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I 

 

POVZETEK 

Kognitivne spretnosti, kot so spretnosti vidnega zaznavanja in fonološkega zavedanja, ter 

spretnosti pisanja so tesno povezane z razvojem pismenosti in šolsko uspešnostjo, zato je zelo 

pomembno, da jih otrok začne razvijati že v predšolskem obdobju s pomočjo različnih izkušenj. 

Slednje so v družinah z nižjim socialno-ekonomskim statusom zaradi manj spodbudnega 

okolja, ki je posledica nižje izobrazbe staršev in slabših finančnih zmožnosti, velikokrat 

omejene. Pri otrocih iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine se zato ob vstopu v šolo 

pogosto pojavljajo slabše razvite spretnosti (grafomotorične spretnosti, fonološko zavedanje, 

slušno in vidno zaznavanje ipd.), ki so ključne za razvoj pisanja. Zgodnja evalvacija otrokovih 

napisovalnih spretnosti in zgodnja obravnava otroka imata zato zelo pomembno vlogo, da ne 

pride do stopnjevanja njegovih težav. 

 

Namen magistrskega dela je s študijo primera raziskati vpliv treninga na napisovalne spretnosti 

– specifične kognitivne spretnosti in spretnosti pisanja. V raziskavo je bila vključena učenka 2. 

razreda, ki izhaja iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine in ima po mnenju učiteljice težave 

na področju pisanja. S pomočjo posameznih podtestov diagnostičnih testov ACADIA, SNAP 

in Testa motenosti v branju in pisanju ter nareka in samostojnega zapisa smo ugotovili, da je 

imela učenka pred pričetkom treninga največ težav na področju grafomotoričnih spretnosti in 

na področju fonološkega zavedanja. Trening je obsegal 16 srečanj, vsako srečanje pa je trajalo 

eno šolsko uro. Po izvedenem treningu smo na končnem testiranju izvedli enake preizkuse in 

primerjali začetne ter končne rezultate. Ugotovili smo, da je učenka napredovala na področju 

fonološkega zavedanja, na področju grafomotoričnih spretnosti pa ne v željeni meri. Za 

izboljšanje omenjenih področjih bi bil potreben dalj časa trajajoč in bolj intenziven trening. 

Rezultati nam nakazujejo pomembnost pomoči otrokom, ki izhajajo iz manj spodbudnega 

okolja zaradi revščine. 

 

Ključne besede: opismenjevanje, učenci iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine, 

kognitivne spretnosti, spretnosti pisanja, trening. 
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ABSTRACT 

Cognitive skills, such as visual perception skills and phonological awareness, and handwriting 

skills are closely related to the development of literacy and school performance. This is why it 

is very important for a child to start developing them already in the preschool period through 

different experiences. The latter are often limited in families with a lower social-economic 

status as a consequence of a less encouraging environment, which is the consequence of 

parents’ lower education level and lower financial capacity. Children coming from a less 

stimulating environment due to poverty thus often have more inadequately developed skills 

(graphomotor skills, phonologic awareness, aural and visual perception, etc.), which are 

essential for developing handwriting. Early evaluation of children’s writing skills and early 

treatment of children have thus got a really important role so that their problems do not escalate. 

 

The purpose of this MA thesis is to examine the influence of practise on writing skills – specific 

cognitive skills and handwriting skills, through a case study. A student from year 2, who comes 

from a less stimulating environment due to poverty and has got difficulties when it comes to 

writing according to her teacher’s opinion, was the object of this study. With the help of 

individual subtests of diagnostic tests ACADIA, SNAP and the Test for recognizing reading 

and writing disabilities, together with a dictation and independent writing, we discovered that, 

before the beginning of training, the student had the most issues with graphomotor skills and 

with phonologic awareness. The training was done in 16 meetings and every meeting lasted for 

one school lesson (45 minutes). After the training we administered the same tests during the 

final testing and then compared the initial and the final results. We discovered that the student 

improved her phonologic awareness, but she did not improve her graphomotor skills to a 

desirable extent. A longer and a more intense training would be necessary for the improvement 

of the said areas. The results show how important it is to help children from a less stimulating 

environment due to poverty. 

 

Key words: literacy education, students from a less stimulating environment due to poverty, 

cognitive abilities, handwriting abilities, training. 

  



 

III 

 

KAZALO 
 

1. UVOD ...................................................................................................................... 1 

2. TEORETIČNI DEL ............................................................................................... 2 

2.1. PISMENOST .............................................................................................................. 2 

2.1.1. Opredelitev pismenosti ...................................................................................... 2 

2.1.2. Porajajoča se pismenost ..................................................................................... 3 

2.1.3. Funkcionalna pismenost .................................................................................... 3 

2.2. OPISMENJEVANJE ................................................................................................. 4 

2.2.1. Opredelitev opismenjevanja .............................................................................. 4 

2.2.2. Začetno opismenjevanje .................................................................................... 4 

2.2.3. Dejavniki začetnega opismenjevanja ................................................................ 5 

2.2.3.1. Notranji dejavniki ......................................................................................... 5 

2.2.3.1.1. Kognitivni dejavniki ................................................................................. 5 

2.2.3.1.2. Čustveno-motivacijski dejavniki .............................................................. 6 

2.2.3.2. Zunanji dejavniki .......................................................................................... 7 

2.2.3.2.1. Socialni dejavniki ...................................................................................... 7 

2.2.3.2.2. Sociološko-kulturološki dejavniki ............................................................ 7 

2.2.4. Predopismenjevalne spretnosti ......................................................................... 7 

2.2.4.1. Metajezikovno zavedanje .............................................................................. 8 

2.2.4.2. Vidni procesi ................................................................................................. 9 

2.2.4.3. Gibalna sposobnost pisanja ........................................................................... 9 

2.2.5. Modeli razvoja bralno-napisovalnih zmožnosti ............................................ 11 

2.2.5.1. Model razvoja zgodnje pismenosti avtoric D. Barone, M. Mallette               

                   in S. Xu ....................................................................................................... 11 

2.2.5.2. Model razvoja zgodnje pismenosti avtorice U. Frith .................................. 12 

2.2.5.3. Oblike pisanja po E. Sulzby ........................................................................ 13 

2.2.5.4. Pisalne stopnje po Gentryju ........................................................................ 14 

2.2.5.5. Sistem pisanja po E. Ferreiro in A. Teberosky ........................................... 15 

2.2.6. Vpliv individualnih razlik na razvoj bralno-napisovalnih zmožnosti ......... 16 

2.3. REVŠČINA .............................................................................................................. 16 

2.3.1. Opredelitev revščine ......................................................................................... 16 

2.3.2. Vpliv manj spodbudnega okolja zaradi revščine na razvoj otrok ............... 17 

2.3.2.1. Revščina in domače okolje ......................................................................... 17 

2.3.2.2. Revščina in šolsko okolje ............................................................................ 18 



 

IV 

 

2.3.3. Dejavniki tveganja manj spodbudnega okolja zaradi revščine ................... 19 

2.3.3.1. Težave na čustvenem in socialnem področju .............................................. 20 

2.3.3.2. Stres ............................................................................................................. 21 

2.3.3.3. Zdravstveno stanje ...................................................................................... 22 

2.3.3.4. Kognitivni zaostanki ................................................................................... 22 

2.3.4. Učna uspešnost učencev, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja           

               zaradi revščine .................................................................................................. 23 

2.3.5. Vpliv manj spodbudnega okolja zaradi revščine na razvoj                 

               otrokove pismenosti ......................................................................................... 25 

2.3.5.1. Vpliv manj spodbudnega okolja zaradi revščine na razvoj             

                   napisovalnih spretnosti ............................................................................... 26 

2.4. OBLIKE POMOČI PRI OPISMENJEVANJU OTROK IZ MANJ    

           SPODBUDNEGA OKOLJA ZARADI REVŠČINE ............................................ 27 

2.4.1. Programi pomoči po svetu ............................................................................... 27 

2.4.2. Programi pomoči v Sloveniji ........................................................................... 28 

2.4.3. Koncept dela z učenci z učnimi težavami ....................................................... 29 

2.5. Smernice za pomoč učencem iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine        

           pri začetnem opismenjevanju ................................................................................. 30 

2.5.1. Strategije za razvoj napisovalnih spretnosti .................................................. 30 

2.5.2. Smernice za pomoč staršem ............................................................................ 32 

3. EMPIRIČNI DEL ................................................................................................ 33 

3.1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA ....................................... 33 

3.2. CILJI RAZISKOVALNEGA DELA ..................................................................... 33 

3.3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA .......................................................................... 34 

3.4. METODE DELA ..................................................................................................... 34 

3.4.1. Opis vzorca ........................................................................................................ 34 

3.4.2. Instrumentarij .................................................................................................. 34 

3.4.2.1. Test razvoja sposobnosti – ACADIA ......................................................... 34 

3.4.2.2. SNAP – Profil ocene posebnih potreb ........................................................ 35 

3.4.2.3. Test motenosti v branju in pisanju (T-MBP) .............................................. 35 

3.4.2.4. Narek in samostojni zapis ........................................................................... 36 

3.4.2.5. Anketni vprašalnik za učitelje ..................................................................... 36 

3.4.2.6. Anketni vprašalnik za starše ....................................................................... 36 

3.4.3. Globalna ocena učenkinega funkcioniranja .................................................. 36 

3.4.4. Trening za razvoj napisovalnih spretnosti ..................................................... 38 

3.4.4.1. Načrt izvedbe treninga ................................................................................ 38 



 

V 

 

3.4.4.2. Sestava treninga .......................................................................................... 39 

3.4.4.3. Uporabljene strategije in metode dela ter pripomočki ................................ 40 

3.4.5. Opis poteka raziskave ...................................................................................... 44 

3.4.6. Obdelava podatkov .......................................................................................... 44 

3.5. REZULTATI IN INTERPRETACIJA .................................................................. 45 

3.5.1. Rezultati in interpretacija rezultatov začetnega in končnega testiranja .... 45 

3.5.1.1. Rezultati preverjanja sposobnosti in spretnosti s podtesti testa ACADIA . 45 

3.5.1.2. Rezultati preverjanja sposobnosti in spretnosti s podtesti testa SNAP ....... 46 

3.5.1.3. Rezultati preverjanja sposobnosti in spretnosti s podtesti Testa motenosti            

                   v branju in pisanju (T-MBP) ...................................................................... 47 

3.5.1.4. Narek in samostojni zapis ........................................................................... 48 

3.5.2. Uspešnosti izvedenega treninga ....................................................................... 50 

3.5.2.1. Kvalitativno vrednotenje treninga ............................................................... 50 

3.6. ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA ........................................... 52 

4. SKLEP ................................................................................................................... 55 

5. LITERATURA ..................................................................................................... 56 

6. PRILOGE ............................................................................................................. 64 

Priloga 1 ............................................................................................................................... 64 

Priloga 2 ............................................................................................................................... 66 

Priloga 3 ............................................................................................................................... 67 

Priloga 4 ............................................................................................................................... 72 

Priloga 5 ............................................................................................................................... 76 

 

  



 

VI 

 

KAZALO TABEL 

Tabela 1: Znaki razvoja zgodnje pismenosti (Barone idr., 2005, v Pečjak, 2010). ................ 12 

Tabela 2: Začetni in končni rezultati na podtestih testa ACADIA. ......................................... 45 

Tabela 3: Začetni in končni rezultati na podtestih testa SNAP. .............................................. 46 

Tabela 4: Začetni in končni rezultati na podtestih T-MBP. .................................................... 47 

Tabela 5: Prikaz doseganja zastavljenih ciljev na področju grafomotoričnih spretnosti. ....... 50 

Tabela 6: Prikaz doseganja zastavljenih ciljev na področju fonološkega zavedanja. ............. 51 

 

 

KAZALO SLIK 

Slika 1: Primer risanja vijuge s prstom na mizo s pomočjo predmetov. ................................. 41 

Slika 2: Kartonček z malimi in velikimi pisanimi črkami. ...................................................... 41 

Slika 3: Igra Domino s sličicami (primer iskanja zadnjega glasu v besedi). ........................... 42 

Slika 4: Prikaz razčlenitve besede MIZA. ............................................................................... 43 

Slika 5: Primer glasovne analize in sinteze besede BALON. .................................................. 43 

Slika 6: Učenkin zapis nareka pred začetkom izvajanja treninga............................................ 48 

Slika 7: Učenkin zapis nareka po izvedenem treningu. ........................................................... 48 

Slika 8: Učenkin samostojen zapis pred začetkom izvajanja treninga. ................................... 49 

Slika 9: Učenkin samostojen zapis po izvedenem treningu. ................................................... 49 

 

 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                                              Manca Cimperman, magistrsko delo 

1 

 

1. UVOD 

Opismenjevanje je jezikovni pojav učenja pisanja in branja, ki ga neformalno razvijamo že v 

predšolskem obdobju, formalno in načrtno pa z začetkom šolanja otroka (Golli, Grginič in 

Kozinc, 1996; Grginič, 2005). Cilj opismenjevanja je funkcionalna pismenost otrok (razvoj 

vseh komunikacijskih sposobnosti – branja, pisanja, poslušanja in govorjenja), ki omogoča 

učinkovito funkcioniranje v okolju, v katerem živijo (Grginič, 2005; Pečjak, 2010). Za učenje 

branja in pisanja so pomembni številni dejavniki. Delimo jih na notranje, ki zajemajo 

kognitivne in čustveno-motivacijske dejavnike, ter zunanje, ki zajemajo socialne in sociološko-

kulturološke dejavnike (Grginič, 2005). 

 

V magistrskem delu smo se osredotočili na vpliv socialno-ekonomskih dejavnikov na razvoj 

specifičnih kognitivnih spretnosti (fonološkega zavedanja, vidnega zaznavanja) in spretnosti 

pisanja (grafomotoričnih spretnosti), ki so ključne za uspešen razvoj pisanja, saj je prav družina 

eden izmed najpomembnejših dejavnikov, ki neposredno vpliva na razvoj otrokove pismenosti 

(Knaflič, 2002). Pred vstopom v šolo je pomembna dobra predpriprava otroka na 

opismenjevanje, ki zajema različne dejavnosti – skupno branje, obisk knjižnice, sestavljanje 

nakupovalnega seznama, uporaba različnih pisalnih pripomočkov ipd. V družinah z nižjim 

socialno-ekonomskim statusom (v nadaljevanju SES) predpriprava pogosto ni dobro opravljena 

ravno zaradi pomanjkanja teh izkušenj. Ob vstopu otroka iz manj spodbudnega okolja zaradi 

revščine v šolo lahko torej opazimo težave pri pisanju (Regvar, 1990). Te pogosto močno 

vplivajo na učenčeve izobraževalne dosežke in njegovo samopodobo, zato je zelo pomembna 

zgodnja obravnava le-teh otrok (Ratzon, Efraim in Bart, 2007). 

 

V svetu je veliko število otrok, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine in nimajo 

pravih možnosti za razvoj osnovnih spretnosti branja in pisanja, zato so različne organizacije 

pričele s številnimi programi opismenjevanja, ki pomagajo otrokom pri učenju branja in pisanja. 

V Avstraliji izvajajo program Let's Read, v Združenih državah Amerike pa programe Head 

Start, Abecedarian Project, Perry Preschool Program, Page Ahead idr. Tudi nekatere evropske 

države izvajajo programe, s katerimi želijo pomagati družinam iz nižjega SES pri 

opismenjevanju družin – v Italiji deluje program Nati per Leggere (slov. Rojen za branje), v 

Franciji Association de la Foundation Étudiante pour la Ville (AFEV), v Angliji Early Word 

Together in na Malti Aqra Miegħi (slov. Beri z menoj), Seħer l-Istejjer (slov. Čar zgodbic) in 

NWAR. V Sloveniji delujeta dva bolj obsežna programa – Branje za znanje in branje za zabavo 

ter Program usposabljanja za življenjsko uspešnost – Beremo in pišemo skupaj. Trenutno v 

Sloveniji ni sistematično izvajanih celostnih programov pomoči, ki bi bili namenjeni otrokom 

iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine in njihovim staršem na izobraževalnem področju. 

Številne raziskave dokazujejo pozitivne učinke treningov na razvoj napisovalnih spretnosti pri 

učencih, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine (Peterson in Nelson, 2003; 

Ratzon idr., 2007). Večina programov in raziskav s področja pismenosti se osredotoča 

predvsem na branje, zato želimo z magistrskim delom osvetliti tudi problem razvoja 

napisovalnih spretnosti učencev iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine. 

 

V teoretičnem delu predstavljamo pismenost in opismenjevanje, revščino in kako le-ta vpliva 

na razvoj otrokove pismenosti in napisovalne spretnosti; ter oblike pomoči učencem, ki izhajajo 

iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine, opisane v tuji in domači literaturi. V empiričnem 

delu predstavljamo rezultate dvomesečnega treninga za razvoj napisovalnih spretnosti pri 

učenki iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine.  
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2. TEORETIČNI DEL 

2.1. PISMENOST 

2.1.1. Opredelitev pismenosti 

Včasih so pismenost dojemali kot spretnost, ki jo je posameznik obvladal ali ne (bil je pismen 

ali nepismen), ter kot spretnost, ki zajema branje in pisanje. V zadnjem času pa pod vplivom 

razvoja informacijsko-komunikacijske tehnologije opredelitve pismenosti zajemajo še druge 

temeljne spretnosti, kot so npr. računske in računalniške spretnosti, znanje o sistemu pisnega 

jezika ter načinih dostopanja in podajanja informacij (Knaflič, 2002). L. Knaflič (2002) 

opredeljuje pismenost kot »skupek spretnosti, ki vse skupaj omogočajo iskanje, izbiro in rabo 

informacij za potrebe vlog, ki jih posameznik opravlja v vsakdanjem življenju« (str. 38).  

 

M. Cencič (2000) opredeljuje pojem pismenost kot sestavljen, zapleten in povezan proces, ki 

zajema branje, pisanje, poslušanje in govorjenje. 

 

S. Pečjak (2010) navaja, da pojma pismenosti ne moremo enoznačno opredeliti, ker se uporablja 

v več pomenih. Poznamo različne vrste pismenosti, kot so npr. akademska, osnovna, 

računalniška, družinska, in prav tako več različnih definicij pismenosti. 

 

Pismenost glede na strukturne elemente lahko razdelimo v naslednje skupine (Pečjak, 2010): 

1. Prvi sklop zajema tiste opredelitve, ki se osredotočajo na spretnosti branja. V 

mednarodni raziskavi IEA iz leta 1991 so bralno pismenost opredelili kot sposobnost 

razumevanja in uporabljanja tistih pisnih jezikovnih oblik, ki so zahtevane v družbi in/ali 

so pomembne za posameznika (Elley, Gradišar in Lapajne, 1995, v Pečjak, 2010). 

Raziskava PISA 2006 pa bralno pismenost opredeljuje kot »razumevanje, uporaba in 

razmišljanje o pisnem besedilu, da dosežemo postavljeni cilj, razvoj posameznikovega 

znanja in aktivno sodelovanje v družbi« (PISA, 2007, str. 77, v Pečjak, 2010). Branje je 

torej primarna dejavnost, s katero dosegamo pismenost, druge dejavnosti pa so 

sekundarnega pomena. 

 

2. Drugi sklop zajema tiste opredelitve, ki označujejo pismenost kot primarno spretnost 

branja in pisanja z možnostjo primerjave v času in prostoru. V to skupino spadajo 

opredelitve mnogih avtorjev, saj opredeljujejo pismenost kot sposobnost branja in 

pisanja. Prav tako tudi Slovar slovenskega knjižnega jezika (Fran, 2014) pismenost 

opredeljuje kot znanje branja in pisanja, torej je pismen tisti, ki zna brati in pisati. 

 

3. V tretji sklop definicij pa spadajo tiste, ki poleg branja in pisanja vključujejo še druge 

spretnosti (npr. računanje). Sem sodita prvi dve UNESCO-vi opredelitvi pismenosti. 

Prva iz leta 1958 opredeljuje pismenega človeka kot tistega, ki lahko z razumevanjem 

bere ali piše enostavna besedila (UNESCO, 2005b), druga opredelitev iz leta 1978 pa 

navaja, da je oseba pismena, kadar se lahko vključuje v vse dejavnosti, ki zahtevajo 

pismenost za funkcionalno delovanje v družbi, in uporablja branje, pisanje ter računanje 

za osebni in družbeni razvoj (UNESCO, 1978). 

 

Zadnja, tretja pomembnejša, UNESCO-va (2005a) opredelitev pismenosti pa zajema še širše 

razumevanje pismenosti, saj jo opredeljuje kot sposobnost identifikacije, razumevanja, 

interpretacije, ustvarjanja, komuniciranja in računanja s pomočjo uporabe različnih tiskanih in 
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pisnih materialov. Razvoj pismenosti vključuje kontinuum učenja in usposabljanja 

posameznika za dosego ciljev, razvijanje znanja in potencialov ter sodelovanja v ožji in širši 

družbi (prav tam). 

 

2.1.2. Porajajoča se pismenost 

Pojem porajajoča se pismenost je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja predstavila Marie Clay. 

Porajajoča se pismenost predstavlja znanje in sposobnosti, povezane z abecedo, fonološkim 

zavedanjem, simbolnimi predstavami in komunikacijo. Razumevanje teh konceptov se izgradi 

sčasoma, začne pa se v zgodnjem obdobju otrokovega življenja (med rojstvom in petim letom 

starosti) (Rohde, 2015). 

