovedana in medpredmetno usklajena, izvajala pa naj 

bi se v mirnem okolju in otroci naj bi zanje imeli dovolj časa.. Priporočljivo je, da so 

naloge in vprašanja jasna, kratka in enoznačna (Hernja idr., 2010). 

Večina gluhih in naglušnih otrok ima težave na področju jezika in pismenosti. Gluhi in 

naglušni otroci na področju branja dosegajo nižjo raven v primerjavi s slišečimi vrstniki 

(Morere, 2010). 

V Sloveniji je Irena Dornik (2009) opravila raziskavo o bralni pismenosti gluhih in 

naglušnih mladostnikov. Ugotovila je, da gluhi mladostniki berejo manj pogosto in manj 

kakovostno. Pri branju se bolj osredotočajo na dekodiranje besed in stavkov kot na 

pomen besedila. Pri tem se zavedajo, da imajo težave pri bralnem razumevanju. 

Nekateri gluhi mladostniki ostanejo na stopnji dekodiranja in pravega branja z 

razumevanjem nikoli ne usvojijo. 

Sama gluhota pa ni glavni vzrok za slabo pismenost. Zelo pomemben je ustrezen način 

poučevanja pismenosti in spodbude (Kulovec, 2004 v Dornik, 2009; Morere, 2010). 

Poleg tega na pismenost vplivajo tudi pričakovanja učiteljev in staršev, motivacija 

(Morere, 2010), dodatne motnje ter samoiniciativa pri branju (Kulovec, 2004 v Dornik, 

2009).  

Znakovni jeziki so kompleksni, vendar na drugačen način kot besedni jeziki. Ne 

odražajo fonologije besednih jezikov in nimajo povezave z odnosom črka : zvok, ki je 

pomemben vidik dekodiranja. Otrok za branje in pisanje mora obvladati besedni jezik 

(leksiko, semantiko, morfologijo, sintakso). Branje in pisanje sta namreč sekundarni 

veščini, ki sta močno odvisni od primarnih veščin – govora in razumevanja jezika 
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(Morere, 2010). Otroci se s težavo naučijo brati v jeziku, ki ga ne obvladajo dobro 

(Perfetti in Sandak, 2000, v Morere, 2010). 

Tudi učni in šolski dosežki gluhih in naglušnih oseb so nižji od povprečnih dosežkov 

pri slišečih učencih (Dornik, 2009). Gluhi v Sloveniji v povprečju med vsemi osebami s 

posebnimi potrebami dosegajo najnižjo izobrazbeno raven. 32 % gluhih ima končano 

največ osnovno šolo, 57 % največ poklicno šolo, 10 % največ srednjo strokovno šolo, 

1 % pa jih doseže višjo oz. visoko izobrazbo. To močno vpliva na njihove zaposlitvene 

možnosti in socialno-ekonomski status (Redžepovič in Juhart, 2011). 

Ker je pismenost pogojena z jezikovnim razvojem, je pomembna zgodnja 

logopedsko-surdopedagoška intervencija, ki zagotavlja optimalen jezikovni razvoj 

(Morere, 2010). Posledično lahko vplivamo na učne in šolske dosežke gluhih in 

naglušnih otrok ter kasnejšo izobrazbo, zaposlitvene možnosti in socialno-ekonomski 

status. 

1.1.2.1 Branje gluhim in naglušnim otrokom 

Z intervencijo moramo začeti zgodaj, še preden se otrok uči branja. Dokler otrok ne 

bere zgodb samostojno, veliko vlogo pri razvoju jezika in pismenosti predstavlja glasno 

branje s strani odraslih. Glasno branje zgodb vpliva na učenje otrok in jim pomaga 

uvideti strukture in funkcije besednega jezika (Segers, Takke in Verhoeven, 2004). 

Pomembno vpliva tudi na večanje besedišča (Bus, van IJzedoorn in Pellegrini, 1995, 

v Segers, Takke in Verhoeven, 2004). 

Anderson, E. H. Hiebert, J. A. Scott in Wilkinson (1985) glasno branje otrokom označijo 

za najpomembnejšo aktivnost za grajenje znanja, ki je potrebno za uspešno branje. To 

je še posebej pomembno v predšolskem obdobju. Učinki so večji, kadar je otrok pri 

branju aktiven, diskutira o zgodbi, identificira črke in besede v besedilu ter se pogovarja 

o pomenu različnih besed.  

Glasno branje lahko za otroke predstavlja osnovo za povezavo branja z užitkom. Poleg 

tega se ob glasnem branju oblikuje novo znanje, aktivira nova shema in reaktivira stara 

shema organizacije znanja. Obenem otroci razvijajo nove koncepte o tisku, besedišču 

in slovnici ter širijo svoje jezikovno znanje. S poslušanjem glasnega branja se tudi 

seznanjajo z vzornim bralcem, ne nazadnje pa razvijejo občutek za zgodbe ter različne 

strukture (Andrews, 2012). 

Koristi glasnega branja, na katere kažejo rezultati raziskav pri slišečih otrocih, nam 

pomagajo tudi pri razumevanju koristi glasnega branja gluhim in naglušnim otrokom. 

Glasno branje namreč zagotavlja podporo na mnogih področjih, ki gluhim in naglušnim 

predstavljajo največje ovire. To so besedišče, dekontekstualiziran jezik, tekočnost, 

razumevanje, sintaksa, semantika in jezikovne zmožnosti na splošno (Brankatelli, 

2008). 

Branje gluhim in naglušnim otrokom, katerih primarni način komunikacije je znakovni 

jezik, se razlikuje od glasnega branja slišečim otrokom in ga v literaturi pogosto 



11 
 

imenujejo kretanje zgodb (ang. storysigning) (Nover in Andrews, 1998, v Andrews, 

2012). 

Za gluhe in naglušne otroke, katerih primarni način komunikacije je znakovni jezik, se 

je kot najbolj učinkovita izkazala uporaba znakovnega jezika kot semantičnega mostu 

ter uporaba znakovnega jezika, prstnega črkovanja in pisanja kot orodja za analizo 

besedila v večinskem jeziku (Andrews, 2012). Kretanje zgodb omogoča, da gluh otrok 

povezuje branje z užitkom. Razvijajo se koncepti o kretnjah in sintaksi znakovnega 

jezika, širi pa se tudi otrokov pojmovni depozit. Otrok tako spozna različne stile kretanja 

in zgodb ter posledično razvije občutek za zgodbe. Motivira ga, da tudi sam kreta 

zgodbe. S pomočjo kretanja zgodbe gluhemu otroku lahko omogočimo dostop do 

kompleksih idej. Otrok lahko te ideje poveže z drugim jezikom, na primer besednim 

slovenskim in na ta način se ustvarja jezikovni most (Nover in Andrews, 1998, v 

Andrews, 2002). 

Eno izmed ovir za kretanje zgodb gluhim in naglušnim otrokom predstavljajo omejene 

zmožnosti znakovnega jezika s strani staršev. Ker se lahko počutijo manj 

kompetentne, pogosto ne delijo užitkov branja z otrokom. Vygotsky (1978, v Mueller in 

Hurtig, 2010) je trdil, da učenje poteka v socialnih interakcijah. Iz tega lahko sklepamo, 

da skupno branje oziroma kretanje zgodbe predstavlja socialno interakcijo in spodbuja 

razvoj branja. Jezikovno oviro med gluhim in naglušnim otrokom ter njegovim slišečim 

staršem bi lahko zmanjšali s pomočjo tehnologije, na primer elektronske knjige, v kateri 

zgodbo kreta gluha oseba (Mueller in Hurtig, 2010). 

1.2 PRIPOVEDOVANJE ZGODBE 

Pripovedovanje zgodbe je v širokem smislu fiktivna ali resnična govorjena (ali 

zapisana) upodobitev časovno in vzročno povezanih dogodkov, ki so osredotočeni na 

določeno temo in skupaj oblikujejo popolno celoto (Bourdreau, 2007; Kavanaugh in 

Engel, 1998; Nelson, 1996, v Mäkinen, 2014). 

Pripovedovanje zgodbe je pragmatična zmožnost, ki zahteva dekontekstualizacijo 

vsebine in jezika. To pomeni, da se otrok nanaša na osebe, predmete in dogodke, ki 

niso povezane z njegovo neposredno izkušnjo, pri tem pa je povedano logično 

povezano s pomočjo slovničnih pravil ter rabo različnih pridevnikov, prislovov in 

veznikov (Karmiloff in Karmiloff-Smith, 2001; Wray in Medwell, 2002, v Marjanovič 

Umek, Fekonja Peklaj in Podlesek, 2010). 

Bolj strukturno definicijo podajata Labov in Waletzky (1997), ko za pripoved označita 

katerokoli zaporedje stavkov, ki vsebuje vsaj en časovni veznik. 

J. A. Hudson in L. R. Shapiro (1991) pripovedovanje zgodbe definirata kot kognitivno 

in jezikovno nalogo, ki vključuje tudi spomin ter splošno znanje o dogodkih, ljudeh, 

socialnih interakcijah, strukturnih karakteristikah različnih pripovednih žanrov, znanje 

o glagolskih časih in veznikih in vedenje o poslušalčevih potrebah. Pripovedovalec 
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mora imeti določeno besedno ali nebesedno jezikovno znanje ter mora za uspešno 

pripoved ustrezno uravnavati omenjene zmožnosti. 

Prek pripovedovanja zgodb otroci (Engel, 1995): 

 osmišljajo dogodke,  

 rešujejo probleme,  

 razvijajo logično mišljenje,  

 samozavedanje, 

 pismenost,  

 raziskujejo čustveni svet,  

 se vključujejo v svojo kulturo, 

 širijo socialni svet,  

 razvijajo oralni jezik (Morrow, 1985).  

 

Poleg vsega naštetega pa je pripovedovanje zgodbe ustvarjalno dejanje, ki omogoča 

otroku, da s pomočjo domišljije oblikuje svoj svet. Otrokova pripoved nam da vpogled 

v njegovo doživljanje sveta, misli in občutke (Engel, 1995). 

Pripovedovanje zgodbe zaradi naslednjih procesov, ki jih opisujeta Bruner in J. 

Lucariello (1989, v Engel, 1995), olajša razumevanje in osmišljanje dogodkov: 

 sekvencioniranje (urejanje dogodkov v zaporedje),  

 kanonikalizacija (razlikovanje med tipičnimi in netipičnimi dogodki z uporabo 

ustreznih izrazov (na primer: včasih, ponavadi),  

 zavzemanje perspektive, 

 intencionalizacija (pripis cilja in čustev osebam v zgodbi) in  

 metakomentiranje (komentiranje pomena celotne zgodbe).  

 

Pripovedovanje zgodbe se močno povezuje tudi s spoznavnim razvojem otroka, še 

posebej z razvojem teorije uma (Baldock, 2006, v Marjanovič Umek idr., 2010). Ta 

odnos je zapleten in vzajemen. Otrok z bolj razvitimi sporazumevalnimi zmožnostmi 

se lahko učinkoviteje vključuje v pogovor z drugimi osebami in to pripomore k razvoju 

teorije uma. Hkrati pa teorija uma (razumevanje, da imajo drugi ljudje lastno 

razmišljanje) spodbuja priklic preteklih dogodkov pri otroku (Kleinknecht in Beike, 

2004, v Marjanovič Umek idr., 2010). Teorija uma in pripovedovanje zgodbe sta 

povezana tudi z zmožnostjo decentriranja mišljenja, zavzemanja perspektive drugega, 

razumevanja govora drugih ter rabo metafor (Baldock, 2006 v Marjanovič Umek idr., 

2010).  

Ob pripovedovanju zgodb otrok spoznava razumski, logični svet ter ob tem razvija 

zavedanje o poteku stvari v realnem svetu, o zaporedju dogodkov (Bruner, 1990, v 

Engel, 1995). Prek pripovedovanja zgodb otrok rešuje tudi probleme, na začetku 

osnovne, s časom pa vedno kompleksnejše (Engel, 1995). 
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S pripovedovanjem zgodb otrok ves čas razvija samozavedanje, naj bo to 

pripovedovanje lastnih izkušenj ali izmišljenih zgodb. Izmišljotina je pri pripovedovanju 

enako pomembna kot priklic. Otroci namreč za posredovanje njim pomembnih stvari 

med seboj združijo resnične izkušnje in domišljijo (Engel, 1995). Susan Engel (1995, 

str. 14) pravi, da »smo zgodbe, ki jih pripovedujemo«, saj ob pripovedovanju zgodb 

otrok ne razvija le svojih zmožnosti, ampak gradi nabor zgodb, ki prispevajo k lastni 

življenjski zgodbi in samoreprezentaciji. Pravi, da je pripovedovanje zgodb eden izmed 

ključnih simbolnih procesov, med katerim doživljamo samega sebe. 

Zmožnost pripovedovanja zgodbe predstavlja most do pismenosti (Hedberg in Westby, 

1993, v Stadler in Ward, 2005). Pri pripovedovanju zgodbe namreč sodelujejo podobne 

zmožnosti kot pri branju. Tako se otroci, ki v zgodnjem obdobju pripovedujejo bolj 

strukturirane pripovedi, kasneje naučijo brati v tipičnem časovnem okviru. Odnos med 

pripovedovanjem zgodbe in pismenostjo pa ni enostranski. Boljši bralci posledično raje 

in več berejo, se spoznavajo z različnimi tipi pripovedi in na ta način nadgrajujejo 

zmožnost pripovedovanja zgodbe (Crosson in Geers, 2001). 

Poleg tega zmožnost pripovedovanja zgodbe napoveduje akademske uspehe (Bishop 

in Edmundson, 1987, v Stadler in Ward, 2005). Zmožnosti pripovedovanja so 

ključnega pomena za uspeh na akademskem področju, saj je večina navodil in 

materialov s strani učitelja podana učencem na tej ravni (Crosson in Geers, 2001). 

Zgodbe so del našega vsakdanjika. Z njimi pravzaprav vodimo in oblikujemo svoje 

doživljanje življenja, prek zgodb komuniciramo z drugimi in z njimi vzpostavljamo 

odnose. Spoznavamo tudi čustveni vidik ljudi (Engel, 1995). 

Čeprav je pripovedovanje zgodbe nekako univerzalno, se med kulturami razlikuje. 

Tako se s poslušanjem in pripovedovanjem zgodb otrok uči načina pripovedovanja 

zgodb v svoji kulturi in se prek tega v slednjo tudi vključuje. Poleg tega otrok s 

pripovedovanjem zgodb (posebno tistih osebne narave) ustvarja in razvija prijateljske 

vezi (Engel, 1995). Med pripovedovanjem zgodbe mora otrok ves čas ocenjevati 

poslušalčeve misli, znanje in občutke ter temu primerno oblikovati zgodbo (Carmiol in 

Sparks, 2014). Kot omenja Bruner (1990, v Engel, 1995), prek zgodb postanemo del 

socialnega sveta. 

Prav tako lahko s pomočjo pripovedovanja zgodbe olajšamo razvoj oralnega jezika 

(Morrow, 1985). Pripovedovanje zgodbe namreč zahteva kompleksnejši jezik kot 

vsakdanji pogovori. Da bo poslušalec, ki na določenem dogodku ni bil prisoten, 

situacijo dobro razumel, mora pripovedovalec uporabljati ustrezno in jasno besedišče. 

Na ta način otrok dobi priložnost, da razvije višjo stopnjo jezikovnih zmožnosti, še 

preden postane bralec (Stadler in Ward, 2005). 

Za razvoj zmožnosti pripovedovanja zgodbe so poleg znanja besednega ali 

nebesednega jezika pomembne naslednje osnovne zmožnosti otroka (Baldock, 2006, 

v Marjanovič Umek idr., 2010):  

 razumevanje in oblikovanje časovno strukturiranega zaporedja dogodkov; 
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 razumevanje minevanja časa ter zaznavanje časa, ki ni povezan le z rutino ali 

ponavljajočimi se dejavnostmi; 

 razumevanje vzročnih povezav med dogodki; 

 razumevanje, da je zgodba izražena z določene perspektive in da imajo različni 

liki v zgodbi lahko različen pogled na dogodke;  

 upoštevanje pravil, ki so značilna za zgodbo v določeni kulturi. 

 

J. A. Hudson in L. R. Shapiro (1991) navajata štiri vrste znanja, ki so pomembne za 

otrokovo pripovedovanje zgodbe: vsebinsko, strukturno in mikrojezikovno znanje ter 

poznavanje konteksta. 

Vsebinsko znanje vključuje spomin, znanje o pogostih tipih socialnih interakcij ter 

posplošene predstave dogodkov. Strukturno znanje (tudi makrolingvistično znanje) 

predstavlja koherenco, kar pomeni, da mora otrok informacije urediti v logično 

zaporedje, ki je smiselno tudi za poslušalca. Različni tipi pripovedi vsebujejo različne 

strukturne komponente. Otrok mora uporabiti, prilagajati in med seboj pravilno 

povezovati tudi ustrezne zaimke, čas ter anafore, kar avtorici imenujeta mikrojezikovno 

znanje. Pomembno je tudi kontekstualno znanje, ki predstavlja vedenje o funkciji 

pripovedi v določenem kontekstu (Hudson in Shapiro, 1991). 

Poleg dobro razvitih govorno-jezikovnih in pragmatičnih zmožnostih pa so za razvoj 

zmožnosti pripovedovanja zgodbe po različnih raziskavah (npr. Bus, van IJzendoorn 

in Pellegrini, 1995; Cairney, 2003; Fekonja, Marjanovič Umek in Kranjc, 2009; 

Marjanovič Umek, Podlesek in Fekonja, 2005; Robbins in Ehri, 1994; Sénéchal in 

LeFevre, 2002; Silvén, Ahtola in Niemi, 2003; Wray in Medwell, 2002, v Marjanovič 

Umek idr., 2010) pomembne tudi značilnosti okolja, v katerem otrok odrašča, na 

primer: kakovost spodbud, ki jih otrok prejema v družinskem okolju (število knjig, 

skupno branje in njegove značilnosti, obiskovanje kulturnih prireditev in spodbujanje 

zgodnje pismenosti), ter izobrazba staršev. Poleg tega pa na raven pripovedovanja 

zgodbe vplivajo tudi drugi pogoji, kot so na primer vsebina in vrsta ilustracij, začetek 

zgodbe ter otrokovo razpoloženje v času pripovedovanja (Marjanovič Umek, Fekonja 

in Kranjc, 2004). 

1.2.1 Pripovedovanje zgodbe kot klinično orodje 

Pripovedovanje zgodbe je eden izmed najbolj bogatih virov informacij o človekovem 

govoru in jeziku, obenem pa je tudi zanimiv in veljaven način za merjenje 

komunikacijskih kompetenc (Botting, 2002). 

Nicola Botting (2002) navaja tri razloge, s katerimi podkrepi trditev, da zmožnost 

pripovedovanja zgodbe služi kot klinično orodje: 

- Za zmožnost pripovedovanja zgodbe so bili pridobljeni ustrezni normativni 

podatki, ki omogočajo primerjavo zmožnosti med različnimi otroki in čez čas. 
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- Zmožnost pripovedovanja zgodbe je povezana s kasnejšo pismenostjo. Tako 

lahko strokovnjaki na podlagi pripovedovanja zgodbe predvidijo tveganje za 

težave s pismenostjo in nudijo ustrezno pomoč. 

- Pripovedovanje zgodbe je pragmatična zmožnost, ki omogoča razlikovanje med 

različnimi podskupinami otrok s komunikacijskimi težavami ter njihovimi vrstniki. 

Ocenjevanje pripovedovanja zgodbe je orodje, ki je po eni strani dovolj strukturirano, 

da omogoča primerjavo med otroki, po drugi strani pa je dovolj naravno, da odraža 

pogovorni stil in napake znotraj tega stila (Botting, 2002). 

1.2.1.1 Pridobivanje vzorca 

Za analizo pripovedovanja obstajajo različni načini pridobivanja vzorca. 

Otroka moramo motivirati, da bo proizvedel pripoved, ki bo točno izrazila njegove 

zmožnosti (Curenton in Lucas, 2007). 

Narava ocenjevanja je močno odvisna od starosti, govorno-jezikovnih zmožnosti, 

interesov in spola ocenjevanega (Hedberg in Stoel-Gammon, 1986). 

Na podlagi tega se moramo odločiti, kako bo otrok podal svojo pripoved (Hedberg in 

Stoel-Gammon, 1986): 

a) oralno, 

b) pisno, 

c) v kretnjah. 

 

Če bo pripovedoval oralno, se moramo odločiti, ali potrebujemo le zvočni ali tudi 

videoposnetek (Hedberg in Stoel-Gammon, 1986). Ocenjevanje oralnega besednega 

jezika zahteva govorno percepcijo, govorno produkcijo ali oboje. Na splošno, še 

posebej pa pri gluhih in naglušnih osebah, je pri tem težko razločiti vpliv senzornih, 

kognitivnih in motoričnih procesov (Blamey, 2003). 

Za ocenjevanje pripovedovanja zgodbe lahko gluh in naglušen otrok poda zgodbo tudi 

prek znakovnega jezika (Crosson in Geers, 2001). Nikolopoulos, H. Lloys, H. 

Starczewski in C. Gallaway (2003) trdijo, da bi moralo biti otrokovo pripovedovanje 

zgodbe ocenjeno neodvisno od njegovega prevladujočega načina komunikacije. Tako 

otrok lahko pripoveduje zgodbo v tisti modaliteti, v kateri se počuti samozavestneje. 

Nato se moramo odločiti, kakšen tip pripovedovanja bomo analizirali (Curenton in 

Lucas, 2007; Hudson in Shapiro, 1991): 

a) avtobiografsko pripoved, 

b) scenarijsko pripoved, 

c) domišljijsko pripoved. 
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Izmed naštetih otroci najprej pripovedujejo avtobiografske pripovedi, s katerimi delijo 

svoje izkušnje. Tovrstne pripovedi lahko pridobimo s spraševanjem otroka o času, ko 

je občutil določena čustva (Curenton in Wilson, 2003, v Curenton in Lucas, 2007), ali 

o času, ko se mu je zgodilo nekaj pomembnega (na primer: »Si že kdaj imel zlomljeno 

roko? Povej mi, kaj se je zgodilo.«) (McCabe, 1997, v Curenton in Lucas, 2007). 

Prek scenarijskih pripovedi lahko ocenimo otrokove zmožnosti pripovedovanja o 

dogodkih, ki si sledijo v logičnem časovnem zaporedju (Curenton in Lucas, 2007). Za 

produkcijo tovrstnih pripovedi mora otrok imeti splošno znanje o dogodkih. Služijo 

razlagi, podajanju navodil in usmerjanju dejanj ter morajo biti informativne (Hudson in 

Shapiro, 1991). To je na primer opis rutinskih dogodkov (nakupovanje, obisk pri 

zdravniku, jutranja rutina) ali opis izdelave določene stvari (na primer čaja) (Curenton 

in Lucas, 2007). Pri tem obstaja možnost, da bo otrok povedal bodisi preveč bodisi 

premalo informacij, zato D. Hughes, L. McGillivray in Schmidek (1997, v Curenton in 

Lucas, 2007) predlagajo, da otroku določimo število želenih informacij (na primer: 

»Povej mi pet stvari, ki se zgodijo, ko prideš k zdravniku«.). Situacijo lahko še olajšamo 

tako, da otroka postavimo v določeno situacijo (na primer: »Pretvarjaj se, da se 

pogovarjaš z nekom, ki še nikoli ni bil pri zdravniku.«) (Curenton in Lucas, 2007). 

Tretji tip pripovedovanja so domišljijske pripovedi. Pri tem mora otrok uspešno sestaviti 

zgodbo, ki temelji na dogodkih, ki so psihološko povezani z nastopajočimi osebami. 

Domišljijsko pripovedovanje ima podobno obliko kot pravljice, miti in basni. Je pogost 

tip pripovedovanja za ocenjevanje (Curenton in Lucas, 2007). 

Izbrati moramo tudi tehniko pridobivanja vzorca, najsi bo to (Curenton in Lucas, 2007): 

a) ustvarjanje zgodbe oz. spontano pripovedovanje ali 

b) ponovno pripovedovanje. 

 

Kot nam pove že ime samo, pri prvi tehniki otrok ustvari zgodbo sam (Curenton in 

Lucas, 2007). Na ta način lahko dobro preverimo makro raven otrokovega 

pripovedovanja, saj zgodbi sam določi strukturo (Hughes idr., 1997, v Curenton in 

Lucas, 2007). Poslušalec oz. ocenjevalec ima zelo malo nadzora nad dogodki, o 

katerih otrok pripoveduje (Peterson in McCabe, 1983, v Crosson in Geers, 2001). To 

je lahko še posebej problematično pri otrocih, katerih govor je slabše razumljiv (na 

primer pri gluhih in naglušnih otrocih) (Crosson in Geers, 2001). 

Za ponovno pripovedovanje mora otrok najprej slišati zgodbo s strani poslušalca oz. 

ocenjevalca, nato pa jo lahko ponovi s svojimi besedami (Curenton in Lucas, 2007). 

Na ta način lahko preverjamo otrokovo razumevanje zgodbe, spomin in predstavo o 

strukturi pripovedi (Gambrell, Koskinen in Kapinus, 1991, v Curenton in Lucas, 2007). 

Pri tem se moramo odločiti, ali bomo osnovno zgodbo predstavili v oralni ali pisni obliki 

ter oceniti, ali so tip, struktura in dolžina zgodbe primerni za subjekt ocenjevanja 

(Hedberg in Stoel-Gammon, 1986). 
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Kadar zgodbo ponovno pripovedujemo, jo preoblikujemo tako, da ustreza našemu 

načinu razmišljanja. Ta je odvisen tudi od kulture in subkulture, v kateri živimo (Engel, 

1995), in to moramo imeti v mislih, ko interpretiramo rezultate. 

D. Bishop in A. Edmundson (1987, v Botting, 2002) sta ugotovili, da je ponovno 

pripovedovanje zgodbe v oralni obliki močan napovedovalec dolgoročnih jezikovnih 

zmožnosti. 

Za dodatno motivacijo otrok lahko uporabimo tudi različno oporo (Curenton in Lucas, 

2007): 

a) besedno, 

b) lutkovno,  

c) slikovno oziroma knjižno. 

 

Lahko jih uporabimo posamično ali v kombinaciji (Curenton in Lucas, 2007). 

Med besedne spada tako imenovani pogovorni načrt, v okviru katerega prek 

pripovedovanja o lastni izkušnji ocenjevalec spodbudi otroka, da pripoveduje o 

podobnem (Curenton in Lucas, 2007). 

Druga je čustvena opora, s katero otroka spodbudimo k pripovedovanju glede na 

čustva, ki so jih v preteklosti doživeli (na primer: »Kdaj si bil nazadnje zelo vesel?«) 

(Curenton in Lucas, 2007). 

Slikovno oporo lahko uporabimo, kadar je otrok slabše razumljiv (Crosson in Geers, 

2001). Slike otroku nudijo tudi strukturno oporo (Hedberg in Stoel-Gammon, 1986). 

Posledično so zgodbe, teme in notranja stanja nastopajočih bogatejša (Benson, 1997, 

v Curenton in Lucas, 2007). Ocenjevalcu omogočajo dobro osnovo za primerjavo 

pripovedovanja zgodbe med različnimi otroki, saj vsi pripovedujejo ob enaki slikovni 

podpori (Berman in Slobin, 1994, v Crosson in Geers, 2001). Ena izmed možnosti je 

tudi pripovedovanje ob sliki, ki jo je otrok narisal sam. Ugotovili so, da so v tovrstnih 

primerih otrokove zgodbe kompleksnejše in daljše (Spinillo in Pinto, 1994, v Curenton 

in Lucas, 2007). 

Kadar otrok aktivno razmišlja o določeni zgodbi in razporeja slike zgodbe v ustrezno 

zaporedje (rekonstrukcija), se izboljša njegovo razumevanje zgodbe (Brown, 1975). 

Na ta način namreč gradi njeno notranjo reprezentacijo (Morrow, 1985). 

Zvočni ali videoposnetek nato ustrezno transkribiramo, sledi pa analiza na različnih 

ravneh (Curenton in Lucas, 2007). 

1.2.1.2 Analiza pripovedovanja 

Pri ocenjevanju pripovedovanja zgodbe se razvojna psihologija osredotoča na 

strukturni vidik, klinična psihologija na vsebinski in čustveni vidik, nekateri raziskovalci 

pa se osredotočijo na pripovedovanje zgodbe kot sam proces. S tem ko se osredotočijo 
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na en sam vidik, so rezultati sicer jasni, ne smemo pa pozabiti, da so struktura, vsebina 

in proces med seboj povezani (Engel, 1995). 

Običajno je pripovedovanje zgodbe analizirano na dveh različnih strukturnih ravneh: 

na makro (struktura) in mikro (gramatika in semantika) ravni (Curenton in Lucas, 2007). 

Makro raven sestavlja splošna organizacija in struktura pripovedi (Curenton in Lucas, 

2007). Strukturalne karakteristike skrbijo za koherenco v pripovedi, kar pomeni, da so 

informacije urejene in smiselne za poslušalca (Hudson in Shapiro, 1991). 

Mikro raven predstavljajo gramatikalne in semantične značilnosti pripovedi (Curenton 

in Lucas, 2007). V to skupino spada uporaba različnih veznikov, zaimkov, referenčnih 

elementov ter prilagajanje slovničnega časa. Na mikro ravni se oblikuje kohezija 

pripovedovanja, kar predstavlja notranjo povezanost pripovedi. Kohezijo dosežemo z 

uporabo referenčnih elementov ter časovnih in vzročnih veznikov (Hudson in Shapiro, 

1991).  

S. M. Curenton in T. D. Lucas (2007) predlagata nadgradnjo tradicionalnega 

ocenjevanja in sicer na ta način, da ocenjevanju na makro in mikro ravni z enako 

pomembnostjo dodamo še psihološki vidik – prav tako pomemben del pripovedovanja, 

ki je bil nekaj časa spregledan.  

Slika 1 prikazuje piramido ocenjevanja pripovedovanja, ki sta jo oblikovala za namene 

kakovostnejše analize. 

 

Slika 1: Piramida ocenjevanja pripovedovanja (Curenton in Lucas, 2007) 

 Jezikovna struktura 

Jezikovna struktura je sestavljena iz slovnične kompleksnosti in raznolikosti besedišča 

(Curenton in Lucas, 2007). 

Transkripcijo pripovedovanja zgodbe moramo segmentirati v pomenske 

komunikacijske enote. To so slovnične enote, ki temeljijo na stavčni strukturi. V osnovi 

so sestavljene iz osebka (kdo ali kaj) in povedka (kaj se je zgodilo). Lahko so 
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samostojne (enostavčna poved) ali sestavljene (dvo- ali večstavčna poved) (Curenton 

in Lucas, 2007). 

Slovnično kompleksnost lahko določimo glede na število komunikacijskih enot v 

pripovedi in povprečno število besed na komunikacijsko enoto. Več komunikacijskih 

enot v pripovedi kaže na boljši nadzor otroka nad stavčno strukturo. Večje število 

besed na komunikacijsko enoto pa kaže na večjo slovnično kompleksnost (Curenton 

in Lucas, 2007). Nato določimo, na kakšen način je otrok dosegel kompleksnost: z 

izpopolnjenimi besednimi zvezami, prislovi, vezniki in/ali glagoli, ki izražajo kognitivne 

in jezikovne procese ljudi, živali ali domišljijskih likov (Curenton in Justice, 2004; 

Greenhalgh in Strong, 2001; Pellegrini, 1985; Westby, Van Dongen in Maggart, 1989, 

v Curenton in Lucas, 2007). 

Raznolikost besedišča najpogosteje merimo z razmerjem števila različnih besed in 

vseh besed v pripovedi (ang. TTR: type-token ratio) (Curenton in Lucas, 2007). 

 Struktura zgodbe 

Za analizo strukture zgodbe obstaja več različnih načinov. Tuji avtorji analizirajo 

strukturo zgodbe po smernicah različnih avtorjev ter bodisi preverjajo, ali so v zgodbo 

vključeni določeni elementi, ki naj bi bili za zgodbo ključni (na primer: predstavitev, 

orientacija, zaplet, vrednotenje, rešitev in koda (Labov, 1972, v Curenton in Lucas, 

2007), bodisi umeščajo zgodbe glede na razvojne stopnje pripovedovanja (Applebee, 

1978, v Curenton in Lucas, 2007). 

Na strukturo zgodbe se nanaša tudi globinska povezanost med deli sporočila, kar 

imenujemo koherentnost.  

 Psihološka struktura 

Psihološka struktura predstavlja sociokognitivno komponento pripovedovanja, ki je 

pogosto spregledana. Avtorici trdita, da je vendarle pomembna, saj pokaže otrokovo 

razumevanje ciljev, misli in občutkov oseb v zgodbi. Psihološko strukturo ocenimo prek 

informacij notranjega stanja pripovedovalca. Slednje je pri mlajših pripovedovalcih 

težko zaznati, zato Bruner (1986, v Curenton in Lucas, 2007) predstavi dve področji, 

ki sta vključeni v vsako zgodbo: akcijsko področje in zavestno področje. Prvo zajema 

informacije o zgodbi in dogodkih v njej, drugo pa cilje, občutke in misli oseb v zgodbi. 

S. M. Curenton in T.D. Lucas (2007) navajata številne prednosti tovrstnega 

ocenjevanja: 

- S tem ko vključuje širši obseg področij pripovedovanja, omogoča bogatejšo 

analizo. 

- Temelji na interdisciplinarni literaturi (psihologija, izobraževanje, kultura). 

- Pri ocenjevanju lahko upoštevamo vpliv različnih kultur, iz katerih prihajajo 

otroci. 

Predstavlja celostno ocenjevanje pripovedovanja zgodbe, pri tem pa dovoljuje, da je 

otrok šibek na enem področju in močan na drugem. Na podlagi tega lahko za 

posameznega otroka sestavimo tudi terapijo (Curenton in Lucas, 2007). 
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V literaturi se pogosto pojavlja tudi »profil ocenjevanja pripovedi« (ang. Narrative 

Assessment Profile), ki je namenjen ocenjevanju pripovedovanja pri otrocih in odraslih 

s težavami na področju govora, jezika in komunikacije. Vključuje naslednje aspekte 

(Bliss, McCabe in Miranda, 1998): 

1. Vzdrževanje teme (ang. topic maintenance) 

- Kako se izjave v pripovedi povezujejo z glavno temo. 

2. Sekvencioniranje dogodkov (ang. event sequencing) 

- Predstavitev dogodkov v logičnem kronološkem zaporedju. 

3. Informativnost, tudi koherenca (ang. informativeness) 

- Ali so vključene vse pomembne informacije, določene podrobnosti, ki jih 

poslušalec lahko poveže v smiselno celoto? Ali so vključene vse pomembne 

sestavine zgodbe (opis, akcija in vrednotenje)? 

4. Referenca/sklicevanje (ang. referencing) 

- Sklicevanje na posameznike, njihove značilnosti in dogodke. 

5. Kohezija (ang. conjunctive cohesion) 

- Uporaba besed in besednih zvez, ki povezujejo izjave in dogodke v pripovedi. 

6. Tekočnost (ang. fluency) 

- Netekočnosti (prekinitve) zmanjšajo koherenco, saj vplivajo na prenos 

sporočila. 

Avtorice trdijo, da je profil dober način za ocenjevanje pripovedovanja, saj zajema 

različne dimenzije pripovedovanja. Kot rezultat dobimo profil z močnimi in šibkimi 

področji posameznika, na podlagi katerega lahko načrtujemo terapijo. Ocenjevanje na 

ta način je fleksibilno, uporabljeno je bilo pri osebah s specifično jezikovno motnjo, 

avtistično motnjo, motnjo v duševnem razvoju, možgansko poškodbo in izgubo sluha 

(Bliss, McCabe in Miranda, 1998). 

1.2.1.3 Pripomočki za ocenjevanje pripovedovanja zgodbe 

V Sloveniji je za ocenjevanje pripovedovanja zgodbe na voljo standardiziran 

pripomoček preizkus pripovedovanja zgodbe (PPZ). Na voljo je v dveh oblikah in sicer 

PPZ: Rokavička (za otroke, stare od tri do šest let) in PPZ: Žabji kralj (za otroke, stare 

od šest do devet let), avtorjev L. Marjanovič Umek, U. Fekonja Peklaj, S. Kranjc, Sočan 

in Komidar. Pripomočka lahko uporabljajo psihologi, pedagogi in logopedi. Otrok 

pripoveduje ob slikovni predlogi, ocenjevalec pa pripoved vrednoti na podlagi izdelanih 

meril na področju vsebine in strukture zgodbe (Center za psihološko merjenje in 

svetovanje, b. d.). 

Poleg tega je M. Omahna v diplomskem delu v slovenščino prevedla test zgodbe o 

avtobusu (Renfrew, 1969, v Omahna, 2011). Namenjen je ocenjevanju pripovedovanja 

od tri do osem let starih otrok in se ga lahko uporablja tudi kot presejalni test za 

preverjanje napredka, ki je obenem občutljiv tudi na težave z govornim razumevanjem, 

na fonološke, semantične, gramatične težave in na težave z zaporedjem. Zgodba o 

avtobusu je predstavljena s pomočjo 12 slik. Ocenjuje se otrokovo ponovno 

pripovedovanje prebrane zgodbe ob slikanici, pri tem pa smo pozorni na informacije, 

dolžino povedi, koherenco in kohezijo (Omahna, 2011). 
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1.2.2 Razvoj zmožnosti pripovedovanja zgodbe 

Še preden otrok sam začne s pripovedovanjem zgodbe, posluša druge, kako zgodbe 

pripovedujejo njemu in drugim. S. Engel (1995) pravi, da otrok pri dveh oziroma treh 

letih prične dodajati svoj del k zgodbam okoli njega. 

Otroci lahko zgodbe pripovedujejo sami sebi, nekomu drugemu ali skupaj z nekom 

drugim, zgodbe pa so lahko resnične, izmišljene ali mešanica obojega (Engel, 1995). 

Z leti otrokove zgodbe postajajo vse daljše in kompleksnejše. Za razliko od začetnih 

širokih in plitkih zgodb, kasneje v razvoju zgodbe sicer postanejo bolj omejene, a bolj 

poglobljene (Engel, 1995). 

Razvoj pripovedovanja je sicer naraven, a tudi naučen proces. Učenje pripovedovanja 

zgodb na začetku sicer ni eksplicitno, temveč je vpleteno v vsakodnevne pogovore, v 

katerih otrok sodeluje ali jih posluša. Tako so zmožnosti in stil pripovedovanja zgodb 

odsev posameznikovih, družinskih, skupnostnih vrednot in načinov pripovedovanja 

(Engel, 1995). 

Raziskava S. Engel (1995) je pokazala, da otroci že pri starosti 16 mesecev skupaj s 

starši pripovedujejo o preteklih osebnih izkušnjah.  

Slovenske avtorice L. Marjanovič Umek, U. Fekonja Peklaj in A. Podlesek (2010) 

pravijo, da malčki začnejo s pripovedovanjem zgodbe pri enem letu in pol oziroma ko 

oblikujejo prve dvobesedne stavke.  

Večina raziskav je pred leti kazala na to, da so otrokovi prvi poskusi pripovedovanja 

preteklih izkušenj nelogični, brez ustreznega zaporedja, nenatančni in nepopolni. S. 

Engel (1995) trdi, da se omenjene raziskave osredotočajo na otrokov spomin in 

organizacijo informacij, pri tem pa spregledajo dejansko zanimivost, učinkovitost in 

estetske značilnosti pripovedi. 

V zgodnjem obdobju je zelo pogost monolog, s pomočjo katerega otroci organizirajo 

izkušnje ter jih kognitivno in čustveno predelajo (Engel, 1995).  

Sprva se pripovedovanje nanaša na otrokovo neposredno okolje (Broström, 2002; 

Fein, 1995, v Marjanovič Umek idr., 2010) in vsakodnevne rutine (Engel, 1995). 

V drugem letu življenja otrok običajno zna določiti čas in prostor, se s kontekstualnimi 

namigi sklicuje na določene stvari, sekvencionira dogodke v pripovedni obliki in 

uporablja jezik za pogovore. V tem času se njegove spominske kapacitete večajo 

(Engel, 1995). 

Razvijejo se tudi trije predpogoji za pripovedovanje zgodbe. Otrok lahko (Engel, 1995): 

a) pove, kaj se je zgodilo najprej, kaj je sledilo, in kaj se je zgodilo na koncu, 

b) določi kraj zgodbe, 

c) določi čas zgodbe. 
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Takrat otrok običajno potrebuje partnerja, da pove zgodbo. Ta ga s svojimi komentarji, 

vprašanji, odzivi in zanimanjem vodi pri pripovedovanju (Engel, 1995). 

Do tretjega leta lahko govorimo o enostavnem opisovanju predmetov in oseb ter 

nizanju dogodkov, ki so vzeti iz realnosti (Guttman in Fredriksen, 1985, v Marjanovič 

Umek idr., 2004). 

Med drugim in četrtim letom starosti pričnejo otroci pripovedovati tudi o predmetih, ki 

niso v njihovi bližini, ter o dogodkih, ki so se že zgodili oziroma se bodo mogoče zgodili 

v prihodnosti (Engel, 1995). 

Okrog 30. meseca starosti otroci v svoje avtobiografske pripovedi vključujejo izmišljene 

stvari, kar nakazuje na dejstvo, da v tem času vse izkušnje organizirajo v pripovedni 

okvir. Ločevanje resničnih in fiktivnih pripovedi se razvije kasneje (Engel, 1995). 

Pri treh letih imajo zgodbe večinoma že osnovno strukturo: začetek, sredino in konec 

(Engel, 1995).  

Po tretjem letu so zgodbe otrok vse bolj koherentne in kohezivne. Pripovedi so vse 

daljše in kompleksnejše, saj vsebujejo več veznikov, predlogov, pomožnih glagolov, 

vprašalnih in nikalnih stavkov, prirednih in podrednih povedi ter tudi glagole v pretekliku 

in prihodnjiku (Browne, 1996; Fekonja, Marjanovič Umek, Kranjc, 2005; Papalia, 

Feldman in Olds, 2001, v Marjanovič Umek idr., 2004).  

Otroci, ki so stari približno štiri leta, v pripovedovanje zgodb »vključujejo veliko 

domišljije, simbolizma, pretvorb in metaprocesov« (Applebee, 1978, v Marjanovič 

Umek idr. 2004, str. 45). 

Osebni stili pripovedovanja se oblikujejo pri petih letih starosti. Takrat v pripoved 

vključijo vse strukturne dele – nekateri tudi takrat, kadar nanje niso opozorjeni (Engel, 

1995). 

Pri pripovedovanju starejših predšolskih otrok so že prisotne »simbolne zamenjave, 

metajezikovne besede in izjave, odnosne metafore« (Smith in Cowie, 1993; Winner, 

1988, v Marjanovič Umek idr., 2010, str. 38) ter vrednotenje (Dombey, 2003, v 

Marjanovič Umek idr., 2010). 

Med petim in desetim letom starosti se skladno z razvojem izpopolnjuje pripovedovanje 

zgodbe. V logičnem zaporedju natančno pripovedujejo o dogodkih, vključijo vzroke in 

posledice, se oddaljijo in približajo zgodbi z namenom pojasnjevanja ter dodajajo 

lastne komentarje (Engel, 1995). 

V tabeli 1 so združene stopnje razvoja zmožnosti pripovedovanja zgodbe po različnih 

avtorjih. 
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Applebee 

(1978, v Stadler 

in Ward, 2005) 

Stein in Glenn 

(1979, v Stadler in 

Ward, 2005) 

M. A. Stadler in 

Ward (2005) 

Kratek opis (Stadler 

in Ward, 2005) 

Kopičenje  

(ang. heaps)  

Izoliran opis  

(ang. isolated 

description) 

Označevanje  

(ang. labeling) 

Nepovezane trditve, ki 

označujejo ali 

opisujejo. 

Zaporedje  

(ang. sequence) 

Opisno zaporedje  

(ang. descriptive 

sequence) 

Naštevanje 

(ang. listing) 

Trditve o osrednji temi. 

Primitivno 

pripovedovanje  

(ang. primitive 

narrative) 

Akcijsko zaporedje  

(ang. action 

sequence) 

Povezovanje  

(ang. connecting) 

Trditve o osrednji temi 

z zaznavnimi, a ne 

časovnimi povezavami. 

Neosredotočena 

veriga  

(ang. unfocused 

chain) 

  Časovno povezane 

izjave brez osrednje 

teme. 

Osredotočena 

veriga  

(ang. focused 

chain) 

Odzivno zaporedje  

(ang. reactive 

sequence) 

Sekvencioniranje  

(ang. sequencing) 

Časovno povezane 

izjave z osrednjo temo. 

 Skrajšano 

zaporedje  

(ang. abbreviated 

sequence) 

 Cilji in nameni glavnih 

likov ter vzročnost. 

Prava pripoved  

(ang. true 

narrative) 

Popolna epizoda  

(ang. complete 

episode) 

Pripovedovanje  

(ang. narrating) 

Časovno povezane 

izjave o osrednji temi z 

naukom. 
Tabela 1: Stopnje razvoja zmožnosti pripovedovanja zgodbe 

1.2.3 Pripovedovanje zgodbe pri gluhih in naglušnih otrocih 

Pri starosti treh let se gluh in naglušen otrok še uči o obliki, strukturi in pravilih jezikovne 

uporabe, najsi bo to v besednem ali znakovnem jeziku (pod pogojem, da je otrok 

izpostavljen znakovnemu jeziku) (Baker idr., 2016). 

1.2.3.1 Pripovedovanje zgodbe v znakovnem jeziku 

Pripovedovanje zgodbe v znakovnem jeziku se v marsičem razlikuje od 

pripovedovanja zgodbe v besednem jeziku. 

Zaradi značilnosti znakovnega jezika je leksikalna in slovnična struktura 

pripovedovanja drugačna. Pripovedi v znakovnem jeziku so bolj dramatično prikazane 

kot tiste v besednem jeziku. Akcije oseb ter njihova čustva so pogosto prikazana z 

neposrednim posnemanjem z zgornjim delom telesa in obrazno mimiko. Ta fenomen 

imenujemo zgrajena akcija (ang. constructed action). Elementi za oblikovanje 
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povezane pripovedi ter strategije za doseganje koherence in kohezije med povedmi se 

v znakovnem jeziku razlikujejo od tistih v besednem jeziku. Koherenca je pogosto 

dosežena z uporabo prostora. Pripovedovalec postavi osebe ali predmete v prostor in 

se glede na to na njih v pripovedi tudi nanaša (Rathmann, Mann in Morgan, 2007). 

Globalna struktura zgodbe pa je v znakovnem jeziku enaka kot v besednem. 

V obdobju med 30 meseci in petim letom starosti je pripovedovanje gluhega otroka v 

znakovnem jeziku še vedno nejasno in nestrukturirano, nanaša pa se predvsem na 

nedavne in osebne dogodke. Akcij posameznih ljudi v zgodbi še ne poveže pravilno 

med seboj. V tem pogledu je razvoj pripovedovanja zgodbe podoben razvoju 

pripovedovanja zgodbe pri slišečih otrocih (Baker idr., 2016). 

Pri treh letih je ohranjanje reference v pripovedovanju nejasno. Prav tako takrat otrok 

ne uporablja prostora za pojasnjevanje oseb v zgodbi ali njihovih akcij. Pogosto ni 

jasne predstavitve oseb v zgodbi. Ker prostora ne razdeli glede na posamezno osebo 

v zgodbi, lahko pride na strani poslušalca do slabega ali napačnega razumevanja 

(Morgan, 2002; Morgan in Wool, 2003, v Rathmann, Mann in Morgan, 2007). 

Med četrtim in šestim letom, tako kot slišeč otrok, gluh otrok s težavo predstavi 

probleme, ki niso del glavne teme. Pogosto se osredotoči le na eno osebo v zgodbi, 

čeprav jih nastopa več (Morgan, 2002; Morgan in Wool, 2003, v Rathmann, Mann in 

Morgan, 2007). 

Velik skok v pripovedovanju zgodbe se pojavi med petim in devetim letom starosti. 

Gluh in naglušen otrok pravilno uporablja več slovničnih elementov in s tem izboljša 

kohezijo zgodbe. Z referenčnimi znaki, kazanjem in klasifikatorji se nauči predstaviti 

nove elemente v zgodbi in se kasneje na njih nanaša na pravilen način (Baker idr., 

2016). Kadar v zgodbi nastopa več oseb, otrok opisuje posameznikove akcije v 

zaporedju in ne preklaplja med akcijami, ki so se v zgodbi prepletale (Morgan, 2002; 

Morgan in Wool, 2003, v Rathmann, Mann in Morgan, 2007). Pripovedovanje zgodbe 

se, tako kot pri slišečih otrocih, razvija še po devetem letu starosti (Baker idr., 2016). 

Zaradi omejenega dostopa do besednih informacij je pri gluhih in naglušnih otrocih, 

katerih znakovni jezik ni prvi jezik, količina naključnega učenja zmožnosti 

pripovedovanja zgodbe znatno nižja. To vodi v težave pri razvoju strukture 

pripovedovanja, ki je potrebna za koherentno pripoved, v kateri so osebe in dogodki 

organizirani v razumljivo zgodbo (Bamberg in Damrad-Frye, 1991, v Crosson in Geers, 

2001). 