 

Proces spontanega porajanja pismenosti ali porajajoča se pismenost zajema začetni bralni in 

pisalni razvoj otroka (Pečjak, 2010). Pri razvoju porajajoče se pismenosti ni določene meje, 

kdaj otrok zna pisati in brati, ker se te spretnosti razvijajo postopno in neodvisno od formalnega 

učenja v predšolskem obdobju (Zrimšek, 2003). Pomembno pa je, da otrok živi v »pismenem 

okolju«, torej v okolju s tiskano in pisano besedo (Pečjak, 2010; Zrimšek, 2003). 

 

Porajajočo se pismenost L. Miller (1996) primerja z vrhom ledene gore. V tem delu se nahajajo 

znaki razvoja pismenosti, ki jih lahko vidimo: navidezno branje, branje tiska v okolici, branje 

besed v knjigah, poimenovanje črk abecede, prepoznavanje enakozvočnic, spontano pisanje ter 

prepoznavanje in pisanje lastnega imena. V spodnjem nevidnem delu ledene gore pa se nahajajo 

vse dejavnosti v družini, vrtcu in okolju, ki prispevajo k razvoju zgoraj naštetih vidnih znakov 

razvoja pismenosti. Te aktivnosti so: otroške pesmi, izštevanke in uganke, abecedne igre in 

knjige, prebiranje knjig z odraslimi, igranje s črkami in njihovimi oblikami, branje napisov v 

trgovinah, opazovanje odraslih pri pisanju nakupovalnih seznamov ter opazovanje odraslih pri 

branju knjig, časopisov in revij (prav tam). 

 

Razvoj zgodnjega branja in pisanja se dogaja skozi vsakodnevne dogodke in se seveda razlikuje 

od družine do družine, glede na kulturo, ekonomski status in čas, ki ga družina porabi za otroka. 

Razvoj pismenosti poteka na kontinuumu, skozi katerega gre otrok glede na vzpodbude in 

podporo, ki jih prejema najprej od staršev in pozneje tudi od učiteljev (Miller, 1996; Potočnik, 

2008). 

 

2.1.3. Funkcionalna pismenost 

Pojem pismenost se je sprva dojemal zgolj kot sposobnost branja in pisanja, kasneje pa se je 

pomen razširil na funkcionalno pismenost (Zorman, 2013). UNESCO (b.d.) opredeljuje 

funkcionalno pismenost kot posameznikovo sposobnost delovanja v dejavnostih, v katerih je 

pismenost ključna za učinkovito delovanje v družbi, ter posameznikovo sposobnost uporabe 

branja, pisanja in računanja za lasten in družbeni razvoj. 

 

Zmožnosti branja, pisanja in računanja tako pripomorejo k boljšemu delovanju posameznika v 

okolju, v katerem živi (Pečjak, 2010). M. Bešter (2000, v Zorman, 2013) poudarja, da ima 

funkcionalno nepismena oseba lahko težave pri osnovnih veščinah, kot so raba zemljevida ali 

voznega reda, prepoznavanje ključnih informacij v krajšem besedilu, izpolnjevanje različnih 

obrazcev in tudi tvorjenje krajšega besedila. 
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2.2. OPISMENJEVANJE 

2.2.1. Opredelitev opismenjevanja 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (Fran, 2014) je pojem opismenjevati opredeljen kot 

učiti se pisati in brati, pojem opismeniti pa kot naučiti se brati in pisati. 

 

N. Zrimšek (2003) opredeljuje opismenjevanje kot »proces, v katerem se posameznik usposobi 

za branje in pisanje najrazličnejših besedil, si z njimi v vsakdanjem življenju pomaga in jih zna 

uporabljati« (str. 7). 

 

A. Zorman (2013) piše, da opismenjevanje poteka med dvema temeljnima obdobjema – med 

obdobjem razvijanja temeljne pismenosti, v katerem poteka razvijanje različnih veščin in znanj, 

vezanih na branje in pisanje, ter obdobjem razvijanja funkcionalne pismenosti in pismenosti na 

višjih ravneh razumevanja, v katerem poteka učenje z branjem. 

 

D. Golli (1991) svetuje, da naj bo opismenjevanje čim bolj naraven in spontan proces. V začetku 

naj bodo osnova otrokovi predšolski in poznejši šolski poskusi branja ter pisanja. Poudarja tudi, 

da pri opismenjevanju ne gre zgolj za učenje branja in pisanja, in dodaja, da bi lahko velik del 

našega pouka materinščine v osnovni šoli označili kot stopnjo opismenjevanja, ker se pozneje 

nadaljuje. Opismenjevanje v prvem razredu je le začetni del dolgotrajnega procesa (Golli idr., 

1992). 

 

2.2.2. Začetno opismenjevanje 

Začetno opismenjevanje je del procesa, v katerem posameznik pridobiva funkcionalno 

pismenost. V zgodnji predšolski dobi se začne razvijati neformalno, z vpisom otroka v šolo 

sledi formalno, načrtno in sistematično opismenjevanje, konča pa se z doseganjem minimalnih 

standardov (Golli, Grginič in Kozinc, 1996). Začetno opismenjevanje zajema priprave na branje 

in pisanje, učenje črk ter urjenje branja in pisanja (Zrimšek, 2003). Glavni in končni cilj 

opismenjevanja je funkcionalna pismenost, ki pomeni sposobnost pravilne uporabe 

pridobljenega znanja pismenosti v življenju (Grginič, 2005). 

 

M. Ropič (2000, v Zorman 2013) poudarja, da začetno opismenjevanje ne sme biti zgolj 

obdobje pridobivanja črk. V tem času naj bi otrok razvil vse štiri komunikacijske spretnosti 

(branje, pisanje, poslušanje in govorjenje). Bistvena naloga pri začetnem opismenjevanju pa je 

vseeno razvijanje tehnike branja in pisanja (spoznavanje in prepoznavanje glasov in besedil ter 

njihovih simbolov (črk), pravilna izreka in pravilni grafični prikaz). 

 

Sodoben komunikacijski pouk opismenjevanja predpostavlja sistematičen in fleksibilno-

uravnotežen razvoj vseh jezikovno-komunikacijskih sposobnosti (branja, pisanja, poslušanja in 

govorjenja) ter razvijanje sposobnosti spremljanja in reguliranja teh procesov. Komunikacijski 

model opismenjevanja vključuje tri temeljne značilnosti (Pečjak, 1999a): 

 je celosten, saj izhaja iz vsakodnevnega življenja otrok oziroma iz njihovih obstoječih 

kognitivnih shem (izkušenj in predznanja). Po načelu fleksibilne uravnoteženosti 

povezuje med seboj vse jezikovno-komunikacijske sposobnosti v enoten jezikovni 

sistem ter v celoto povezuje umetnostna in neumetnostna besedila; 
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 vodi k funkcionalni pismenosti, kar pomeni sposobnost razumevanja poslušanih ali 

branih umetnostnih in neumetnostnih besedil ter sposobnost samostojnega tvorjenja 

razumljivih umetnostnih in neumetnostnih besedil v govorni ali pisni obliki; 

 poudarja aktivno vlogo učenca v procesu opismenjevanja, kar pomeni, da je učitelj 

predvsem usmerjevalec, ki postopoma vodi učenca do znanja, katerega nato učenec sam 

oblikuje v skladu s svojim predznanjem. 

 

Pri začetnem opismenjevanju v 1. razredu se moramo pozanimati o otrokovih zmožnostih za 

učenje branja in pisanja ter jim dati čas in priložnosti za pridobitev trdnih temeljev za učenje 

branja in pisanja v drugem razredu. Ti temelji predstavljajo otrokovo zavedanje in razumevanje 

funkcij in oblik pismenosti (Grginič, 2012). 

 

2.2.3. Dejavniki začetnega opismenjevanja 

Na samo uspešnost začetnega opismenjevanja vplivajo mnogi dejavniki. Delimo jih na notranje, 

ki zajemajo kognitivne in čustveno-motivacijske dejavnike, ter zunanje, ki zajemajo socialne 

in sociološko-kulturološke dejavnike (Grginič, 2005). 

 

2.2.3.1. Notranji dejavniki 

2.2.3.1.1. Kognitivni dejavniki 

Pri začetnem opismenjevanju so pomembne otrokove sposobnosti za učenje branja in pisanja, 

kot so sposobnosti dekodiranja (vidno in slušno zaznavanje) ter drugi miselni procesi 

(pozornost, razumevanje in spomin) (Grginič, 2012). Na kognitivne dejavnike pomembno 

vplivajo izkušnje, ki jih je otrok pridobil v predšolskem obdobju (podrobneje so opisane v 

poglavju Porajajoča se pismenost). Kognitivni dejavniki predstavljajo spodaj opisane 

zmožnosti, ki jih mora otrok razviti za uspešno učenje branja in pisanja. 

 

 Zaznavanje 

Sposobnosti zaznavanja se najintenzivneje razvijajo v predšolskem obdobju, v skladu z 

zorenjem živčnega sistema in učenjem ter izkušnjami, pridobljenimi iz okolja (Grginič, 2005). 

Pomembno je, da otrok poveže tiskani jezik z govorjenim jezikom, ta povezava pa od otroka 

zahteva dobro vidno in slušno zaznavanje (Mayesky, b.d.). 

 

Vidno zaznavanje 

Vidno zaznavanje je sposobnost možganov razumeti, kar vidijo naše oči. Temelji na naši 

selektivni pozornosti, razločevanju med objekti in pomnjenju vizualno podanih informacij 

(National Educational Psychological Service, 2015). Otrokovo zaznavanje v predšolskem 

obdobju je celostno, globalno in razpršeno (del vidi kot celoto in ob zaznavi celote ne vidi 

posameznih delov), prepoznava neki splošni videz in obliko, ne more pa zaznati in razločevati 

podrobnosti. S časom se natančnost zaznavanja in zaznavanje podrobnosti povečata (Grginič, 

2012). 

 

Pri razvoju vidnega zaznavanja je zelo pomemben razvoj pozornosti, saj dejavnosti pisanja in 

branja od otroka zahtevajo sposobnost nadzorovanja in usmerjanja svoje pozornosti ter 

predvsem za učenje pisanja razvoj otrokovih sposobnosti zaznavanja prostora, ki mu 
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omogočajo razpoznavanje oblike, velikosti in položaja predmetov v prostoru (Grginič, 2005). 

Pomembno je tudi vidno razločevanje, ki predstavlja sposobnost poiskati podobnosti in razlike 

med objekti in napisanimi simboli (npr. številkami in črkami) (National Educational 

Psychological Service, 2015). 

 

Slušno zaznavanje 

Razločujoče slušno zaznavanje ima pomembno vlogo pri začetnem opismenjevanju, saj je 

temelj fonološkega zavedanja (Zajc in Potočnik, 2012). Fonološko zavedanje lahko definiramo 

kot sposobnost upravljanja z glasovi govorjenega jezika. Zajema več sposobnosti, kot so 

prepoznavanje besed, ki se rimajo, štetje zlogov ali glasov v besedah, prepoznavanje glasov na 

različnih mestih v besedah itd. (Johnson, b.d.). Razvoj poteka od fonološke zavesti o večjih 

delih ali enotah (besedah, zlogih, začetkih, rimah) pa do glasovne zavesti o manjših delih ali 

enotah (glasovih) (Grginič, 2012).  

 

Za otroka so zelo pomembne ločene vaje fonemskega oziroma glasovnega zavedanja, ki ga 

vodijo do ugotovitve o obstoju in naravi glasov. Za razvoj sposobnosti medsebojnega 

razločevanja glasov pa otroku pomagajo črke (Adams, 1991, v Grginič, 2012). Otrok nima 

predstave o izoliranih glasovih, pri njihovem povezovanju s črkami pa pridobijo glasovi 

konkretno obliko (Grginič, 2012). 

 

 Razumevanje 

Po otrokovem četrtem letu starosti se začne razvoj preusmerjati od zaznavanja k splošnemu 

miselnemu razvoju. S tem se razvijajo tudi pozornost, analiza zaznanega, združevanje delov v 

celoto in povezovanje znanja s predhodnimi izkušnjami. V mnogih družinah poteka družinsko 

branje oziroma glasno branje otrokom, ob katerem potekajo miselni procesi (predrazumevanje, 

prepoznavanje ali dekodiranje, miselno predelovanje, bralno razumevanje in interpretacija 

besedila) in bralni procesi za razvoj splošnega in jezikovnega znanja (Grginič, 2005). 

Povezovanje novih informacij s predhodnim znanjem in izkušnjami ter proces miselnega 

predelovanja prebranega omogoča bralno razumevanje (Taylor, 2008; Grginič, 2012). 

 

2.2.3.1.2. Čustveno-motivacijski dejavniki 

Na začetni stopnji je za nadaljnje učenje ključen razvoj pozitivnega odnosa do učenja branja in 

pisanja (Browne, 1998, v Grginič, 2005). Za motivacijo učencev so zelo pomembne vrste nalog, 

zato morajo biti le-te v skladu z zmožnostmi posameznika. Ta ob pravilno rešeni nalogi doživlja 

pozitivne občutke, ki pa ga spodbudijo k prihodnjemu učenju. K motivaciji prispeva tudi 

sodelovanje učencev v različnih aktivnostih in učenje skupaj z vrstniki, kar jim predstavlja 

varnost in ugodje, ter izbiranje med različnimi pisnimi aktivnostmi, saj s tem pridobivajo večjo 

odgovornost in nadzor. Pri čustveno-motivacijskih dejavnikih ne smemo pozabiti na skrbno 

pripravljeno in dobro osmišljeno fizično okolje (opismenjevalni kotički, raznolik material in 

predmeti, povezani s pismenostjo), ki krepi in podpira opismenjevalni proces, omogoča 

neodvisno delo učencev, je vir najrazličnejših pisnih aktivnosti in poudarja pomen branja. 

Oznake, napisi na stenah in predmetih, revije, posnemanje odraslih pri rabi pismenosti ipd. 

spodbujajo učence k rabi branja in pisanja, osmišljajo pismenost ter učencem koristijo za lažje 

premagovanje začetnih težav pri učenju branja in pisanja (Grginič, 2005). 
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2.2.3.2. Zunanji dejavniki 

2.2.3.2.1. Socialni dejavniki 

Starši imajo zelo pomembno socializacijsko vlogo pri večini otrok, a so v ta proces vključeni 

tudi sorojenci, vrstniki in učitelji. Ti posamezniki pa imajo pomembno vlogo tudi pri otrokovem 

opismenjevanju. Socialne interakcije, povezane s tiskom (npr. glasno branje zgodb v skupini in 

pogovor o prebranem), ali na splošno sodelovanje z različnimi ljudmi, vplivajo na otrokov 

razvoj pismenosti (Lynch, 2007; Pellegrini, 2001, v Grginič, 2005). V tesnih vrstniških zvezah 

(prijateljstvih) so pravila pismenosti omejena, kar omogoča metazavedanje pravil (zavedanje 

zgradbe jezika, vidnih in slušnih procesov) in razmišljanje o jeziku. To pa ima odločilni pomen 

pri učenju šolske pismenosti (Grginič, 2005). 

 

2.2.3.2.2. Sociološko-kulturološki dejavniki 

Razvijanje branja, pisanja in govornih zmožnosti je daljši proces, ki se prične ob rojstvu in v 

katerega je otrok aktivno vključen. Te tri zmožnosti so med seboj tesno povezane in se razvijajo 

ob aktivnostih, ki so povezane s pismenostjo. Člani tega procesa so ožja in širša družina ter 

skupnost, znotraj katerih otroci spoznajo širok spekter oblik pismenosti (Grginič, 2005). Mnogi 

dejavniki vplivajo na kakovost in kvantiteto družinskih aktivnosti, povezanih z 

opismenjevanjem. Aktivnosti se razlikujejo glede na kulturne in socialno-ekonomske 

okoliščine. Ob vstopu otroka v šolo je včasih moč opaziti različnost družinskega in šolskega 

okolja (Lynch, 2007). V takem primeru je otrokovo predznanje pogosto neustrezno ali 

okrnjeno. Neupoštevanje otrokovega predznanja pa lahko privede do nerazumevanja 

opismenjevalnih zahtev pouka in neenakih možnosti za doseganje pismenosti (Grginič, 2005). 

Več o vplivu SES družine na razvoj pismenosti otrok je zapisano v poglavju Revščina. 

 

2.2.4. Predopismenjevalne spretnosti 

Predopismenjevalne spretnosti so spretnosti, ki jih otrok pridobi preden začne s formalnim 

opismenjevanjem in so povezane z uspešnostjo razvoja pismenosti. Zajemajo temeljne 

sposobnosti, kot so prepoznavanje črk, fonološko zavedanje in osnovno znanje o tisku, ki so 

pomembne za opismenjevanje (Pears, Kim, Fisher in Yoerger, 2016). Za razvoj 

predopismenjevalnih spretnosti je pomembno, da otroka čim prej izpostavimo glasovom, 

besedam, govoru in tisku (Adedokun, 2013). 

 

Predopismenjevalne spretnosti so razdeljene v tri skupine (povzeto po Godeša, 2016; Pečjak, 

1999a; Učni načrt, 2011): 

 metajezikovno zavedanje (struktura jezika, glasovni procesi); 

 vidni procesi; 

 gibalna sposobnost pisanja (orientacija, grafomotorika). 

 

Vse tri skupine predopismenjevalnih spretnosti so opisane in predstavljene v nadaljevanju.  
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2.2.4.1. Metajezikovno zavedanje 

Metajezikovno zavedanje je tesno povezano z razvojem zgodnje in kasnejše pismenosti 

(Marjanovič Umek, 2010) ter zajema sposobnosti, ki so pomembne za opismenjevanje. Gre za 

zavedanje o zgradbi jezika in slušne procese (Zrimšek, 2003), torej razumevanje enot 

jezikovnega sistema, kot so besede, zlogi, glasovi, ki so ključni za učenje branja in pisanja 

(Marjanovič Umek, 2010). 

 

Metajezikovno zavedanje za opismenjevanje vključuje dva dejavnika, tj. zavedanje strukture 

jezika in glasovne procese (Pečjak, 1999a). 

 

 Struktura jezika 

Jezik je strukturiran sistem simbolov, katerega temeljna enota je beseda, in je večinoma glavno 

sredstvo sporazumevanja. Pri tvorjenju besedil pa ne uporabljamo le posamičnih besed, temveč 

moramo upoštevati tudi slovnična pravila (povezovanje besed v višje enote) ter pravorečna in 

pravopisna pravila (pravila za čutno zaznavo oblikovanja besed in višjih enot). Poleg tega se 

moramo zavedati, da besede nosijo pomen (enopomenske/večpomenske besede), da imajo 

slogovno vrednost (slogovno zaznamovane/nezaznamovane) in da nosijo podatke o svoji 

slovnični obliki (besedna vrsta, oseba, število, čas ipd.) (Bešter idr., 1999, v Zrimšek, 2003). 

Pomembno je, da se otrok zaveda narave besed in različnih ravni besednega jezika (Godeša, 

2016). 

 

 Glasovni procesi 

Glasovni oziroma fonološki procesi so »jezikovne operacije, za katere so pri predelovanju 

pisnega in ustnega jezika potrebne informacije o glasovni strukturi jezika« (Magajna, 1994, v 

Zrimšek, 2003, str. 71). Za opismenjevanje je napomembnejše fonološko zavedanje, ki je 

»razumevanje različnih načinov členjenja vezane govorice na manjše dele in manipuliranja teh 

delov« (Zorman, 2007, str. 40). 

 

Raziskovanje fonološkega zavedanja pri predšolskih otrocih in učencih prvega razreda osnovne 

šole je pokazalo, da razvoj fonološkega zavedanja poteka po določenih pravilih in v zaporedju 

ter v skladu s starostjo otroka in njegovim miselnim razvojem (Zorman, 2013). Otroci ga ne 

razvijejo na vseh ravneh pred začetkom šolanja oziroma pred začetkom formalnega 

opismenjevanja (Magajna, 1995, v Zorman, 2013), vseeno pa sposobnosti fonološkega 

zavedanja predstavljajo podlago za opismenjevanje. 

 

Avtorja Chard in Dickson (1999, v Zorman, 2013) sta oblikovala kontinuum zahtevnosti ravni 

fonološkega zavedanja od enostavnejših do zahtevnejših operacij glasovnega procesiranja. Te 

ravni so: 

1. zaznavanje rim in aliteracij; 

2. členjenje povedi na besede; 

3. členjenje besed na zloge in združevanje zlogov v besede; 

4. členjenje besed na začetke in konce, tvorjenje novih besed z danimi začetki in konci ter 

združevanje začetkov in koncev besede; 

5. členjenje, združevanje in manipuliranje z glasovi v besedi – fonemsko zavedanje. 

 

Najvišja raven fonološkega zavedanja je torej fonemsko zavedanje, ki pomeni razumeti različne 

načine členitev vezane govorice na manjše dele (povedi na besede, besede na zloge, začetke in 
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konce ter glasove) in manipuliranja s temi deli (izpuščanje, dodajanje ali nadomeščanje zlogov 

ali glasov) (Zorman, 2013). 

 

Sposobnosti fonološkega zavedanja zelo dobro napovedujejo poznejšo bralno uspešnost 

posameznika (Pečjak, 2010), v povezavi s pisanjem pa je predvsem pomembna sposobnost 

zavedanja glasov in črkovanja besed ter pretvarjanja glasov v grafeme (črke) (Gillon, 2007, v 

Boyes idr., 2017). Za lažje formalno učenje pisanja v šoli je ključno, da ima otrok sposobnosti 

fonološkega zavedanja razvite do določene mere (za boljšo zapomnitev povezave med glasom 

in grafemom) in da so učitelji usmerjeni tudi v razvoj teh sposobnosti (Erdoğan, 2011).  