1.2.3.2 Pripovedovanje zgodbe v besednem jeziku  

Večinoma so raziskave (Boons idr., 2013; Crosson in Geers, 2001; Worsfold, Mahon, 

Yuen in Kennedy, 2010) na področju gluhih in naglušnih oseb, ki uporabljajo angleški 

besedni jezik, pokazale deficite tako na področju mikro- kot tudi makrostrukture pri 

pripovedovanju zgodbe.  
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Tinne Boons idr. (2013) so v raziskavo vključili gluhe šolske (5–13 let) otroke, ki so bili 

bilateralno implantirani pred drugim letom starosti, nimajo diagnosticiranih dodatnih 

težav in odraščajo v enojezični družini. Opravljali so test zgodbe o avtobusu (ang. Bus 

Story Test). Otroci so pokazali znatne zaostanke na področju pripovedovanja zgodbe. 

Uporabljali so manj ključnih in več šumnih (nepotrebnih) elementov. Avtorji 

predvidevajo, da so se otroci (zaradi polževega vsadka) bolj osredotočali na 

pripovedovano zgodbo prek poslušanja kot prek vida (slike). Za razliko od nekaterih 

predhodnih raziskav (Griffith in Ripich, 1988, v Boons idr., 2013; Soares, Garcia de 

Goulart in Chiari, 2010, v Boons idr., 2013) v tem primeru torej ni bilo prisotnega 

pretežnega opisovanja slik, ampak so ugotovili manjšo količino večine strukturnih 

elementov (nastavitev, začetek, epizode in rešitev) v primerjavi s kontrolno skupino 

slišečih otrok. Na ravni mikrostrukture niso ugotovili količinskih razlik v izjavah, temveč 

so bile razlike kvalitativne. Gluhi otroci so uporabljali krajše izjave, manj podrednih izjav 

ter več napak v izjavah (bodisi semantičnih, sintaktičnih ali morfoloških). 

Pri osem do devet let starih prelingvalno gluhih otrocih (implantiranih s polževim 

vsadkom pred petim letom starosti) s povprečno neverbalno inteligenco, ki živijo v 

enojezični angleško govoreči družini so ugotovili primanjkljaje v razvoju 

pripovedovanja zgodbe. Zaradi domnevne slabše jezikovne zrelosti so gluhi otroci pri 

pripovedovanju uporabljali manj časovnih in vzročnih veznikov. Posledično je bila 

kohezija pripovedovanja v primerjavi s slišečimi otroci nižja. Tudi znotraj skupine gluhih 

posameznikov so se pojavile razlike, ki so bile odvisne od slušnih zmožnosti 

posameznikov. Tisti z boljšimi zmožnostmi percepcije govora so se bolj približali 

slišečim otrokom kot tisti s slabšimi. Slednji so pri pripovedovanju zgodbe uporabljali 

več opisovanja slik ter manj veznikov, zaimkov za povezovanje elementov zgodbe med 

seboj. To vodi tudi v slabšo razumljivost povedane zgodbe s strani poslušalca. Pri tem 

avtorji raziskave opozarjajo na možne predispozicijske razlike med omenjenima 

dvema skupinama (Crosson in Geers, 2001). 

S. Worsfold, M. Mahon, Yuen in Kennedy (2010) so v svoji raziskavi primerjali 

zmožnosti pripovedovanja zgodbe med otroki, katerih izguba sluha je bila 

diagnosticirana pred devetimi meseci starosti, in tistimi, katerih izguba sluha je bila 

diagnosticirana kasneje. Ugotovili so primanjkljaje obeh skupin na področju 

morfologije, fonologije in pripovedovanja. Ko so skupini primerjali med seboj, so pri 

prej diagnosticiranih otrocih ugotovili večje število povedi, pogostih morfoloških 

končnic ter tudi boljšo strukturo in vsebino pri pripovedovanju. 

Avtorji sodobne raziskave (Jones idr., 2016) trdijo, da so omenjene raziskave 

uporabljale naloge, ki so ustvarjene za slišeče otroke in so odvisne od receptivnih 

jezikovnih zmožnosti. Za odstranitev te ovire so v svoji raziskavi uporabili neverbalno 

zgodbo, predstavljeno v video formatu. V raziskavo so bili vključeni prelingvalno gluhi 

otroci med šestim in enajstim letom starosti, ki za komunikacijo večinoma uporabljajo 

besedni angleški jezik in nimajo ugotovljenih učnih težav ali drugih sočasnih motenj. 

Kontrolno skupino so predstavljali slišeči otroci s podobnimi demografskimi 

značilnostmi. Za razliko od prejšnjih študij so rezultati pokazali, da v primerjavi s 
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slišečimi vrstniki pri gluhih otrocih ni deficitov na področju makrostrukture, prisotni pa 

so deficiti na področju mikrostrukture. Največje razlike so se pojavljale na področju 

kohezije in slovničnih morfemov. Rezultati nakazujejo, da je mikrostruktura bolj 

odvisna od samih jezikovnih in pragmatičnih zmožnosti, makrostruktura pa od splošnih 

kognitivnih mehanizmov. Odgovori na vprašanja za preverjanje razumevanja namenov 

in občutkov oseb v zgodbi so bili manj relevantni in manj podrobni. Avtorji iz navedenih 

rezultatov sklepajo, da je za globlje razumevanje zgodbe pomemben jezikovni razvoj. 

Zaradi slabšega besedišča in prehodnega znanja, lahko prihaja do težav z 

razumevanjem zgodbe (Gray in Hosie, 1996). Otroci s slabšimi zmožnostmi 

razumevanja običajno proizvajajo slabše, manj strukturirane pripovedi (Botting, 2002). 

Obstoječa literatura vzroke za težave z ohranjanjem dogodkov in njihovo organizacijo 

v pomensko interpretacijo išče v zmanjšanem dostopu do fonologije besednega jezika, 

kar vpliva tudi na kapaciteto kratkoročnega ali delovnega spomina (Gray in Hosie, 

1996). 

Gluhi otroci imajo več težav z vrednotenjem (interpretacija akcij in odnos do različnih 

motivov oseb v zgodbi) kot z referenco (opisom oseb in dogodkov, kronološkim 

zaporedjem) (Klecan-Aker in Blondeau, 1990, v Crosson in Geers, 2001). 

Raziskave so pokazale izboljšanje na področju sintakse ter kakovosti pripovedovanja 

pri težje in težko naglušnih otrocih po intervenciji na osnovi pripovedovanja (Justice, 

Swanson in Buehler, 2008, v Eden, 2014). 

S pomočjo aktivnosti, povezanih s pripovedovanjem zgodbe, je pri otrocih prišlo do: 

 izboljšanja splošnih jezikovnih zmožnosti, besedišča ter razumevanja besed 

(Jackson, 1995; Trostle in Hicks, 1998, v Eden, 2014), 

 izboljšanja splošnega znanja za širše in specifične tematike (Zipes, 1995, v 

Eden, 2014), 

 boljše pripravljenosti za branje in pisanje (Snowden, 1995, v Eden, 2014), 

 širjenja ustvarjalnosti, domišljije in spomina (Kaufman, 1997, v Eden,2014), 

 izboljšanja predstavitvenih zmožnosti in logičnega mišljenja (Chen, Wang, Lee, 

2013, v Eden, 2014), 

 izboljšanja oralnih pragmatičnih zmožnosti ter zmožnosti uporabe jezika v 

različnih situacijah za specifične namene (Brice, 2004, v Eden, 2014). 

Pri otrocih, ki so spodbujeni za pripovedovanje zgodbe, se torej pozitivni učinki kažejo 

tako v socialnem in emocionalnem kot tudi v intelektualnem razvoju (Kim, 1999; 

Mallan, 1991, v Eden, 2014). 

1.3 ELEKTRONSKA PODPORA 

Zaradi povezave zmožnosti pripovedovanja zgodbe s pismenostjo ter kasnejšim 

akademskim in socialnim uspehom, je pomembno, da pri gluhih in naglušnih otrocih 
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ocenjujemo pripovedovanje zgodbe ter jim na podlagi ugotovljenih primanjkljajev 

nudimo ustrezno podporo.  

Poleg prilagoditev poučevanja in materialov se učitelji vedno bolj poslužujejo 

elektronske multimedijske podpore (King in Quigley, 1985, v Marshal Gentry, Chinn, 

Moulton, 2004/2005). 

B. S. Parton (2006, v Center for Implementing Technology in Education, 2014) je 

izpostavila pet načinov, na katere multimediji spodbujajo učenje pri gluhih in naglušnih 

osebah: 

- izboljšajo se strategije poučevanja, 

- ustvarjajo se komunikacijski mostovi, 

- spodbuja se razvoj različnih zmožnosti, 

- omogočeno je izobraževanje na daljavo in  

- ustvarjajo se izkušnje raziskovalnega učenja. 

 

Zelo pomembno je, da učenec pri tem aktivno sodeluje (Parton, 2006, v Center for 

Implementing Technology in Education, 2014). 

Multimedijo lahko učinkovito uporabimo za izboljšanje dostopnosti tiska in olajšanje 

seznanjanja s tiskom s pomočjo: 

- videoposnetkov tolmačenja besedila v znakovni jezik (Anderson-Inman in 

Horney, 1998, v Center for Implementing Technology in Education, 2014); 

- grafike, slik in videoposnetkov (Loeterman, Paul in Donahue, 2002, v Center for 

Implementing Technology in Education, 2014); 

- kombinacije besed in grafike v znakovnem jeziku (Nelson in Camarata, 1996, v 

Center for Implementing Technology in Education, 2014) ter 

- vgrajenih vprašanj, ki spodbujajo strategije za razumevanje (Dowaliby in Lang, 

1990, v Center for Implementing Technology in Education, 2014). 

 

Raba multimedije je koristna v določenih pogojih, in sicer: 

a) kadar druge metode niso uspešne,  

b) kadar je za usvojitev določene zmožnosti potrebna velika količina vaje in/ali  

c) kadar učenec potrebuje več motivacije.  

 

V zgodovini izobraževanja gluhih in naglušnih oseb so bili uporabljeni različni pristopi, 

a se raven pismenosti ni bistveno izboljšala. Iz tega lahko sklepamo, da omenjene 

metode niso bile najbolj uspešne. Raziskave so pokazale tudi, da gluhi in naglušni 

otroci niso deležni veliko skupnega branja v domačem okolju in posledično nimajo 

dovolj priložnosti za vajo. Poleg tega pa začetne težave pri branju, ki jih doživljajo gluhi 

in naglušni otroci, močno vplivajo na motivacijo za nadaljnje branje (Alessi in Trollip, 

2001, v Mueller in Hurtig, 2010). 
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Raziskave kažejo, da učenci različnih starosti uživajo v tovrstnih digitalnih materialih 

in jih z veseljem uporabljajo, ni pa še dobro raziskano, ali vplivajo tudi na bralno 

razumevanje (Center for Implementing Technology in Education, 2014). 

1.3.1 Elektronske knjige 

Gluhim in naglušnim učencem je treba nuditi različne poti učenja jezika. Zaenkrat še 

ne obstaja splošno razširjen in priznan način zapisa znakovnega jezika, zato gluhe 

osebe ne morejo brati knjig v svojem maternem jeziku. Z napredkom tehnologije se 

razvijajo alternative tiskanim besedilom za gluhe in naglušne osebe. Ena od teh je 

uporaba elektronske knjige, ki združuje besedni in nebesedni jezik v realnem času. 

L. Horney in Anderson-Inman (1999, v Zucker, Moody in McKenna, 2009) sta podala 

definicijo elektronskih knjig: »Elektronska knjiga je oblika elektronskega besedila, ki 

vsebuje osnovne značilnosti tradicionalnih tiskanih knjig, kot so glavna tema in 

obračanje strani. Poleg tega pa vsebuje tudi digitalne elemente, ki kvalitativno 

spremenijo bralno izkušnjo in morda nudijo boljšo podporo«. 

Elektronska knjiga vsebuje besedilo na ekranu z možnostjo oralnega branja ter eno 

izmed oblik hipermedije (na primer: vgrajene slike, zvoki, videoposnetki, animacije …). 

Običajno je v elektronski knjigi več elementov in učinkov, ki dramatizirajo besedilo, 

organizacijskih elementov (na primer kazalo), interaktivnih iger itd. (Zucker, Moody in 

McKenna, 2009). 

Prve elektronske knjige za otroke so imele dodan zvok, ki je podpiral začetne bralce in 

otroke s težavami na področju branja (Olson, Foltz in Wise, 1986; Reitsma, 1988, v 

Zucker, Moody in McKenna, 2009). 

Zvočna podpora lahko nudi dobro oporo za naglušne otroke, obenem pa zvočni efekti 

služijo tudi za izboljšanje bralne izkušnje (Mueller in Hurtig, 2010). 

V zadnjih letih je opazen močan porast elektronskih knjig v različnih jezikih. Učitelji jih 

pogosto uporabljajo kot podporni element. Vendar pa obstajajo še nerazrešena 

vprašanja o elektronskih knjigah (Anderson-Inman in Horney, 2007; Leu, 2000, v 

Zucker, Moody in McKenna, 2009): 

- V kolikšni meri dejansko podpirajo različne vidike razvoja pismenosti? 

- Katerim učencem tovrstna tehnologija koristi? 

- Kateri elementi elektronskih knjig izboljšajo pismenost? 

Številne raziskave (Anderson-Inman in Horney, 2007; Boone in Higgins, 2007; Kamil 

idr., 2000; Leu, 2000; McKenna idr., 1999; McKenna in Zucker, 2008, v Zucker, Moody 

in McKenna, 2009) podpirajo uporabo elektronskih knjig za podporo pismenosti pri 

otrocih s težavami na področju branja in/ali težavami, ki temeljijo na jezikovnih 

zmožnostih. Elektronska knjiga namreč predstavlja podporno tehnologijo, ki lahko 

podpre enega ali več procesov pri branju in na ta način omogoča uporabniku, da 

razume besedilo, ki bi bilo sicer zanj preveč zahtevno (Zucker, Moody in McKenna, 

2009). 
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Ideja o elektronskih knjigah kot podpornemu elementu pri razvijanju pismenosti temelji 

na teoriji dvojnega kodiranja (Sadoski in Paivio, 2007, v Zucker, Moody in McKenna, 

2009), ki pravi, da povezave med besednimi/jezikovnimi in nebesednimi/nejezikovnimi 

senzornimi informacijami vodijo v boljše procesiranje in pomnjenje besedila. 

M. Marshal Gentry, K. M. Chinn in Moulton (2004/2005) so raziskovali učinkovitost 

multimedijskega branja pri gluhih otrocih. Gluhim otrokom so predstavili zgodbe v štirih 

različnih formatih: 1) samo besedilo, 2) besedilo in slike, 3) besedilo in znakovni jezik 

ter 4) besedilo, slike in znakovni jezik. Ugotovili so, da je otrokom najbolj ustrezal drugi 

format (besedilo in slike), najmanj pa samo besedilo. Raziskovalci so bili presenečeni 

nad pomanjkanjem učinkovitosti podpore znakovnega jezika. 

Tradicionalno poslušanje bolj vpliva na razumevanje in jezikovne zmožnosti kot na 

samo dekodiranje (Stahl, 2003, v Zucker, Moody in McKenna, 2009) in podobno lahko 

pričakujemo tudi od elektronskih knjig. Za razliko od tradicionalnega poslušanja pa 

elektronske knjige otroku omogočajo neomejeno število ponovitev branja oziroma 

poslušanja (Mueller in Hurtig, 2010). 

V Sloveniji so v okviru mednarodnega projekta Znakovna knjižnica (ang. Sign Library) 

pripravili in posneli tri video knjige v slovenskem znakovnem jeziku. Glavni cilj projekta 

je bil omogočiti gluhim osebam dostop do literature in znanja s področja kulture ter jih 

na ta način spodbuditi k raziskovanju in prebiranju domače in svetovne literature. 

Projekt temelji na dejstvu o pomembnosti literature za čustveni razvoj, občutek 

pripadnosti kulturi ter razumevanje družbe tako v zgodnjem kot tudi kasnejšem 

obdobju življenja. Poleg slovenskih partnerjev Auris Kranj in Racio so v projektu 

sodelovale tudi organizacije iz Avstrije, Nemčije in Madžarske (Sign Library, b.d.). 

Dodatna možnost, ki nam jo omogoča napredek tehnologije, je vključevanje 

interaktivnih elementov v elektronske knjige. Tako je uporabnik elektronske knjige bolj 

vključen v zgodbo, ki jo bere.  

Pri vključevanju interaktivnosti moramo biti pozorni, saj lahko prevelika količina 

interaktivnih elementov odmakne pozornost od same pripovedi. Cilj je, da so elementi 

dostopni in zabavni, a obenem ne preveč moteči. Uspešna elektronska interaktivna 

knjiga mora obdržati zgodbo v ospredju (Bircher, 2012). 

V celotni izkušnji mora biti uporabnik elektronske interaktivne knjige glavni – imeti mora 

možnost, da doživi aplikacijo na svoj način. Na primer tako, da sam obrača strani 

takrat, ko je pripravljen, ali si vklopi/izklopi zvok oz. video podporo (Bircher, 2012). 

Ena izmed značilnosti, ki pomembno vpliva na učenje, je možnost nadzora nad samim 

tempom s strani otroka (Balci, 2009, v Malzkuhn in Herzig, 2013). Občutek nadzora je 

lahko dejavnik, ki spodbudi otroka, da ob literaturi vztraja dlje časa (Mueller in Hurtig, 

2010). 

Ilustracije v elektronski interaktivni knjigi služijo kot kontekst, ob njih pa otrok uživa v 

aktivnosti branja ter ugotavlja pomene besed in kretenj (Malzkuhn in Herzig, 2013). 
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Elektronska interaktivna knjiga mora biti intuitivna in enostavna za uporabo, še posebej 

kadar je namenjena mlajšim otrokom. Če je potrebno, naj vsebuje navodila (Bircher, 

2012). 

Elektronske interaktivne knjige lahko motivirajo k branju. Zaenkrat še ni raziskano, ali 

interaktivni elementi v elektronskih knjigah izboljšajo odnos do pismenosti le začasno 

ali je učinek dolgoročen. Povečana motivacija vodi v večjo aktivnost na področju 

pismenosti in posledično tudi boljše razumevanje (Zucker, Moody in McKenna, 2009). 

Obstaja verjetnost, da elektronske interaktivne knjige olajšajo pridobivanje tistih 

zmožnosti, ki jih otrok usvoji med poslušanjem zgodbe ali samostojnim branjem 

(Zucker, Moody in McKenna, 2009). 

Če je ustvarjalec aplikacije pripravljen na to, lahko s pomočjo odziva uporabnikov 

stalno nadgrajuje svoj izdelek (Bircher, 2012). 

Na univerzi Gallaudet so v okviru Centra za znanost o učenju – vidni jezik in vidno 

učenje (ang. Science of Learning Center – Visual Language and Visual Learning) na 

podlagi raziskav oblikovali aplikacijo oziroma interaktivno knjigo, namenjeno zgodnjim 

bralcem. Njen cilj je olajšanje branja in učenja jezika za otroke, katerih primarna 

modaliteta učenja je vidna. Aplikacija temelji na spoznanjih, povezanih z 

izpostavljenostjo dvema jezikoma ter s teorijami od zgoraj navzdol (ang. top-down 

theories). Prek izpostavljenosti dvema jezikoma naj bi se obogatilo besedišče. Otrok 

tako vidi in sliši besede v besednem jeziku ter sovpadajoče kretnje v znakovnem jeziku. 

Z boljšim razumevanjem slovničnih struktur v znakovnem jeziku se izboljša 

metajezikovno zavedanje, kar lahko pomaga pri učenju besednega jezika. Glede na 

teorije od zgoraj navzdol je najprej potrebno razumevanje celote, sledi pa interpretacija 

delov. Otrok ima zato v aplikaciji različne možnosti gledanja ter ponovnega gledanja 

tako besednega teksta kot tudi kretenj v znakovnem jeziku. Grimshaw idr. (2007, v 

Malzkuhn in Herzig, 2013) so ugotovili, da je bilo razumevanje boljše, kadar je otrok 

zgodbo hkrati bral in poslušal. Avtorji aplikacije so zato sklepali, da bo razumevanje 

boljše, če bo otrok poleg branja zgodbe imel tudi možnost pogledati odkretano različico 

zgodbe. Glasno branje zgodbe ter definicije za posamezne besede še dodatno 

povečajo motivacijo za branje. Izpostavljenost prstni abecedi gluhim in naglušnim 

otrokom pomaga pri razvoju pismenosti ter besedišča. Zato je v omenjeni aplikaciji na 

voljo tudi možnost slovarja, v katerem s pritiskom besede otrok vidi kretnjo in besedo, 

črkovano v prstni abecedi. Aplikacija podpira razvoj dveh jezikov pri gluhih in naglušnih 

otrocih, ker jim omogoča, da vidijo zapisano besedilo v besednem jeziku, 

videoposnetek v znakovnem jeziku, na voljo pa imajo še ilustracije. Poleg tega so 

izpostavljeni tudi prstni abecedi. Otrok ima avtonomijo pri interakciji s knjigo. Aplikacija 

spodbuja aktivno vidno vpletenost ter užitek ob branju (Malzkuhn in Herzig, 2013). 

Zvočna komponenta besedila za razliko od elektronske interaktivne knjige, ki je bila 

uporabljena v raziskavi za magistrsko delo, v to elektronsko knjigo ni vključena. 

  



31 
 

2 CILJ 

Evalvacija učinkov uporabe elektronske interaktivne knjige. 

2.1 HIPOTEZE 

HIPOTEZA 1: Razumevanje zgodbe je boljše po uporabi elektronske interaktivne 

knjige kot po spremljanju tradicionalno posredovane zgodbe. 

HIPOTEZA 2: Jezikovna struktura ponovnega pripovedovanja zgodbe je bogatejša po 

uporabi elektronske interaktivne knjige kot po spremljanju tradicionalno posredovane 

zgodbe. 

HIPOTEZA 3: Struktura ponovnega pripovedovanja zgodbe je po uporabi elektronske 

interaktivne knjige boljša kot po spremljanju tradicionalno posredovane zgodbe. 

HIPOTEZA 4: Psihološka struktura ponovnega pripovedovanja zgodbe je bogatejša 

po uporabi elektronske interaktivne knjige kot po spremljanju tradicionalno 

posredovane zgodbe. 

HIPOTEZA 5: Ponovno pripovedovanje zgodbe je boljše po uporabi elektronske 

interaktivne knjige kot po spremljanju tradicionalno posredovane zgodbe. 
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3 METODOLOGIJA 

3.1 VZOREC 

V raziskavo je vključenih 10 gluhih in naglušnih otrok, starih med sedem in devet let. 

Od tega jih pet uporablja zunanji slušni aparat, pet pa polžev vsadek. Pri petih otrocih 

komunikacija pretežno poteka prek besednega govora. Od tega sta dva izpostavljena 

dvema besednima jezikoma. Dva otroka se pretežno sporazumevata s slovenskim 

znakovnim jezikom. Pri enem od teh otrok je znakovni jezik v procesu usvajanja. En 

otrok za komunikacijo uporablja tako znakovni jezik kot tudi besedni govor. Pri dveh 

otrocih pa govor ni razvit in sta v procesu usvajanja posameznih kretenj. Eden od teh 

otrok odrašča v dvojezičnem okolju. Sedem otrok je gluhih, eden ima težko izgubo 

sluha, dva pa zmerno izgubo sluha s pridruženo govorno-jezikovno motnjo. En otrok 

ima gluhe starše, ostali pa slišeče. 