 

2.2.4.2. Vidni procesi 

Razvite sposobnosti vidnega razločevanja in razčlenjevanja so (poleg slušnega razločevanja in 

razčlenjevanja) odločilne za uspešen začetek sistematičnega opismenjevanja (za alfabetsko 

fazo, ki predstavlja vzpostavljanje asociativne zveze črka – glas in povezovanje glasov v 

besede) (Pečjak, 1999a). 

 

Dojenček najprej začne zaznavati okoli sebe različne oblike, predmete in osebe. Temu sledi 

razvoj sposobnosti vidnega razločevanja, kar pomeni otrokovo sposobnost ločevanja 

posameznih vzorcev, znakov ali simbolov med seboj (Pečjak, 1999b). Otroci imajo največkrat 

težave pri primerjanju asimetričnih oblik črk (b–d , p–b, g–p …) (Pops, 1964, v Pečjak, 1999b), 

pogosto zamenjujejo črke znotraj naslednjih štirih skupin: (1) e, a, s, c, o; (2) n, u, m, w; (3) b, 

p, d; (4) h, f, l , k , t, i (Dunn-Rankin, 1978, v Pečjak, 1999b) ali pa preprosto težje razlikujejo 

črke z ukrivljenimi linijami kot tiste z ravnimi (Pick, 1974, v Pečjak, 1999b). 

 

Za razvoj vidnega razločevanja je pomembno, da ima otrok priložnost črke gledati in jih 

zapisovati ter da otrok iz posameznih črk v pravilnem zaporedju sestavlja besede. Za vidno 

identifikacijo, ki je sposobnost prepoznavanja različnih vzorcev in oblik, pa je pomembno, da 

si otrok le-te zapomni. Sposobnost vidne identifikacije zahteva razvitost sposobnosti 

zaznavanja, razločevanja in pomnjenja (Pečjak, 1999b). Otrok najprej zazna in loči med seboj 

posamezne oblike (npr. črke), v šestem ali sedmem letu starosti pa je sposoben pozornost 

preusmeriti tudi na zaporedje oblik v vzorcu (npr. na zaporedje črk v besedi) (Piaget in Inhelder, 

1956, v Pečjak, 1999b). 

 

2.2.4.3. Gibalna sposobnost pisanja 

Pri začetnem opismenjevanju je pomembno, da se otrok zaveda smeri pisanja (od leve proti 

desni in od zgoraj navzdol) in da pozna ter izuri poteze posameznih črk in drugih pisnih 

znamenj. Za to potrebuje dobro razvito gibalno sposobnost za pisanje, ki vključuje 

grafomotoriko in orientacijo (Zrimšek, 2003). 

 

 Orientacija 

Orientacija je opredeljena kot zaznavanje prostora in položaja lastnega telesa v prostoru, 

premikanje telesa in njegovih delov ter sposobnost določanja lege predmetov ali posameznih 

likov glede na položaj drugih točk. Je tudi znanje o smeri (npr. kje je leva in kje desna stran) in 

sposobnost izvedbe giba v izbrano smer (Žerdin, 2003).  
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Orientacijo razvijamo postopno, kar pomeni, da se najprej naučimo orientirati na telesu, potem 

v prostoru in nazadnje na papirju. Preko različnih aktivnosti skupaj z orientacijo razvijamo tudi 

poimenovalno in upovedovalno zmožnost (npr. s poimenovanjem prostorskih razmerij v 

stvarnosti). Z izražanjem le-teh pa se razvija tudi logično razmišljanje (Zrimšek, 2003). 

 

 Grafomotorika 

Regvar (1990) opredeljuje grafomotoriko kot poseben splet spretnosti, ki omogoča zaznavanje 

in posnemanje grafičnega lika in orientiranje na pisalni površini. Vključuje vidno, miselno in 

gibalno uskladitev premikanja roke, kar se odraža v oblikovanju pisave. 

 

T. Žerdin (1996) opredeljuje grafomotoriko kot »sposobnost in spretnost pisanja – oblikovanja 

črk in drugih pisnih znamenj in je specifični del splošne motorike« (str. 131). 

 

K. Goode (b.d.) navaja, da so grafomotorične spretnosti tiste spretnosti, ki so potrebne za 

pisanje. Čeprav se sliši enostavno, proces pisanja zahteva uravnoteženost različnih spretnosti – 

vidnega zaznavanja, pravopisnega kodiranja, motoričnega načrtovanja in izvedbe ter vidno-

motorične koordinacije. 

 

J. Ziviani in M. Wallen (2006) pa navajata, da grafomotorične spretnosti zajemajo tiste 

konceptualne in vidno-motorične spretnosti, ki jih potrebujemo za pisanje in risanje. 

 

Grafomotorika zajema vse sposobnosti, spretnosti in veščine, ki so potrebne za oblikovanje 

potez, črk in besed, ter sposobnosti umeščanja grafičnih simbolov in grafičnega niza v prostor 

(Žerdin, 1996). Na začetku šolanja otroka je učenje pisanja precej odvisno tudi od razvitosti 

grafomotoričnih funkcij (Žerdin, 2003), saj lahko otrok z obvladovanjem osnovnih gibov in 

potez ter pravilne drže pisala ipd. v procesu opismenjevanja napreduje hitreje (Zrimšek, 2003). 

 

S. Bojanin navaja tri razvojne faze rokopisnega pisanja (v Žerdin, 1996): 

 predkaligrafska faza (predšolsko obdobje) – otrok z uporabo svinčnika spoznava, da 

pušča sled, da on nadzoruje svinčnik, da lahko z njim riše in se zave, da se lahko na 

takšen način sporazumeva s svetom; 

 kaligrafska faza (začetek šolanja) – pojavi se z učenjem črk in pisanja, ko je otrok 

sposoben posnemati grafomotorni niz; 

 faza individualizacije rokopisa (9–10 let) – otrokova pisava se počasi spreminja in začne 

pridobivati individualne značilnosti, pisanje pa otrok uporablja kot sredstvo za 

sporazumevanje. 

 

Miselna, vidna in gibalna usklajenost omogoča grafomotorično izvedbo in izražanje. Miselne 

funkcije narekujejo zahteve, gibalne jih izvajajo, vidne pa jih nadzorujejo. S pomočjo te 

usklajenosti lahko grafični lik zaznamo in ga tudi posnemamo (Žerdin, 2003). Na razvoj 

grafomotorike lahko vplivamo hote – ga spreminjamo in z močjo volje pospešujemo in 

izboljšujemo (Žerdin, 1996). 

 

Za pravilno izvedbo grafičnih potez sta pomembni tudi pravilni drži telesa in pisala (Žerdin, 

1996). Med pisanjem naj otrok sedi vzravnano, glavo naj drži pokonci, celotna stopala naj se 

dotikajo tal, kolena pa naj bodo upognjena pod pravim kotom. Pri tem je potrebno paziti na 

višino in položaj mize. Višina naj bo takšna, da otroci lahko položijo podlaht na mizo brez 

dvigovanja ramen ali upogibanja hrbta, medtem ko naj pri položaju pada svetloba na mizo in 

pri tem ne sveti otroku v oči. Oči in pisalna površina naj bosta oddaljeni 25–35 cm, pisalna 
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površina pa naj leži vzporedno z robom mize (Zrimšek, 2003). Med pisanjem se mora roka 

gibati samo v komolcu in ramenu, v zapestju pa mora mirovati. Pravilna drža pisala (triprstni 

prijem) zahteva prijem s palcem in kazalcem približno dva centimetra od konice pisala, ki ga 

naslonimo na sredinec (Žerdin, 2003). Vrhnji del pisala naslonimo na zgornjo stran dlani v 

pregib palca in kazalca. Spodnji del roke je rahlo obrnjen navznoter in naslonjen na spodnjo 

blazinico dlani (Zrimšek, 2003). 

 

2.2.5. Modeli razvoja bralno-napisovalnih zmožnosti 

V nadaljevanju predstavljamo dva celostna modela razvoja pismenosti in tri modele razvoja 

pisanja. Modela razvoja pismenosti govorita o razvoju obeh ključnih dejavnosti pismenosti – 

branja in pisanja. Ti dve dejavnosti sta močno povezani in ju je težko prikazati izolirano (Pečjak, 

2010). Modeli razvoja pisanja pa govorijo o razvoju od porajajočega se pisanja do formalnega 

znanja pisanja. Avtorji Sulzby, Gentry, Ferreiro in Teberosky prikazujejo otrokove prve 

poskuse pisanja, iskanje povezav med glasovi in grafičnimi znaki ter postopno približevanje 

razumevanju pisnega jezika (Grginič, 2005). 

 

Dandanes je razvijanje sposobnosti pisanja pogosto spregledano na račun razvijanja drugih 

področij (npr. branja, računanja), čeprav je sposobnost pisanja povezana z izobraževalnim 

uspehom, še posebej s pismenostjo (Cahill, 2009). Pisalne aktivnosti so torej prava priložnost 

za razvijanje osnovnih jezikovnih sposobnosti, pismenosti in motoričnih sposobnosti. Še 

posebej so koristne, če jih otrok izvaja ob podpori staršev ali drugih odraslih oseb (Bindman, 

Skibbe, Hindman, Aram in Morrison, 2014). V predšolskem obdobju je otrokovo pisanje delno 

spontano in samostojno, ker večina otrok potrebuje oziroma ima spodbudo in pomoč staršev ali 

vzgojiteljic. Pisanje pa mora biti vseeno prostovoljno, torej, da otrok željo po pisanju izrazi sam 

(Golli idr., 1996). 

 

Težave se pojavijo pri učencih, ki imajo težave z avtomatizacijo pisanja in tako težko 

preusmerijo svojo pozornost iz motoričnega procesiranja pisanja na to, kar želijo napisati 

(Graham in Weintraub, 1996, v Cahill, 2009). Posledično se začnejo izogibati pisnim nalogam, 

saj doživljajo frustracije in zmanjša se jim občutek lastne učinkovitosti. Raje, kot bi prosili za 

pomoč, se izogibajo nalogam in niso več tako uspešni (Cahill, 2009). 

 

A. Cunningham in Stanovich (1990, v Cahill, 2009) sta v svoji raziskavi pokazala, da se učenci 

preko procesa pisanja natančneje naučijo črkovanja besed, raziskava M. A. Evans in D. Shaw 

(2008, v Bindman idr., 2014) pa je pokazala, da je skupno pisanje staršev in otrok povezano z 

boljšim poznavanjem črk in boljšim fonološkim zavedanjem. Starši se med seboj razlikujejo v 

vodenju svojega otroka pri pisnih aktivnostih, podpora, ki jo starši zagotovijo, pa ima v vsakem 

primeru pozitiven vpliv na razvoj otrokove porajajoče se pismenosti v predšolskem obdobju in 

ob začetku šolanja (Bindman idr., 2014). 

 

2.2.5.1. Model razvoja zgodnje pismenosti avtoric D. Barone, M. Mallette in S. Xu 

Model razvoja zgodnje pismenosti avtoric D. Barone, M. Mallette in S. Xu (2005, v Pečjak, 

2010) tesno povezuje razvoj pismenosti z razvojem branja, pisanja in poznavanja besed. Model 

opisuje tri stopnje v začetnem razvoju pismenosti – stopnjo razvijajoče se pismenosti, stopnjo 

začetne pismenosti in stopnjo prehodne pismenosti, ki jih lahko prepoznamo s pomočjo 
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značilnih kazalcev razvitosti branja, pisanja in prepoznavanja besed. Ti kazalci so opisani v 

spodnji tabeli. 

 

Tabela 1: Znaki razvoja zgodnje pismenosti (Barone idr., 2005, v Pečjak, 2010). 

STOPNJA BRANJE PISANJE 
POZNAVANJE 

BESED 

Porajajoča 

se pismenost 

Otrok nima predstave 

o besedi, se pretvarja, 

da bere, si zapomni 

znana besedila in ne 

zna obnoviti vsebine 

prebranega, vendar 

navede posamezne 

delčke. 

Otrok se pretvarja, da 

piše, razlikuje med 

sliko in zapisom. 

Otrok čečka in za zapis 

besed uporablja 

slučajno izbrane črke, 

številke ali le začetne 

soglasnike. 

Začetna 

pismenost 

Otrok ima predstavo o 

besedi, bere besedo za 

besedo, pri tihem 

branju bere polglasno 

ali šepetaje in 

prebrano najpogosteje 

ponovi z istimi 

besedami. 

Otrok piše črko za črko, 

piše počasi (drugi že 

lahko preberejo njegov 

zapis) in ne napiše 

veliko besedila. 

Otrok v enozložne 

besede začne 

vključevati tudi 

samoglasnike. 

Prehodna 

pismenost 

Otrok bere tiho, bere 

tekoče (bere skupine 

besed) in prebrano 

lahko natančno 

obnovi, naredi 

povzetek s svojimi 

besedami ali izrazi 

svoj odnos do vsebine. 

Otrok piše besedo za 

besedo in posamezne 

skupine besed, piše 

hitreje, napiše daljše 

besedilo in se v procesu 

pisanja lahko 

osredotoča na pomen 

povedi. 

Otrok ima predstavo o 

natančni izgovorjavi in 

zapisu večine besed 

(lahko ima težave pri 

zapisu daljših ali 

neznanih besed) ter 

prepoznava, da se 

nekatere besede 

zapišejo drugače kot se 

izgovorijo. 

 

2.2.5.2. Model razvoja zgodnje pismenosti avtorice U. Frith 

Model razvoja zgodnje pismenosti po U. Frith (1986, v Pečjak, 2010) upošteva otrokove 

kognitivne stopnje. Model opisuje  tri stopnje, med katerimi so kvalitativne razlike. Po mnenju 

avtorice na razvoj stopenj vplivajo biološko-zrelostni dejavniki, kulturno-izobraževalno okolje 

in narava jezika, ki ga otrok usvaja. Način posameznikovega branja in pisanja je na vsaki stopnji 

drugačen. 

 

1. stopnja: logografska ali slikovna stopnja 

Na tej stopnji otrok prepoznava besede celostno, kar pomeni, da jih prepoznava »na pamet« kot 

slike na osnovi izstopajočih grafičnih potez (npr. napise v okolju, s katerimi se pogosto srečuje, 

svoje ime in imena družinskih članov). Otrok prebere tiste besede, ki jih pozna v določeni vrsti 

zapisa, tudi če je posamezna črka izpuščena ali če je vrstni red črk zamenjan, ne prepozna pa 
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iste besede, napisane z drugačnimi črkami. Pomembno je vedeti, da je obseg besed, ki jih otrok 

po tem načelu prepozna, omejen in ta strategija prepoznavanja kmalu postane premalo 

učinkovita. Do katere stopnje logografske strategije bo otrok prišel in koliko časa jo bo 

uporabljal, je odvisno od starosti pričetka učenja branja in od uporabljenega načina poučevanja 

branja (Frith, 1986, v Pečjak, 2010). 

 

2. stopnja: alfabetska ali črkovna stopnja 

Za to stopnjo je značilno razumevanje in vzpostavitev zveze med črko in glasom, kar pomeni, 

da otrok vsakemu grafemu (črki) določi fonem (glas). To mu omogoča branje z dekodiranjem. 

Ta strategija od bralca zahteva, da analizira sestavo tiskane besede in notranjo strukturo 

izgovorjene besede ter da odkrije, kako sta obe strukturi med seboj povezani (Frith, 1986, v 

Pečjak, 2010). 

 

Alfabetska stopnja vključuje tri procese (Frith, 1986, v Pečjak, 2010): 

 analizo besed v grafeme in foneme; 

 vzpostavljanje pravil za ugotavljanje povezav med grafemi in fonemi; 

 združevanje glasov v besede. 

 

Za prepoznavo besede je ključen vsak element besede (otrok se osredotoča predvsem na prvo 

ali zadnjo črko v besedi) in zaporedje elementov. Alfabetsko stopnjo pisanja sprožita pisanje in 

želja po pisanju, saj otrok začne povezovati črke z glasovi (Frith, 1985, v Pečjak, 2010). 

 

Po tem modelu sprememba v stopnji branja spodbuja podobne spremembe pri pisanju in 

obratno. Otrok z uporabo črkovnega načela pri branju in pisanju lahko prebere veliko besed, 

čeprav je pri tem počasen. Z urjenjem lahko otrok izboljšuje črkovno strategijo, to pomeni 

hitrejše dekodiranje črk in tudi hitrejše branje. S tem preide na višjo in bolj učinkovito 

pravopisno stopnjo branja (Pečjak, 2010). 

 

3. stopnja: ortografska ali pravopisna stopnja 

Za to stopnjo je značilno razumevanje povezave med črko in glasom ter strukture in pomena 

besed. Ortografska strategija se najprej pokaže pri branju (otrok ne bere posameznih črk, ampak 

dele besed ali posamezne besede) in šele nato pri pisanju. Omogoča tudi direkten dostop do 

notranjega slovarja pomenov besed (Frith, 1986, v Pečjak, 2010). 

 

2.2.5.3. Oblike pisanja po E. Sulzby 

V predšolskem obdobju lahko prepoznavamo različne oblike pisanja otrok. E. Sulzby (1990, v 

Grginič, 2005) je opisala pet stopenj otrokovih oblik pisanja v zaporedju njegovega pisalnega 

razvoja. To je naravni proces, pri katerem mora otrok razumeti, kaj je pisni jezik in kako se 

uporablja (Gillette, 2013). 

 

1. Čačke 

Ob izkušnjah in ustreznem materialu v družinskem okolju se pri starosti 12–18 mesecev začnejo 

pojavljati prve oblike pisanja v smislu čačk. Z razvojem se te oblike postopno spreminjajo v 

čačke za risanje in čačke za pisanje (E. Sulzby, 1990, v Grginič, 2005). Otrok želi preko risanja 

povedati zgodbo oziroma nekaj sporočiti in te risbe navidezno bere, kot bi bral črke. Z 

valovitimi čačkami (to so čačke za pisanje) pa želi posnemati pisanje odraslega in se zaveda, 

da tisk nosi sporočilo (Gillette, 2013).  
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2. Posnemanje napisanih besed 

V starosti treh let se v otrokovem pisanju in risanju začnejo pojavljati znaki z značilnostmi črk 

in števil. Ta stopnja zahteva daljše razvojno obdobje, saj se otrok uči črk, njihovega 

poimenovanja in prepoznavanja oblik (E. Sulzby, 1990, v Grginič, 2005). Znaki, ki jih otrok 

uporablja kot črke, niso grupirane v besedne oblike, temveč so nametane na listu. Tudi na tej 

stopnji otrok pripoveduje, kaj je »zapisal« (Gillette, 2013). 

 

3. Uporaba nefonetične črkovne verige 

Pri tej obliki otroci pri »zapisu« besedil velikokrat uporabljajo verigo črk, pri kateri ni povezave 

med zvočno podobo in pomenom. Avtorica navaja tri vrste nefonetičnih črkovnih verig: 

naključne črkovne verige, vzorčaste črkovne vrige in verige črk iz otrokovega imena (E. Sulzby, 

1990, v Grginič, 2005). Otroci pogosto črke obračajo narobe in ne delajo presledkov, vendar so 

črke največkrat v ravnih linijah (Gillette, 2013).  

 

4. Domiselno črkovanje 

V starosti treh in štirih let otroci uporabljajo tudi mešanico čačk in risanje. Avtorica pri tej obliki 

pisanja opisuje dve kategoriji črkovanja: zlogovno domiselno črkovanje (otrok za zlog 

uporablja črko) in polno domiselno črkovanje (otrok za posamezen glas uporablja eno črko). 

Za to stopnjo je značilno le delno ujemanje posameznih zapisanih črk z glasovi v besedah (E. 

Sulzby, 1990, v Grginič, 2005). 

 

5. Formalno (konvencionalno) pisanje 

Otrok od tretjega ali četrtega leta starosti določene besede že konvencionalno črkuje, postopno 

začenja upoštevati značilnosti formalnega pisanja in uporablja druge strategije (E. Sulzby, 

1990, v Grginič, 2005). Otrok povezuje glasove in črke, pogosto je še obračanje črk, otrokov 

zapis lahko preberejo tudi drugi in ima smisel, otrok uporablja presledke in ločila itn. (Gillette, 

2013). 

 

2.2.5.4. Pisalne stopnje po Gentryju 

Gentry (1982, v Grginič, 2005) je z analizo študije primera oblikoval pet stopenj razvoja 

domiselnega črkovanja, ki so lahko učiteljem v pomoč pri ovrednotenju otrokovega razvoja in 

podpori pri njegovih zgodnjih pisalnih poskusih.  

 

1. Predkomunikativna (predsporazumevalna) stopnja 

Na tej stopnji otrokovi pisni poskusi obsegajo posamezne znake ali črke, s katerimi izraža 

sporočilo. Značilno je, da črk še ne zna povezovati z ustreznimi glasovi, vendar se zaveda, da 

simboli sestavljajo sporočilo in nosijo pomen. 