Otrok 2 je testatorko pred testiranjem že poznal, medtem ko so se ostali otroci z njo 

prvič srečali na dan prvega testiranja. 
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OTROK 1 Ž 9 popolna slušni aparat 
besedni govor 

(dvojezično okolje) 
slišeči 

OTROK 2 Ž 9 popolna polžev vsadek 
besedni govor + 

znakovni jezik 
slišeči 

OTROK 3 M 9 popolna slušni aparat znakovni jezik gluhi 

OTROK 4 M 7 težka slušni aparat besedni govor slišeči 

OTROK 5 M 9 
zmerna + 

GJM 
slušni aparat 

besedni govor 

(dvojezično okolje) 
slišeči 

OTROK 6 M 8 popolna polžev vsadek besedni govor slišeči 

OTROK 7 M 7 
zmerna + 

GJM 
slušni aparat pridobiva na kretnji slišeči 

OTROK 8 M 7 popolna polžev vsadek besedni govor slišeči 

OTROK 9 M 7 popolna polžev vsadek 
pridobiva na kretnji 

(dvojezično okolje) 
slišeči 

OTROK 10 Ž 7 popolna polžev vsadek 
znakovni jezik (v 

procesu usvajanja) 
slišeči 

Tabela 2: Opis vzorca 
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3.2 SPREMENLJIVKE 

Neodvisne spremenljivke: 

 spol 

 starost 

 stopnja izgube sluha 

 slušni pripomoček 

 način komunikacije 

 

Kriterijska spremenljivka: 

 način posredovanja zgodbe (tradicionalno proti elektronskemu) 

Odvisne spremenljivke: 

 način pripovedovanja zgodbe (predstavlja razmerje naslednjih načinov 

pripovedovanja zgodbe): 

o beseda 

o kretnja 

o beseda in kretnja 

o drugo  

 razumevanje (predstavlja vsoto naslednjih spremenljivk): 

o vrstni red (razvrstitev slikovnega materiala) 

o odgovori (število pravilnih odgovorov na zastavljena vprašanja) 

 jezikovna struktura (predstavlja vsoto naslednjih spremenljivk): 

o vsi pojmi (število vseh pojmov) 

o različni pojmi (število različnih pojmov) 

o raznolikost besedišča (razmerje med številom različnih pojmov in 

številom vseh pojmov v pripovedi) 

o povprečna dolžina komunikacijskih enot (povprečna dolžina KE) 

(povprečno število pojmov v komunikacijski enoti) 

o kakovost komunikacijskih enot (kakovost KE) (predstavlja vsoto 

naslednjih spremenljivk): 

 komunikacijska enota z enim povedkom 

 priredno zložena komunikacijska enota z več povedki 

 podredno zložena komunikacijska enota z več povedki 

o vezniki – število prirednih (vendar, ali, zato, saj, ampak, toda) in 

podrednih (ker, da, toliko da, tako da) veznikov 

o kohezivnost: 

 tematska razporeditev (izbor prevladujoče ravni): 

 linearna razporeditev s tematskimi preskoki 

 linearna razporeditev brez tematskih preskokov 

 sredstva, s katerimi ohranjamo referenco (izbor prevladujoče 

ravni): 

 dobesedno ponavljanje 

 ponavljanje z zaimki, nadpomenkami, podpomenkami … 



34 
 

 struktura zgodbe (predstavlja vsoto naslednjih spremenljivk): 

o dogodki (število prepoznanih dogodkov) 

o koherentnost (izbor najvišje ravni, ki jo otrok doseže): 

 zgodba brez strukture 

 zgodba s strukturo, ki vsebuje preproste opise ilustracij 

 zgodba s strukturo, ki vsebuje enostavno časovno nizanje 

dogodkov 

 zgodba s strukturo, ki vsebuje opise misli in čustev junakov in 

odnosov med njimi 

 zgodba s strukturo, ki vsebuje opise vzročno-posledičnih odnosov 

 psihološka struktura pripovedovanja (predstavlja vsoto naslednjih 

spremenljivk): 

o pripovedna perspektiva (število zamenjav perspektive) 

o mentalna stanja junakov in junakinj v zgodbi (število opisov mentalnih 

stanj)  

 pripovedovanje zgodbe (predstavlja vsoto predhodnih spremenljivk: 

razumevanje, jezikovna struktura, struktura zgodbe, psihološka struktura) 

3.3 VREDNOTENJE SPREMENLJIVK 

Način posredovanja zgodbe je atributivna nominalna spremenljivka. 

Pri spremenljivki način pripovedovanja zgodbe se prešteje realizacije različnih načinov 

pripovedovanja (beseda, kretnja, sočasna uporaba besede in kretnje ter drugo). Pri 

tem se kot beseda šteje tudi beseda, ki je izgovorjena brezglasno. Pod kategorijo drugo 

pa spadata kazanje s prstom ter imitiranje dejanj. 

Število ustreznih realizacij se prešteje pri naslednjih spremenljivkah: 

o odgovori,  

o vsi pojmi, 

o različni pojmi, 

o vezniki, 

o dogodki, 

o pripovedna perspektiva, 

o mentalna stanja junakov in junakinj v zgodbi. 

Pri tem je za pojem upoštevana beseda ali kretnja, ne pa imitiranje dejanj. 

Raznolikost besedišča: razmerje med številom različnih pojmov in številom vseh 

pojmov v pripovedi. 

Vrstni red: pravilno zaporedje dveh slik je ovrednoteno z 1 točko, nepravilno pa z 0 

točkami.  

Povprečna dolžina komunikacijskih enot (v nadaljevanju povprečna dolžina KE): 

razmerje med številom vseh besed in številom komunikacijskih enot. 
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Kakovost komunikacijskih enot (v nadaljevanju kakovost KE): komunikacijska enota z 

enim povedkom je ovrednotena z 1 točko, priredno zložena komunikacijska enota z 

več povedki z 2 točkama, podredno zložena komunikacijska enota z več povedki pa s 

3 točkami.  

Kohezivnost: prevladujoča linearna razporeditev s tematskimi preskoki je ovrednotena 

z 1 točko, linearna razporeditev brez tematskih preskokov pa z 2 točkama. 

Prevladujoče dobesedno ponavljanje je ovrednoteno z 1 točko, ponavljanje z zaimki, 

nadpomenkami, podpomenkami ipd. pa z 2 točkama. 

Koherentnost: zgodba brez strukture je vrednotena z 1 točko, zgodba s strukturo, ki 

vsebuje preproste opise oseb, predmetov ali ilustracij, z 2 točkama, zgodba s strukturo, 

ki vsebuje enostavno časovno nizanje dogodkov, s 3 točkami, zgodba s strukturo, ki 

vsebuje opise misli in čustev junakov in odnosov med njimi, s 4 točkami, zgodba s 

strukturo, ki vsebuje opise vzročno-posledičnih odnosov, pa s 5 točkami. 

3.4 INSTRUMENTARIJ 

Izveden je bil nestandardiziran preizkus ponovnega pripovedovanja zgodbe ob slikovni 

podpori. Instrumentarij je prirejen po Curenton in Lucas (2007). Elementi v posameznih 

področjih ocenjevanja so povzeti po slovenskih avtoricah Marjanovič Umek, Fekonja 

in Kranjc (2004) ter Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Podlesek (2010).  

S. M. Curenton in T. D. Lucas (2007) predlagata nadgradnjo tradicionalnega 

ocenjevanja in sicer na ta način, da ocenjevanju na makro in mikro ravni z enako 

pomembnostjo dodamo še psihološki vidik – prav tako pomemben del pripovedovanja, 

ki je bil nekaj časa spregledan.   

Instrumentarij predstavlja ček listo, v kateri se evidentirajo: 

 osnovni podatki o otroku, 

 način podajanja zgodbe, 

 razumevanje z dvema spremenljivkama, 

 jezikovna struktura s šestimi spremenljivkami, 

 struktura zgodbe z dvema spremenljivkama, 

 psihološka struktura pripovedovanja z dvema spremenljivkama. 

V pričujoči raziskavi so bile spremenljivke s področja jezikovne strukture osnovane na 

podlagi predhodnih raziskav iz Slovenije in tujine, ki so jih oblikovale L. Marjanovič 

Umek, U. Fekonja Peklaj in A. Podlesek (2010). Tem spremenljivkam je bil dodan še 

vidik kohezivnosti zgodbe, katerega kriteriji so bili v Sloveniji oblikovani s strani L. 

Marjanovič Umek, U. Fekonja in S. Kranjc (2004). 

Kar se tiče strukture zgodbe, so v Sloveniji L. Marjanovič Umek, U. Fekonja Peklaj in 

A. Podlesek (2010) oblikovale kriterije za ocenjevanje otrokovega pripovedovanja in 

eden izmed njih je bil kriterij, imenovan »dogodki«. Na strukturo zgodbe se nanaša tudi 

globinska povezanost med deli sporočila, kar imenujemo koherentnost. V Sloveniji so 
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kriterije za ocenjevanje koherentnosti zgodbe oblikovale L. Marjanovič Umek, U. 

Fekonja in S. Kranjc (2004).  

Raziskava pod psihološko strukturo vključuje dva kriterija, ki so jih predhodno 

opredelile slovenske avtorice L. Marjanovič Umek, U. Fekonja Peklaj in A. Podlesek 

(2010), in sicer pripovedna perspektiva ter mentalna stanja junakov in junakinj v 

zgodbi. 

3.5 INTERAKTIVNA KNJIGA: KRALJIČNA NA ZRNU GRAHA 

Avtorici aplikacije sta Sabina Zaleznik in Eva Bolčina. Nastala je v sodelovanju s 

Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani in Zvezo društev gluhih in naglušnih 

Slovenije. 

Zaradi heterogenosti med gluhimi in naglušnimi otroci so v aplikacijo vključeni različni 

mediji: besedilo, slika, zvok in videoposnetki v znakovnem jeziku. Video in zvočni 

posnetek se predvajata sočasno in samodejno, pri tem pa otrok lahko s pritiskom ustavi 

ali pa ponovno predvaja posnetek. Če je zvok za uporabnika aplikacije moteč, ga lahko 

izključi. Besedilo je na zaslonu prisotno ves čas, izjema pa so navodila za otroka, ki se 

pojavijo po predvajanem zvočnem in videoposnetku, da ne odvračajo otrokove 

pozornosti od same zgodbe. 

Za motivacijo in boljše pomnjenje so v elektronsko knjigo vključeni tudi interaktivni 

elementi kot na primer: premikanje elementov z dotikom ali premikanjem tabličnega 

računalnika ter pihanje ali tresenje za aktivacijo gibanja elementov. 

Aplikacija je bila ustvarjena z namenom izboljšanja dostopnosti do zgodb gluhim in 

naglušnim otrokom. Njen sekundarni namen je seznanjanje slišečih otrok s slovenskim 

znakovnim jezikom. Svetuje se, da otrok aplikacijo uporablja ob spremstvu odrasle 

osebe, ki mu lahko nudi pomoč ali razlago, če bi jo potreboval. Otrok strani obrača sam 

in v lastnem tempu. 

Otroci so elektronsko interaktivno knjigo Kraljična na zrnu graha spremljali na 

tabličnem računalniku Samsung Galaxy SM-T530. Videoposnetki so bili ustvarjeni s 

kamero GoPro Hero 3+. 

3.6 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Skupini učencev sta bili na dva različna načina posredovani dve enakovredni zgodbi. 

Enakovrednost zgodb je bila predhodno preverjena s kvantitativno in kvalitativno 

analizo glede na usmeritve za ugotavljanje kompleksnosti besedila Common Core 

State Standards. Rezultati kažejo na podobno kompleksnost obeh zgodb. 

Prvo zgodbo Podaljšani dan sta otrokom predstavili njihovi učiteljici. Pri tem sta 

uporabljali metodo, ki so je otroci vajeni – sočasna uporaba slik, govora in kretenj. 

Sledilo je individualno delo. Vsakemu otroku so bila vprašanja za razumevanje 

zastavljena v besedi in kretnji. Nato je moral razporediti slike v pravilno zaporedje in 

ob njih ponovno pripovedovati zgodbo. 
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Elektronsko interaktivno knjigo Kraljična na zrnu graha, ki vsebuje besedilo, sliko, zvok 

in kretnje, je vsak otrok uporabil individualno in v lastnem tempu. Sledila so vprašanja 

za razumevanje, ki so bila vsakemu otroku zastavljena v besedi in kretnji. Vsak 

posameznik je nato moral razporediti slike v zaporedje in ob njih ponovno 

pripovedovati zgodbo.  

Otroci so v obeh primerih odgovarjali na vprašanja in pripovedovali zgodbo v njihovem 

primarnem načinu komunikacije. Testiranje je potekalo v udeležencem znanem, 

mirnem okolju. Pripovedovanje otrok je bilo za nadaljnjo analizo in interpretacijo 

posneto s kamero. Udeležencem je bila zagotovljena anonimnost. 

Videoposnetki so bili po večkratnem pregledovanju transkribirani in analizirani na 

podlagi izbranih spremenljivk za vsakega posameznika posebej. Vse spremenljivke so 

bile ovrednotene s strani iste osebe, s čimer se ohranja enotnost kriterija vrednotenja. 

3.7 OBDELAVA PODATKOV 

Rezultati so statistično obdelani s pomočjo računalniškega programa SPSS v. 22. 

Opravljena je bila opisna statistika (numerus, minimalna in maksimalna vrednost, 

aritmetična sredina, standardni odklon) za dosežke na posameznih kriterijih. 

Statistična pomembnost razlik med načinom posredovanja zgodbe na različnih 

področjih je bila zaradi majhnega vzorca ugotovljena z Wilcoxonovim neparametričnim 

testom za odvisne vzorce. Stopnja tveganja znaša 5 odstotkov. 
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4 REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

4.1 GLOBALNI REZULTATI 

 
 

N 

TRADICIONALNO ELEKTRONSKO 

Min Max M SD Min Max M SD 

Razumevanje 10 5 12 7,40 2,67 2 14 8,70 4,16 

Jezikovna 
struktura 

10 0 159,41 69,60 55,20 0 196,77 80,65 69,87 

Struktura 
zgodbe 

10 0 12 4,80 3,61 0 12 5,60 4,55 

Psihološka 
struktura 

10 0 7 3,80 2,25 0 7 3,30 2,45 

Pripovedo-
vanje zgodbe 

10 5 182,41 85,60 61,43 2 229,77 98,25 79,50 

Tabela 3: Globalni rezultati glede na način posredovanja zgodbe 

Pripovedovanje zgodbe je bilo po elektronsko posredovani zgodbi uspešneje (M = 

98,25) od pripovedovanja zgodbe po tradicionalno posredovani zgodbi (M = 85,60). 

Pri tem se je povečala tudi razpršenost rezultatov. 

Po uporabi elektronske knjige se je maksimalni dosežek še povečal, medtem ko se je 

minimalni dosežek dodatno zmanjšal. 

Na področju razumevanja je po tradicionalno posredovani zgodbi najnižji dosežek 5 

točk, najvišji pa 12 točk, po elektronsko posredovani zgodbi pa najnižji znaša 2 točki, 

najvišji pa 14 točk. Na področju jezikovne strukture je najnižji dosežek v obeh situacijah 

enak (0 točk), najvišji dosežek pa je po elektronsko posredovani zgodbi (196,77) višji 

kot po tradicionalno posredovani zgodbi (159,41). Na področju strukture zgodbe ter 

psihološke strukture pripovedovanja sta najnižji in najvišji dosežek v obeh situacijah 

enaka. Na področju pripovedovanja zgodbe je najnižji dosežek po tradicionalno 

posredovani zgodbi 5 točk, najvišji pa 182,41, po elektronsko posredovani zgodbi pa 

najnižji 2 točki, najvišji pa 229,77 točke.  

Aritmetična sredina (M) je na vseh področjih, razen na področju psihološke strukture, 

po elektronsko posredovani zgodbi višja kot po tradicionalno posredovani zgodbi. 

Največje izboljšanje se pojavi na področju razumevanja (17,6 %), sledita mu področji 

strukture zgodbe (16,7 %) in jezikovne strukture (15,9 %). Na področju psihološke 

strukture so otroci v povprečju dosegli boljše rezultate po tradicionalno posredovani 

zgodbi. 

Standardni odklon (SD) je največji na področjih jezikovne strukture in pripovedovanja 

zgodbe. To pomeni, da so rezultati zelo razpršeni v primerjavi z aritmetično sredino 

(M). Razpršenost rezultatov je glede na razlike med posamezniki (starost, stopnja 

izgube sluha, način komunikacije) pričakovana. Rezultati so na vseh področjih bolj 

razpršeni po elektronskem posredovanju zgodbe kot po tradicionalnem posredovanju 
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zgodbe. Lahko se torej sklepa, da elektronsko posredovanje zgodbe povzroča večje 

razlike med dosežki otrok.   

4.2 REZULTATI PO PODROČJIH 

4.2.1 Razumevanje 

 
 

N 

TRADICIONALNO ELEKTRONSKO 

Min Max M SD Min Max M SD 

Vrstni red 10 0 5 3,70 2,11 2 5 4,40 1,26 

Odgovori 10 0 7 3,70 2,58 0 9 4,30 3,47 

Tabela 4: Razumevanje glede na način posredovanja zgodbe 

Otroci, vključeni v raziskavo, so v povprečju po tradicionalno posredovani zgodbi iz slik 

sestavili 3,7 od 5 pravilnih zaporedij, po elektronsko posredovani zgodbi pa 4,4 od 5 

pravilnih zaporedij. Razpršenost rezultatov je po elektronsko posredovani zgodbi 

manjša. Iz rezultatov lahko sklepamo na močno vidno komponento pri otrocih, ki so 

sodelovali v raziskavi. 

Za preverjanje razumevanja je bilo otrokom v obeh primerih zastavljenih 13 vprašanj 

različne zahtevnosti. Od tega so po tradicionalno posredovani zgodbi v povprečju 

pravilno odgovorili na 3,7 vprašanja, po elektronsko posredovani zgodbi pa na 4,3 

vprašanja. V obeh primerih je to v povprečju manj kot polovica pravilnih odgovorov. 

Obe zgodbi sta namenjeni otrokom v 3. razredu in lahko predvidevamo, da sta bili za 

otroke preveč kompleksni. Na nižji rezultat je lahko vplivala tudi narava vprašanj. 

Čeprav so bila vprašanja zastavljena v besednem in znakovnem jeziku, dopuščamo 

možnost slabšega razumevanja vprašanj. Rezultati so bolj razpršeni po elektronsko 

posredovani zgodbi. 

4.2.2 Jezikovna struktura 

 
 

N 

TRADICIONALNO ELEKTRONSKO 

Min Max M SD Min Max M SD 

Vsi pojmi 10 0 76 33,10 28,82 0 101 38,30 34,58 

Različni 

pojmi 
10 0 45 20,50 15,79 0 61 24,30 21,16 

Raznolikost 

besedišča 
10 0 1 0,62 0,27 0 0,92 0,53 0,30 

Povprečna 

dolžina KE1 
10 0 14,80 4,18 4,17 0 10,10 4,12 3,13 

Kakovost KE 10 0 16 7,40 5,80 0 22 8,90 7,50 

                                            
1 Komunikacijskih enot. 
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N 

TRADICIONALNO ELEKTRONSKO 

Min Max M SD Min Max M SD 

Priredni 

vezniki 
10 0 8 1,10 2,51 0 8 1,80 2,66 

Podredni 

vezniki 
10 0 3 0,50 1,08 0 4 0,60 1,26 

Kohezivnost 

– tematska 

razporeditev 

10 0 2 1,20 0,63 0 2 1,10 0,74 

Kohezivnost 

– referenca 
10 0 2 1 0,67 0 2 1 0,67 

Tabela 5: Jezikovna struktura glede na način posredovanja zgodbe 

Na področju jezikovne strukture so otroci v pripovedi po elektronsko posredovani 

zgodbi v povprečju vključili več pojmov in več različnih pojmov, vendar pa je bila 

raznolikost besedišča večja v pripovedih po tradicionalno posredovani zgodbi. Prav 

tako je bila povprečna dolžina komunikacijskih enot v povprečju za malenkost daljša v 

pripovedih po tradicionalno posredovani zgodbi. Otroci so torej po elektronsko 

posredovani zgodbi oblikovali več komunikacijskih enot, ki so bile tudi bolj kakovostne, 

vendar pa je bilo prisotnega tudi več ponavljanja. V povprečju so otroci v obeh 

situacijah oblikovali pripovedi, ki so bile linearno razporejene, a so vsebovale 

preskoke. Referenco so v povprečju dosegali s pomočjo ponavljanja. Pogostost 

ponavljanja je razvidna tudi iz relativno nizke raznolikosti besedišča. Pri vseh 

spremenljivkah, razen pri spremenljivki povprečna dolžina komunikacijske enote, so 

vrednosti bolj razpršene pri rezultatih po elektronsko posredovani zgodbi. 

Jezikovna struktura je odvisna od značilnost jezika, ki je bil uporabljen za ponovno 

pripovedovanje. Za znakovni jezik je značilno veliko ponavljanja, ki služi kot način 

sklicevanja. Prav tako je značilna linearnost z naštevanjem ter uporabo izraza »in 

potem«. Jezikovna struktura je odvisna tudi od jezikovnih zmožnosti posameznega 

otroka ter od motivacije in razumevanja. Predvidevamo, da so bili otroci v povprečju 

bolj motivirani po elektronsko posredovani zgodbi. K temu je morda pripomogla sama 

vsebina zgodbe kakor tudi interaktivni elementi v elektronski knjigi. Iz tabele 4 lahko 

razberemo, da so otroci elektronsko posredovano zgodbo v povprečju tudi bolj 

razumeli. K uporabi večjega števila pojmov ter kompleksnejših komunikacijskih enot je 

morebiti pripomogla multimedijska predstavitev zgodbe. 

4.2.3 Struktura zgodbe 

 N 
TRADICIONALNO ELEKTRONSKO 

Min Max M SD Min Max M SD 

Dogodki 10 0 9 3 2,71 0 9 3,80 3,52 

Koherentnost 10 0 3 1,80 1,03 0 3 1,80 1,14 

Tabela 6: Struktura zgodbe glede na način posredovanja zgodbe 



41 
 

Pri spremenljivki dogodki so otroci v povprečju dosegli več točk po elektronsko 

posredovani zgodbi. To pomeni, da so po elektronsko posredovani zgodbi v povprečju 

v svoji pripovedi omenili več dogodkov kakor po tradicionalno posredovani zgodbi. 

Rezultati so po elektronsko posredovani zgodbi bolj razpršeni. Po tradicionalno 

posredovani zgodbi so v povprečju v pripoved vključili 3 dogodke, po elektronsko 

posredovani zgodbi pa skoraj 4. V celoti je bilo v obeh primerih definiranih 13 

dogodkov. Otroci so jih v povprečju v pripoved v obeh primerih vključili manj kot 

polovico. Ker slikovno gradivo predstavlja vsaj 6 dogodkov, je bila pričakovana 

omemba večjega števila dogodkov. 

Na področju koherentnosti v povprečju ni bilo razlik glede na posredovanje zgodbe. 

Razpršenost rezultatov je na področju koherentnosti glede na način posredovanja 

zgodbe približno enaka. V obeh situacijah so otroci v povprečju dosegli 1,8 točke, kar 

jih umesti na raven zgodbe s strukturo, ki vsebuje preproste opise ilustracij. Glede na 

rezultate elektronska interaktivna knjiga nima pomembnega učinka na koherentnost 

zgodbe. Otroci imajo v določeni meri razvito notranjo strukturo zgodbe, ki je s pomočjo 

elektronske interaktivne knjige ne moremo izboljšati v trenutku. Morda bi k izboljšanju 

strukture zgodbe pripomogla večkratna uporaba elektronske interaktivne knjige. 

Predvidevamo, da je na koherentnost nekoliko vplivalo tudi slikovno gradivo. 

4.2.4 Psihološka struktura pripovedovanja 

 N 
TRADICIONALNO ELEKTRONSKO 

Min Max M SD Min Max M SD 

Pripovedna 

perspektiva 
10 0 6 3,10 1,85 0 5 2,20 1,87 

Mentalna 

stanja 
10 0 2 0,70 0,82 0 2 1,10 0,88 

Tabela 7: Psihološka struktura pripovedovanja glede na način posredovanja zgodbe 

Otroci so v povprečju v pripovedi po tradicionalno posredovani zgodbi zamenjali več 

pripovednih perspektiv. Razlog za to bi bila lahko osebna interakcija pri tradicionalnem 

posredovanju zgodbe, ki morda bolje prikaže psihološko strukturo zgodbe. V obeh 

primerih je bilo število zamenjav perspektive precej nizko, saj je bilo v zgodbah 

definiranih 8 zamenjav perspektiv.  

V povprečju so v pripoved vključili več mentalnih stanj junakov po elektronsko 

posredovani zgodbi. Povprečno število mentalnih stanj v pripovedi je precej nizko. V 

obeh situacijah so rezultati približno enako razpršeni. 

Iz teh rezultatov lahko sklepamo, da je pri otrocih, udeleženih v raziskavo, področje 

psihološke strukture pripovedovanja še v procesu razvoja. Otroci so težje zavzeli 

perspektivo drugega. Glede na to, da so otroci v povprečju oblikovali zgodbo s 

strukturo, ki vsebuje preproste opise ilustracij, predvidevamo, da na psihološko 

strukturo vpliva tudi slikovno gradivo. Vendarle pa to gradivo ne prikazuje vseh 
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zamenjav perspektiv, kakor tudi ne vseh mentalnih stanj, ki bi jih otroci lahko vključili v 

pripoved.   

4.3 REZULTATI PO PODROČJIH ZA POSAMEZNEGA 
OTROKA 

4.3.1 Otrok 1 

NAČIN 
PRIPOVEDOVANJA 

TRADICIONALNO ELEKTRONSKO 

 število odstotek število odstotek 

Beseda 45 58,4 % 61 64,9 % 

Kretnja 1 1,3 % 1 1,1 % 

Beseda in kretnja 28 36,4 % 28 29,8 % 

Drugo 3 3,9 % 4 4,2 % 

Tabela 8: Način pripovedovanja (otrok 1) 

Deklica je v obeh situacijah besedno pripoved dopolnjevala s kretnjami. V obeh 

primerih je v pripovedi najpogosteje uporabila besedo (tradicionalno: 58,4 %, 

elektronsko: 64,9 %). Temu sledi sočasna uporaba besede in kretnje (tradicionalno: 

36,4 %, elektronsko: 29,8 %). Nekajkrat je deklica uporabila druge načine 

pripovedovanja (tradicionalno: 3,9 %, elektronsko: 4,2 %), najmanj pogosto pa je 

uporabila samostojne kretnje (tradicionalno: 1,3 %, elektronsko: 1,1 %). 