 

2. Delno fonetična stopnja 

Otrok začne dojemati, da obstajajo povezave med grafičnimi znaki in določenimi glasovi v 

izgovorjenih besedah, posamezne črke, ki jih uporablja pri pisanju, pa se delno skladajo z 

glasovi v besedah. Besedo zapiše z nekaj črkami (soglasniškim skeletom besed), jih združuje s 

slikami in jih zapisuje fonetično.  
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3. Fonetična stopnja 

Za to stopnjo je značilno, da otrok vse glasove zapisuje tako, kot jih sliši, glasov, ki jih v govoru 

ne sliši, ne zapiše in še ne upošteva pravil pravilnega zapisa. 

 

4. Prehodna stopnja 

Na prehodni stopnji otrok začne upoštevati osnovna pravila zapisovanja besed. 

 

5. Pravopisna stopnja 

Ta stopnja se pojavi na koncu drugega oziroma na začetku tretjega razreda devetletne osnovne 

šole in kaže značilnosti zapisovanja otrok, ki so že usvojili nekaj abstraktnega znanja o besedah. 

 

2.2.5.5. Sistem pisanja po E. Ferreiro in A. Teberosky 

E. Ferreiro in A. Teberosky (1979, v Grginič, 2005) sta z raziskovanjem ugotovili, da otroci 

aktivno gradijo svoje znanje o pisanju, s čimer sta prispevali k boljšemu razumevanju pisanja 

v predšolskem obdobju in tudi pomenu pisanja za kasnejše formalno opismenjevanje. 

 

Pomembno je, da otrokom omogočamo, da s pisanjem sami preizkušajo pisni jezik in ga 

spoznavajo. Razvoj razumevanja narave pisnega jezika sta klasificirali v pet stopenj, vsaka od 

teh stopenj vsebuje določeno hipotezo, ki jo otroci preverjajo z eksperimentiranjem (Ferreiro 

in Teberosky, 1979, v Grginič, 2005). 

 

1. Otroci počasi razločujejo med risbo in zapisom. 

Otroci na tej stopnji pridejo do spoznanja, da je vrsta simbolov poljubna, da črke niso povezane 

z obliko predmeta in da so linearno urejene. Dolžino besede povezujejo z velikostjo predmeta 

ter skušajo narediti primerjavo med pisanjem in svojim znanjem o ostalem svetu. 

 

2. Otroci se začnejo zavedati, da obstajajo različne pisne oblike za različne predmete. 

Za to stopnjo je značilno, da otroci začnejo uporabljati konvencionalne znake pisnega jezika, 

pišejo verige črk ali številk in jih »berejo« na način pripovedovanja svoje zgodbe. 

 

3. Zlogovna hipoteza – otroku vsak grafični znak (črka) predstavlja besedo ali zlog, s 

črkami poimenuje predmete, živali, osebe. 

Za to stopnjo je značilno členjenje celotne predstave na posamezne dele, iskanje povezav med 

glasom in znakom ter soočanje z nasprotji med zlogovno hipotezo in učenjem specifičnih besed 

(npr. otrok ugotovi, da ima njegovo lastno ime več kot eno ali dve črki). Otrok ugotovi razliko 

med pisanjem zloga in npr. med besedami s štirimi črkami ter pri tem ugotovi, da ne bo 

potreboval vseh črk, kar ga vodi do upoštevanja abecednega principa pisanja. 

 

4. Otroci usklajujejo abecedno in zlogovno hipotezo. 

Na tej stopnji otroci utrjujejo zavedanje o povezavi med dolžino besede in številom zlogov ter 

glasov v njej, kar pomeni, da otrok prične s procesom analiziranja celote na posamezne dele. 
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5. Otrok pride do notranjih konfliktov, česar posledica je izgradnja znanja ob delni 

pomoči odraslih. 

Na zadnji, peti stopnji začnejo odkrivati sistem pravilnega zapisovanja in razumeti notranjo 

naravo abecednega sistema pisanja. 

 

2.2.6. Vpliv individualnih razlik na razvoj bralno-napisovalnih 

zmožnosti 

Raziskovalci šolske pismenosti se vedno bolj osredotočajo na otrokove predopismenjevale 

dejavnosti v predšolskem obdobju in vpliv porajajoče se pismenosti na šolske uspehe pri 

začetnem opismenjevanju (Grginič, 2005). 

 

Otroci so deležni različnih bralnih in pisalnih izkušenj. Opismenjevalne dejavnosti niso prisotne 

v vseh družinah in tudi ne potekajo v enakem zaporedju. Otrok, ki aktivno vstopa v svet pisane 

besede, v svojem okolju prejema spodbude in pripomočke za pisanje, risanje in slikanje ter jih 

je sposoben uporabljati, v predšolskem obdobju pa že posluša, analizira, poskuša pisati, 

eksperimentira, se sam popravlja in sprejema nasvete odraslih (Golli idr., 1996). 

 

Ob vstopu v šolo so otroci na opismenjevanje zelo različno pripravljeni, ker se bolj izrazito 

začnejo kazati individualne razlike – inteligentnost otrok, hitrost zorenja, gibalne spretnosti, 

sposobnosti glasovne analize, usmerjenost v predmetni ali besedni svet in različna stopnja 

zavzetosti ter sposobnosti staršev za nevsiljivo pomoč. Zelo pomembno je, da šola predznanje 

upošteva, ne sme pa ga zahtevati, saj nekateri posamezniki poznajo le nekaj črk. Šola mora 

zagotoviti individualizacijo znotraj pouka in staršem zagotoviti napredek otroka pri začetnem 

učenju branja in pisanja, četudi je otrok brez pravega predznanja (Golli idr., 1996). 

 

Na razvoj bralno-napisovalnih zmožnosti vpliva tudi domače okolje, ki je v mnogih družinah, 

ki živijo v revščini manj spodbudno. Manj spodbudno okolje zaradi revščine pa ne vpliva le na 

bralno-napisovalne zmožnosti, temveč na otrokov celoten psihosocialni razvoj in uspešnost v 

šoli, kar predstavljamo v nadaljevanju. 

 

2.3. REVŠČINA 

2.3.1. Opredelitev revščine 

V svetu obstajajo različne opredelitve revščine. Izbirali smo nekatere, ki jih navajamo v 

nadaljevanju. 

 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (Fran, 2014) je revščina opredeljena kot stanje, za 

katerega je značilno veliko pomanjkanje materialnih dobrin. 

 

Enciklopedija Britannica (Poverty, b.d.) opredeljuje revščino kot stanje, za katerega je značilno 

pomanjkanje običajne ali socialno sprejemljive količine denarja ali materialnih dobrin. Reven 

človek je tisti, ki zaradi pomanjkanja sredstev ne more zadovoljiti svojih osnovnih potreb. 

 

Svet Evropske unije opredeljuje, da je posameznik (ali družina) reven takrat, ko so njegova 

sredstva tako nizka, da ga izključujejo iz »minimalno sprejemljivega načina življenja« v družbi, 
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v kateri živi (Council of the European Communities, 1975, v Decancq, Goedemé, Van den 

Bosch in Vanhille, 2013). 

 

Jensen (2009) opredeljuje revščino kot trajajoče in izčrpavajoče stanje, katerega posledica so 

mnogi negativni dejavniki tveganja in ki vpliva na um, telo in dušo. Ob tem pa poudarja, da je 

revščina kompleksna, saj je ne dojemamo vsi ljudje enako. 

 

K. S. Short (2016) pa revščino opredeljuje kot pomanjkanje nujnih dobrin in zaposlitve. Družine 

ali posamezniki so revni, če sredstva ne zadostujejo za njihove potrebe. 

 

M. Novak (1994) navaja, da za proučevanje revščine obstajajo trije glavni pristopi – pristopi 

absolutne, relativne in objektivne revščine. Absolutna revščina predstavlja pomanjkanje 

osnovnih dobrin, ki jih posameznik nujno potrebuje za zadovoljitev minimalnih potreb (npr. 

hrana, domovanje, obleka). Relativna revščina je stanje, za katerega je značilno relativno 

pomanjkanje v primerjavi z določeno stopnjo blaginje v določeni skupnosti (npr. neko 

gospodinjstvo z dovolj visokim dohodkom zadovolji osnovne potrebe, vendar si ne more 

privoščiti dodatnih dobrin, ki so običajne v skupnosti, v kateri živi), zato relativna mera revščine 

meri bolj neenakost znotraj populacije (Program boja proti revščini in socialni izključenosti, 

2000). Subjektivna revščina pa predstavlja posameznikovo presojo o lastnem življenjskem 

standardu (Klančišar, 2004). 

 

2.3.2. Vpliv manj spodbudnega okolja zaradi revščine na razvoj otrok 

Materialni položaj družine ni ključen za otrokov razvoj, zato ga lahko starši s svojim vzgojnim 

prizadevanjem presežejo. Vseeno pa materialni položaj predstavlja »seštevek različnih 

okoliščin, kot so stopnja izobrazbe, vrsta zaposlitve, stanovanjski pogoji ipd., ki se v določenih 

pogojih kaže kot manj ugodno in manj spodbudno okolje za razvoj otrokovih sposobnosti« 

(Knaflič, 2002, str. 40). 

 

V manj spodbudnem okolju zaradi revščine so pogosto nakopičeni mnogi stresogeni dejavniki, 

ki negativno vplivajo tako na otroka kot tudi na celoten družinski sistem (Košak Babuder, 

2011b). Zavedati se je potrebno pomena revščine in njenih negativnih vplivov na otrokov 

razvoj, otrokovo izobraževanje in zdravstveno stanje, materialni položaj ter otrokovo 

psihosocialno in psihološko stanje (Košak Babuder, 2004; Mikuš Kos, 1999). 

 

2.3.2.1. Revščina in domače okolje 

Revščina je skupek kompleksnih stresogenih situacij (skrb za preživetje, materialno 

pomanjkanje ipd.), ki prizadevajo celotni družinski sistem (Mikuš Kos, 1999). Otroci iz manj 

spodbudnega okolja zaradi revščine zato živijo v neugodnem socialnem in fizičnem okolju 

(Košak Babuder, 2011b). Otroštvo naj bi bil čas veselja in brezskrbnega raziskovanja, vendar 

ti otroci največ časa namenijo samemu preživetju v svetu (Jensen, 2009). Za njih je značilno, 

da usvojijo le tisto znanje in tiste veščine, ki jih potrebujejo za preživetje (Elkind, 1981, v Košak 

Babuder, 2011b). Pogosto imajo omejen dostop do izkušenj in normativov znanja, ki veljajo v 

določeni kulturni skupini, zato se pojavljajo primanjkljaji določenega znanja in veščin (Barrera, 

1995, v Košak Babuder, 2011b), ki pa ovirajo otroka v različnih okoljih. Težave se stopnjujejo 

in so bolj opazne, ko okolje od otrok zahteva znanje in spretnosti, ki se jih otrok ni imel 
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priložnosti naučiti. Posledice so pomanjkljivo znanje, slabša samopodoba, vedenjske težave 

ipd. (Košak Babuder, 2011b). 

 

Otroci iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine velikokrat odraščajo v neurejenih družinah 

(nepopolne ali enostarševske družine, manj emocionalno občutljivi starši za potrebe otrok). V 

enostarševskih družinah otroci velikokrat ne prejemajo virov pomoči, kar lahko vodi do učne 

neuspešnosti (npr. nižjih šolskih ocen, slabši učni učinkovitosti, manjši možnosti za doseganje 

višjih oblik izobraževanja) (Jensen, 2009). Za revščino so značilne negotove, začasne zaposlitve 

in brezposelnost staršev, posledica tega pa je finančna stiska. Le-ta pa pri starših povzroča stres, 

anksioznost ali depresijo, kar vpliva na otroke. Pogosta je tudi stanovanjska stiska in z njo 

povezano neugodno okolje za otrokov razvoj (Yoshikawa, Lawrence Aber in Beardslee, 2012). 

Na opisane situacije so še posebej občutljivi mlajši otroci, saj ti v procesu razvoja potrebujejo 

zanesljivo osebo, ki zagotavlja visoko mero predvidljivosti. V nasprotnem primeru lahko 

razvijejo neugodne načine reagiranja (Jensen, 2009). 

 

V družinah z nižjim SES se pogosto pojavljajo zdravstvene težave (npr. depresija), soočajo se 

z burnim vsakdanom, povečano pa je tudi tveganje za zlorabo različnih substanc. Vsi ti 

dejavniki ovirajo nastanek zdravih odnosov. Otroci iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine 

se zaradi tega počutijo osamljene, neljubljene in doživljajo občutke, ki jih sprožijo nesrečni 

življenjski dogodki (npr. slabša izobraževalna uspešnost, osipništvo, vedenjske težave, zloraba 

drog). Ti dogodki ovirajo nadaljnje šolanje, ki bi lahko prekinilo začaran krog revščine (Jensen, 

2009). 

 

Felliti idr. (1998, v Košak Babuder, 2011b) so ponazorili model neugodnih življenjskih 

izkušenj: 

 otrok iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine doživlja neugodne izkušnje iz 

otroštva, 

 le-te lahko aktivirajo mnoge negativne življenjske izkušnje, katerih posledica so 

primanjkljaji na socialnem, čustvenem in kognitivnem področju, 

 prisotni primanjkljaji lahko sprožijo rizična vedenja, 

 ta lahko oblikujejo primanjkljaje, ki vodijo v bolezni, motnje in socialne težave 

 in v najslabšem primeru lahko zloraba drog, različne odvisnosti in slabša zdravstvena 

oskrba privedejo do prezgodnje smrti. 

 

2.3.2.2. Revščina in šolsko okolje 

Šolski sistem je s svojimi lastnostmi, zahtevami in pravili naravnan na povprečnega učenca. Ob 

vstopu v šolo otroka iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine se šola sooči z lastnostmi, ki 

niso po njeni meri, s primanjkljaji na področju storilnosti ali vedenja ali z značajem 

psihosocialnega problema zaradi učnih težav ali čustvenih težav in travm ali zaradi izhajanja iz 

drugačne kulture ali revščine. Če se otrokove razvojne značilnosti, značajske lastnosti, 

zmožnosti, kulturne navade, predznanje, znanje jezika ali druge lastnosti ne skladajo z 

zahtevami in pravili šole, se lahko otrokove težave stopnjujejo (Mikuš Kos, 2002, v Košak 

Babuder, 2011b). Doživljanje nemoči za doseganje pričakovanj šole zmanjšuje motivacijo za 

učenje in slabša samopodobo, zato so pri teh otrocih pogosto prisotni razvojni zaostanki in učne 

težave (Mikuš Kos, 2014). 

 

V višjih razredih se učenci iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine pogosto začnejo 

izogibati šoli in izostajajo od pouka, kar sproža pri starših negativen odnos do šole (še posebej 
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pri starših, ki so se v procesu svojega šolanja soočali z učno neuspešnostjo). Ti starši se pogosto 

izogibajo najrazličnejšim aktivnostim na šoli, ne želijo sodelovati z učitelji in drugimi šolskimi 

strokovnimi delavci glede otrokovih učnih dosežkov, prav tako se ne želijo udeleževati 

govorilnih ur in roditeljskih sestankov. Poleg tega imajo otroci velikokrat občutek, da 

nobenemu na šoli ni mar za njih ali da jih učitelji ne marajo in jih podcenjujejo, zato se 

prenehajo truditi za šolski uspeh. Učenci, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi 

revščine, so prikrajšani za skrb in zanesljivo odraslo osebo, zato največkrat iščejo podporo pri 

učiteljih (Jensen, 2009). 

 

Otrokom iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine lahko šola pomaga na več načinov – 

materialno, psihosocialno, psihološko, izobraževalno in motivacijsko. Ti otroci predvsem 

potrebujejo pomoč pri učenju in na socialnem področju z vzpostavitvijo socialne podporne 

mreže za pomoč otrokom, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine. Na tem 

mestu lahko vključimo prostovoljce, ki lahko tem otrokom nudijo pomoč pri premagovanju 

tovrstnih težav (Mikuš Kos, 2014). 

 

2.3.3. Dejavniki tveganja manj spodbudnega okolja zaradi revščine 

Zapletena mreža odnosov, ki jih ima učenec z vrstniki, odraslimi v šoli in družinskimi člani, 

ima lahko velik vpliv na njegovo vedenje (Harris, 2006, v Jensen, 2009). Otrokov primarni 

odnos s starši ali vzgojitelji oblikuje zaupljivo in predano ali nezaupljivo in negotovo osebnost. 

Vedenje bolj zaupljivih in predanih učencev je po navadi ustreznejše (Jensen, 2009). Ko učenci 

pričnejo s šolanjem, na vedenje vplivata dejavnika socializacija (šola je takoj za družino 

najpomembnejši prostor socializacije) in socialni položaj. Šolska socializacija od učencev 

zahteva enakost vrstnikom, v nasprotnem primeru pa obstaja možnost socialne izključenosti. 

Prizadevanje za višji socialni status učence pelje do dokazovanja na različnih področjih (pri 

športu, z osebnim stilom, s smislom za humor ipd.). SES ima pri tem veliko vlogo. Tudi učenci 

iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine se dokazujejo svojim vrstnikom, vendar se zaradi 

revščine srečujejo z večjimi obremenitvami, imajo več slabih izkušenj, doživljajo več 

neuspehov, imajo manj možnosti in so izpostavljeni več dejavnikom tveganja (Jensen, 2009; 

Mikuš Kos, 2014). 

 

Dejavniki tveganja revščine so različne narave in se med seboj prepletajo (Mikuš Kos, 1999). 

Najpomembnejši so (Hix-Small, 2017; Jensen, 2009): 

 težave na čustvenem in socialnem področju; 

 stres; 

 zdravstvene težave; 

 kognitivni zaostanki. 

 

Življenje v revščini poveča možnost izpostavljenosti več dejavnikom tveganja (Hix-Small, 

2017), kar predstavlja izreden izziv na poti do izobraževalne in socialne uspešnosti. Zelo je 

pomembno, da vsi strokovni delavci šole dobro poznajo in razumejo te dejavnike ter pomagajo 

učencem iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine do uspeha (Jensen, 2009). 

 

Poleg dejavnikov tveganja manj spodbudnega okolja zaradi revščine pa obstajajo tudi varovalni 

dejavniki, katerih najpomembnejši zaščitni vir je družina, če se le starši dobro spopadajo z 

neugodnimi življenjskimi okoliščinami (Mikuš Kos, 1999). V nasprotnem primeru pa lahko 

otroka pred učinki revščine zavaruje šola, ki vsebuje mnoge varovalne dejavnike in procese 

(npr. uspešnost v šolskih predmetih in obšolskih dejavnostih, dobri odnosi z učitelji in vrstniki, 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                                              Manca Cimperman, magistrsko delo 

20 

 

vključenost in sprejetost v skupinskih dejavnostih), ki preprečujejo neugodne posledice 

dejavnikov tveganja revščine oziroma ogrožajočih vplivov na otrokov razvoj in njegovo 

delovanje. 

 

Zavedati se moramo, da je možno tudi obratno dogajanje – otrok iz manj spodbudnega okolja 

zaradi revščine, ki je v takem okolju utrdil in razvil strategije obvladovanja težav, se lahko 

uspešneje spopada z življenjskimi okoliščinami kot vrstnik, ki je odraščal v ugodnem okolju 

(Mikuš Kos, 2014). 

 

2.3.3.1. Težave na čustvenem in socialnem področju 

Veliko otrok iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine se spopada s težavami na čustvenem 

in socialnem področju, ki se oblikuje kot posledica šibke in nestabilne navezanosti s starši in 

nedosledne vzgoje. Vpliv na to ima nižji SES, ki pri starših povzroča depresivnost, stres in 

zakonske težave (Yoshikawa idr., 2012). Otroci do 3. leta starosti za zdrav čustven razvoj 

potrebujejo (Jensen, 2009): 

 zanesljivega starša ali skrbnika, ki nudi nenehno in brezpogojno ljubezen, usmerjanje 

in podporo; 

 varno, predvidljivo in stabilno okolje; 

 harmoničen in obojestranski odnos (10–20 ur tedenskega vzajemnega druženja); 

 bogatitev preko poosebljenih dejavnosti, ki naj se v zahtevnosti stopnjujejo. 

 

A. C. Winer in Thompson (2015) sta ugotovila, da trije faktorji vplivajo na razvoj otrokovih 

socialnih kompetenc in razumevanje čustev: nižja stopnja izobrazbe (predvsem materina), nizek 

dohodek in depresija ter negativizem matere. 

 

Starši z nižjim SES se soočajo z mnogimi stresorji in izzivi, kot so finančno pomanjkanje, slabe 

delovne razmere, izmensko delo ipd., ter s težavami na področju fizičnega in mentalnega 

zdravja. Vsi ti stresorji lahko prispevajo k nedosledni in nerazumevajoči vzgoji, ki povzroča 

vedenjske težave otrok (Kaiser, Li, Pollmann-Schult in Song, 2017). 

 

Povezanost med otrokom in starši napoveduje kakovost kasnejšega odnosa z učitelji in vrstniki 

ter igra pomembno vlogo v razvoju socialnih funkcij (npr. radovednosti, čustvene regulacije, 

samostojnosti, socialnih veščin). Pomembno je, da učitelji ne dojemajo čustvenih in socialnih 

primanjkljajev učencev iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine kot pomanjkanje 

spoštovanja ali olikanosti. Ti učenci prihajajo v šolo z manjšim obsegom primernih čustvenih 

odzivov, kot je pričakovano. Primeren način soočanja s takimi primanjkljaji je razumeti 

učenčevo vedenje in jim podati svoja pričakovanja glede ustreznega vedenja, saj ti učenci 

velikokrat pokažejo (Jensen, 2009): 

 vedenje s silovitim odzivom; 

 nepotrpežljivost in impulzivnost; 

 manj uglajeno in vljudno vedenje; 

 omejen razpon vedenjskih odzivov; 

 neprimerne čustvene odzive; 

 manj empatije za nesrečo drugih. 
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Tovrstna vedenja učitelje zlahka zmotijo in jih spravijo v stisko, zato je pomembno, da učitelji 

razvijejo empatijo do teh otrok in se izognejo obsojanju (Goelman Rice, McCall in Ogden, 

2017). 

 

2.3.3.2. Stres 

Stres je naravna telesna obramba pred nevarnostjo. Telo preplavi s hormoni, da pripravi sistem 

za izognitev ali soočenje z nevarnostjo. Faktorje, ki sprožijo te odzive, imenujemo stresorji. 

Izpostavljenost več stresorjem pomeni doživljanje močnejšega stresa, kar vpliva na človekovo 

mentalno in fizično zdravje (Nordqvist, 2017). Občasni stres je zdrav za vse, saj podpira 

imunske funkcije in pomaga pri razvoju trdoživosti. Na drugi strani akutni in kronični stresorji 

puščajo usodne posledice na življenjih otrok, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi 

revščine. Akutni stres, ki ga otrok lahko doživlja zaradi travm od nasilja ali zlorab, se nanaša 

na podvrženost močnemu stresu, kronični stres pa se nanaša na dalj časa trajajoče doživljanje 

hudega stresa (Jensen, 2009). Otroci, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine, 

pogosteje doživljajo obe vrsti stresa in doživljajo pomembno višji kronični stres kot vrstniki, ki 

so bolje ekonomsko preskrbljeni (Almeida, Neupert, Banks in Serido, 2005, v Jensen, 2009; 

Bradley in Corwyn, 2002, v Šarič, 2006). Poleg tega so Luby idr. (2013, v Goelman Rice idr., 

2017) odkrili, da so deli možganov, ki se odzivajo na stres, manjši pri otrocih iz manj 

spodbudnega okolja zaradi revščine. 

 

Eden izmed razlogov, zakaj se otroci iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine spopadajo s 

stresom, je samo okolje, v katerem odraščajo. Mnogi socialni in fizični stresorji so povezani z 

dohodkom, konflikti znotraj družine, depresijo matere, nasiljem v družini,  življenjem v 

prenatrpanem podstandardnem gospodinjstvu, razhodom ali ločitvijo staršev, izgubo 

družinskega člana, materialnim pomanjkanjem ipd. (Evans in Kim, 2013; Jensen, 2009). 

Izpostavljenost različnim stresorjem je značilni znak revščine otrok z daljnosežnimi 

posledicami. Ne samo, da so ti otroci izpostavljeni višji stopnji posameznih psihosocialnih in 

fizičnih stresorjev, temveč so običajno izpostavljeni sovplivanju mnogih stresorjev. Ta 

izpostavljenost stresorjem pa vpliva na razvoj otrok. Kronični stres in manj spodbudno okolje 

zaradi revščine motita razvoj stabilne samoregulacije in razvoj zmožnosti soočanja z zahtevami 

okolja, v katerem živijo (Evans in Kim, 2013), povečujeta anksioznost, motita razvoj 

kognitivnih sposobnosti ter vplivata na izobraževalne dosežke (Hair, Hanson, Wolfe in Pollak, 

2015). 

 

Stres ima zahrbten vpliv na učenje in vedenje, zato je dobro, da učitelji poznajo in prepoznajo 

možne znake kroničnega stresa pri učencih iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine. 

Kronični stres (Jensen, 2009): 

 je velikokrat razlog za odsotnost od pouka; 

 slabi pozornost in koncentracijo; 

 omejuje spomin, ustvarjalnost in mišljenje; 

 slabi socialne spretnosti; 

 zmanjšuje motivacijo, vztrajnost in trud; 

 veča možnost depresije; 

 zmanjšuje rast novih možganskih celic. 

 

Učenci, ki živijo v stresnem domačem okolju, pogosto preusmerjajo stres v moteče vedenje v 

šoli in težje razvijejo zdravo socialno življenje v šoli in izven nje (Jensen, 2009).  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                                              Manca Cimperman, magistrsko delo 

22 

 

2.3.3.3. Zdravstveno stanje 

Otroci, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine, so pogosto tema pri pogovoru 

o zdravstvenih in varnostnih problemih, grožnjah okolja in nezadostni zdravstveni oskrbi. 

Vsaka celica v našem telesu potrebuje zdravo okolje za optimalno delovanje. Če so telesne 

celice dnevno oblegane s stresorji, upočasnijo svojo rast in se krčijo. Otroci, ki izhajajo iz manj 

spodbudnega okolja zaradi revščine, imajo več obleganih telesnih celic kot otroci iz bolje 

finančno preskrbljenega okolja. Imunski sistem otrok, ki izhajajo iz revščine, se posledično 

prilagodi, kar oslabi zmožnost koncentracije, učenja in ustreznega vedenja (Jensen, 2009). 

Sapolsky (2005, v Jensen, 2009) je ugotovil, da nižji kot je otrokov SES, nižja je raven 

njegovega splošnega zdravja. 

 

Matere z nižjim prihodkom v nosečnosti so lahko podvržene slabšemu zdravju in 

zdravstvenemu varstvu ter slabi prehrani, kar lahko negativno vpliva na plod (npr. prezgodnji 

porod, nizka porodna teža). Otrok, rojen z nizko porodno težo, pa ima lahko slabše zdravstveno 

stanje ter je bolj dovzeten za razvoj kognitivnih in čustvenih primanjkljajev v času otroštva in 

adolescence (Brooks-Gunn in Duncan, 1997).  

 

Velik vpliv na zdravje predstavljajo tudi stanovanjski pogoji. Stanovanja, v katerih živijo 

revnejše družine, so pogosto premajhna in neustrezna (vlaga, mraz, alergeni). Tako otroci kot 

tudi starši so bolj izpostavljeni okužbam in večji obolevnosti. Starši otroku ne morejo zagotoviti 

dobre nege in prehrane, ker so primorani varčevati in kupovati cenejše dobrine, ki so velikokrat 

nezdrave. Pri starših so pogosto prisotne zdravju škodljive navade, ob boleznih pa prejemajo 

slabšo zdravstveno nego in zdravstveno varstvo. Zaradi slabšega nadzora in varovanja otrok 

pogosteje prihaja do nesreč, velikokrat pa je prisotno tudi slabo ravnanje z otrokom (Bradley in 

Corwyn, 2002, v Šarič, 2006; Mikuš Kos, 1999, v Košak Babuder, 2011b). 

 

Zaradi pogostejših zdravstvenih težav pri učencih iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine 

pogosto pride do odsotnosti od pouka, ki lahko traja tudi dalj časa, ocene se pogosto ne 

pridobivajo sproti, nediagnosticirane in nezdravljene zdravstvene težave pa se le še stopnjujejo 

(Košak Babuder, 2011b). Te težave se lahko pojavljajo tudi pri drugih učencih, vendar so 

pogostejše in resnejše pri učencih iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine. Otroci zamujajo 

bistvene vsebine in ne uspejo razviti določenih veščin, ki se jih učijo v šoli. Čeprav so velikokrat 

premalo v razredu in ne uspejo slediti učni snovi, jih ne smemo dojemati kot neskrbne ali 

nezainteresirane (Košak Babuder, 2011b). 

 

2.3.3.4. Kognitivni zaostanki 

Kognitivne sposobnosti so zelo kompleksne in nanje vplivajo mnogi dejavniki. Med njimi je 

tudi SES, ki je tesno povezan z otrokovimi kognitivnimi sposobnostmi – to nam lahko pokažejo 

inteligenčni kvocient, testi sposobnosti, šolske ocene in pismenost (Jensen, 2009). Otroci iz 

manj spodbudnega okolja zaradi revščine imajo ob vstopu v šolo po navadi slabe osnovne 

kognitivne sposobnosti. To sta v svoji raziskavi ugotovila tudi avtorja M. Jackson in Lee, saj 

sta odkrila razlike v kognitivnih sposobnostih med otroki iz revnejših in premožnejših družin 

ob začetku šolanja. Socialnoekonomski dejavniki, kot so družinski dohodek, stopnja izobrazbe 

staršev in njihova zaposlitev, vplivajo na kognitivni razvoj (Jackson, 2017). Ekonomski, 

okoljski in družinski stresorji posledično vplivajo na učne primanjkljaje, ki se začnejo v 

zgodnjem otroštvu in nadaljujejo čez leta (Sharkins, Leger in Ernest, 2016). Hair idr. (2015) so 

v svoji raziskavi ugotovili, da se pri otrocih iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine pojavlja 
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atipičen strukturni razvoj na pomembnejših področjih možganov, kar vpliva na njihove učne 

dosežke, običajno dosegajo nižje rezultate na standardiziranih testih izobraževalnih 

sposobnosti, slabše ocene v šoli in nižje izobraževalne dosežke. 

 

Otroci iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine so deležni manjšega števila kognitivnih 

spodbud kot otroci iz bolje materialno situiranih družin – doma imajo manj tiskanih medijev, 

manj igrač, manj učnih pripomočkov, več časa namenijo gledanju televizije, starši jim redko 

berejo in pomagajo pri domačih nalogah, z njimi se manj pogovarjajo, manj pogosto obiskujejo 

muzeje ali druge kulturne aktivnosti, doma imajo manj igralnih površin, redko imajo dostop do 

računalnika in spleta, redko se pridejo k njim domov igrat prijatelji in tudi starši jih redkeje 

vključijo v obšolske dejavnosti (glasbene, športne, plesne, dramske ipd.) (Evans in Kim, 2013; 

Jensen, 2009). Vse to vpliva na otrokovo splošno znanje, sposobnost pozornega poslušanja, 

obseg besednjaka in komunikacijo (Košak Babuder, 2011b). 

 

Zelo močna je povezava med SES in jezikom (Goelman Rice idr., 2017; Košak Babuder, 

2011b), saj se jezikovno učenje znotraj domačega okolja precej razlikuje glede na SES družine 

(Košak Babuder, 2011b). Med otroki iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine in otroki iz 

bolje materialno situiranih družin so opazne razlike v rabi jezika, jezikovnem razumevanju in 

splošnem znanju (Bowman, Donovan in Burns, 2000, v Košak Babuder, 2011b), saj je v 

družinah z nižjim SES zaradi pomanjkanja časa in sredstev, slabše izobrazbe staršev, 

depresivnosti in stalnemu trudu za boljše življenje pogosto prisotna slaba verbalna interakcija 

med otroki in starši (Goelman Rice idr., 2017). 

 

Slabše razvite sposobnosti in spretnosti, kot so grafomotorične spretnosti, analiza glasov v 

besedah, strategije branja in štetja, sledenje navodilom in spretnosti fonološkega zavedanja, 

učencev iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine opažajo tudi učitelji, saj učenci prav te 

osnovne sposobnosti potrebujejo za uspešno učenje branja, pisanja in računanja (Košak 

Babuder, 2011b). 

 

Učinki revščine lahko sprožijo trdovraten krog nizkih pričakovanj. Slabša učna uspešnost 

pogosto vodi do nižjih pričakovanj, ki škodujejo otrokovemu samospoštovanju. Mnoge slabe 

učinke revščine bi se dalo premagati z ozaveščanjem staršev o otrokovih ključnih potrebah 

(Jensen, 2009), saj »finančni viri niso neposredni dejavnik primernega kognitivnega okolja, 

pomembnejša sta znanje in izkušnje staršev« (Šarič, 2006, str. 224). 

 

2.3.4. Učna uspešnost učencev, ki izhajajo iz manj spodbudnega 

okolja zaradi revščine 

Vsak posameznik v šoli, družini in širšem družbenem okolju razvije znanja, veščine in stališča, 

od česar je odvisna njegova življenjska uspešnost. Učna uspešnost učencev vpliva na njihove 

izobraževalne dosežke, socializacijo in navade, prepričanja in vrednote v povezavi z učenjem 

(Kavkler, 2004; Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). 

 

Otroci iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine so pogosto manj učno uspešni. Razlog za to 

pa je kompleksen in večplasten. Na prvi pogled se zdi, da glavni razlog predstavljata višina 

dohodka in materialni položaj družine, vendar to ni res. Največji in najpomembnejši razlog za 

slabšo učno uspešnost otrok iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine predstavljajo kritične 

psihološke in okoljske komponente, ki so povezane z življenjem v revščini. Starši imajo po 

navadi nižjo izobrazbo, zato otrokom ne morejo nuditi dovolj spodbud, ne znajo jim pomagati, 
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nimajo pozitivnih stališč do izobraževanja otrok ipd. (The Institute for Public Policy & 

Economic Development, 2016). 

 

Po svetu mnogo otrok ne pridobi osnovnih šolskih znanj in spretnosti, kar bi jim omogočalo 

enakopravno vključevanje v družbo. V Sloveniji imajo vsi otroci zagotovljeno osnovno 

izobraževanje in usposabljanje, tako da se otrok ne izključuje iz vzgojno-izobraževalnega 

procesa ne glede na njihove značilnosti, motnje, SES družine ipd. Vseeno pa tudi v Sloveniji 

revščina iz leta v leto pomembnejše vpliva na izobrazbene možnosti mnogih otrok iz manj 

spodbudnega okolja zaradi revščine (Kavkler, 2001a). Slovenski raziskavi (Košak Babuder, 

2012; Zupančič, 2003, v Kavkler, 2004) kažeta pomembne razlike med otroki, ki izhajajo iz 

manj spodbudnega okolja zaradi revščine, in otroki iz družin z višjim SES na področju 

jezikovnega znanja, razumevanja pojmov, splošne poučenosti, pozornosti in koncentracije. 

 

Učenci, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine, predstavljajo heterogeno 

skupino, saj med njimi najdemo nadarjene, povprečno uspešne in učence, ki imajo posebne 

vzgojno-izobraževalne potrebe. Tisti z učnimi težavami imajo lahko splošne učne težave, kot 

npr. nižjo raven pismenosti, slabše obvladovanje strategij reševanja problemov in slabša 

sposobnost posploševanja znanja, ali specifične primanjkljaje pri posameznih predmetih 

(Kavkler, 2001b). Vzroki za učne težave učencev iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine 

najpogosteje izhajajo ravno iz okolja, v katerem je prisoten skromnejši besednjak, vzroki so 

lahko v otroku, kot so specifični primanjkljaji in razvojne motnje, lahko pa so tudi kombinirani 

in izhajajo iz okolja ter otroka. V tem primeru gre za preplet najrazličnejših neugodnih 

dejavnikov, kot so šibko predznanje, slabša samopodoba, sociokulturni dejavniki, slabše 

komunikacijske veščine, vedenjski odkloni ipd. (Košak Babuder, 2011a). 

 

Otrok se ob vstopu v šolo sooči z okoljem, čigar pričakovanja se razlikujejo od tistih v domačem 

okolju, in ima pogosto slabo razvite predpogoje za učinkovito formalno izobraževanje, kot npr. 

pozorno sledenje navodil, besednjak, finomotorične sposobnosti in spretnosti (Kavkler, 2001b; 

Košak Babuder, 2011a). Učitelji opažajo, da imajo otroci iz manj spodbudnega okolja zaradi 

revščine ob začetku šolanja »skromne sposobnosti izražanja, skromno splošno poučenost, manj 

razvite sposobnosti in spretnosti (npr. analiza glasov, grafomotorne spretnosti, strategije štetja, 

strategije branja, sposobnost sledenja navodilom itd.), ki omogočajo uspešnejše učenje 

osnovnih šolskih znanj, kot so branje, pisanje in računanje« (Kavkler, 2001a, str. 53). 

 

Učitelji velikokrat pozabijo na to, da revni starši otrokom težko kupijo šolske pripomočke ali 

dodatno literaturo, pripomočki so po navadi manj kakovostni, otroci so prikrajšani tudi za 

različne obšolske dejavnosti, starši pa ne znajo poiskati pomoč, ki jim je na voljo (Kavkler, 

2001a; Mikuš Kos, 1999). Učenci, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine, so 

manj učno uspešni tudi zaradi nekaterih učiteljev, ker jih imajo za manj sposobne, zaznavajo 

jih manj pozitivno glede izobraževalnih spretnosti in samouravnavanja vedenja, namenjajo jim 

manj pozitivne pozornosti ter manj podkrepljujejo dobre rezultate (Bradley in Corwyn, 2002, v 

Šarič, 2006; Kavkler, 2004; The Institute for Public Policy & Economic Development, 2016). 

 

Izobraževalna uspešnost je zelo pomemben dejavnik pri premagovanju revščine, zato bi bilo 

potrebno poiskati učinkovite rešitve, s katerimi bi zmanjšali negativne vplive revščine, 

izobraževalno neuspešnost, vedenjske težave, nizko stopnjo izobrazbe, brezposelnost, 

družinsko nepismenost ter socialno izključenost teh posameznikov (Kavkler, 2004). Učencem, 

ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine, bi bilo potrebno nasploh nameniti več 

pozornosti v šoli z načinom poučevanja, ki bi upošteval posebne potrebe, znanja in strategije 

teh otrok (Košak Babuder, 2004).  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                                              Manca Cimperman, magistrsko delo 

25 

 

Ker pa je zgolj v šoli primanjkljaje težko nadoknaditi, je potrebno ustvariti tudi sodelovalen 

odnos s starši in jim pomagati, kako zagotoviti primerno izobraževalno podporo svojim 

otrokom – kako izboljšati otrokove sposobnosti branja in pisanja, kako jim pomagati pri 

domačih nalogah, kako otroke motivirati in ustvariti pozitivno družinsko okolje ipd. (The 

Institute for Public Policy & Economic Development, 2016). 

 

2.3.5. Vpliv manj spodbudnega okolja zaradi revščine na razvoj 

otrokove pismenosti 

Pismenost odraslega se razvije na podlagi različnih vplivov. Ti se od otrokovega rojstva naprej 

medsebojno dopolnjujejo in prepletajo. Prvotna družina in njena pismenost predstavljata zelo 

pomemben dejavnik, saj neposredno vplivata tako na razvoj pismenosti v času otroštva in 

mladostništva, kot tudi na način prenašanja in razvijanja pismenosti pri otroku (Knaflič, 2002). 

 

Socialno-ekonomski dejavniki, kot sta družinski dohodek in materina stopnja izobrazbe, 

pomembno vplivajo na razvoj otrokove pismenosti (Hartas, 2011). Za skupino otrok iz družin 

z nižjim SES v primerjavi z njihovimi vrstniki iz družin z višjim SES velja, da (Jurišić, 2000): 

 so skupina s tveganjem za težave na področju branja; 

 imajo pogosteje slabše razvite jezikovne spretnosti; 

 preden začnejo s šolanjem, imajo slabše poznavanje črk in slabše razvite fonološke 

spretnosti; 

 je v njihovih družinah pismenost na nižjem mestu domače prednostne lestvice; 

 starši teh otrok med branjem knjig s svojim vedenjem ne spodbujajo razvoja jezika pri 

otrocih; 

 imajo doma šibko izbiro in dostop do pisal; 

 imajo doma manjše število otroških knjig. 

 

Različne raziskave so pokazale, da starši iz različnih socialno-ekonomskih skupin namenijo 

približno enako količino časa različnim opismenjevalnim aktivnostim (npr. učenju abecede, 

pisanju), razlike pa se kažejo pri branju. Mame z nižjo izobrazbo berejo otrokom manj pogosto, 

uporabljajo manj sofisticiran jezik, kar vpliva na kakovost in količino verbalnih interakcij z 

otrokom ter posledično na razvoj pismenosti otrok (Hartas, 2011). Aktivnosti družinske 

pismenosti naj bi zajemale skupno branje staršev in otrok, učenje otrok abecede, seznanjanje 

otrok z napisi v okolju, vodenje otroka k črkovanju svojega imena in razvijanje otrokovega 

besednjaka preko verbalne komunikacije, pripomočki družinske pismenosti pa so lahko 

pravljice, papirji, svinčniki, barvice, table, igre in izobraževalni televizijski programi (Aram in 

Levin, 2011). S temi aktivnostmi otrok razvija mnoge spretnosti, predvsem pa pozitiven odnos 

do branja in pisanja (Hartas, 2011). 

 

Raziskava L. Knaflič (1999, v Kavkler, 2001a) kaže, da sta stopnja izobrazbe odraslih in stopnja 

izobrazbe njihovih staršev pomembno povezani s pismenostjo posameznika. Odrasle osebe, ki 

dosegajo nizko raven pismenosti, imajo starše, ki so bili praviloma manj izobraženi. Pri mnogih 

odraslih osebah, ki dosegajo nizko raven pismenosti, je bil prisoten vpliv nižje družinske 

pismenosti, saj se nižja raven pismenosti prenaša iz roda v rod. L. Knaflič (2002) ugotavlja, da 

življenjski položaj staršev (stopnja izobrazbe, življenjski pogoji ipd.), ki imajo nižjo izobrazbo 

in imajo slabši SES, ne dopušča, da bi imeli sami najpomembnejšo vlogo pri razvoju pismenosti 

svojih otrok, zato so le-ti v večji meri odvisni od podpore šole oziroma družbe. 
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Dobro razvita pismenost daje možnosti za izhod iz revščine v prihodnosti pri otrocih iz manj 

spodbudnega okolja zaradi revščine, zato je zelo pomembno, da se šola pri teh učencih 

osredotoči na razvoj bralnih in pisalnih sposobnosti (Wamba, 2010). 