RAZUMEVANJE TRADICIONALNO ELEKTRONSKO 

Vrstni red 5 5 

Odgovori 7 9 

Skupaj 12 14 

Tabela 9: Razumevanje (otrok 1) 

V obeh primerih je deklica slikovno gradivo razporedila v pravilno zaporedje. Po 

tradicionalno posredovani zgodbi je pravilno odgovorila na 7 vprašanj, po elektronsko 

posredovani zgodbi pa na 9 vprašanj. Skupno je na področju razumevanja po 

elektronsko posredovani zgodbi dosegla 2 točki več kot po tradicionalno posredovani 

zgodbi (tradicionalno:12, elektronsko: 14). 

JEZIKOVNA STR. TRADICIONALNO ELEKTRONSKO 

Vsi pojmi 74 91 

Različni pojmi 45 61 

Raznolikost besedišča 0,61 0,67 

Povprečna dolžina KE 14,8 10,1 

Kakovost KE 11 18 
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JEZIKOVNA STR. TRADICIONALNO ELEKTRONSKO 

Priredni vezniki 8 8 

Podredni vezniki 2 4 

Kohezivnost – tematska 

razporeditev 
2 2 

Kohezivnost – referenca 2 2 

Skupaj 159,41 196,77 

Tabela 10: Jezikovna struktura (otrok 1) 

Po elektronsko posredovani zgodbi je deklica ob ponovnem pripovedovanju uporabila 

več pojmov ter od tega tudi več različnih pojmov kot po tradicionalno posredovani 

zgodbi. Vendar pa je bila povprečna dolžina komunikacijskih enot daljša pri 

pripovedovanju po tradicionalno posredovani zgodbi. Eden izmed razlogov za to bi bilo 

lahko pogostejše ponavljanje pojmov pri pripovedovanju po tradicionalno posredovani 

zgodbi (na primer: vrtet, vrtet, vrtet; potem, potem). Poleg tega je iz tabele razvidno, 

da je deklica pri pripovedovanju po elektronsko posredovani zgodbi oblikovala več 

komunikacijskih enot, od tega več enostavčnih povedi, za katere je načeloma značilno, 

da so krajše. Vendar pa je pri pripovedovanju po elektronsko posredovani zgodbi 

dosegla več točk pri spremenljivki »kakovost komunikacijske enote«. Po tradicionalno 

posredovani zgodbi je oblikovala 4 priredno zložene komunikacijske enote in 1 

podredno zloženo komunikacijsko enoto. Po elektronsko posredovani zgodbi pa je 

oblikovala 3 komunikacijske enote z enim povedkom, 3 priredno zložene 

komunikacijske enote in 3 podredno zložene komunikacijske enote. Pri pripovedovanju 

po elektronsko posredovani zgodbi je deklica uporabila več podrednih veznikov, število 

prirednih veznikov pa je v obeh primerih enako (8). V obeh primerih je dosegla 2 točki 

na področju kohezivnosti. Skupni rezultat je bil pri pripovedovanju po elektronsko 

posredovani zgodbi za 37,36 točke višji kot pri pripovedovanju po tradicionalno 

posredovani zgodbi. 

STRUKTURA ZGODBE TRADICIONALNO ELEKTRONSKO 

Dogodki 5 9 

Koherentnost 3 3 

Skupaj 8 12 

Tabela 11: Struktura zgodbe (otrok 1) 

Od 13 definiranih dogodkov je deklica v ponovno pripovedovanje po tradicionalno 

posredovani zgodbi vključila 5 dogodkov, po elektronsko posredovani zgodbi pa 9 

dogodkov. Pri obeh pripovedih je šlo za enostavno časovno nizanje dogodkov, zato je 

pri spremenljivki »koherentnost« dosegla 3 točke. Skupno je za strukturo zgodbe pri 

pripovedovanju po elektronsko posredovani zgodbi dosegla 4 točke več kot po 

tradicionalno posredovani zgodbi. 
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PSIHOLOŠKA STR. TRADICIONALNO ELEKTRONSKO 

Pripovedna perspektiva 2 5 

Mentalna stanja 1 2 

Skupaj 3 7 

Tabela 12: Psihološka struktura pripovedovanja (otrok 1) 

Od skupno 8 definiranih zamenjav perspektive je deklica pri ponovnem pripovedovanju 

po tradicionalno posredovani zgodbi naredila 2 zamenjavi pripovedne perspektive, po 

elektronsko posredovani zgodbi pa 5. V pripoved je v prvem primeru vključila eno 

mentalno stanje junaka in sicer »vesel«, v drugem primeru pa dva in sicer »hotel« in 

»čutila«. Skupno je za psihološko strukturo pripovedovanja po elektronsko 

posredovani zgodbi dosegla 4 točke več kot po tradicionalno posredovani zgodbi. 

PRIPOVEDOVANJE 

ZGODBE 
TRADICIONALNO ELEKTRONSKO 

OTROK 1 182,41 229,77 

Tabela 13: Pripovedovanje zgodbe (otrok 1) 

Deklica je ena izmed starejših otrok v raziskavi. Glede na surove rezultate je razvidno, 

da je na vseh področjih dosegla več točk pri ponovnem pripovedovanju po elektronsko 

posredovani zgodbi. Izkoristila je različne medije, ki jih elektronska interaktivna knjiga 

omogoča. Najprej je zgodbo poslušala in si ogledala videoposnetke kretenj, nato pa je 

besedilo še glasno prebrala. V celoti je to sicer zahtevalo več časa, vendar 

predvidevamo, da se je s tem izboljšalo razumevanje zgodbe. Glede na to, da je v 

ponovnem pripovedovanju po elektronsko posredovani zgodbi omenila več dogodkov, 

lahko sklepamo tudi, da ji je elektronska interaktivna knjiga omogočila boljše 

pomnjenje. 

4.3.2 Otrok 2 

NAČIN 
PRIPOVEDOVANJA 

TRADICIONALNO ELEKTRONSKO 

 število odstotek število odstotek 

Beseda 20 25,3 % 39 36,4 % 

Kretnja 6 7,6 % 6 5,6 % 

Beseda in kretnja 46 58,2 % 57 53,3 % 

Drugo 7 8,9 % 5 4,7 % 

Tabela 14: Način pripovedovanja (otrok 2) 

Deklica je v obeh primerih najpogosteje uporabljala besede in kretnje sočasno 

(tradicionalno: 58,2 %, elektronsko: 53,3 %). Struktura komunikacijskih enot bolj 

spominja na ubesedovanje znakovnega jezika. V njeni pripovedi je malo 

nepolnopomenskih besed (veznikov, pomožnih glagolov). Uporabila je nekaj 
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samostojnih besed (tradicionalno: 25,3 %, elektronsko: 36,4 %). Izmed vseh besed, ki 

jih je deklica uporabila pri pripovedovanju, se zelo pogosto pojavi beseda »pa«, s 

katero je deklica izražala krepitev »potem pa«. Po tradicionalno posredovani zgodbi je 

deklica uporabila več drugih načinov pripovedovanja (na primer imitacije dejanj ter 

kazanja) kot kretenj. Po elektronsko posredovani zgodbi pa ravno obratno. Nekatere 

kretnje so se v obeh pripovedih večkrat ponovile (tradicionalno: podaljšati, vrteti; 

elektronsko: grah). 

RAZUMEVANJE TRADICIONALNO ELEKTRONSKO 

Vrstni red 5 5 

Odgovori 6 7 

Skupaj 11 12 

Tabela 15: Razumevanje (otrok 2) 

Deklica je na področju razumevanja v obeh primerih dosegla primerljivo število točk 

(tradicionalno: 11, elektronsko: 12). Po elektronsko posredovani zgodbi je pravilno 

odgovorila na eno vprašanje več kot po tradicionalno posredovani zgodbi. V obeh 

primerih pa je slikovno gradivo razvrstila v pravilno zaporedje. 

JEZIKOVNA STR. TRADICIONALNO ELEKTRONSKO 

Vsi pojmi 76 101 

Različni pojmi 44 57 

Raznolikost besedišča 0,58 0,56 

Povprečna dolžina KE 5,40 5,30 

Kakovost KE 14 22 

Priredni vezniki 0 5 

Podredni vezniki 0 1 

Kohezivnost – tematska 

razporeditev 
2 2 

Kohezivnost – referenca 1 1 

Skupaj 142,98 194,86 

Tabela 16: Jezikovna struktura (otrok 2) 

Deklica je v pripovedi po elektronsko posredovani zgodbi sicer uporabila več besed 

kot po tradicionalno posredovani zgodbi, vendar je pri slednjem uporabila bolj raznoliko 

besedišče. V pripovedi po elektronsko posredovani zgodbi je oblikovala več 

komunikacijskih enot, ki so bile po strukturi tudi kakovostnejše. Po tradicionalno 

posredovani zgodbi je oblikovala 10 komunikacijskih enot z enim povedkom ter 2 

priredno zloženi komunikacijski enoti. Po elektronsko posredovani zgodbi je oblikovala 

14 komunikacijskih enot z enim povedkom ter 4 priredno zložene komunikacijske 

enote. Povprečna dolžina komunikacijskih enot je bila v obeh pripovedih primerljiva. 
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Uporabila je tudi priredne in podredne veznike, ki jih v pripovedi po tradicionalno 

posredovani zgodbi ni bilo. Pripoved je bila v obeh situacijah sicer ustrezno tematsko 

razporejena, brez preskokov. Toda deklica je referenco ohranjala predvsem s 

ponavljanjem. Zaimkov v pripovedi ni uporabljala. Seštevek točk na področju 

kohezivnosti v obeh primerih znaša 3 točke. Razlika na področju jezikovne strukture 

glede na način posredovanja zgodbe znaša 51,88 točke v prid elektronskemu 

posredovanju zgodbe. 

STRUKTURA ZGODBE TRADICIONALNO ELEKTRONSKO 

Dogodki 5 8 

Koherentnost 3 3 

Skupaj 8 11 

Tabela 17: Struktura zgodbe (otrok 2) 

Od skupno 13 dogodkov je deklica v pripoved po tradicionalno posredovani zgodbi 

vključila 5 dogodkov, po elektronsko posredovani zgodbi pa 8 dogodkov. V obeh 

primerih je dogodke nanizala v časovno zaporedje in tako pridobila 3 točke na področju 

koherentnosti. Skupni rezultat je bil na področju strukture zgodbe po elektronsko 

posredovani zgodbi za 3 točke višji od rezultata po tradicionalno posredovani zgodbi 

(tradicionalno: 8, elektronsko: 11). Razlika se pojavi zaradi omembe večjega števila 

dogodkov po elektronsko posredovani zgodbi. 

PSIHOLOŠKA STR. TRADICIONALNO ELEKTRONSKO 

Pripovedna perspektiva 6 5 

Mentalna stanja 1 1 

Skupaj 7 6 

Tabela 18: Psihološka struktura pripovedovanja (otrok 2) 

Deklica je v pripovedi po tradicionalno posredovani zgodbi za eno več zamenjala 

pripovedno perspektivo kot po elektronsko posredovani zgodbi (tradicionalno: 6, 

elektronsko: 5). V obeh primerih je enkrat v pripovedi omenila mentalna stanja oseb 

(tradicionalno: hoče, elektronsko: čuti). 

PRIPOVEDOVANJE 

ZGODBE 
TRADICIONALNO ELEKTRONSKO 

OTROK 2 168,98 223,86 

Tabela 19: Pripovedovanje zgodbe (otrok 2) 

Deklica je na vseh področjih, razen na področju psihološke strukture pripovedovanja, 

dosegla več točk pri pripovedovanju po elektronsko posredovani zgodbi. Tudi skupni 

rezultat kaže na boljši dosežek pri pripovedovanju po elektronsko posredovani zgodbi. 
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4.3.3 Otrok 3 

 

NAČIN 
PRIPOVEDOVANJA 

TRADICIONALNO ELEKTRONSKO 

 število odstotek število odstotek 

Beseda 0 0 % 3 5,5 % 

Kretnja 11 22,9 % 17 31,5 % 

Beseda in kretnja 25 52,1 % 27 50 % 

Drugo 12 25 % 7 13 % 

Tabela 20: Način pripovedovanja pri otroku 3 

Deček je edini otrok v raziskavi, ki ima gluhe starše. Za komunikacijo uporablja 

slovenski znakovni jezik, vendar vse otroke v šoli spodbujajo, da ob kretnjah 

uporabljajo tudi besede. Deček je tako v največji meri v pripovedi v obeh situacijah 

uporabil besedo in kretnjo (tradicionalno: 52,1 %, elektronsko: 50 %). Pri tem je besede 

večinoma izgovoril brezglasno, vendar jih je bilo mogoče razbrati z ustnic. Pri 

pripovedovanju po tradicionalno posredovani zgodbi je na drugem mestu uporaba 

drugih načinov pripovedovanja (25 %), med katerimi je bilo najpogostejše kazanje na 

slikovno gradivo oziroma osebe. Pri pripovedovanju po elektronsko posredovani 

zgodbi pa je na drugem mestu uporaba kretenj s 31,5-% pogostostjo. Uporaba kretenj 

je pri pripovedovanju po tradicionalno posredovani zgodbi na tretjem mestu po 

pogostosti (22,9 %). Pri tem so kretnje, ki jih je deček uporabil v prvem primeru, manj 

raznolike od tistih v drugem primeru. Najmanjkrat je deček uporabil izolirane besede 

in sicer 3 v pripovedi po elektronsko posredovani zgodbi. Zaradi strukture dečkovega 

pripovedovanja je transkripcija pripovedi zapisana v nedoločni obliki. 

 

RAZUMEVANJE TRADICIONALNO ELEKTRONSKO 

Vrstni red 1 5 

Odgovori 5 8 

Skupaj 6 13 

Tabela 21: Razumevanje (otrok 3) 

Deček je boljše razumevanje izkazal po elektronsko posredovani zgodbi. Po 

tradicionalno posredovani zgodbi je v pravilno zaporedje razvrstil prvi dve sliki, pravilno 

pa je odgovoril na 5 od 13 zastavljenih vprašanj. Po elektronsko posredovani zgodbi 

je ustrezno razporedil vse slike in pravilno odgovoril na 8 od 13 zastavljenih vprašanj. 

Na vprašanje »Kje je kraljevič iskal kraljično?« deček ni odgovoril s pričakovanim 

odgovorom »po celem svetu«, pač pa je z enoročno abecedo črkoval kraje, ki so bili 

napisani v elektronski interaktivni knjigi. To kaže na boljše pomnjenje. 
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JEZIKOVNA STR. TRADICIONALNO ELEKTRONSKO 

Vsi pojmi 36 47 

Različni pojmi 28 34 

Raznolikost besedišča 0,78 0,72 

Povprečna dolžina KE 3,60 3,60 

Kakovost KE 16 16 

Priredni vezniki 0 1 

Podredni vezniki 0 0 

Kohezivnost – tematska 

razporeditev 
2 2 

Kohezivnost – referenca 2 2 

Skupaj 88,38 106,32 

Tabela 22: Jezikovna struktura (otrok 3) 

Deček je v pripovedi po elektronsko posredovani zgodbi sicer uporabil več pojmov, 

toda besedišče je bilo bolj raznoliko pri pripovedi po tradicionalno posredovani zgodbi. 

Čeprav je deček ob kretnjah uporabljal tudi besede, je prevladovala jezikovna struktura 

znakovnega jezika. To je razvidno iz nizkega števila uporabljenih veznikov, ki za 

znakovni jezik niso značilni. Poleg tega je uporabil izredno malo nepolnopomenskih 

besed. Posledično je bila tudi povprečna dolžina komunikacijskih enot kratka. 

Povprečna dolžina komunikacijske enote je bila pri dečku neodvisna od načina 

posredovanja zgodbe, prav tako kakovost komunikacijskih enot. V obeh primerih je v 

pripovedi oblikoval 6 komunikacijskih enot z enim povedkom, 2 priredno zloženi 

komunikacijski enoti ter 2 podredno zloženi komunikacijski enoti. Na osebe se je deček 

nanašal prek slik in zaimkov, nekajkrat pa je za ta namen razločno izkoristil kretalni 

prostor. Obe pripovedi sta bili ustrezno tematsko razporejeni, brez preskokov. Deček 

je po elektronsko posredovani zgodbi dosegel za 17,94 točke boljši rezultat na 

področju jezikovne strukture kot po tradicionalno posredovani zgodbi. 

 

STRUKTURA ZGODBE TRADICIONALNO ELEKTRONSKO 

Dogodki 9 9 

Koherentnost 3 3 

Skupaj 12 12 

Tabela 23: Struktura zgodbe (otrok 3) 

Na področju strukture zgodbe glede na način posredovanja zgodbe ni bilo razlike. V 

obeh primerih je deček v pripoved vključil 9 dogodkov, pri tem pa je šlo za enostavno 

časovno nizanje dogodkov. 
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PSIHOLOŠKA STR. TRADICIONALNO ELEKTRONSKO 

Pripovedna perspektiva 4 4 

Mentalna stanja 2 2 

Skupaj 6 6 

Tabela 24: Psihološka struktura pripovedovanja (otrok 3) 

V obeh situacijah je deček v času pripovedovanja zamenjal štiri pripovedne 

perspektive. To je dosegel prek kazanja na sliko ali prek kretalnega prostora. V obeh 

primerih je v pripoved vključil dve mentalni stanji (tradicionalno: rad in misliti, 

elektronsko: dvakrat žalosten). 

PRIPOVEDOVANJE 

ZGODBE 
TRADICIONALNO ELEKTRONSKO 

OTROK 3 112,38 137,32 

Tabela 25: Pripovedovanje zgodbe (otrok 3) 

Končni rezultat je po elektronsko posredovani zgodbi za 24,94 točke boljši od rezultata 

po tradicionalno posredovani zgodbi. Do razlike je prišlo na področju razumevanja ter 

jezikovne strukture, medtem ko so bili rezultati na področju strukture zgodbe in 

psihološke strukture pripovedovanja enaki, ne glede na način posredovanja zgodbe. 

4.3.4 Otrok 4 

NAČIN 
PRIPOVEDOVANJA 

TRADICIONALNO ELEKTRONSKO 

 število odstotek število odstotek 

Beseda 11 44 % 18 66,7 % 

Kretnja 3 12 % 1 3,7 % 

Beseda in kretnja 5 20 % 5 18,5 % 

Drugo 6 24 % 3 11,1 % 

Tabela 26: Način pripovedovanja (otrok 4) 

Deček je v obeh primerih v pripovedi uporabil največ besed (tradicionalno: 11, 

elektronsko: 18). Veliko je kazal s prstom na osebe v zgodbi. Pri tem jih nikoli ni 

poimenoval, ampak je uporabil zaimke »ta« ali »on« oziroma »ona«. 

RAZUMEVANJE TRADICIONALNO ELEKTRONSKO 

Vrstni red 0 5 

Odgovori 6 7 

Skupaj 6 12 

Tabela 27: Razumevanje (otrok 4) 
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Deček je na področju razumevanja po elektronsko posredovani zgodbi dosegel še 

enkrat več točk kot po tradicionalno posredovani zgodbi (tradicionalno: 6, elektronsko: 

12). Najmočnejši razlog za razliko je v razvrščanju slikovnega gradiva v zaporedje. Po 

tradicionalnem posredovanju zgodbe mu namreč v pravilno zaporedje ni uspelo 

razvrstiti nobenega para slik. Po elektronsko posredovani zgodbi je pravilno odgovoril 

na eno vprašanje več kot po tradicionalno posredovani zgodbi (tradicionalno: 6, 

elektronsko: 7). 

JEZIKOVNA STR. TRADICIONALNO ELEKTRONSKO 

Vsi pojmi 19 26 

Različni pojmi 14 18 

Raznolikost besedišča 0,74 0,69 

Povprečna dolžina KE 2,70 4,30 

Kakovost KE 7 5 

Priredni vezniki 0 1 

Podredni vezniki 0 0 

Kohezivnost – tematska 

razporeditev 
1 1 

Kohezivnost – referenca 1 1 

Skupaj 45,44 56,99 

Tabela 28: Jezikovna struktura (otrok 4) 

Deček je pri ponovnem pripovedovanju zgodbe v obeh primerih izkazal precej revno 

besedišče. Pri pripovedovanju po tradicionalno posredovani zgodbi je uporabil 19 

pojmov, od tega 14 različnih. Pri pripovedovanju po elektronsko posredovani zgodbi 

pa je sicer uporabil več pojmov (26), vendar je bila raznolikost besedišča manjša. 

Oblikoval je enostavne komunikacijske enote z enim povedkom (tradicionalno: 7, 

elektronsko: 5). Po tradicionalno posredovani zgodbi je oblikoval več krajših 

komunikacijskih enot, po elektronsko posredovani zgodbi pa manj daljših. Dečkova 

pripoved je bila v obeh primerih nepovezana, s preskoki, referenco pa je deček ohranjal 

s pomočjo ponavljanja. Na področju jezikovne strukture je po elektronsko posredovani 

zgodbi dosegel 11,55 točke več kot po tradicionalno posredovani zgodbi. 

STRUKTURA ZGODBE TRADICIONALNO ELEKTRONSKO 

Dogodki 2 2 

Koherentnost 2 2 

Skupaj 4 4 

Tabela 29: Struktura zgodbe (otrok 4) 

Način posredovanja zgodbe pri dečku ni vplival na strukturo zgodbe. V obeh primerih 

je v ponovnem pripovedovanju omenil 2 izmed 13 dogodkov, na področju 
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koherentnosti pa dosegel 2 točki, kar pomeni, da je šlo za preproste opise oseb, 

predmetov ali ilustracij. To je bilo še posebej razvidno iz njegovega kazanja na 

posamezne ilustracije. 

PSIHOLOŠKA STR. TRADICIONALNO ELEKTRONSKO 

Pripovedna perspektiva 5 2 

Mentalna stanja 0 1 

Skupaj 5 3 

Tabela 30: Psihološka struktura pripovedovanja (otrok 4) 

Deček je pri pripovedovanju po tradicionalno posredovani zgodbi večkrat zamenjal 

pripovedno perspektivo (5) kot po elektronsko posredovani zgodbi (2). V drugem 

primeru je opisal eno mentalno stanje (žalosten). Na področju psihološke strukture 

pripovedovanja je po tradicionalno posredovani zgodbi dosegel 2 točki več kot po 

elektronsko posredovani zgodbi. 

PRIPOVEDOVANJE 

ZGODBE 
TRADICIONALNO ELEKTRONSKO 

OTROK 4 60,44 75,99 

Tabela 31: Pripovedovanje zgodbe (otrok 4) 

Razlika v skupnem rezultatu je glede na način posredovanja zgodbe majhna in znaša 

15,55 točke. 

4.3.5 Otrok 5 

 

NAČIN 
PRIPOVEDOVANJA 

TRADICIONALNO ELEKTRONSKO 

 število odstotek število odstotek 

Beseda 0 0 % 24 61,5 % 

Kretnja 0 0 % 0 0 % 

Beseda in kretnja 6 85,7 % 12 30,8 % 

Drugo 1 14,3 % 3 7,7 % 

Tabela 32: Način pripovedovanja (otrok 5) 

Iz tabele je razvidna precejšnja razlika v načinu dečkovega pripovedovanja. Pri 

pripovedovanju po tradicionalno posredovani zgodbi je v večji meri uporabil besedo in 

kretnjo sočasno. Pri pripovedovanju po elektronsko posredovani zgodbi je v največji 

meri uporabil besede (61,5 %), šele nato pa je sledila sočasna uporaba besede in 

kretnje (30,8 %). V manjšem odstotku je uporabil kazanje na slike oziroma osebe v 

zgodbi (tradicionalno: 14,3 %, elektronsko: 7,7 %). Izolirane kretnje ni uporabil v 

nobenem primeru. 
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RAZUMEVANJE TRADICIONALNO ELEKTRONSKO 

Vrstni red 5 5 

Odgovori 3 6 

Skupaj 8 11 

Tabela 33: Razumevanje (otrok 5) 

Deček je v obeh primerih pravilno razvrstil slikovno gradivo. Po tradicionalno 

posredovani zgodbi je pravilno odgovoril na 3, po elektronsko posredovani zgodbi pa 

na 6 od 13 zastavljenih vprašanj. Posledično je po elektronsko posredovani zgodbi na 

področju razumevanja dosegel 3 točke več kot po tradicionalno posredovani zgodbi. 