 

2.3.5.1. Vpliv manj spodbudnega okolja zaradi revščine na razvoj napisovalnih 

spretnosti 

Pred vstopom v šolo je pomembna dobra predpriprava otroka na opismenjevanje, ki zajema 

različne dejavnosti (npr. skupno branje, obisk knjižnice, sestavljanje nakupovalnega seznama, 

uporaba različnih pisalnih pripomočkov). V družinah z nižjim SES predpriprava pogosto ni 

dobro opravljena ravno zaradi pomanjkanja teh izkušenj in kognitivnih spodbud. Ti otroci se 

pogosto šele ob začetku šolanja srečajo z različnimi pripomočki in aktivnostmi, povezanimi s 

pisanjem in risanjem, zaradi česar imajo lahko težave pri pisanju (Košak Babuder, 2011a; 

Regvar, 1990). V nasprotnem primeru so otroci iz družin, ki zagotavljajo več igrač, iger in knjig 

ter učnih aktivnosti, ob vstopu v šolo bolj uspešni na področju začetnega pisanja kot vrstniki 

(Savage, 2002, v Lunenburg, 2011). Razlike v predopismenjevalnih spretnostih med otroki iz 

manj spodbudnega okolja zaradi revščine in otroki iz bolje materialno situiranih družin bodo 

opazne tudi pri kasnejšem učenju branja in pisanja, zato bi se morali čim prej osredotočiti tudi 

na razvoj vidnega in slušnega zaznavanja (npr. na razčlenjevanje besed na glasove in črke, 

razločevanje glasov in črk, iskanje asociativnih zvez med glasovi in črkami) (Grginič, 2012). 

 

Težave pri pisanju so lahko povezane s slabše razvitimi sposobnostmi pisanja ali s specifičnimi 

kognitivnimi sposobnostmi, ki so pomembne za uspešno pisanje (Aram in Biron, 2004; Cahill, 

2009; Ziviani in Wallen, 2006), poleg tega pa lahko močno vplivajo na učenčeve izobraževalne 

dosežke in njegovo samopodobo (Cahill, 2009; Ratzon, Efraim in Bart, 2007). Z zgodnjo 

pomočjo lahko pri učencih, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine in imajo 

težave na področju pisanja, vplivamo na izboljšanje teh sposobnosti, poleg tega pa lahko 

odpravimo hitro utrujenost učenca med pisanjem ter odpor do pisanja in risanja (Aram in Biron, 

2004; Košak Babuder, 2011a). 

 

Navajamo tudi nekaj raziskav, ki so pokazale pozitiven vpliv različnih treningov, povezanih s 

pisanjem, na otroke, ki izhajajo iz okolja z nižjim SES: 

 Avtorja C. Q. Peterson in Nelson (2003) sta v svoji raziskavi, v kateri sta z 

osnovnošolskimi učenci iz revnega urbanega okolja izpeljala deset tednov trajajoči 

trening za razvoj pisanja, ugotovila, da je trening vplival na izboljšanje veščin pisanja, 

predvsem na vidno-prostorske zaznave na pisalni površini, v nekoliko manjši meri pa 

na čitljivost zapisa. 

 Avtorice W. Schultz-Krohn, A. Boener in M. Phelan (2008), ki so v svoji raziskavi 

identificirale težave pri pisanju brezdomskih otrok prvega in drugega razreda ter 

ugotavljale vpliv kratkotrajnega treninga za razvijanje veščin pisanja The Handwriting 

Without Tears (slov. Pisanje brez solz), so ugotovile, da so imeli brezdomski otroci zelo 

različno razvite veščine pisanja in da je trening imel pozitivne učinke na izboljšanje 

veščin pisanja pri visokem deležu vključenih brezdomskih otrok 

 Avtorice N. Z. Ratzon, D. Efraim in O. Bart (2007), ki so preučevale vpliv 

kratkotrajnega treninga na razvoj finomotoričnih in grafomotoričnih spretnosti pri 

učencih prvega razreda iz revnega okolja s težavami na področju pisanja, so na osnovi 

rezultatov treninga ugotovile, da so vključeni učenci izboljšali tako finomotorične kot 

grafomotorične spretnosti. 
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2.4. OBLIKE POMOČI PRI OPISMENJEVANJU OTROK IZ 

MANJ SPODBUDNEGA OKOLJA ZARADI REVŠČINE 

2.4.1. Programi pomoči po svetu 

V svetu je veliko število otrok, ki izhajajo iz okolja z nižjim SES in nimajo pravih možnosti za 

razvoj osnovnih veščin branja in pisanja, zato se moramo zavedati pomembnosti zgodnjega 

ukrepanja in obravnave otrok pri zmanjševanju negativnih vplivov revščine na otroke (Košak 

Babuder, 2009). Številne države izvajajo različne programe opismenjevanja otrok iz manj 

spodbudnega okolja zaradi revščine in večina pri tem nudi pomoč tudi njihovim staršem. Težko 

najdemo programe, ki se osredotočajo izključno na razvoj veščin pisanja pri otrocih iz manj 

spodbudnega okolja zaradi revščine, zato bomo omenili nekaj programov, ki se nanašajo na 

splošno opismenjevanje (branje, pisanje in druge kognitivne spretnosti, ki so pomembne za 

pisanje). 

 

V Združenih državah Amerike deluje kar nekaj programov pomoči za spodbujanje pismenosti. 

Od leta 1965 se izvaja program Head Start, ki se nanaša na sistemsko revščino. Program zajema 

izobraževalne, zdravstvene in socialne storitve (Košak Babuder, 2009). Znotraj izobraževalnih 

storitev se osredotočajo na pripravo otroka za šolo preko odnosov z odraslimi, igre ter 

načrtovanega in spontanega poučevanja. Na tak način želijo vplivati na razvoj jezika in 

pismenosti (Office of Head Start, 2017). Raziskava je pokazala, da je program pozitivno vplival 

na kognitivno in čustveno-socialno področje, zdravje in starševsko vzgojo (Puma idr., 2010). 

 

V Združenih državah Amerike so bili najuspešnejši programi pomoči otrokom, ki izhajajo iz 

revščine, usmerjeni v predšolsko in šolsko obdobje. Abecedarian Project je bil eden izmed 

najbolj intenzivnih programov zgodnje pomoči otrokom, ki izhajajo iz revščine. Oblikovan je 

bil z namenom izboljšanja šolske pripravljenosti otrok za lažji prehod v šolo ter z namenom 

ugotoviti, kakšni so kratkoročni in dolgoročni učinki zgodnjih izobraževalnih izkušenj pri 

otrocih, ki izhajajo iz najbolj ogrožajoče revščine. Program se je začel izvajati leta 1972. Vanj 

so bili vključeni otroci iz revnega okolja od zelo zgodnjega otroštva do 5. leta starosti. Na 

začetku so otrokom nudili kakovostno otroško nego, kasneje pa so se začeli osredotočati na 

razvoj socialnih, čustvenih, kognitivnih in jezikovnih veščin. Otroci so bili v program vključeni 

pet dni na teden. Preko longitudinalnega spremljanja teh otrok so ugotovili pozitivne vplive 

programa – višji IQ, višji rezultati na področju branja in pisanja itd. Ta projekt je dokaz, da z 

intenzivnimi ukrepi na izobraževalnem področju v zgodnjem otroštvu otrok, ki izhajajo iz 

revščine, lahko dosežemo velike izboljšave na vseh področjih njihovega funkcioniranja (Košak 

Babuder, 2009; Pungello, Campbell in Barnett, 2006; The Carolina Abecedarian Project, b.d.). 

 

Eden izmed uspešnih programov je tudi Perry Preschool Program. V njem so otroci iz revnih 

družin od 3. in 4. leta starosti dalje deležni dvoletnega poldnevnega predšolskega programa, ki 

je obsegal aktivno učenje otrok, podporo odraslih in vključitev mater v proces izobraževanja. 

Po dveh letih udeleženci niso več potrebovali specialne pomoči v šoli, prav tako so dosegali 

boljše rezultate na kognitivnih testih (Pungello idr., 2006; Special Programs That Work, b.d.). 

 

V zvezni državi Washington v Združenih državah Amerike organizacija Page Ahead izvaja 

različne programe opismenjevanja za družine z nižjim SES. Otroke, družine in skupnosti 

oskrbujejo z novimi knjigami in družinam nudijo podporo pri opismenjevanju otrok (Page 

Ahead, b.d.).  
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V Avstraliji deluje program Let's Read, ki zagotavlja staršem z nižjim SES knjige in jih podpira 

k skupnemu branju z njihovimi otroki. Poleg tega otroke spodbuja k razvoju ljubezni do knjig 

ter k razvoju sposobnosti poimenovanja črk in prepoznavanja glasov v besedah (The Smith 

Family, b.d.). 

 

Tudi v evropskih država delujejo programi, s katerimi želijo pomagati družinam iz nižjega SES 

pri opismenjevanju otrok. Glavni program opismenjevanja v Italiji je Nati per Leggere (slov. 

Rojen za branje), ki promovira razvoj predopismenjevalnih spretnosti, odnos med starši in 

otrokom ter zanimanje za knjige. Program je aktiven od leta 1999 ter je namenjen tudi družinam 

z nižjim SES in migrantom. Program sodeluje z mnogimi strokovnjaki, kot tudi z mnogimi 

prostovoljci, poleg tega pa je veliko otroških knjig dostopnih po nižji ceni (Balbinot idr., 2016). 

 

V Franciji program Association de la Foundation Étudiante pour la Ville (AFEV) zagotavlja 

neko vrsto »izobraževalnega spremljanja«, kar pomeni, da prostovoljec pomaga otroku iz manj 

spodbudnega okolja zaradi revščine, ki se sooča težavami v šoli. Pomaga mu in ga podpira pri 

branju, pisanju in učenju (Jeantheau idr., 2016). 

 

V Angliji program Early Words Together sodeluje z družinami preko šestih strukturiranih 

srečanj, na katerih opolnomočijo starše za spodbujanje razvoja zgodnje pismenosti otrok, starih 

med 2 in 5 let (Dombey idr., 2016). 

 

Malta načrtno izvaja programe za ozaveščanje staršev o pomembnosti opismenjevalnih 

spretnosti v zgodnjem otroštvu, ti programi pa so v glavnem usmerjeni k družinam z nižjim 

SES. Želijo izboljšati pismenost otrok in njihov čustveno-socialni razvoj, poleg tega pa 

spodbuditi vključenost staršev v razvoj pismenosti otrok. Nekateri izmed teh programov so 

Aqra Miegħi (slov. Beri z menoj; za družine z otroki, starimi od 0 do 3 leta), Seħer l-Istejjer 

(slov. Čar zgodbic; za starše in otroke, stare od 4 do 6 let), NWAR (izvenšolski program za 

starše in otroke, ki se po navadi izvaja v knjižnicah) (Mifsud idr., 2016). 

 

2.4.2. Programi pomoči v Sloveniji 

Slovenija se poleg Finske, Španije in Francije ni odzvala na predlog Komisije za razvoj 

strateškega, integriranega in dolgoročnega pristopa za preprečevanje in zmanjšanje revščine ter 

socialne izključenosti otrok, zato pri nas ni prisotna celovita in integrirana politika za 

zmanjševanje revščine in socialne izključenosti otrok (Leskošek, 2007, v Košak Babuder, 

2012). Oktobra 2006 pa je vlada sprejela Program za otroke in mladino 2006–2016, ki ga je 

pripravilo in uskladilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (2006). Namen programa 

je bil zmanjšati tveganja socialne izključenosti otrok in mladine, kar pripomore tudi k 

zmanjšanju revščine. Program je vključeval tudi področje vzgojno-izobraževalne politike. 

 

Leta 2003 je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (2013) program posodobilo. Cilji 

vzgojno-izobraževalne politike so zajemali zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in 

izobraževanje ter krepitev dostopnosti do izobraževanja, zagotavljanje kakovostne vzgoje in 

izobraževanja otrok ter uveljavljanje vseživljenjskega učenja na vseh izobraževalnih ravneh. 

 

V okviru Andragoškega centra RS poteka od leta 2002 program za razvoj družinske pismenosti 

pod imenom Program usposabljanja za življenjsko uspešnost – Beremo in pišemo skupaj (UŽU 

– BIPS). Vanj so vključeni manj izobraženi starši otrok nižjih razredov osnovne šole, ki živijo 

v revščini in želijo razviti osnovne veščine za pomoč otrokom pri učenju branja in pisanja 
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(Program Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Beremo in pišemo skupaj (UŽU-BIPS), 

2002). 

 

Ker sta branje in pisanje močno povezani spretnosti, se nam zdi pomembno omeniti tudi 

program, usmerjen v branje, za spodbujanje družinske pismenosti – Branje za znanje in branje 

za zabavo, ki se izvaja po slovenskih vrtcih. Ta je namenjen staršem predšolskih otrok, ki zaradi 

različnih razlogov (npr. ekonomskih, izobrazbenih …) niso imeli pravih možnosti za razvoj 

lastne pismenosti, in staršem, ki bi radi pomagali svojim otrokom pri razvoju porajajoče se 

pismenosti, vendar so premalo usposobljeni, da bi pri tem dosegli napredek in uspeh. Čeprav je 

program namenjen odraslim, aktivno vključuje tudi otroke. Cilji programa so pridobitev 

temeljnih znanj in spretnosti za razvijanje družinske in otrokove pismenosti, spoznavanje 

različnih dejavnosti za razvijanje pismenosti ter pridobitev pozitivnega odnosa do pismenosti 

in vseživljenjskega učenja (Program za spodbujanje družinske pismenosti – Branje za znanje in 

branje za zabavo, 2008). 

 

Na podlagi dostopnih podatkov ugotavljamo, da Slovenija trenutno nima sistematično izvajanih 

celostnih programov pomoči, ki bi bili namenjeni otrokom iz manj spodbudnega okolja zaradi 

revščine ali njihovim staršem na izobraževalnem področju. Te programe bi nujno potrebovali, 

saj je tudi v Sloveniji veliko število otrok, ki zaradi okolja, v katerem živijo, ne morejo v 

polnosti razviti svojih potencialov. Programi bi morali potekati sistematično od samega začetka 

šolanja ali že od predšolskega obdobja, medtem ko bi intenzivnost in obsežnost programov 

pomoči prilagodili učenčevim vzgojno-izobraževalnim potrebam (Košak Babuder, 2012). 

 

2.4.3. Koncept dela z učenci z učnimi težavami 

V slovenskih osnovnih šolah od leta 2007 velja Koncept dela 'Učne težave v osnovni šoli', v 

katerem so v okviru petstopenjskega modela pomoči opredeljeni tudi koraki pomoči za učence 

iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine. Prvo stopnjo pomoči predstavlja pomoč učitelja 

pri pouku, dopolnilnem pouku in v okviru podaljšanega bivanja, drugo stopnjo pomoč šolske 

svetovalne službe ter tretjo stopnjo individualna in skupinska pomoč. 

 

Učitelj ima zelo pomembno vlogo, saj lahko učencem iz manj spodbudnega okolja zaradi 

revščine pomaga do boljših učnih uspehov s ponavljanjem predznanj, pohvalami in 

spodbudami, z razlago pojmov, različnimi načini utrjevanja snovi in ponazarjanja ter z 

razvijanjem močnih področij. Na drugi stopnji nastopi šolska svetovalna služba, ki učencu iz 

manj spodbudnega okolja zaradi revščine, nudi občasne individualne ali skupinske oblike 

pomoči za razvijanje strategij, ki jih učitelj pri rednem ali dopolnilnem pouku ne utegne razviti. 

Pri tretji obliki pomoči pa izvajalec (specialni pedagog, psiholog, socialni pedagog, pedagog ali 

učitelj) izvaja intenzivnejše oblike individualne in skupinske pomoči. Te se osredotočajo na 

učenčeve slabše razvite sposobnosti (npr. grafomotoriko, besednjak, jezikovne spretnosti), ki 

so predpogoj za uspešno učenje (Košak Babuder, 2011a). 

 

Z zgodnjo in intenzivno pomočjo ter upoštevanjem otrokovih posebnih vzgojno-izobraževalnih 

potreb lahko učitelji in drugi strokovni delavci šole izboljšajo otrokova predznanja, sposobnosti 

in spretnosti (Košak Babuder, 2011a, str. 226). Pri tem je pomembno poznavanje posebnih 

vzgojno-izobraževalnih potreb te skupine otrok, kar lahko dosežemo z dodatnim 

izobraževanjem šolskih strokovnih delavcev. Šola lahko izrabi vire v bližnjem in širšem okolju, 

tako da sodeluje z zunanjimi ustanovami in organizacijami (npr. zdravstvenimi ustanovami, 

centri za socialno delo, svetovalnimi centri, prostovoljci) ter da si šolski strokovnjaki in 
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strokovnjaki drugih ustanov med seboj izmenjujejo informacije in sodelujejo pri obravnavi teh 

otrok (Košak Babuder, 2011a). 

 

M. Kavkler (2001b) še dodaja, da če želimo v Sloveniji »izboljšati raven pismenosti, bomo 

morali začeti z zgodnejšo, intenzivnejšo in učinkovitejšo obravnavo otrok iz revnih družin. 

Finančnih sredstev, ki bodo potrebna za realizacijo tega projekta, ne smemo jemati kot strošek, 

ampak kot dobro naložbo v bodočnost slovenskega naroda« (str. 75). 

 

2.5. Smernice za pomoč učencem iz manj spodbudnega okolja zaradi 

revščine pri začetnem opismenjevanju 

Preden se lotimo pomoči učencem iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine pri začetnem 

opismenjevanju, je pomembno, da poskrbimo za njihovo uspešno vključevanje med sošolce in 

uspešno učenje. To lahko storimo na naslednje načine (Magajna, Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, 

Pečjak in Bregar Golobič, 2008): 

̶ ugotovimo, katera so učenčeva močna in šibka področja; 

̶ razvijamo učenčeva močna področja in mu damo priložnost, da svoje sposobnosti 

pokaže pred vrstniki; 

̶ razvijanje učenčeve pozitivne samopodobe; 

̶ pri učencu razvijamo strategije in znanja, ki so mu v pomoč pri šolskem delu; 

̶ ustvarjamo okolje, v katerem se bo počutil varnega; 

̶ učenca ne izpostavljamo s poudarjanjem njegovih šibkih področij pred vrstniki; 

̶ spodbujamo vrstniško pomoč. 

 

Kot učitelj se moramo ob vstopu učencev iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine v šolo 

osredotočiti na njihove predopismenjevalne spretnosti in pred samim opismenjevanjem 

preveriti, v kolikšni meri so te spretnosti razvite. Preverimo lahko (Save the Children 

International, 2016): 

̶ uporabo besednega jezika; 

̶ poznavanje abecede (predvsem črk iz svojega imena); 

̶ sposobnosti fonološkega zavedanja; 

̶ sposobnosti vidnega zaznavanja; 

̶ sposobnosti začetnega pisanja. 

 

2.5.1. Strategije za razvoj napisovalnih spretnosti 

Opismenjevalne izkušnje oblikujejo osnovo, na kateri učenci gradijo svoje napisovalne 

spretnosti in odnos do pismenosti, zato naj bodo še posebej za učence iz manj spodbudnega 

okolja zaradi revščine zanimive, zabavne, stimulativne in prijetne (Save the Children 

International, 2016). Za razvoj napisovalnih spretnosti naj bo učitelj pozoren, da je pisni jezik 

pomemben del dogajanja v razredu. Tako bodo učenci iz manj spodbudnega okolja zaradi 

revščine deležni mnogih izkušenj z najrazličnejšimi opismenjevalnimi pripomočki in 

aktivnostmi, kot na primer (Reale, 1995, v Jurišić, 2003; Grginič, 2012): 

̶ organizacija zanimivega učnega okolja, v katerem je veliko tipov pisnega jezika (knjige, 

napisi, znaki ipd.); 

̶ izvajanje različnih pisalnih aktivnosti; 
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̶ uporaba različnih šolskih pripomočkov; 

̶ izvajanje simbolnih iger, v katerih morajo učenci uporabiti pisni jezik za dosego ciljev 

(npr. simbolna igra trgovine, knjižnice). 

 

 Vidno zaznavanje 

Na področju vidnega zaznavanja ob začetnem opismenjevanju učenci opazujejo podrobnosti v 

prostoru ali na sliki, urijo opazovanje celote ali posameznega dela ter urijo natančno opazovanje 

in vidni spomin (Grginič, 2012). Aktivnosti vidnega zaznavanja naj bodo sestavni del 

didaktičnih iger, kot npr.: 

̶ labirinti ali povezovanje pik, 

̶ kopiranje vzorcev ali slik, 

̶ uganke o vidnih stvareh v razredu, 

̶ barvanje slike s pomočjo legende, 

̶ različne sestavljanke s črkami, vzorci, znaki ipd., 

̶ iskanje razlik ali podobnosti med dvema slikama, 

̶ iskanje določenih predmetov na sliki, 

̶ igra spomin, 

̶ iskanje črk, ki jih že poznajo, v revijah, knjigah, na raznih napisih ipd. 