 

JEZIKOVNA STR. TRADICIONALNO ELEKTRONSKO 

Vsi pojmi 6 36 

Različni pojmi 6 19 

Raznolikost besedišča 1 0,53 

Povprečna dolžina KE 1 4,50 

Kakovost KE 0 10 

Priredni vezniki 0 1 

Podredni vezniki 0 1 

Kohezivnost – tematska 

razporeditev 
1 1 

Kohezivnost – referenca 0 1 

Skupaj 15 74,03 

Tabela 34: Jezikovna struktura (otrok 5) 

 

Deček je med ponovnim pripovedovanjem zgodbe po tradicionalno posredovani 

zgodbi uporabljal posamezne polnopomenske besede. Oblikoval ni nobene povedi. 

Prav tako v pripovedi ni uporabil veznikov. Pripoved je bila linearna s preskoki, 

referenca pa ni bila izražena. Do velike spremembe je prišlo pri pripovedovanju po 

elektronsko posredovani zgodbi, kjer je deček oblikoval 7 komunikacijskih enot z enim 

povedkom in 1 podredno zloženo komunikacijsko enoto. Povprečna dolžina 

komunikacijske enote meri 4,5 pojma. Iz raznolikosti besedišča (0,53) je razbrati, da 

se je deček pogosto ponavljal. Predvsem se je ponavljala fraza »in potem«. V pripovedi 

je uporabil 1 priredni in 1 podredni veznik. Skupno je na področju kohezivnosti dosegel 

2 točki. Celoten rezultat je na področju jezikovne strukture po elektronsko posredovani 

zgodbi za 59,03 točke višji od rezultata po tradicionalno posredovani zgodbi. 
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STRUKTURA ZGODBE TRADICIONALNO ELEKTRONSKO 

Dogodki 0 3 

Koherentnost 1 2 

Skupaj 1 5 

Tabela 35: Struktura zgodbe (otrok 5) 

Ker je deček po tradicionalno posredovani zgodbi pripovedoval na ravni besed, iz 

slednjega ni bilo mogoče razbrati nobenega izmed definiranih dogodkov. Po 

elektronsko posredovani zgodbi pa je deček v svoje pripovedovanje vključil 3 od 13 

definiranih dogodkov. Sprememba v strukturi zgodbe je bila očitna, saj je deček iz 

posameznih besed prešel na oblikovanje povedi. Po tradicionalno posredovani zgodbi 

je bila dečkova pripoved brez strukture, zato je dosegel 1 točko. Po elektronsko 

posredovani zgodbi pa je deček v pripoved vključil preproste opise oseb, predmetov 

ali ilustracij in posledično dosegel 2 točki. 

 

PSIHOLOŠKA STR. TRADICIONALNO ELEKTRONSKO 

Pripovedna perspektiva 2 2 

Mentalna stanja 0 2 

Skupaj 2 4 

Tabela 36: Psihološka struktura pripovedovanja (otrok 5) 

Deček je v obeh primerih dvakrat zamenjal pripovedno perspektivo. Mentalnega stanja 

junakov v pripoved po tradicionalno posredovani zgodbi ni vključil. Po elektronsko 

posredovani zgodbi pa je v svojo pripoved dvakrat vključil eno mentalno stanje junaka, 

in sicer »žalosten«. 

PRIPOVEDOVANJE 

ZGODBE 
TRADICIONALNO ELEKTRONSKO 

OTROK 5 26 94,03 

Tabela 37: Pripovedovanje zgodbe (otrok 5) 

V skupnem rezultatu pri dečku prihaja do največje razlike glede na način posredovanja 

zgodbe. Razlika zajema 68,03 točke. Deček je ravno na dan testiranja pripovedovanja 

zgodbe po tradicionalno posredovani zgodbi imel rojstni dan, kar bi lahko vplivalo na 

njegovo motivacijo in pozornost ter posledično na doseženi rezultat. 

4.3.6 Otrok 6 

NAČIN 
PRIPOVEDOVANJA 

TRADICIONALNO ELEKTRONSKO 

 število odstotek število odstotek 

Beseda 43 59,7 % 16 59,3 % 
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NAČIN 
PRIPOVEDOVANJA 

TRADICIONALNO ELEKTRONSKO 

Kretnja 6 8,4 % 0 0 % 

Beseda in kretnja 18 25 % 8 29,6 % 

Drugo 5 6,9 % 3 11,1 % 

Tabela 38: Način pripovedovanja (otrok 6) 

Deček je v obeh primerih za oblikovanje pripovedi v največji meri uporabil besede 

(tradicionalno: 59,7 %, elektronsko: 59,3 %). Sledila je uporaba besede in kretnje 

(tradicionalno: 25 %, elektronsko: 29,6 %). Pri pripovedovanju po tradicionalno 

posredovani zgodbi je deček uporabil 6 kretenj (8,4 %), medtem ko jih pri 

pripovedovanju po elektronsko posredovani zgodbi ni uporabil. V prvem primeru pri 

dečku pod druge načine pripovedovanja spada imitiranje dejanj oseb v zgodbi, v 

drugem pa kazanje na slike. 

RAZUMEVANJE TRADICIONALNO ELEKTRONSKO 

Vrstni red 5 5 

Odgovori 5 2 

Skupaj 10 7 

Tabela 39: Razumevanje (otrok 6) 

V obeh primerih je deček slikovno gradivo razporedil v pravilni vrstni red. Po 

tradicionalno posredovani zgodbi je pravilno odgovoril na 5 vprašanj, po elektronsko 

posredovani zgodbi pa na 2 od 13 zastavljenih vprašanj. Tako je v končnem rezultatu 

na področju razumevanja po tradicionalno posredovani zgodbi dosegel 3 točke več kot 

po elektronsko posredovani zgodbi. 

JEZIKOVNA STR. TRADICIONALNO ELEKTRONSKO 

Vsi pojmi 67 24 

Različni pojmi 30 14 

Raznolikost besedišča 0,45 0,58 

Povprečna dolžina KE 4,50 4 

Kakovost KE 13 6 

Priredni vezniki 1 0 

Podredni vezniki 0 0 

Kohezivnost – tematska 

razporeditev 
1 1 

Kohezivnost – referenca 1 1 

Skupaj 117,95 50,58 

Tabela 40: Jezikovna struktura (otrok 6) 
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Do precejšnje razlike je prišlo tudi na področju jezikovne strukture. Deček je pri 

pripovedovanju po tradicionalno posredovani zgodbi uporabil več pojmov kot po 

elektronsko posredovani zgodbi (tradicionalno: 67, elektronsko: 24). V obeh primerih 

je bilo prisotnega veliko ponavljanja, kar vodi v nizko raznolikost besedišča. Povprečna 

dolžina komunikacijske enote je pri pripovedovanju po tradicionalno posredovani 

zgodbi znašala 4,5 pojma po elektronsko posredovani zgodbi pa 4 pojme. Kakovost 

komunikacijskih enot je bila pri pripovedovanju po tradicionalno posredovani zgodbi 

boljša. Deček je oblikoval 11 komunikacijskih enot z enim povedkom ter 1 priredno 

zloženo komunikacijsko enoto. Po elektronsko posredovani zgodbi pa je oblikoval 6 

komunikacijskih enot z enim povedkom. V obeh primerih je uporabil en priredni veznik 

»in«, podrednih veznikov pa ni uporabil. Na področju kohezivnosti je v obeh primerih 

dosegel 2 točki, kar pomeni, da je pripoved razporejena linearno in ima preskoke, 

referenco pa je deček ohranjal s ponavljanjem. Skupni rezultat na področju jezikovne 

strukture je pri dečku po tradicionalno posredovani zgodbi za 67,37 točke višji od 

rezultata po elektronsko posredovani zgodbi. 

STRUKTURA ZGODBE TRADICIONALNO ELEKTRONSKO 

Dogodki 3 3 

Koherentnost 2 2 

Skupaj 5 5 

Tabela 41: Struktura zgodbe (otrok 6) 

V pripovedi je deček v obeh primerih omenil 3 dogodke. V obeh situacijah je šlo za 

preproste opise oseb, predmetov ali ilustracij, za kar je deček na področju 

koherentnosti dosegel 2 točki. Na področju strukture zgodbe glede na način 

posredovanja ni bilo razlik. 

PSIHOLOŠKA STR. TRADICIONALNO ELEKTRONSKO 

Pripovedna perspektiva 3 2 

Mentalna stanja 2 0 

Skupaj 5 2 

Tabela 42: Psihološka struktura pripovedovanja (otrok 6) 

Po tradicionalno posredovani zgodbi je deček trikrat zamenjal pripovedno perspektivo, 

po elektronsko posredovani pa dvakrat. V pripoved po tradicionalno posredovani 

zgodbi je eno mentalno stanje (misliti) vključil dvakrat. Po elektronsko posredovani 

zgodbi pa v pripovedi ni bilo nobenega mentalnega stanja junakov. 

PRIPOVEDOVANJE 

ZGODBE 
TRADICIONALNO ELEKTRONSKO 

OTROK 6 137,95 64,58 

Tabela 43: Pripovedovanje zgodbe (otrok 6) 
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Pri dečku je glede na način posredovanja zgodbe prišlo do precejšnje razlike. Po 

tradicionalno posredovani zgodbi je skupni rezultat znašal 72,37 točke več kot po 

elektronsko posredovani zgodbi. Deček za uporabo elektronske knjige ni bil motiviran. 

Med premikanjem po straneh elektronske interaktivne knjige je zelo hitel in je bil tudi 

večkrat opozorjen, naj počaka. Nekaj interaktivnih elementov knjige ni izkoristil, saj jih 

je preskočil. To bi bil lahko eden izmed razlogov za tolikšno razliko glede na način 

posredovanja. 

4.3.7 Otrok 7 

RAZUMEVANJE TRADICIONALNO ELEKTRONSKO 

Vrstni red 5 2 

Odgovori 0 0 

Skupaj 5 2 

Tabela 44: Razumevanje (otrok 7) 

Deček je po tradicionalno posredovani zgodbi v pravilni vrstni red razporedil vse 
ilustracije. Po elektronsko posredovani zgodbi je pravilno razvrstil tri slike, kar pomeni 
dve zaporedji. Na vprašanja ni odgovarjal, prav tako v nobenem primeru ni ponovno 
pripovedoval zgodbe. 

PRIPOVEDOVANJE 

ZGODBE 
TRADICIONALNO ELEKTRONSKO 

OTROK 7 5 2 

Tabela 45: Pripovedovanje zgodbe (otrok 7) 

Skupni rezultat je pri dečku sestavljen iz točk na področju razumevanja oziroma 

natančneje razporeditve vrstnega reda ilustracij, kjer je več točk prejel po tradicionalno 

posredovani zgodbi. 

4.3.8 Otrok 8 

NAČIN 
PRIPOVEDOVANJA 

TRADICIONALNO ELEKTRONSKO 

 število odstotek število odstotek 

Beseda 21 77,8 % 33 80,5 % 

Kretnja 1 3,7 % 0 0 % 

Beseda in kretnja 1 3,7 % 2 4,9 % 

Drugo 4 14,8 % 6 14,6 % 

Tabela 46: Način pripovedovanja (otrok 8) 

Pri dečku je način pripovedovanja v obeh primerih podoben. Največkrat je uporabil 

besede (tradicionalno: 77,8 %, elektronsko: 80,5 %), nato druge načine 

pripovedovanja, v njegovem primeru kazanja in imitiranja dejanj junakov (tradicionalno: 

14,8 %, elektronsko: 14,6 %). V manjši meri je uporabil besedo in kretnjo sočasno 



57 
 

(tradicionalno: 3,7 %, elektronsko: 4,9 %) ter izolirane kretnje (tradicionalno: 3,7 %). 

Pri tem so bile nekatere kretnje, ki jih je deček uporabil v pripovedi, naravne (vrteti, 

trkala) in bi jih lahko namesto kot kretnje definirali kot imitacijo dejanj. 

RAZUMEVANJE TRADICIONALNO ELEKTRONSKO 

Vrstni red 1 2 

Odgovori 4 3 

Skupaj 5 5 

Tabela 47: Razumevanje (otrok 8) 

Deček je po tradicionalno posredovani zgodbi s slikami ustvaril eno pravilno zaporedje, 

po elektronsko posredovani zgodbi pa dve. V prvem primeru je pravilno odgovoril na 4 

vprašanja, v drugem pa na 3. Skupni rezultat za oba načina posredovanja na področju 

razumevanja znaša 5 točk. 

JEZIKOVNA STR. TRADICIONALNO ELEKTRONSKO 

Vsi pojmi 23 45 

Različni pojmi 20 28 

Raznolikost besedišča 0,87 0,62 

Povprečna dolžina KE 5,75 7,50 

Kakovost KE 5 7 

Priredni vezniki 2 2 

Podredni vezniki 3 0 

Kohezivnost – tematska 

razporeditev 
1 1 

Kohezivnost – referenca 1 1 

Skupaj 61,62 92,12 

Tabela 48: Jezikovna struktura (otrok 8) 

Deček je po elektronsko posredovani zgodbi pri pripovedovanju uporabil več pojmov 

(45) kot po tradicionalno posredovani zgodbi (23), vendar je bilo besedišče pri slednji 

bolj raznoliko. Povprečna dolžina komunikacijske enote je bila zaradi velikega števila 

ponavljanj v pripovedi po elektronsko posredovani zgodbi daljša (tradicionalno: 5,75, 

elektronsko: 7,5). Deček je po elektronsko posredovani zgodbi oblikoval več 

komunikacijskih enot z enim povedkom (tradicionalno: 3, elektronsko: 5), v obeh 

primerih pa je oblikoval eno priredno zloženo komunikacijsko enoto. V obeh primerih 

je v pripovedi uporabil 2 priredna veznika, po tradicionalno posredovani zgodbi pa tudi 

3 podredne veznike (da). Kohezivnost je bila v obeh primerih enaka, in sicer linearno 

razporejena pripoved s preskoki, referenca pa je bila ohranjena s pomočjo ponavljanja. 

Pri pripovedovanju po elektronsko posredovani zgodbi je deček v pripovedi uporabil 

veliko medmetov (av, pom pom, uou). Skupni rezultat je pri dečku na področju 

jezikovne strukture boljši po elektronsko posredovani zgodbi. 
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STRUKTURA ZGODBE TRADICIONALNO ELEKTRONSKO 

Dogodki 2 2 

Koherentnost 2 2 

Skupaj 4 4 

Tabela 49: Struktura zgodbe (otrok 8) 

Na področju strukture zgodbe pri dečku ni prišlo do razlik glede na način posredovanja 

zgodbe. V obeh primerih je v pripovedi omenil 2 dogodka ter na področju koherentnosti 

dosegel 2 točki, kar pomeni, da je šlo za preproste opise oseb, predmetov ali ilustracij. 

PSIHOLOŠKA STR. TRADICIONALNO ELEKTRONSKO 

Pripovedna perspektiva 1 1 

Mentalna stanja 0 1 

Skupaj 1 2 

Tabela 50: Psihološka struktura pripovedovanja (otrok 8) 

Deček je v obeh primerih enkrat zamenjal pripovedno perspektivo. Po tradicionalno 

posredovani zgodbi v pripovedi ni uporabil nobenega mentalnega stanja junakov, po 

elektronsko posredovani pa enega (žalosten). 

PRIPOVEDOVANJE 

ZGODBE 
TRADICIONALNO ELEKTRONSKO 

OTROK 8 71,62 103,12 

Tabela 51: Pripovedovanje zgodbe (otrok 8) 

Skupni rezultat je po elektronskem posredovanju zgodbe pri dečku za 31,5 točke boljši 

kot po tradicionalnem posredovanju zgodbe. Dečkova pripoved po elektronsko 

posredovani zgodbi bolj spominja na obnovo njegove izkušnje z elektronsko knjigo 

(pihanje, tresenje, nagajanje kraljični) kot pa na ponovno pripovedovanje zgodbe o 

kraljični. Iz tega lahko sklepamo, da so mu interaktivni elementi odvrnili pozornost od 

same vsebine zgodbe. 

4.3.9 Otrok 9 

NAČIN 
PRIPOVEDOVANJA 

TRADICIONALNO ELEKTRONSKO 

 število odstotek število odstotek 

Beseda 0 0 % 0 0 % 

Kretnja 12 42,9 % 0 0 % 

Beseda in kretnja 0 0 % 0 0 % 

Drugo 16 57,1 % 0 0 % 

Tabela 52: Način pripovedovanja (otrok 9) 
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Deček je zgodbo ponovno pripovedoval le po tradicionalnem posredovanju, po 

elektronskem posredovanju pa je ponovno pripovedovanje zavrnil. Ko je ponovno 

pripovedoval zgodbo, je večinoma imitiral dejanja oseb v zgodbi (57,1 %), pri tem pa 

uporabil nekaj izoliranih kretenj (42,9 %). 

RAZUMEVANJE TRADICIONALNO ELEKTRONSKO 

Vrstni red 5 5 

Odgovori 0 0 

Skupaj 5 5 

Tabela 53: Razumevanje (otrok 9) 

V obeh primerih je deček v pravilno zaporedje razvrstil vse lustracije, na vprašanja pa 

ni odgovarjal. Tako razlike na področju razumevanja glede na način posredovanja 

zgodbe ni bilo mogoče ugotoviti. 

JEZIKOVNA STR. TRADICIONALNO ELEKTRONSKO 

Vsi pojmi 12 0 

Različni pojmi 7 0 

Raznolikost besedišča 0,58 0 

Povprečna dolžina KE 2 0 

Kakovost KE 3 0 

Priredni vezniki 0 0 

Podredni vezniki 0 0 

Kohezivnost – tematska 

razporeditev 
1 0 

Kohezivnost – referenca 1 0 

Skupaj 26,58 0 

Tabela 54:Jezikovna struktura (otrok 9) 

Deček je v pripovedi uporabil 12 pojmov, od tega 7 različnih. Povprečna dolžina 

komunikacijskih enot znaša 2 pojma. Razlog za tolikšno število je ponavljanje pojmov. 

Deček je povedek uporabil v treh komunikacijskih enotah. Veznikov v pripovedi ni 

uporabil. Na področju kohezivnosti je prejel 2 točki, saj je bila njegova pripoved linearno 

razporejena s preskoki, referenco pa je ohranjal s pomočjo ponavljanja. Po elektronsko 

posredovani zgodbi je ponovno pripovedovanje zavrnil. 

STRUKTURA ZGODBE TRADICIONALNO ELEKTRONSKO 

Dogodki 2 0 

Koherentnost 1 0 

Skupaj 3 0 

Tabela 55: Struktura zgodbe (otrok 9) 
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Od 13 definiranih dogodkov je deček v pripoved po tradicionalno posredovani zgodbi 

vključil 2 dogodka. Deček je sicer ilustracije razvrstil v pravilni vrstni red, zgodbo pa je 

pripovedoval v napačnem (naključnem) vrstnem redu brez strukture. 

PSIHOLOŠKA STR. TRADICIONALNO ELEKTRONSKO 

Pripovedna perspektiva 4 0 

Mentalna stanja 0 0 

Skupaj 4 0 

Tabela 56: Psihološka struktura pripovedovanja (otrok 9) 

V pripovedi je štirikrat zamenjal pripovedno perspektivo, mentalnih stanj junakov pa v 

pripoved ni vključil. 

PRIPOVEDOVANJE 

ZGODBE 
TRADICIONALNO ELEKTRONSKO 

OTROK 9 38,58 5 

Tabela 57: Pripovedovanje zgodbe (otrok 9) 

Skupni rezultat je po tradicionalno posredovani zgodbi boljši za 33,58 točke, saj deček 

ni želel ponovno pripovedovati zgodbe Kraljična na zrnu graha. Vzroka za zavračanje 

ni mogoče opredeliti, lahko pa ga iščemo v preveliki zahtevnosti, nemotiviranosti, 

slabemu počutju … 

4.3.10 Otrok 10 

NAČIN 
PRIPOVEDOVANJA 

TRADICIONALNO ELEKTRONSKO 

 število odstotek število odstotek 

Beseda 5 14,7 % 2 10 % 

Kretnja 13 38,2 % 7 35 % 

Beseda in kretnja 0 0 % 4 20 % 

Drugo 16 47,1 % 7 35 % 

Tabela 58: Način pripovedovanja (otroku 10) 

Pri deklici je večinoma šlo za imitiranje dejanj oseb v zgodbi (tradicionalno: 47,1 %, 

elektronsko: 35 %). V obeh pripovedih je uporabila tudi nekaj kretenj (tradicionalno: 

38,2 %, elektronsko: 35 %). V pripovedi po tradicionalno posredovani zgodbi je 

uporabila 5 besed, od tega 4 medmete (av, hm, eh, o) in en kazalni zaimek (to). V 

pripovedi po elektronsko posredovani pripovedi pa je uporabila 2 besedi, od tega en 

medmet (av) in eno polnopomensko besedo (punčka). 
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RAZUMEVANJE TRADICIONALNO ELEKTRONSKO 

Vrstni red 5 5 

Odgovori 1 1 

Skupaj 6 6 

Tabela 59: Razumevanje (otrok 10) 

V obeh primerih je deklica pravilno razporedila vse lustracije in pravilno odgovorila na 

1 vprašanje. Razlik na področju razumevanja glede na način posredovanja zgodbe ni 

bilo. 

JEZIKOVNA STR. TRADICIONALNO ELEKTRONSKO 

Vsi pojmi 18 13 

Različni pojmi 11 12 

Raznolikost besedišča 0,61 0,92 

Povprečna dolžina KE 2 1,86 

Kakovost KE 5 5 

Priredni vezniki 0 0 

Podredni vezniki 0 0 

Kohezivnost – tematska 

razporeditev 
1 1 

Kohezivnost – referenca 1 1 

Skupaj 38,61 34,78 

Tabela 60: Jezikovna struktura (otrok 10) 

Deklica je v pripovedi po tradicionalno posredovani zgodbi sicer uporabila več pojmov, 

vendar pa je bila raznolikost besedišča večja pri pripovedi po elektronsko posredovani 

zgodbi. Povprečna dolžina komunikacijske enote je v obeh primerih okoli 2. Prav tako 

je v obeh primerih oblikovala 5 komunikacijskih enot z enim povedkom. Veznikov ni 

uporabila. Pripoved je bila v obeh primerih linearno razporejena s preskoki, referenco 

pa je deklica ohranjala s pomočjo ponavljanja. Na področju jezikovne strukture je prišlo 

do razlike v skupnem rezultatu zaradi števila pojmov, ki jih je deklica v pripovedi 

uporabila. Po tradicionalno posredovani zgodbi je prejela 3,83 točke več kot po 

elektronsko posredovani zgodbi. 

STRUKTURA ZGODBE TRADICIONALNO ELEKTRONSKO 

Dogodki 2 2 

Koherentnost 1 1 

Skupaj 3 3 

Tabela 61: Struktura zgodbe (otrok 10) 

Na področju strukture zgodbe glede na način posredovanja zgodbe ni bilo razlik. V 

obeh primerih je v pripovedi omenila 2 dogodka, pripoved pa je bila brez strukture. 
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PSIHOLOŠKA STR. TRADICIONALNO ELEKTRONSKO 

Pripovedna perspektiva 4 1 

Mentalna stanja 1 2 

Skupaj 5 3 

Tabela 62: Psihološka struktura pripovedovanja (otrok 10) 

Po tradicionalno posredovani zgodbi je v pripovedi večkrat zamenjala pripovedno 

perspektivo (4) kot po elektronsko posredovani zgodbi (1). V prvem primeru je v 

pripoved vključila eno mentalno stanje junaka (hm-misliti), v drugem pa dve (žalosten, 

vesel). 

PRIPOVEDOVANJE 

ZGODBE 
TRADICIONALNO ELEKTRONSKO 

OTROK 10 52,61 46,78 

Tabela 63: Pripovedovanje zgodbe (otrok 10) 

Skupni rezultat pri deklici po tradicionalno posredovani zgodbi znaša 5,83 točke več 

kot po elektronsko posredovani zgodbi. Tudi ta deklica je, podobno kot otrok 8, v 

ponovni pripovedi bolj opisovala lastno izkušnjo z elektronsko knjigo (pihanje, 

nagajanje kraljični), kot pa vsebino zgodbe o kraljični. Tudi tu lahko sklepamo, da so 

interaktivni elementi odvrnili pozornost od same vsebine zgodbe. 