 

 Slušno zaznavanje (fonološko zavedanje) 

V procesu opismenjevanja je temeljno otrokovo spoznanje, da govor vsebuje glasove, zato so 

zelo pomembne tudi ločene vaje glasovnega zavedanja. Preko njih spozna obstoj in naravo 

glasov. Glasove je nujno potrebno povezovati s črkami, preko katerih glasovi pridobivajo 

konkretno obliko. Ob začetnem opismenjevanju učenci razvijajo pozorno in natančno 

poslušanje, sledenje slušnim navodilom, slušno razločevanje dolžine besed, zlogov in glasov 

na različnih mestih v besedi ter slušno razčlenjevanje besed na zloge in glasove (Grginič, 2012). 

Tudi slušno zaznavanje razvijamo preko didaktičnih aktivnosti, kot so npr.: 

̶ aktivnosti z glasovi, zlogi in rimami (ploskanje ob štetju glasov ali zlogov, iskanje rim 

v otroških pesmicah ali izštevankah, odstranjevanje ali dodajanje glasov itd.),  

̶ abecedne igre (npr. tombola s črkami), 

̶ rajalne igre (npr. Abraham 'ma sedem sinov), 

̶ socialne igre (npr. Noč – dan, Konjiček, kdo te jaha, Telefončki). 

 

 Spretnosti pisanja 

Pri razvijanju spretnosti pisanja se osredotočamo na grafomotorične spretnosti, pri katerih 

sodelujeta tudi vidno zaznavanje in vidno-motorična koordinacija. Učencem je potrebno 

ponuditi najrazličnejše pripomočke in aktivnosti, kot so npr.: 

̶ aktivnosti pisanja, risanja, lepljenja, striženja, prepletanja, natikanja, gnetenja in 

oblikovanja; 

̶ uporaba različnih pisal, lepila, škarij, čopičev, papirja, slikovnega in reklamnega 

gradiva, plastelina, gline itd.; 

̶ izdelava lastnih učnih pripomočkov (izdelava denarja, nakupovalnega seznama, cenika, 

vstopnic itd. za simbolno igro, izdelava abecednega drevesa, izdelava iger, kot so 

spomin, domino ipd.); 

̶ kratki gibalni odmori za npr. raztezanje telesa ali razgibavanje prstov.  
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2.5.2. Smernice za pomoč staršem 

Šola in učitelj težko nadomestita primanjkljaje učencev iz manj spodbudnega okolja zaradi 

revščine, zato je v prvi vrsti pomembno, da učitelji vzpostavijo dober partnerski odnos s starši 

(Kavkler, 2001a). Starši teh otrok velikokrat nimajo dovolj znanj in tudi oni potrebujejo pomoč, 

kako zagotoviti podporo svojim otrokom – kako izboljšati otrokove brano-napisovalne 

spretnosti, kako jim pomagati pri domačih nalogah, kako motivirati otroke in ustvariti pozitivno 

družinsko okolje ipd. (The Institute for Public Policy & Economic Development, 2016). 

 

Pomembno je, da navežemo odnos in komunikacijo s starši že ob vstopu v šolo učenca iz manj 

spodbudnega okolja zaradi revščine in skupaj z njimi načrtujemo realne oblike pomoči pri 

začetnem učenju branja in pisanja, kot so npr.: 

̶ spodbujanje otroka k rednemu učenju in delanju domačih nalog; 

̶ pregled otrokovega šolskega dela (zapisov, domačih nalog ipd.); 

̶ spodbujanje otroka k branju (npr. branje staršem iz učbenikov) in branje staršev otroku; 

̶ redni obiski knjižnice; 

̶ opozarjanje na napise in reklame ob cesti ali v trgovini; 

̶ usmerjanje pozornosti na grafomotorične vidike pisanja (pravilna drža telesa in pisala, 

dovolj svetlobe, primeren prostor za delanje domače naloge ipd.); 

̶ spodbujanje k čečkanju, risanju in pisanju (npr. podpis na risbo, zapis nakupovalnega 

seznama, pisanje pisem). 

 

Kot učitelji ne smemo pozabiti na pomembnost naše vloge (Ferguson, 2017), zato moramo 

prisluhniti tako učencem iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine kot tudi njihovim staršem, 

ugotoviti, kje potrebujejo pomoč, in jim jo tudi nuditi (Kavkler, 2001a). Pri tem je pomembno, 

da (Ferguson, 2017): 

̶ se znebimo stereotipnih prepričanj o starših z nižjim SES (npr. da se manj zanimajo za 

otrokovo šolsko delo in so vanj manj vključeni); 

̶ se z začetkom šolanja otroka čim prej povežemo s starši in pri tem mi naredimo prvi 

korak (npr. prijazno začetno sporočilo učitelja staršem, obveščanje staršev o napredku); 

̶ povabimo in dodatno spodbudimo starše k udeležbi na različnih predavanjih, ki 

potekajo na šoli v času govorilnih ur; 

̶ se pogovarjamo o možnostih pomoči otroku v šoli ali doma (npr. pomoč vrstnika ali 

prostovoljca) in otroka vključujemo v različne aktivnosti; 

̶ se s starši redno pogovarjamo tudi o njihovih idejah, težavah in skrbeh ter o njihovih in 

otrokovih pričakovanjih. 

 

Sodelovanje staršev s šolo predstavlja odnos, ki podpira otroka v času začetnega izobraževanja. 

Na starše z nižjim SES je treba gledati pozitivno, jih dojemati kot pomemben vir pomoči pri 

otrokovem izobraževanju in z njimi vzpostaviti medsebojno zaupanje. Z rednim sodelovanjem 

in učiteljevimi spodbudami se bodo starši v šoli počutili bolj sproščeno in samozavestno (Elia, 

2015), poleg tega pa bodo s pomočjo in nasveti učitelja lažje pomagali svojim otrokom pri 

šolskem delu (Košak Babuder, 2010). 
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3. EMPIRIČNI DEL 

3.1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Učenci iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine imajo pogosto omejen dostop do izkušenj 

in priložnosti, s pomočjo katerih bi lahko razvili spretnosti (fonološko zavedanje, analizo glasov 

v besedah, grafomotorične spretnosti, pozornost, sposobnosti sledenja navodilom idr.), ki so 

pomembne za učenje pisanja (Kavkler, 2001a; Korat, 2005; Košak Babuder, 2011b). Izkušnje 

zajemajo dostopnost otrok do opismenjevalnih pripomočkov (npr. knjig, časopisov, revij, 

računalnika, različnih pisal) in izvajanje opismenjevalnih aktivnosti doma ali v vrtcu (npr. 

skupno branje otrok in staršev, obisk knjižnice, uporaba različnih pisal, petje pesmic) (Korat, 

2005). Mnoge družine ali vrtci tovrstne izkušnje otrokom omogočijo že v predšolskem obdobju, 

družine z nižjim SES pa pri tem pogosto omejuje njihovo finančno stanje in nižja pričakovanja 

staršev. Z različnimi opismenjevalnimi aktivnostmi se otroci iz manj spodbudnega okolja zaradi 

revščine po navadi srečajo šele ob vstopu v šolo, zato je pomembno, da jih šola že na začetku 

šolanja identificira in jim nudi različne programe pomoči (Košak Babuder, 2011a). S programi 

pomoči lahko prej omenjene spretnosti izboljšamo, predvsem pa v določeni meri nadoknadimo 

izpuščene izkušnje teh otrok. 

 

Mnoge raziskave (Abuya, Mutisya in Ngware, 2015; Aram in Levin, 2001; Fekonja Peklaj in 

Marjanovič Umek, 2011; Korat, 2005; Knaflič, 2002 in drugi) kažejo pomemben vpliv SES 

družine (kot tudi stopnje izobrazbe staršev) na razvoj pismenosti otrok. Zaradi pomembnosti 

specifičnih kognitivnih spretnosti (fonološkega zavedanja, vidnega zaznavanja) in spretnosti 

pisanja (grafomotoričnih spretnosti), ki jih učenci potrebujejo za uspešen razvoj pisanja, in ker 

je področje pisanja manj raziskano, želimo z magistrskim delom ugotoviti vpliv treninga za 

razvoj specifičnih kognitivnih spretnosti in spretnosti pisanja pri učenki iz manj spodbudnega 

okolja zaradi revščine, ki obiskuje 2. razred osnovne šole. Trening smo oblikovali na podlagi 

tistih predpogojev, kjer ima učenka, vključena vanj, največ težav. 

 

3.2. CILJI RAZISKOVALNEGA DELA 

Namen magistrskega dela je s treningom izboljšati napisovalne spretnosti pri izbrani učenki, ki 

prihaja iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine. Ob tem smo si zastavili naslednje cilje: 

 preveriti specifične kognitivne spretnosti (vidno-motorično koordinacija, vidno sledenje 

in vidna diskriminacija, fonološko zaznavanje), pomembne za pisanje, in spretnosti 

pisanja (grafomotorične spretnosti) pri izbrani učenki pred pričetkom treninga; 

 oblikovati in izvesti ciljno usmerjen trening za izboljšanje specifičnih kognitivnih 

spretnosti in spretnosti pisanja; 

 preveriti specifične kognitivne spretnosti (vidno-motorična koordinacija, vidno sledenje 

in vidna diskriminacija, fonološko zaznavanje), pomembne za pisanje, in spretnosti 

pisanja (grafomotoričnih spretnosti) pri izbrani učenki po zaključenem treningu; 

 preveriti vpliv treninga za razvoj napisovalnih spretnosti pri izbrani učenki; 

 oblikovati smernice za učitelje za pomoč učencem iz manj spodbudnega okolja zaradi 

revščine pri začetnem opismenjevanju. 

  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                                              Manca Cimperman, magistrsko delo 

34 

 

3.3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Na osnovi ciljev smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Kakšne so specifične kognitivne spretnosti, ki so pomembne za pisanje, in spretnosti pisanja 

izbrane učenke pred treningom? 

2. Kakšne so specifične kognitivne spretnosti, ki so pomembne za pisanje, in spretnosti pisanja 

izbrane učenke po izvedenem treningu? 

3. Kakšen je vpliv treninga za razvoj napisovalnih spretnosti pri izbrani učenki? 

 

3.4. METODE DELA 

V magistrskem delu smo uporabili kvalitativni raziskovalni pristop in metodo študije primera. 

 

3.4.1. Opis vzorca 

V vzorec smo vključili učenko, ki je v šolskem letu 2016/2017 obiskovala 2. razred osnovne 

šole. Učenka ima težave na področju pisanja in izhaja iz domačega manj spodbudnega okolja 

zaradi revščine. Pri izboru učenke smo sledili naslednjim kriterijem: za težave na področju 

pisanja smo upoštevali oceno učiteljice, pri opredelitvi družine, ki nudi manj spodbudno okolje 

zaradi revščine in ima nižji SES, smo upoštevali prejemanje regresirane prehrane v šoli in nižjo 

izobrazbeno strukturo staršev (od nedokončane osnovne šole do nižjega poklicnega ali 

poklicnega izobraževanja) (Košak Babuder, 2012). Oba učenkina starša imata poklicno 

izobrazbo, mama je brezposelna, oče pa je zaposlen. 

 

Učiteljica navaja, da učenka v primerjavi z vrstniki dosega podpovprečno raven na področju 

grafomotorike. Ima slabše razvite napisovalne spretnosti, kot so slabše grafomotorične 

spretnosti in slabše fonološko zavedanje. Z izvajanjem treninga pričakujemo izboljšanje 

specifičnih kognitivnih spretnosti, povezanih s pisanjem, in spretnosti pisanja, prav tako 

pričakujemo, da bo usmerjenost na področja, kjer ima učenka največ težav, vplivala na hitrejši 

napredek pri teh spretnostih. 

 

3.4.2. Instrumentarij 

3.4.2.1. Test razvoja sposobnosti – ACADIA 

Test ACADIA je standardiziran kanadski test, ki so ga leta 1972 izdelali avtorji Atkinson, 

Johnston in Lindsay. Namenjen je merjenju razvoja sposobnosti učencev (spoznavnih, 

motoričnih in kognitivnih), ki so pomembne za šolski uspeh. Celoten test vključuje 13 

podtestov, ki so med seboj neodvisni, vendar med seboj korelirajo kot celota. Če se rezultat 

učenca pri enem ali več podtestih nahaja dve ali več standardnih deviacij pod aritmetično 

sredino, se domneva, da ima učne težave. 

 

Test je namenjen učencem, starim od 6 let in 3 mesecev do 12 let in 3 mesecev, prvenstveno pa 

je namenjen v uporabo specialnim in rehabilitacijskim pedagogom ter drugim pedagogom 

(Novosel, 1989, v Košak Babuder, 2012). Preizkus je preveden tudi v slovenski jezik. 
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V raziskavi smo uporabili naslednje podteste: 

 Podtest 2 – vidno-motorična koordinacija in sposobnost sledenja. Podtest vsebuje 10 

nalog in preverja sposobnost koordinacije oko-roka ter kontrolo finih mišic. Naloge 

zahtevajo, da testiranec s pisalom sledi označeni poti med linijama ali da dokonča 

obliko. 

 Podtest 3 – vidna diskriminacija. Podtest vključuje 20 nalog in meri sposobnost hitrega 

prepoznavanja prikazane besede ali oblike med štirimi podobnimi. 

 Podtest 4 – risanje oblik. Podtest vključuje 20 nalog in meri sposobnost risanja oblik 

različnih težavnosti. 

 Podtest 5 – vidno pomnjenje. Podtest vključuje 10 nalog in meri sposobnost 

kratkoročno-vidnega pomnjenja slikovnega materiala. 

 Podtest 6 – slušno-vidna asociacija. Podtest vključuje 20 nalog in meri sposobnost 

slušno-vidne asociacije besed. 

 Podtest 12 – vidne asociacije. Podtest vsebuje 10 nalog in meri sposobnost vidne 

asociacije oblik in besed. 

 Podtest 13 – risanje slike. Podtest preverja sposobnost sledenja navodilom, vidno 

zaznavanje in orientacijo na papirju. Testiranec mora po prebranih ali slišanih navodilih 

narisati ustrezno risbo, na kateri so pomembni elementi hiša, človek in drevo. 

 

3.4.2.2. SNAP – Profil ocene posebnih potreb 

Preizkus SNAP sta izdelala avtorja Weedon in Reid. Namenjen je sistematičnemu in izčrpnemu 

pregledu otrokovih specifičnih učnih težav. Deluje kot pripomoček, ki omogoča zbiranje 

informacij o učencu. Te so pomembne za ugotavljanje morebitnih težav pri določenih 

spretnostih. Namenjen je učencem, starim od 5 do 14 let, uporabljajo pa ga lahko specialni in 

rehabilitacijski pedagogi, psihologi ter logopedi. Avtorice slovenske priredbe so M. Grobler, 

M. Košak Babuder, M. Lipec Stopar, L. Magajna, M. Ozbič in S. Pulec Lah (Center za 

psihodiagnostična sredstva, b.d.). 

 

V raziskavi smo uporabili naslednja preizkusa: 

 Preizkus 6 – časovno omejeno prepisovanje besedila. Preizkus preverja, koliko besed 

testiranec prepiše v 1 minuti. 

 Preizkus 15 – prilagajanje oči razdalji in vidno sledenje. Preizkus preverja premike 

testirančevih oči med sledenjem premikajoče točke. 

 

3.4.2.3. Test motenosti v branju in pisanju (T-MBP) 

Avtor Testa motenosti v branju in pisanju je Šali (1971). Namenjen je ugotavljanju težav ali 

motenj na področju branja in pisanja, torej odkrivanju otrok, pri katerih je večja verjetnost za 

pojavljanje tovrstnih motenj. Sama uporaba ni namenjena zgolj diagnosticiranju, saj moramo 

videti širši kontekst in rezultate tudi kvalitativno preučiti. K testu so podane orientacijske norme 

za 2. in 3. razred osemletne osnovne šole. Vključuje 12 različnih preizkusov (Šali, 1975). 

 

V raziskavi smo uporabili naslednja preizkusa: 

 Preizkus 6 – slušno razčlenjevanje. Preizkus preverja sposobnost določanja prvega in 

zadnjega glasu v besedah. 
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 Preizkus 7 – slušno razčlenjevanje (glaskovanje). Preizkus preverja sposobnost 

fonomatske analize oziroma glaskovanja. 

 

3.4.2.4. Narek in samostojni zapis 

Namen nareka in samostojnega zapisa je bil opazovanje grafomotoričnih spretnosti in 

specifičnih kognitivnih spretnosti – predvsem sposobnosti fonološkega zavedanja. Uporabili 

smo enostaven narek s krajšimi in znanimi besedami, primeren za 2. razred osnovne šole. Za 

samostojen zapis pa smo uporabili opis slike (na sliki žaba v rumeni obleki drži velik rumen 

dežnik z rdečo pentljo na ročaju, okoli nje letata kačji pastir in metulj). Učenka je najprej 2 

minuti opazovala sliko, nato pa je imela 5 minut časa, da zapiše nekaj o dani sliki. Uporabili 

smo nazorno sliko z elementi, ki naj bi jih učenka že poznala (npr. žaba, dežnik, pentlja, rumena 

barva, obleka). 

 

3.4.2.5. Anketni vprašalnik za učitelje 

Anketni vprašalnik za učitelje (glej Priloga 1) je bil oblikovan v namene raziskave. Vključuje 

vprašanje in triintrideset trditev zaprtega tipa. Vprašanje se nanaša na splošno oceno učenkine 

ravni razvitosti grafomotoričnih spretnosti v primerjavi z vrstniki, trditve pa se nanašajo na 

vidike pisanja, ki jih je učiteljica opazila pri učenki v razredu (grafomotorične spretnosti, odnos 

do pisanja, risanja in barvanja, grobomotorične spretnosti ter pozornost), in na sodelovanje 

učenkinih staršev s šolo. Trditve je učiteljica ovrednotila na petstopenjski lestvici (od ne drži 

do popolnoma drži). 

3.4.2.6. Anketni vprašalnik za starše 

Anketni vprašalnik za starše (glej Priloga 2), ki je bil oblikovan v raziskovalne namene, je 

razdeljen na dva dela. V prvem delu sprašujemo po podatkih o stopnji izobrazbe matere in očeta 

ter o njunem zaposlitvenem statusu. Drugi del vprašalnika pa je sestavljen iz petnajstih trditev, 

ki nam omogočajo vpogled v nekatere otrokove sposobnosti in aktivnosti, povezane s pisanjem, 

v predšolskem in šolskem obdobju. Starši so trditve ovrednotili na tristopenjski lestvici (od ne 

drži do popolnoma drži). 

 

3.4.3. Globalna ocena učenkinega funkcioniranja 

Učenka je v šolskem letu 2016/2017 obiskovala 2. razred osnovne šole. Rada hodi v šolo in ima 

rada živali. V odnosu je najprej zadržana, ko pa se sprosti, se hitro naveže na človeka in se rada 

pogovarja. V pogovoru upošteva temeljna načela vljudnega pogovora – počaka na besedo in 

posluša druge – ter sodeluje v pogovoru s smiselnimi prispevki. Po pogovoru z učiteljico smo 

izvedeli, da učenka zmore ohraniti pozornost pri poslušanju krajših besedil. Težave ima pri 

ohranjanju pozornosti pri poslušanju daljših besedil, posebej če le-ta vsebujejo učenki neznane 

besede, saj je njen obseg usvojenega besednjaka omejen. Učenka pri glasnem branju pravilno 

povezuje zloge, vendar besedila ne zmore samostojno obnoviti. Tudi odgovori na vprašanja o 

besedilu so po navadi napačni in ne zmore samostojno tvoriti odgovora v celem stavku.  
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Iz odgovorov staršev, ki so jih podali v vprašalniku za starše, smo izvedeli, da je učenka vrtec 

obiskovala le nekaj let. Pred vstopom v šolo ni znala napisati svojega imena, poznala je le nekaj 

črk in je bila nespretna pri striženju s škarjami. Za učenkino šolsko obdobje in spretnosti pisanja 

navajajo, da doma rada riše in barva ter ima svoje barvice. Domačo nalogo dela za mizo, vendar 

se pri tem zelo hitro utrudi. Njeni zvezki so urejeni in pisanje vadi vsak dan. S področja 

finomotoričnih spretnosti (ki so povezane s spretnostmi pisanja) smo izvedeli, da si učenka ne 

zna popolnoma sama zavezati vezalk, s področja opismenjevalnih aktivnosti s knjigami pa smo 

izvedeli, da si učenka delno rada ogleduje knjige in ni vpisana v občinsko knjižnico. 

 

Odgovori učiteljice, ki jih je podala v vprašalniku za učitelje, kažejo, da je učenkina raven 

razvitosti grafomotoričnih spretnosti podpovprečna v primerjavi z vrstniki. Učenka je po 

mnenju učiteljice med pisanjem pogosto napeta, pri tem ima le včasih neobičajno držo telesa in 

je le redko neustrezno oddaljena od zvezka. Med samim pisanjem se kmalu utrudi in hitro jo 

začne boleti roka. Pretirano obrača roko v zapestju, jo dviga in prestavlja, pisalo drži neustrezno 

in z njim močno pritiska na podlago. Učiteljica opaža, da ima učenka med pisanjem redko 

neustrezno postavljen list ali zvezek ter da le redko v njem izpušča strani. V 1. razredu je imela 

učenka težave s pisanjem in pomnjenjem črk, usvajala jih je počasneje kot vrstniki. Stanje se je 

v 2. razredu precej izboljšalo. Do pisanja in risanja ima včasih odpor, pogosteje pa kaže odpor 

do barvanja, pri čemer ima včasih težave pri barvanju do črte. Pogosto je nespretna pri uporabi 

orodij, kot so čopič, škarje in jedilni pribor, težave pa ima tudi pri trganju in prepogibanju 

papirja. Poleg težav na finomotoričnem področju pa ima težave tudi z grobomotoričnimi 

spretnostmi, kot so lovljenje in metanje žoge, skakanje in ohranjanje ravnotežja, na kar še 

dodatno vpliva njena prekomerna telesna teža. Učenka ima tudi težave s sledenjem navodilom, 

ki so podana ustno, z razumevanjem kompleksnih navodil in vzdrževanjem pozornosti. Učenka 

domače naloge dela redno, pri tem ji pomagajo tudi starši, ki sodelujejo z učiteljico in se redno 

udeležujejo govorilnih ur ter roditeljskih sestankov. 