4.3.11 Vsi otroci 

 PRIPOVEDOVANJE ZGODBE  

OTROK TRADICIONALNO ELEKTRONSKO RAZLIKA 

OTROK 1 182,41 229,77 +47,36 

OTROK 2 168,98 223,86 +54,88 

OTROK 3 112,38 137,32 +24,94 

OTROK 4 60,44 75,99 +15,55 

OTROK 5 26 94,03 +68,03 

OTROK 6 137,95 64,58 −73,37 

OTROK 7 5 2 -3 

OTROK 8 71,62 103,12 +31,5 

OTROK 9 38,58 5 −33,58 

OTROK 10 52,61 46,78 −5,83 

Tabela 64: Pripovedovanje zgodbe (vsi otroci) 

Iz zgornje tabele je razvidno, da je 6 otrok (1, 2, 3, 4, 5 in 8) pri ponovnem 

pripovedovanju po elektronsko posredovani zgodbi doseglo boljši rezultat, 4 otroci (6, 

7, 9, 10) pa slabšega.  
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Otroci 7, 9 in 10 so že pri pripovedovanju po tradicionalno posredovani zgodbi dosegli 

nizke točke, po elektronsko posredovani zgodbi pa še nižje. Iz tega bi lahko sklepali, 

da bo otroku, ki ima težave pri razumevanju in ponovnem pripovedovanju zgodbe po 

tradicionalnem posredovanju, elektronsko posredovanje zgodbe povzročalo še večje 

težave. Razlog za to bi bilo lahko preveliko število različnih kanalov, med katerimi otrok 

ne more uravnavati pozornosti. Poleg tega so lahko interaktivni elementi v zgodbi za 

njih preveč moteči ter odvračajo pozornost od zgodbe. Vsi ti otroci so mlajši (7 let) in 

iz tabele 2 je razvidno, da so še v procesu usvajanja znakovnega jezika, besednega 

govora pa ne uporabljajo. 

Nasprotno pa je otrok 6 pri ponovnem pripovedovanju po tradicionalno posredovani 

zgodbi dosegel visok rezultat, pri ponovnem pripovedovanju po elektronsko 

posredovani zgodbi pa je bil rezultat za več kot polovico nižji. Vzrok za nižji rezultat 

lahko iščemo v situaciji sami, in sicer bi lahko šlo za pomanjkanje motivacije in 

pozornosti za spremljanje elektronske interaktivne knjige. 

V zgornji tabeli izstopa še največja razlika med dosežkom po tradicionalno 

posredovani zgodbi in elektronsko posredovani zgodbi pri otroku 5, ki znaša 68,03 

točke. Razlog za tolikšno razliko bi lahko ležal v specifični situaciji, saj je deček na dan 

prvega testiranja praznoval rojstni dan. Predpostavljamo, da na tradicionalno 

posredovanje zgodbe ni bil osredotočen. Poleg tega je bil na prvem testiranju morda v 

zadregi, saj testatorke ni poznal. 

Elektronska interaktivna knjiga je torej bolj koristila starejšim bralcem kot pa mlajšim. 

Bolje je koristila otrokom, ki imajo bolje razvit jezik (bodisi besedni ali znakovni). 

Razvitost jezika pri testiranih otrocih je posledica različnih dejavnikov: starost; starost 

ob izgubi sluha; stopnja izgube sluha; slušni pripomoček, čas uporabe slušnega 

pripomočka ter njegova učinkovitost; pridružene motnje; okolje (družina, šola) ... Trije 

izmed otrok, ki jim je elektronska interaktivna knjiga dobro koristila, so že usvojili 

branje, kar jim je mogoče olajšalo razumevanje.  

4.4 PREVERJANJE HIPOTEZ 

4.4.1 Hipoteza 1 

HIPOTEZA 1: Razumevanje zgodbe je boljše po uporabi elektronske interaktivne 

knjige kot po spremljanju tradicionalno posredovane zgodbe. 

Opisna statistika 

 M N SD SE 
Percentili 

25. 50. (Me) 75. 

tradicionalno 7,400 10 2,675 ,846 5,000 6,000 10,250 

 elektronsko 8,700 10 4,165 1,317 5,000 9,000 12,250 

 Tabela 65: Mere opisne statistike za spremenljivko razumevanje 
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V povprečju je rezultat na področju razumevanja po elektronskem posredovanju 

zgodbe (M = 8,7, SE = 1,317) za 1,3 točke višji od rezultata po tradicionalnem 

posredovanju zgodbe (M = 7,4, SE = ,846). Mediana pri razumevanju po tradicionalno 

posredovani zgodbi znaša 6, po elektronsko posredovani zgodbi pa 9 točk. 

Rangi 

 
N 

Povprečni 
rang 

Vsota rangov 

elektronsko - 
tradicionalno 

Negativni rangi 2a 4,00 8,00 

Pozitivni rangi 5b 4,00 20,00 

Izenačeno 3c   

Skupno 10   

a. elektronsko < tradicionalno 

b. elektronsko > tradicionalno 

c. elektronsko = tradicionalno 

            Tabela 66: Rangi za spremenljivko razumevanje 

Na področju razumevanja sta dva od desetih otrok po elektronsko posredovani zgodbi 

dosegla manj točk kot po tradicionalno posredovani zgodbi. Pet od desetih otrok je 

doseglo boljše rezultate po elektronsko posredovani zgodbi. Trije otroci pa so v obeh 

situacijah dosegli enako število točk. 

Wilcoxonov test predznačenih rangov 

 elektronsko - tradicionalno 

Z −1,022b 

Statistična dvostranska 
pomembnost 

,307 

b. Glede na negativne range 

       Tabela 67: Wilcoxonov test predznačenih rangov za spremenljivko razumevanje 

Ker je p > ,05, prepoznana razlika ni statistično pomembna (Z = −1,022, 2p = ,307). 

Hipoteza 1 je zavrnjena. 

Razumevanje je bilo preverjeno z razvrščanjem slikovnega gradiva v zaporedje ter z 

zastavljanjem vprašanj. 

Pri slikovnem gradivu ene in druge zgodbe se pojavi razlika. Ilustracije, ki so jih otroci 

razvrščali za zgodbo Podaljšani dan, so bile enake kot tiste, ki jih je pri pripovedovanju 

uporabila učiteljica. Ujemalo se je tudi število ilustracij. Pri zgodbi Kraljična na zrnu 

graha pa je v elektronski knjigi več ilustracij, kot so jih imeli otroci kasneje na voljo za 

razvrščanje. Pri razvrščanju slikovnega gradiva v zaporedje je eden izmed otrok (otrok 

8) opazil, da nima na voljo vseh slik, ampak le en del.  
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Vprašanja so bila zastavljena v besednem in znakovnem jeziku. Vseeno se dopušča 

možnost, da je pri nekaterih otrocih prišlo do težav že pri razumevanju zastavljenih 

vprašanj. 

Pomembno je omeniti tudi kompleksnost obeh zgodb. Obe sta zapisani v berilih za 3. 

razred osnovne šole. V raziskavi so sodelovali tudi otroci iz 1. in 2. razreda, zato se 

lahko sklepa, da sta bili zgodbi za njih še prezahtevni.  

Kljub temu so bili rezultati na področju razumevanja po elektronsko posredovani 

zgodbi boljši. Otroci so v povprečju bolje razumeli elektronsko posredovano zgodbo, 

saj so bili za spremljanje morda bolj motivirani. Motivacijo jim je lahko povišalo že 

dejstvo, da so uporabljali tablični računalnik ali pa so k temu pripomogli interaktivni 

elementi, s pomočjo katerih so otroci pravzaprav soustvarjali zgodbo. Na razumevanje 

je lahko vplivala tudi vključenost različnih medijev v elektronsko interaktivno knjigo 

(besedilo, slika, zvok, videoposnetek v znakovnem jeziku). Od otrok, ki so bili vključeni 

v raziskavo, trije že znajo brati. Ena izmed teh je deklica 1, ki je besedilo na vsaki strani 

tudi glasno prebrala. To je sicer vplivalo na čas uporabe elektronske interaktivne 

knjige, vendar obstaja možnost, da je s tem izboljšala svoje razumevanje. Pogoj za to 

je seveda dobro zavedanje o tem, kako si posameznik lahko olajša razumevanje. 

Možnost ponovitve ter spremljanja zgodbe v lastnem tempu sta prav tako verjetno 

nekaterim otrokom pomagala pri razumevanju, saj na ta način niso zgrešili pomembnih 

informacij za razumevanje zgodbe. Boljše razumevanje je lahko tudi posledica dejstva, 

da je tradicionalno posredovanje potekalo v skupinski, elektronsko pa v individualni 

situaciji. V individualni situaciji je prisotnih manj zunanjih motečih dejavnikov. 

4.4.2 Hipoteza 2 

HIPOTEZA 2: Jezikovna struktura ponovnega pripovedovanja zgodbe je bogatejša po 

uporabi elektronske interaktivne knjige kot po spremljanju tradicionalno posredovane 

zgodbe. 

Opisna statistika 

 M N SD SE 
Percentili 

25. 50. (Me) 75. 

tradicionalno 69,597 10 55,201 17,456 23,685 53,530 124,208 

 elektronsko 80,645 10 69,872 22,096 26,085 65,510 128,455 

 Tabela 68: Mere opisne statistike za spremenljivko jezikovna struktura 

V povprečju je rezultat na področju jezikovne strukture po elektronskem posredovanju 

zgodbe (M = 80,645, SE = 22,096) za 11,048 točke višji od rezultata po tradicionalnem 

posredovanju zgodbe (M = 69,597, SE = 17,456). Mediana pri razumevanju po 

tradicionalno posredovani zgodbi znaša 53,530, po elektronsko posredovani zgodbi 

pa 65,510 točk.  

Na področju jezikovne strukture je med otroki prihajalo do velikih razlik, ki pa so bile 

glede na značilnosti otrok pričakovane. Otroci obiskujejo različne razrede, imajo 
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različno stopnjo izgube sluha, uporabljajo različne slušne pripomočke ter imajo različno 

razvite jezikovne zmožnosti oziroma za komunikacijo uporabljajo različne načine. 

Rangi 

 
N 

Povprečni 
rang 

Vsota rangov 

elektronsko - 
tradicionalno 

Negativni rangi 3a 4,67 14,00 

Pozitivni rangi 6b 5,17 31,00 

Izenačeno 1c   

Skupno 10   

a. elektronsko < tradicionalno 

b. elektronsko > tradicionalno 

c. elektronsko = tradicionalno 

            Tabela 69: Rangi za spremenljivko jezikovna struktura 

Od desetih otrok v raziskavi so trije na področju jezikovne strukture po elektronsko 

posredovani zgodbi dosegli manj točk, šest pa jih je doseglo več točk kot po 

tradicionalno posredovani zgodbi. En otrok je dosegel enako število točk, to je bil otrok 

7, ki v nobeni situaciji ni ponovno pripovedoval zgodbe in je posledično dosegel 0 točk. 

Wilcoxonov test predznačenih rangov 

 elektronsko - tradicionalno 

Z −1,007b 

Statistična dvostranska 
pomembnost 

,314 

b. Glede na negativne range 

                               Tabela 70: Wilcoxonov test predznačenih rangov za spremenljivko jezikovna struktura 

Ker je p > ,05, prepoznana razlika ni statistično pomembna (Z = −1,007, 2p = ,314). 
Hipoteza 2 je zavrnjena. 

V povprečju so otroci na področju jezikovne strukture vseeno dosegli boljše rezultate 

po elektronsko posredovani zgodbi. Boljša jezikovna struktura pri ponovnem 

pripovedovanju lahko izhaja iz boljšega razumevanja. Lahko da je bila otrokom zgodba 

Kraljična na zrnu graha, ki je bila posredovana elektronsko, bolj všeč kot zgodba 

Podaljšani dan, ki je bila posredovana na tradicionalen način. 

Otroci so v povprečju po elektronsko posredovani zgodbi oblikovali daljše in 

kakovostnejše pripovedi, vendar je bilo vseeno prisotnega veliko ponavljanja. V 

povprečju so po elektronsko posredovani zgodbi v pripovedi uporabili več pojmov. 
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4.4.3 Hipoteza 3 

HIPOTEZA 3: Struktura ponovnega pripovedovanja zgodbe je po uporabi elektronske 

interaktivne knjige boljša kot po spremljanju tradicionalno posredovane zgodbe. 

Opisna statistika 

 M N SD SE 
Percentili 

25. 50. (Me) 75. 

tradicionalno 4,800 10 3,615 1,143 2,500 4,000 8,000 

 elektronsko 5,600 10 4,551 1,439 2,250 4,500 11,250 

 Tabela 71: Mere opisne statistike za spremenljivko struktura pripovedovanja 

V povprečju je rezultat na področju razumevanja po elektronskem posredovanju 

zgodbe (M = 5,6, SE = 1,439) za 0,8 točke višji od rezultata po tradicionalnem 

posredovanju zgodbe (M = 4,8, SE = 1,143). Mediana pri razumevanju po tradicionalno 

posredovani zgodbi znaša 4, po elektronsko posredovani zgodbi pa 4,5 točke. 

Rangi 

 
N 

Povprečni 
rang 

Vsota rangov 

elektronsko - 
tradicionalno 

Negativni rangi 1a 1,50 1,50 

Pozitivni rangi 3b 2,83 8,50 

Izenačeno 6c   

Skupno 10   

a. elektronsko < tradicionalno 
b. elektronsko > tradicionalno 
c. elektronsko = tradicionalno 

            Tabela 72: Rangi za spremenljivko struktura zgodbe 

Pri enem otroku je bil rezultat na področju strukture zgodbe boljši po tradicionalno 

posredovani zgodbi, pri treh pa po elektronsko posredovani zgodbi. Pri ostalih šestih 

do razlike v strukturi zgodbe glede na način posredovanja ni prišlo. 

Wilcoxonov test predznačenih rangov 

 elektronsko - tradicionalno 

Z −1,300b 

Statistična dvostranska 
pomembnost 

,194 

b. Glede na negativne range 
                               Tabela 73: Wilcoxonov test predznačenih rangov za spremenljivko struktura zgodbe 

Ker je p > ,05, prepoznana razlika ni statistično pomembna (Z = −1,300, 2p = ,194). 

Hipoteza 3 je zavrnjena. 

Na področju strukture pripovedovanja je bilo prešteto število omenjenih dogodkov ter 

ocenjena koherentnost pripovedi.  
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Število omenjenih dogodkov je v največji meri odvisno od zapomnitve ter slikovne 

opore. Na boljše pomnjenje so verjetno vplivale lastnosti elektronske interaktivne 

knjige. Možnost uporabe knjige v lastnem tempu ter možnost ponovitve sta morda 

preprečili preskakovanje pomembnih informacij ter pozabljanje. Zaradi lastnosti 

multimedije so otroci informacije prejeli skozi več različnih kanalov, kar je lahko olajšalo 

pomnjenje. Prav tako so morda na pomnjenje pozitivno vplivali interaktivni elementi, s 

pomočjo katerih so otroci soustvarjali zgodbo. Kadar nekaj ustvarimo sami, si tudi bolje 

zapomnimo. 

Iz tabele 6 je mogoče razbrati, da v povprečju na področju koherentnosti do večjih 

sprememb glede na način posredovanja ni prišlo. Razlog za to bi bil lahko v slikovnem 

gradivu, ki otrokom že samo po sebi nudi določeno strukturo in povezanost.  

4.4.4 Hipoteza 4 

HIPOTEZA 4: Psihološka struktura ponovnega pripovedovanja zgodbe je bogatejša 

po uporabi elektronske interaktivne knjige kot po spremljanju tradicionalno 

posredovane zgodbe. 

Opisna statistika 

 M N SD SE 
Percentili 

25. 50. (Me) 75. 

tradicionalno 3,800 10 2,251 ,712 1,750 4,500 5,250 

 elektronsko 3,300 10 2,452 ,775 1,500 3,000 6,000 

 Tabela 74: Mere opisne statistike za spremenljivko psihološka struktura pripovedovanja 

V povprečju je rezultat na področju psihološke strukture po elektronskem posredovanju 

zgodbe (M = 3,3, SE = ,775) za ,5 točke nižji od rezultata po tradicionalnem 

posredovanju zgodbe (M = 3,8, SE = ,712). Mediana pri razumevanju po tradicionalno 

posredovani zgodbi znaša 4,5, po elektronsko posredovani zgodbi pa 3 točke. 

Rangi 

 
N 

Povprečni 
rang 

Vsota rangov 

elektronsko - 
tradicionalno 

Negativni rangi 5a 4,60 23,00 

Pozitivni rangi 3b 4,33 13,00 

Izenačeno 2c   

Skupno 10   

a. elektronsko < tradicionalno 
b. elektronsko > tradicionalno 
c. elektronsko = tradicionalno 

           Tabela 75: Rangi za spremenljivko psihološka struktura pripovedovanja 
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Na področju psihološke strukture pripovedovanja je po elektronskem posredovanju 

zgodbe pet otrok doseglo nižji rezultat, trije pa višji rezultat kot po tradicionalnem 

posredovanju zgodbe. Dva otroka sta v obeh situacijah dosegla enako število točk. 

Wilcoxonov test predznačenih rangov 

 elektronsko - tradicionalno 

Z −,705b 

Statistična dvostranska 
pomembnost 

,481 

b. Glede na pozitivne range 

Tabela 76: Wilcoxonov test predznačenih rangov za spremenljivko psihološka struktura pripovedovanja 

Ker je p > ,05, prepoznana razlika ni statistično pomembna (Z = −,705, 2p = ,481). 

Hipoteza 4 je zavrnjena.  

Povprečna razlika med psihološko strukturo pripovedovanja po tradicionalno 

posredovani zgodbi in elektronsko posredovani zgodbi je zelo majhna. Predstavlja 

edino področje, na katerem so otroci v povprečju dosegli več točk po tradicionalno 

posredovani zgodbi. Razlog za to bi bila lahko osebna interakcija pri tradicionalnem 

pripovedovanju, ki morda bolje prikaže psihološko strukturo zgodbe.  

Na področju psihološke strukture pripovedovanja je bilo prešteto število zamenjav 

perspektive ter število omenjenih mentalnih stanj v pripovedi. Glede na to, da je večini 

otrok slikovno gradivo predstavljalo močno oporo, lahko sklepamo, da je slikovno 

gradivo vplivalo tudi na število zamenjav perspektive, ki so jih otroci uporabili pri 

pripovedovanju. 

4.4.5 Hipoteza 5 

HIPOTEZA 5: Ponovno pripovedovanje zgodbe je boljše po uporabi elektronske 

interaktivne knjige kot po spremljanju tradicionalno posredovane zgodbe. 

Opisna statistika 

 M N SD SE 
Percentili 

25. 50. (Me) 75. 

tradicionalno 85,597 10 61,426 19,425 35,435 66,030 145,708 

 elektronsko 98,245 10 79,499 25,140 36,335 85,010 158,955 

Tabela 77: Mere opisne statistike za spremenljivko pripovedovanje zgodbe 

V povprečju je rezultat na področju razumevanja po elektronskem posredovanju 

zgodbe (M = 98,245, SE = 25,140) za 12,648 točke višji od rezultata po tradicionalnem 

posredovanju zgodbe (M = 85,597, SE = 19,425). Mediana pri razumevanju po 

tradicionalno posredovani zgodbi znaša 66,030, po elektronsko posredovani zgodbi 

pa 85,010 točke. 
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Rangi 

 
N 

Povprečni 
rang 

Vsota rangov 

elektronsko - 
tradicionalno 

Negativni rangi 4a 4,75 19,00 

Pozitivni rangi 6b 6,00 36,00 

Izenačeno 0c   

Skupno 10   

a. elektronsko < tradicionalno 
b. elektronsko > tradicionalno 
c. elektronsko = tradicionalno 

           Tabela 78: Rangi za spremenljivko pripovedovanje zgodbe 

Štirje otroci so na področju pripovedovanja zgodbe po uporabi elektronske interaktivne 

knjige dosegli manj točk kot po tradicionalno posredovani zgodi, šest pa jih je doseglo 

več točk. 

Wilcoxonov test predznačenih rangov 

 elektronsko - tradicionalno 

Z −,866b 

Statistična dvostranska 
pomembnost 

,386 

b. Glede na negativne range 

                               Tabela 79: Wilcoxonov test predznačenih rangov za spremenljivko pripovedovanje zgodbe 

Ker je p > ,05, prepoznana razlika ni statistično pomembna (Z = −,866, 2p = ,386). 

Hipoteza 5 je zavrnjena. 

V povprečju so otroci v skupnem rezultatu dosegli več točk po elektronsko posredovani 

zgodbi. Pripovedovanje zgodbe je spremenljivka, ki predstavlja vsoto naslednjih 

spremenljivk: razumevanje, jezikovna struktura, struktura zgodbe in psihološka 

struktura pripovedovanja. Vzroki za izboljšanje skupnega rezultata tako izhajajo iz 

vseh spremenljivk. Iščemo jih v:  

 načinu posredovanja zgodbe (multimedija, nadzor, dostopnost, zunanja 

motivacija, interaktivni elementi), 

 značilnostih posameznega otroka (starost, stopnja izgube sluha, slušni 

pripomočki, kognitivne zmožnosti, jezikovne zmožnosti, osebnostne značilnosti, 

motivacija …),  

 značilnostih testiranja (izbira zgodb, slikovno gradivo, izvedba testiranja). 
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5 SKLEP 

Pripovedovanje zgodbe je pri otrocih, vključenih v raziskavo, na razvojno nizki ravni ne 

glede na način posredovanja zgodbe. To se odraža na področju razumevanja, 

jezikovne strukture, strukture zgodbe in na psihološki strukturi pripovedovanja. V 

povprečju rezultati ponovnega pripovedovanja zgodbe nakazujejo na boljše dosežke 

v primeru elektronsko posredovane zgodbe, vendar se ti ne izkažejo za statistično 

pomembne.  

Elektronska interaktivna knjiga ima glede na rezultate največji vpliv na razumevanje in 

jezikovno strukturo. Najmanjši vpliv pa je razviden na področjih psihološke strukture 

pripovedovanja ter strukture zgodbe. Za področje jezikovne strukture v prihodnjih 

testiranjih priporočamo preverjanje poznavanja pojmov pred in po uporabi elektronske 

interaktivne knjige.  

Kot omenjajo Jones idr. (2016), je makrostruktura odvisna od splošnih kognitivnih 

mehanizmov. Če to drži, lahko zaključimo, da ima elektronska interaktivna knjiga 

manjši vpliv na splošne kognitivne mehanizme, večji vpliv pa ima na jezikovne 

mehanizme.  

Glede na to, da slikovno gradivo predstavlja dobro oporo za strukturo zgodbe, 

predlagamo ponovno testiranje pripovedovanja zgodbe brez slikovnega gradiva. Na ta 

način bi se lahko preverilo tudi bolj neposreden učinek elektronske interaktivne knjige 

na strukturo zgodbe v pogojih dekontekstualizacije. 

Kot je razvidno iz tabele 64, je šest otrok po elektronskem posredovanju zgodbe v 

seštevku doseglo boljše rezultate, štirje pa slabše.  

Iz pridobljenih rezultatov lahko sklepamo, da elementi, ki jih prinaša elektronsko 

posredovanje zgodbe, nekaterim otrokom olajšajo spremljanje, razumevanje ter 

ponovno pripovedovanje zgodbe, drugim pa ne oziroma jim vse to še dodatno 

otežujejo.  

Večina otrok je bila za spremljanje elektronske interaktivne knjige motivirana, vendar 

pa knjiga ni koristila vsem v enaki meri. Elektronska interaktivna knjiga je bolj koristila 

starejšim otrokom in tistim, ki imajo že bolje razvit jezikovni sistem (bodisi besedni ali 

znakovni). Otrokom, ki so na začetku procesa usvajanja jezika, elektronska 

interaktivna knjiga ni koristila. 

Vključenost multimedije je nekaterim otrokom omogočila, da so se osredotočili na tisto 

vrsto medija, ki jo najbolje razumejo, ali pa so zaporedoma izkoristili vse vrste (denimo, 

da so sočasno spremljali zvok in videoposnetke kretenj, zatem so prebrali besedilo, na 

koncu pa so še aktivirali interaktivne elemente). Drugim otrokom pa je lahko ravno 

multimedija še povečala težave z usmerjanjem in vzdrževanjem pozornosti. Pri 

tradicionalnem načinu posredovanja lahko učitelj uporabi različne načine za 

pridobivanje ter vzdrževanje pozornosti (vizualni, zvočni, taktilni) in jih prilagaja glede 

na situacijo, medtem ko elektronska interaktivna knjiga tega ne omogoča. Zato je 
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pomembno, da je ob otroku (še posebej, če ima ta težave s pozornostjo in 

razumevanjem) prisotna odrasla oseba. Multimedijska predstavitev zgodbe lahko 

olajša usvajanje novih pojmov tako v besednem (zapisanem in govorjenem) kot tudi 

znakovnem jeziku. To omogoča možnost ponavljanja. Poleg tega pa je prisotno tudi 

dvojno kodiranje, ki omogoča boljše procesiranje in pomnjenje besedila. 

Elektronska interaktivna knjiga omogoča spremljanje zgodbe v lastnem tempu ter 

ponovno predvajanje zvočnih in videoposnetkov. To preprečuje, da bi otrok zgrešil 

pomembne informacije. Poleg tega da spremljanje zgodbe v lastnem tempu 

predstavlja prednost, je lahko ta možnost obenem tudi slabost. Otrokom omogoča tudi 

preskakovanje strani in kadar otrok za spremljanje zgodbe ni motiviran, bo napredoval 

v prehitrem tempu in posledično zgrešil pomembne informacije. Tudi tu vidimo, kako 

pomembno je spremljanje odrasle osebe. 

Interaktivni elementi, vključeni v elektronsko interaktivno knjigo, imajo svoje prednosti 

in slabosti. Na eni strani lahko otroka motivirajo k spremljanju zgodbe, boljša motivacija 

pa poveča pomnjenje. Poleg tega je zaradi interaktivnih elementov otrok soustvarjalec 

zgodbe. Kadar nekaj sami ustvarimo, si to tudi bolje zapomnimo in ob tem uživamo. 

Obenem lahko interaktivni elementi izboljšajo  razumevanje. Po drugi strani pa 

interaktivni elementi lahko odvrnejo pozornost od same zgodbe. Otrok sicer ob 

spremljanju knjige lahko uživa, vendar zgreši bistvo zgodbe. Zato je pomembno, da so 

interaktivni elementi v elektronsko knjigo vključeni premišljeno. 

Načina posredovanja se ne razlikujeta le v mediju predstavnosti. Pri tradicionalnem 

načinu posredovanja je to sicer učiteljica, ki otrokom zgodbo predstavi osebno. Pri 

elektronskem pa to stori elektronska interaktivna knjiga s pomočjo otroka. Pri 

tradicionalnem posredovanju pripovedovanje zgodbe poteka enkrat, in sicer celotni 

skupini otrok hkrati. Pri elektronskem pa je omogočeno večkratno pripovedovanje in to 

vsakemu otroku posebej. Iz tega sledi, da je elektronsko posredovanje zgodbe sicer 

časovno bolj zamudno, ampak lahko predstavlja prednost, ker poteka v individualni 

situaciji.  

Elektronska interaktivna knjiga je prosto dostopna na spletu in tako (ob predpostavki 

dostopnosti elektronske naprave) otrokom na voljo kjerkoli in kadarkoli. Omogoča tudi 

neomejeno število ponovitev. Tega za tradicionalno posredovanje zgodbe ne moremo 

trditi. 

Med izvajanjem testiranja se je za zelo koristno izkazala možnost razlage določenih 

pojmov. Deklica je med tradicionalnim posredovanjem zgodbe učiteljico vprašala, kaj 

je žulj. Učiteljica je ponudila razlago in ena izmed deklic je kasneje to besedo uporabila 

v ponovnem pripovedovanju zgodbe. Možnost definiranja določenih besed je 

definitivno prednost. Definicije bi lahko vključili tudi v elektronsko interaktivno knjigo, in 

sicer na tak način, da otrok s pritiskom na neznano besedo dobi razlago. Žal 

tehnologija v konkretnem primeru tega ni dopuščala, a verjamemo, da bi otroci to 

možnost izkoristili, če bi bila na voljo.  
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Poleg načina posredovanja zgodbe moramo upoštevati tudi značilnosti posameznih 

otrok. Skupina otrok, ki je bila vključena v raziskavo, je bila zelo heterogena. 

Razlikovala se je v starosti, stopnji izgube sluha, slušnih pripomočkih, pridruženih 

motnjah, kognitivnih zmožnostih, jezikovnih zmožnostih, osebnostnih značilnostih ter 

okolju odraščanja. Otroci, ki še ne znajo brati, si z besedilom niso mogli pomagati. 

Tako tudi niso sami prebrali navodil in so bili posledično zanje manj motivirani. 

Na rezultat so morda vplivale tudi značilnosti testiranja. Otrok 2 je denimo testatorko 

pred prvim testiranjem že dobro poznal, medtem ko je bilo za ostale otroke prvo 

testiranje tudi prvo osebno srečanje s testatorko. To je lahko vplivalo na zadrego, v 

kateri so bili otroci ob testiranju. 

Slikovno gradivo je bilo pripravljeno izključno za namene testiranja in obstaja možnost, 

da je to vplivalo na rezultate. Slikovno gradivo otroku predstavlja kontekst in užitek ter 

mu olajša razumevanje pomena besed in kretenj. V literaturi avtorji pogosto navajajo, 

da so gluhi in naglušni otroci vizualno zelo močni. Tudi otroci v raziskavi so se zelo 

zanašali na slikovno gradivo. Pri zgodbi Kraljična na zrnu graha v ilustracijah stara 

kraljica in kralj nista prikazana. Otroci stare kraljice niso omenjali pri ponovnem 

pripovedovanju zgodbe, prav tako je niso navedli kot eno izmed nastopajočih v zgodbi. 

Zaradi možnosti različnih vplivov slikovnega gradiva na rezultate bi v prihodnjih 

raziskavah morala biti predstavnost slikovnega gradiva še bolj poenotena. 

Priporočamo tudi testiranje brez uporabe slikovnega gradiva. 

Čeprav so otroci na vprašanje o poznavanju obeh zgodb odgovorili negativno, obstaja 

verjetnost, da so bili nekateri otroci v preteklosti že seznanjeni s Kraljično na zrnu 

graha. Zgodba Kraljična na zrnu graha je namreč v splošnem bolj poznana kot zgodba 

Podaljšani dan. To dejstvo bi prav tako lahko vplivalo na rezultate. Izbira zgodbe, ki je 

bila otrokom predstavljena na tradicionalen način, je bila temeljito pretehtana. 

Pomembno je bilo zagotoviti, da bosta zgodbi enakovredni na različnih področjih. 

Zgodbe, ki so enako poznane kot zgodba Kraljična na zrnu graha, so bile bodisi bolj 

bodisi manj kompleksne. Tiste, ki so bile na področju kompleksnosti enakovredne z 

zgodbo Kraljična na zrnu graha, pa so bile manj poznane. 

Na rezultate vpliva tudi transkripcija in interpretacija pripovedovanj otrok. Oboje je 

izvedla ena oseba, zbrane podatke pa so nato preverile osebe, ki otroke dobro 

poznajo. Videoposnetki pripovedovanj so omogočili, da so bili v testiranje zajeti vsi 

načini komunikacije. 

Upoštevanje izražanja pojmov v kakršnikoli obliki (beseda, kretnja, sočasna uporaba 

besede in kretnje) se je izkazalo za pozitivno. Če bi pri ocenjevanju upoštevali le 

izražene besede, bi bili rezultati bistveno drugačni.  

Vzorec otrok, vključenih v raziskavo, je bil izjemno majhen. Priporočamo testiranje na 

večjem vzorcu gluhih in naglušnih otrok.  

Ker obstaja možnost, da sta zgodbi, ki sta bili uporabljeni v raziskavi, prezahtevni za 

mlajše otroke, se priporoča preizkušanje učinkov elektronske interaktivne knjige 
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Kraljična na zrnu graha na starejših otrocih. Na ta način bi lažje določili, ali elektronska 

interaktivna knjiga mlajšim otrokom ni koristila zaradi vsebine zgodb ali zaradi 

elementov elektronske interaktivne knjige, ki bi bili lahko moteči. Poleg tega 

priporočamo izdelavo elektronske interaktivne knjige na podlagi manj kompleksne 

zgodbe, ki bi bila primerna za mlajše otroke. 

Prav tako priporočamo testiranje učinkov elektronske interaktivne knjige pri slišeči 

populaciji. Predvidevamo, da bi bili učinki elektronske interaktivne knjige v tem primeru 

še večji. Poleg tega bi s pomočjo elektronske interaktivne knjige slišeče otroke 

ozaveščali o gluhoti in naglušnosti ter o slovenskem znakovnem jeziku. 

Priporoča se tudi primerjava učinkov elektronske interaktivne knjige s tradicionalno 

knjigo. Pri tem bi bilo priporočljivo preveriti tudi dolgoročno izpostavljenost elektronski 

interaktivni knjigi ter tradicionalni knjigi. Primerjali bi lahko poseganje po knjigah, 

razumevanje ter ponovno pripovedovanje zgodbe. 

Na ta način bi prišli do zanesljivejših podatkov o učinkovitosti elektronske interaktivne 

knjige. 

Svetuje se uporaba elektronske interaktivne knjige, vendar ne kot nadomestilo 

tradicionalnemu posredovanju zgodbe, temveč kot podporni oziroma dopolnilni 

element. Elektronsko interaktivno knjigo bi najbrž lažje uporabili logopedi in 

surdopedagogi ali specialni in rehabilitacijski pedagogi v okviru individualnih obravnav 

kot pa učitelji v sklopu pouka. Priporočljiva je tudi uporaba doma, kjer bi otroci zgodbo 

lahko spremljali skupaj s starši. 
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7 PRILOGE 

Priloga 1: Informativni list in soglasje za starše 

Priloga 2: Primerjava zgodb 

Priloga 3: Vprašanja za razumevanje 

Priloga 4: Slikovno gradivo 

Priloga 5: Transkripcija pripovedovanja otrok 

  





 
 

Priloga 1 

INFORMATIVNI LIST IN SOGLASJE ZA STARŠE 

Spoštovani! 

Sem Eva Bolčina in pripravljam magistrsko delo na študijskemu programu Logopedija 
in surdopedagogika na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.  

V začetku leta 2016 sva s kolegico ustvarili aplikacijo Kraljična na zrnu graha za 
tablične računalnike, ki je podprta tudi s slovenskim znakovnim jezikom. V svojem 
magistrskem delu želim ugotoviti, na kakšen način omenjena aplikacija vpliva na 
razumevanje in pripovedovanje zgodbe pri gluhih in naglušnih učencih. 

V sodelovanju z gospo Katjo Krajnc in gospo Simono Zupan Šmigič bi, v primeru 
soglasja, z Vašim otrokom dvakrat odšla v mirno sobo v ustanovi. Vsa srečanja bi bila 
za namene analize posneta s kamero (zaradi uporabe znakovnega jezika). V sobi bi 
otroku najprej prebrala zgodbo Podaljšani dan, podprto s slovenskim znakovnim 
jezikom, nato pa bi mu zastavila nekaj vprašanj, otrok pa bi povedal kratko obnovo 
zgodbe. 

Na drugem srečanju bi bil otrok prav tako testiran v mirni sobi v ustanovi, tam pa bi 
dobil tablični računalnik in v svojem tempu poslušal zgodbo Kraljična na zrnu graha. 
Zastavila bi mu nekaj vprašanj, otrok pa bi povedal kratko obnovo zgodbe. 

Identiteta vašega otroka bi bila skrita, pridobljeni video posnetki pa bodo po analizi (v 
roku pol leta) izbrisani. 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

SOGLASJE 

Podpisani/a ___________________ (ime in priimek) izjavljam, da zavestno in 
prostovoljno soglašam s tem, da moj otrok/varovanec _________________ (ime in 

priimek) sodeluje v zgoraj navedeni raziskavi, ter da sem bil/a o namenu, načrtih in 
metodah njegove izvedbe primerno in na razumljiv način poučen/a. Rezultati, 
pridobljeni v raziskavi, bodo (brez imena in priimka otroka) uporabljeni v magistrskem 
delu. 

Soglašam, da raziskovalka za analizo pripovedovanja v magistrskem delu uporabi 
avdio-video posnetke mojega otroka. 

 

Podpis: ________________________   Datum:___________________ 

  



 
 

Priloga 2: Primerjava zgodb 

ELEMENTI PODALJŠAN DAN 
KRALJIČNA NA ZRNU 

GRAHA 

Kvantitativna analiza   

Št. besed 314 314 

Št. različnih besed 164 185 

Raznolikost besedišča 1,91 1,7 

Št. polnopomenskih besed 249 248 

Št. nepolnopomenskih besed 65 66 

Polnopomenske 

/nepolnopomenske besede 
3,83 3,75 

Št. povedi  31 28 

Št. enostavnih povedi 8 6 

Št. sestavljenih povedi 23 22 

Razmerje med enostavnimi in 

sestavljenimi povedmi 
2,88 3,67 

Gramatikalna kompleksnost 10,10 11,21 

Kvalitativna analiza   

Vrsta Pripovedka Pravljica 

Št. oseb 3 4 

Čas  Dan v preteklosti Nevihtna noč 

Prostor  Polje Grad 

Št. tem 1 1 

Št. zamenjav perspektive 8 8 

Št. dogodkov 13 13 

Struktura  Enostavna Enostavna 

Dogodki  
V kronološkem 

zaporedju 

V kronološkem 

zaporedju 

Jezik  

Enostaven jezik z 

manj znanimi 

(arhaičnimi) besedami 

(tlačani, vratilo) 

Enostaven jezik z manj 

znanimi besedami 

(posteljnak, žimnice, 

pernice) 

Potrebno predznanje Čas grofov in tlačanov / 

Oblikovano na podlagi usmeritev za ugotavljanje kompleksnosti teksta Common Core 
State Standards.  



 
 

Priloga 3: Vprašanja za razumevanje 

PODALJŠANI DAN 

1. Kdo je prišel na polje? 

2. Kaj je grof želel? 

3. Zakaj je grof želel podaljšati dan? 

4. Kaj bo dobila oseba, ki bo podaljšala dan? 

5. Koliko oseb se je oglasilo na grofovo ponudbo? 

6. Kaj je naredil mladenič? 

7. Kdo je moral vrteti stroj? 

8. Zakaj je moral grof vrteti stroj? 

9. Kako dolg se je grofu zdel dan? 

10. Ali misliš, da je stroj res podaljšal dan? 

11. Zakaj se je grofu podaljšal dan? 

12. Kako se grof na koncu odloči? 

13. Zakaj je grof raje plačal cekin?  

 

KRALJIČNA NA ZRNU GRAHA 

1. Kdo nastopa v pravljici? 

2. Koga je kraljevič iskal? 

3. Zakaj je bil žalosten? 

4. Kje je kraljevič iskal pravo kraljično? 

5. Kdo je nekega večera potrkal na grajska vrata? 

6. Kakšno je bilo vreme, ko je prišla kraljična? 

7. Kaj je trdila kraljična?  

8. Kaj je stara kraljica na začetku mislila o kraljični? 

9. Koliko žimnic in koliko pernic je stara kraljica dala na grah? 

10. Zakaj je stara kraljica položila grah pod žimnice in pernice? 

11. Kako je kraljična spala?  

12. Kaj je to pomenilo? 

13. Misliš, da je to res resnična zgodba? 

 

  



 
 

Priloga 4: Slikovno gradivo 

 

 

 

  

 

 

Podaljšani dan 

  



 
 

 

 

 

  

  

  
Kraljična na zrnu graha   



 
 

Priloga 5: Transkripcija pripovedovanja 

                                LEGENDA: 

     male tiskane črke: beseda 

     VELIKE TISKANE ČRKE: kretnja 

     podčrtano: sočasna uporaba besede in kretnje 

     *ležeče*: opis 

 

OTROK 1 

Tradicionalno: 

Grof je rad šel pogledat, kaj delajo delavci. Potem se je zmislil, da bodo vsi delali am 

najboljša stvar, ki bo dobil denar. Potem je on *pokaže na mladeniča* naredil stroj, je 

*nakremži obrvi* poskušu mal zavrtet, vrtet, vrtet, vrtet. Potem, potem je prišel am grof 

in je poskušu VRTETI težko in hrbet ga je bolelo in in ni mogu, je čakal in je bil lačen. 

Pa potem je a grof *pokaže na grofa* bil vesel in se je zahvalil in mu je dal denar. 

Elektronsko: 

Kraljevič je hotel mlado in lepo kraljično, ampak jo ni imel. Potem je šel po svetu pa 

nikjer ni najdu. Potem je grmelo ponoči. Potem je prišla ena punčka kraljična, ki je zelo 

umazana, mokra *se obriše po laseh* pa nima copate, mokra oblačila pa lase mokre. 

Potem jo je kralj spustil in je najdu en tak grah *pokaže na grah*. Je dala dvajset *imitira 

zlaganje* žimnic in pernic SPATI. Ko se je zbudila jo je bolelo: »Av, av.«, koleno roka. 

Zato so vsi rekli, da je ona prava kraljična, zato ker je čutila tega *pokaže na grah*. In 

takrat se je ona poročila. 

OTROK 2 

Tradicionalno: 

Grof reče: »Mora dela veliko ČAS *vzdihne* PODALJŠATI dan«. Potem fantek REČI 

*dvigne roko*. Potem ko ta grof hoče veliko dela PODALJŠATI  en dan. Potem pa 

fantek nardil, on dvignil roko *dvigne roko*. Potem potem je nardilo zares stroj. Potem 

grof reče: »Jaz stroj nerazumljivo en dan en teden dolg noč, dela VRTETI grof 

*vzdihne*«. Potem reku: »O boli boli *pokaže na hrbet* to pa samo jaz bom ne bom 

nikoli več *pokaže jezik* bleh«. Potem fant: »O fino je *pokima* stroj am VRTETI«. 

Denar da grof. O hvala lepa. 

Elektronsko: 

Kraljevič je čakal in vidu kraljična zapustila. Aaa iskal enega grada. In en potrka je rekla 

kraljična: »Jaz prava kraljična«. Pol kraljična mokra *se nakremži*, OBLEKA rokavice, 

mokro vse. Potem pa malo umaknila *se otrese* pa je čisto. Pol pa tole *pokaže na 

sliko* veliko dela dvajset ŽIMNICE in pouštr. Potem pa kraljična da GRAH. Potem 



 
 

kraljična spala. Ne more spat. Kraljična GRAH ne more, ne morem spat. Potem 

kraljična rekla, kako je spala. Je rekla slabo. Zakaj boli *se nakremži*? Zato ker GRAH 

nekej čuti, čuti a veš tisto mala GRAH. Potem boli noge, vse *pokaže na sliko*. Boli 

noga, roka, boli vse. Potem pa, potem kraljična pa lepo krona. Potem, potem pa 

poročena. 

OTROK 3 

Tradicionalno: 

*pokaže na grofa* videti delati malo delati. POTEM kdo želeti podaljšati DAN lahko 

dobiti denar. *pokaže na mladeniča* *dvigne roko*  jaz RAD. *pokaže na sliko* dela 

stroj. Potem *pokaže na mladeniča* vse NAREDITI. Potem *pokaže na grofa* MORATI 

NAREDITI vse. *pokaže na grofa* VRTETI *se kremži*, ne more VRTETI boleti 

*pokaže na hrbet*. *pokaže na fanta in grofa* vprašati ALI podaljšan DAN? *pokaže 

na grofa* MISLITI ja. Dati denar *pokaže na sliko*. 

Interpretacija: Grof vidi, da delavci malo delajo. Potem reče: »Kdor želi podaljšati dan, 

lahko dobi denar.« Mladenič dvigne roko: »Jaz bi rad.« (Mladenič) dela stroj. Potem 

mladenič vse naredi. Potem grof mora narediti vse. Grof vrti: »Ne morem vrteti, boli 

hrbet«. Fant vpraša grofa, ali je podaljšan dan. Grof razmisli: »Ja.« Da mu denar. 

Elektronsko: 

On *pokaže na kraljeviča* žalosten KRALJEVIČ ŽELETI imeti punca SKUPAJ. 

kraljevič ŽALOSTEN potem *pokaže na sliko* ISKATI ISKATI *gleda po prostoru* NI  

NAJTI. Potem HODITI. Potem *pokaže na sliko* nevihta DEŽ. Potem PUNCA potrkati. 

REČI a lahko tu spati. *pokaže v prostor* Ja. Da dvajset pernic IN ŽIMNICE dvajset. 

*pokaže na sliko* Potem spi, *se premetava* IMETI zelen GRAH SPODAJ. Potem ON 

ja prava kraljična. Potem poroka. 

Interpretacija: On je žalosten, ker želi imeti punco. Kraljevič je žalosten potem išče, 

išče, a ne najde. Potem hodi. Potem je nevihta. Potem punca potrka. Reče: »Ali lahko 

tu spim?«. »Ja.« Da dvajset pernic in dvajset žimnic. Potem slabo spi, ker ima spodaj 

zelen grah. Potem: »Ona je prava kraljična.« Potem je poroka. 

OTROK 4 

Tradicionalno: 

Ta *pokaže na mladeniča* nosi. Ta *pokaže na grofa* je tako OSEBE. Potem on 

*pokaže na mladeniča* dela. Potem vrti. Ta *pokaže na grofa* VRTETI *vzdihne in si 

obriše čelo*. Ta *pokaže na sliko* pa pogovarja. Ta cekin DATI. 

Elektronsko: 

On *pokaže na kraljeviča* je žalosten. On je šel na grad. Potem je ona *pokaže na 

kraljično*, pa stara obleka. Potem je tko VISOKO spala. Potem *se prime za koleno* 

av, av. Potem sta se poročila. 



 
 

OTROK 5 

Tradicionalno: 

Grof. Fant. Kolo. *pokaže na grofa* vroče. Noč. Denar. 

Elektronsko: 

On *pokaže na kraljeviča* je žalosten, *odmor* ker ni bilo punce. In potem in potem 

dežuje in mal sonce. In potem žalosten. In potem dežuje. In potem potrku. In potem ta 

*pokaže na sliko* spi. In potem *pokaže na sliko* noga jo boli. In potem poročil. 

OTROK 6 

Tradicionalno: 

nerazumljivo dela. Pa išče, pogleda pogleda. Potem pridi, pridi, pridi, pridi. Potem pa 

jaz bi *dvigne roko*, jaz, jaz, jaz. Potem, potem pa še, potem pa še kolo in tako VRTETI 

dela VRTETI. Grof VRTETI, *si obriše čelo* uf, vroče, vroče. Ohh *kaže, da ga boli 

hrbet*. Potem *pokaže na mladeniča* a si šel grof. Potem, a boš to VRTETI.  Hm, 

lahko. Ti boš. Am, hm hm MISLITI. A boš, pridi, pridi, boš VRTETI šel. Ja, ja, ja *kima*. 

Ampak misli, misli, misli. Potem pa tko denar dal. 

Elektronsko: 

Fant iskal kraljično. *pokaže na sliko* Potem pa hodu, hodu, hodu. *pokaže na sliko* 

Pa punca se trku, trku, trku. *pokaže na sliko* Pa se skriu. Tuki boli, boli. Potem pa 

kraljevič poroči. 

OTROK 7 

Tradicionalno:/ 

Elektronsko:/ 

OTROK 8 

Tradicionalno:  

Oni da dela. Ta fant *pokaže na mladeniča* prinesu vodo in da zlije stroj *pokaže na 

sliko*. Potem da bo on grof pff VRTETI. In tale *pokaže na grofa* neki dal, tele *pokaže 

na sliko* dinar. 

Elektronsko: 

Tale fant *pokaže na kraljeviča* žalosten domov *pokaže* v to hišico, v grad. In pol ta 

trkala, pom pom *piha* in ka ka ka. In spala in uou uou *imitira z rokami*. In boli 

*pokaže na sliko* av av av av av av. In kraljična se fanta kraljična *pokaže* ta se mu 

udre v zemljo. Spodi je zemlja, a veš? 

 

 



 
 

OTROK 9 

Tradicionalno: 

4: VRTETI, VRTETI, VRTETI, *si obriše čelo* *pokaže na hrbet in vzdihne* 

2: VODA *imitira prestavljanje iz koša* *dvigne roko* 

1: DENAR, VSE *pokaže na mladeniča* *imitira prestavljanje iz koša* *v rokah drži 

navidezno koso in hodi* *imitira delavca, kako dela s koso* *pokaže na grofa* DENAR 

NI *odkimava*. 

5: *pokaže na grofa* *si obriše čelo in vzdihne* *pokaže na mladeniča* *imitira njegov 

položaj na sliki* 

3: *imitira položaj mladeniča na sliki* VRTETI *pokaže na kolo* KOLO 

6: DENAR DATI 

Elektronsko: 

/ 

OTROK 10 

Tradicionalno: 

*imitira prestavljanje iz koša* *imitira delavca, kako dela s koso* *pokaže na 

mladeniča* *dvigne roko, maha*. PRIDI, TU. To *pokaže na koš* VODA. *pokaže na 

stroj* VRTETI, VRTETI. *razmišlja* DOBRO *kima*. *pokaže na sliko* VRTETI, 

VRTETI, VRTETI, GROF, VRTETI, VRTETI, VRTETI, *si obriše čelo in vzdihne* 

*pokaže žulj na nogi* av. *imitira položaj mladeniča na sliki* Hmm *razmišlja*. Ehh 

*zamahne z roko*. *pokaže, kako da denar* Ooo *presenečeno, veselo razpre roke*. 

Elektronsko: 

Oče PUNCA PROČ JOKATI PROČ. *imitira kraljeviča, da roke za hrbet* Ne. JAZ 

*imitira kraljeviča* TRKATI. *pokaže na sliko* SPATI *imitira, kako je kraljična spala*. 

Av *kaže na roke, noge*. *pokaže na sliko* Punčka vesel. *pihne, kot v aplikaciji* šla.  

 

 