 

Večino zgoraj omenjenih znakov slabše razvite grafomotorike smo opazili tudi na začetnem 

testiranju. Nekatere naše začetne ugotovitve pa se razlikujejo od učiteljičinih navedb – med 

preizkusi, ki zahtevajo pisanje, smo opazili, da je učenka držala pisalo ustrezno s triprstnim 

prijemom in je bila med samim pisanjem pretirano sklonjena nad zvezek. Pisala je počasi, ker 

je želela, da so črke lepo oblikovane. Počasno pisanje pri pisanju nareka in prepisa opaža tudi 

učiteljica. Opaža tudi, da pri nareku posameznih besed učenka pogosto izpušča črke, prepis pa 

zapiše brez večjih napak z upoštevanjem velike začetnice na začetku povedi in pike na koncu. 

Njena pisava je čitljiva. 

 

Ob koncu 1. razreda je učenka (delno) usvojila cilje, povezane z napisovalnimi spretnostmi. 

Uspešno je določala prvi in zadnji glas v besedi, položaj izbranega glasu v besedi ter pravilno 

je zlogovala besede. Pravilno in natančno je izvajala tudi grafomotorične vaje. Nekaj težav je 

imela le z glaskovanjem, saj je izpuščala in menjala glasove. Težave so se začele pojavljati in 

stopnjevati v 2. razredu. Prejemala je pomoč učiteljice v razredu in v okviru podaljšanega 

bivanja, v katerega ni bila vsakodnevno vključena. Učiteljica in šolska specialna pedagoginja 

sta enakega mnenja, da bi deklici pomoč pri začetnem opismenjevanju zelo koristila. 
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3.4.4. Trening za razvoj napisovalnih spretnosti 

Namen specifično oblikovanega treninga za razvoj napisovalnih spretnosti je osvetliti problem 

napisovalnih spretnosti učenke iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine in prikaz možnosti 

izboljšanja specifičnih kognitivnih spretnosti, povezanih s pisanjem, ter spretnosti pisanja. 

Napisovalne spretnosti so tesno povezane z učnim uspehom, ki lahko močno vpliva na to 

skupino učencev. 

 

Na podlagi zbranih informacij sem se odločila, da bom v trening vključila dejavnosti za razvoj 

grafomotoričnih spretnosti in fonološkega zavedanja, ki so ključne za pisanje in kjer ima učenka 

največ težav. Pri razvoju grafomotoričnih spretnosti sem si postavila naslednje cilje: 

̶ Učenka je pri izvajanju aktivnosti, ki zahtevajo pisanje, pozorna na držo telesa. 

̶ Učenkina roka je med uporabo pisala sproščena. 

̶ Učenka s pisalom natančno sledi različnim linijam. 

̶ Učenka z očmi sledi premikanju predmeta. 

 

Cilje pa sem si postavila tudi pri razvijanju fonološkega zavedanja: 

̶ Učenka prepozna, ali sta izgovorjena glasova enaka ali ne. 

̶ Učenka prepozna, ali sta izgovorjeni glasovno podobni besedi enaki ali ne. 

̶ Učenka danim besedam pravilno določi prvi glas. 

̶ Učenka danim besedam pravilno določi glas na določenem mestu v besedi. 

̶ Učenka danim besedam pravilno določi zadnji glas. 

̶ Učenka prepozna število glasov v besedah. 

̶ Učenka dane besede pravilno glaskuje. 

 

3.4.4.1. Načrt izvedbe treninga 

Srečanja z učenko so potekala na šoli dvakrat tedensko po eno šolsko uro. Celoten trening je 

trajal dva meseca, od sredine aprila do sredine junija, torej 8 tednov, kar pomeni skupno 16 

srečanj. Pred pričetkom treninga so mi rezultati začetnega testiranja, vprašalnika za učitelje in 

starše ter pogovor z učiteljico pomagali pri izbiri specifičnih področij, pomembnih za pisanje, 

kjer ima učenka največ težav. Na podlagi teh področij sem oblikovala cilje in same aktivnosti 

treninga. Pri oblikovanju treninga, torej pri izbiri strategij poučevanja ter idejah za materiale, 

pripomočke in dejavnosti, sem si pomagala z ugotovitvami podobnih treningov in izbrano 

literaturo (npr. Grginič, 2005; Zrimšek, 2003; Žerdin, 2003). 

 

Pred začetkom treninga sem učenki priskrbela mapo, v katero je shranjevala delovne liste. Pri 

grafomotoričnih vajah smo se osredotočili na to, da je učenka usvajala poteze od enostavnih do 

bolj zahtevnih in od grobih gibov risanja potez do drobnih gibov s pisalom. Na vsakem srečanju 

sem bila pozorna na to, da je učenka med pisanjem pravilno sedela in da s pisalom ni preveč 

pritiskala na podlago. S pomočjo grafomotoričnih vaj sem razvijala tudi vidno-motorično 

koordinacijo in sposobnost vidnega sledenja. Ker sem vajam fonološkega zavedanja namenila 

le polovico osrednjega dela ure, sem se bolj osredotočila na zaznavanje glasov znotraj besede, 

na prve in zadnje glasove ter samo razčlenjevanje besed na glasove. Na fonološko zavedanje 

sem se osredotočila zato, da bi se učenka bolj zavedala glasov, ki sestavljajo besede, in tako 

pravilneje zapisovala besede.  
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Poleg doseganja zastavljenih ciljev treninga, sem si prizadevala, da bi učenka razvila 

pozitivnejši odnos do pisalnih aktivnosti in da bi s pomočjo treninga hitreje napredovala pri 

aktivnostih, povezanih s pisanjem, ki jih je učiteljica izvajala med poukom v razredu. 

 

3.4.4.2. Sestava treninga 

Vsako srečanje je bilo sestavljeno iz treh delov – uvodnega, osrednjega in zaključnega dela. 

Posamezna ura je bila vnaprej načrtovana tako, da je bila namenjena ponovitvi že naučenega in 

nadgradnji aktivnosti prejšnjih srečanj. Zaradi šibke motivacije za izvajanje dejavnosti sem 

uvedla nagrajevanje z nalepkami za vsako uro dobrega sodelovanja. 

 

Uvodni del učne ure je potekal približno 10 minut. Za bolj sproščeno vzdušje sva se z učenko 

najprej na kratko pogovorili o vsakdanjih stvareh. Zatem sva z različnimi vajami ponovili 

potezo, ki sva jo obravnavali na prejšnjem srečanju. Ob koncu uvodnega dela so sledile še vaje 

vidnega sledenja. 

 

Osrednjemu delu učne ure sem namenila približno 30 minut. V tem delu ure je učenka izvajala 

grafomotorične vaje in vaje fonološkega zavedanja. Na prvem srečanju sva se z učenko 

pogovarjali o pisanju – kako bi sama ocenila svoje pisanje, kakšna je pravilna drža telesa, roke 

in pisala med pisanjem ipd. Na vseh srečanjih sem bila pozorna na te vidike grafomotoričnih 

sposobnosti. Učenko sem nanje opozarjala med izvajanjem različnih pisalnih aktivnosti. Skozi 

celoten trening je učenka vadila risanje potez, ki sestavljajo črke. Vsaki potezi sva namenili tri 

srečanja, na katerih je poteze vadila na različne načine. Poteze sva obravnavali od enostavnejših 

do bolj zahtevnih in od velikih do bolj drobnih finih gibov s pisalom. Po obravnavi vsake poteze 

sva se z učenko pogovorili, katere črke vsebujejo posamezne poteze. Zadnja štiri srečanja sva 

namenili ponovitvi vseh naučenih potez z vajami sledenja potezam in kopiranja vzorcev. 

Grafomotorične vaje sem pridobila iz različnih virov: Spoznaj pisanje na zabaven način (2015), 

Predvježbe pisanja (Philipps, 1996), Svet besed: učbenik za slovenščino v 1. razredu devetletne 

osnovne šole (Porenta in Šalehar, 2003), delovni zvezki ABC 1: poslušamo – govorimo, pišemo 

– beremo (Pečjak, Kozinc in Justin, 2002; Pečjak, Grginič in Justin, 2003; Grginič, 2008; 

Grginič, 2009). Z grafomotoričnimi vajami sem razvijala tudi sposobnost vidnega sledenja in 

vidno-motorično koordinacijo. V osrednjem delu učne ure sem razvijala učenkino sposobnost 

fonološkega zavedanja z različnimi vajami, ki smo jih pridobili iz različnih virov: Didaktična 

igra in razvoj nekaterih psihičnih funkcij pri opismenjevanju: priročnik z vajami za 1. in 2. 

razred osnovne šole (Pečjak, 1994), Motnje v razvoju jezika, branja in pisanja: kako jih 

odkrivamo in odpravljamo (Žerdin, 2003), delovni zvezki ABC 1: poslušamo – govorim, pišemo 

– beremo (Pečjak idr., 2002; Grginič, 2008). Z vajami za razvijanje fonološkega zavedanja sem 

pričela na drugem srečanju. Začela sem s prikazom, da so besede sestavljene iz črk in glasov, 

nadaljevala pa z različnimi vajami prepoznavanja glasov v besedah in glaskovanja. Na zadnjih 

treh srečanjih sem v osrednji del učne ure vključila tudi učenje uspešnega in hitrejšega 

prepisovanja (prepisovanje po dve krajši besedi ali po eno daljšo), s katerim sem razvijala vidno 

sledenje in sposobnost glaskovanja. 

 

Zaključni del učne ure je poteka približno 5 minut. Namenila sem ga kratkim vajam za 

pozornost in vidno sledenje ter evalvaciji ure – učenka je imela možnost izraziti, katera 

aktivnost ji je bila najbolj in katera najmanj všeč. Ocenila je tudi svoje sodelovanje pri uri, 

skupaj pa sva analizirali, ali si zasluži nalepko. 
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3.4.4.3. Uporabljene strategije in metode dela ter pripomočki 

 Grafomotorične spretnosti 

Osnove pisanja 

Z učenko sva se na prvem srečanju s pomočjo sličic pogovorili o osnovah pisanja – drži telesa 

in pisala, položaju rok in nog ter lista ali zvezka. Sličice so predstavljale pravilne in napačne 

položaje ter drže med pisanjem. Učenka je sličice med seboj primerjala in ugotavljala, na kateri 

je pravilen položaj oziroma drža med pisanjem. Neustrezno je prečrtala. Učenko sem 

spodbudila, da preizkusi vse drže pisala, ki so na sličicah, in ugotovi, s katerim najlažje piše. 

Vedela je, kako se med pisanjem ustrezno sedi in kakšen je pravilen prijem pisala. Med urami 

samega treninga sem jo morala večkrat opozarjati na držo telesa na sledeče različne načine: 

̶ besedno opozorilo, da naj pazi, kako sedi; 

̶ besedno opozorilo in dotik, pri katerem sem ji glavo ali rame nežno potisnila nazaj; 

̶ dotik, pri katerem sem ji glavo in rame nežno potisnila nazaj; 

̶ klic po imenu in preusmeritev učenkine pozornosti v mojo pravilno držo.  

 

Poteze kot sestavni deli črk 

Večina grafomotoričnih vaj se osredotoča na različne poteze, ki sestavljajo črke. Otrok se potez 

začne zavedati preko različnih otroških iger (npr. tek v krogu, preskakovanje), ob vstopu v šolo 

pa je pomembno, da otrok poteze spoznava preko velikih in majhnih gibov. Veliki gibi (npr. 

risanje po zraku ali na tablo) ga bodo vodili k zavedanju potez in stabilnosti roke v zapestju 

(Žerdin, 2003). Tudi sama sem se pri treningu osredotočila na to, da sem z učenko poteze 

obravnavala od velikih grobih gibov, preko malo manjših, do drobnih finih gibov s pisalom. 

Grafomotorične vaje so sestavljale naslednje poteze (v tem vrstnem redu smo jih tudi 

obravnavali): 

̶ okrogla; 

̶ lok; 

̶ vijuga; 

̶ ravna; 

̶ zanka; 

̶ sledenje potezam in kopiranje vzorcev. 

 

Začela sem z obravnavo krivih črt, saj so manj zahtevne od ravnih črt. Vsako izmed potez sem 

obravnavala po enakih korakih. Začela sem tako, da sem učenki na tablo narisala potezo in pri 

tem ugotavljala, ali učenka potezo prepozna, jo zna poimenovati. Zatem je imela nalogo, da 

enako potezo poišče v igralnici, kjer je trening potekal. Po potrebi sem ji pri iskanju pomagala 

in jo usmerjala. Ko jo je našla, je z roko obrisala potezo. Sledilo je nakazovanje potez z velikimi 

gibi rok, risanje potez na tablo in sledenje potezam z očmi. 

 

Preko velikih gibov sem prešla na bolj drobne – ko je učenka usvojila velike gibe potez, je 

poteze risala še s prstom na mizo. Pri risanju na mizo sem ji pomagala s postavitvijo drobnih 

predmetov (glej Slika 1), okoli katerih je risala različne poteze. Za zaključek obravnave pa je 

posamezne poteze utrjevala še z drobnimi gibi s pisalom, pri nalogah tipa papir–svinčnik 

(primeri nalog v Prilogi 3). Pri obravnavi vsake poteze sva se z učenko s pomočjo kartončka z 

malimi in velikimi pisanimi črkami pogovorili tudi o tem, katere črke vsebujejo posamezne 
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poteze (glej Slika 2). O potezah velikih pisanih črk sva govorili na zadnjih srečanjih, ker so jih 

pri pouku začeli obravnavati kasneje. Po obravnavi vseh potez sem zadnja štiri srečanja 

namenila sledenju potezam in kopiranju vzorcev (primeri nalog v Prilogi 4). 

 

 

 

Slika 1: Primer risanja vijuge s prstom na mizo s pomočjo predmetov. 

 

 

 

Slika 2: Kartonček z malimi in velikimi pisanimi črkami. 

 

 

Druge vaje za vidno sledenje 

Vidno sledenje sem razvijala z grafomotoričnimi vajami, poleg le-teh pa sem uporabila tudi 

druge načine: 

̶ sledenje nalepki na kazalcu z očmi, medtem ko kazalec premikamo levo in desno, gor 

in dol, v krogih in ležečih osmicah; 

̶ reševanje labirintov; 

̶ povezovanje pik. 
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 Fonološko zavedanje 

Razčlenjevanje ali razstavljanje besed na glasove je za pisanje zelo pomembno. Za otrokovo 

začetno opismenjevanje je ključno zavedanje, da je beseda sestavljena iz manjših delov – 

zlogov in glasov (Žerdin, 2003). Za razvijanje fonološkega zavedanja smo uporabili vaje 

različnih tipov. 

 

Vaje slušnega tipa 

Za razvijanje fonološkega zavedanja sem uporabila naslednje vaje slušnega tipa: 

̶ določanje glasov na različnih mestih izrečene besede; 

̶ določanje število glasov s ploskanjem; 

̶ razločevanje glasov v parih (npr. ali sta glasova a–a enaka ali ne); 

̶ slušno prepoznavanje glasu, po katerem se besedi razlikujeta; 

̶ glaskovanje izrečene besede. 

 

Vaje tipa papir–svinčnik 

Za razvijanje fonološkega zavedanja sem uporabila tudi vaje tipa papir – svinčnik, saj je tako 

učenka glas lahko povezala z grafemom (črko). Uporabila sem naslednje vaje tipa papir–

svinčnik (glej tudi Priloga 5): 

̶ iskanje parov med sličicami, katerih besedna poimenovanja se začnejo na enak prvi ali 

zadnji glas, in povezava teh sličic; 

̶ reševanje križank z glasnim glaskovanjem besed; 

̶ štetje in označevanje števila glasov s pikami; 

̶ poimenovanje sličice in prepoznavanje črke, ki jo vsebuje besedno poimenovanje 

sličice, v množici danih črk (ob tem mora črko povezati z glasom).  

 

Vaje s konkretnim materialom 

Za določanje prvega in zadnjega glasu v besedah smo uporabili igro Domino s sličicami 

(Porenta in Šalehar, 2003). Cilj igre je bil najti sličico v svojem kupu, katere besedno 

poimenovanje se začne ali konča na enak glas kot besedno poimenovanje za eno izmed dveh 

sličic na kartici, ki so bile položene na mizi. Ko smo sličico našli, smo glasno poimenovali tako 

sličico s kartice na mizi kot sličico s kartice s svojega kupčka, nato pa glasno izrekli prvi 

oziroma zadnji glas, ki smo ga iskali. 

 

 

 

Slika 3: Igra Domino s sličicami (primer iskanja zadnjega glasu v besedi). 
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Konkreten material smo uporabili tudi pri razčlenjevanju besed na glasove. Učenki sem na 

konkreten način predstavila, da so besede sestavljene iz glasov in da ima vsaka črka svoj glas. 

To sem ji ponazorila s pomočjo vaje, ki jo v svoji knjigi predstavlja T. Žerdin (2003): 

1. Na mizo sem prilepila trak, nad trak pa postavila črke. 

2. Učenka je postavila prst na začetek traku pod prvo črko. Oblikovala sem prvi glas, 

učenka pa ga je ponovila za mano. Vprašala sem jo, na katerem mestu stoji ta glas. 

3. Skupaj sva ponovili prvi glas, učenkin prst pa sem premaknila do naslednjega glasu. 

Skupaj sva ga izgovorili. Enako sva nadaljevali za identifikacijo naslednjih glasov. 

4. Učenka je preštela glasove v besedi, jih izgovorila v zaporedju in izgovorila celotno 

besedo. 

 

 

 

Slika 4: Prikaz razčlenitve besede MIZA. 

 

 

Druga vaja razčlenjevanja besed na glasove je potekala tako, da je učenka imela na listkih 

zapisane različne besede. Najprej je besedo prebrala, nato pa jo razrezala na črke in vsakič, ko 

je črko odrezala, ji je določila glas. Črke je med seboj pomešala, nato pa je morala besedo 

sestaviti nazaj. To je naredila tako, da je ob postavljanju črk v pravilno zaporedje besedo 

glaskovala. Na koncu je besedo ponovno prebrala, da je preverila, če jo je sestavila pravilno. 

Pri tem je urila tudi glasovno sintezo, ki je bolj značilna za branje. 

 

 

  

Slika 5: Primer glasovne analize in sinteze besede BALON. 

  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                                              Manca Cimperman, magistrsko delo 

44 

 

3.4.5. Opis poteka raziskave 

Trening je potekal od aprila do junija 2017. Pred izvedbo treninga smo vodstvu šole in šolski 

svetovalni službi pojasnili namen raziskave. Pred samim pričetkom treninga smo od učiteljic 2. 

razreda pridobili podatek o tem, kateri učenci prejemajo regresirano prehrano v šoli in imajo 

težave na področju pisanja. Zatem smo zbrali pisna soglasja staršev učencev za sodelovanje v 

raziskavi. Starše smo tudi prosili, da rešijo kratek vprašalnik, ki je vključeval vprašanje o 

njihovi stopnji izobrazbe, zaposlitvenem statusu in trditve z vpogledom v nekatere otrokove 

sposobnosti in aktivnosti, povezane s pisanjem, v predšolskem in šolskem obdobju. Po pregledu 

teh vprašalnikov smo izbrali učenko, ki je ustrezala danim kriterijem. Njena učiteljica je prav 

tako rešila vprašalnik, ki pa nam je bil v pomoč pri prepoznavanju področij, pomembnih za 

razvoj pisanja, kjer ima izbrana učenka težave. 

 

Pred in po izvedbi treninga za razvoj napisovalnih spretnosti smo preverili učenkine specifične 

kognitivne spretnosti, pomembne za pisanje, in spretnosti pisanja z izbranimi podtesti testa 

ACADIA in testa SNAP ter preizkusi iz Testa motenosti v branju in pisanju. Grafomotorične 

in specifične kognitivne spretnosti smo preverjali tudi z narekom in samostojnim zapisom. Za 

izvedbo vseh preizkusov smo pred in po treningu potrebovali eno uro. Po izvedenem treningu 

smo primerjali rezultate preizkusov, dobljene pred in po treningu. Tako smo preverili učenkin 

napredek na izbranih področjih ter učinkovitost treninga. 

 

3.4.6. Obdelava podatkov 

S pomočjo dobljenih rezultatov na posameznih preizkusih ter informacij, pridobljenih s 

pomočjo vprašalnikov za starše in učitelje, smo oblikovali ciljno usmerjen trening. Po 

izvedenem treningu smo primerjali rezultate preizkusov, dobljene pred in po treningu. Tako 

smo ugotovili, ali je pri izbrani učenki prišlo do napredka na področju specifičnih kognitivnih 

spretnosti in spretnosti pisanja. Na ta način smo preverili učinkovitost treninga. Podatke smo 

kvantitativno in kvalitativno obdelali ter prikazali tabelarično in opisno. 
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3.5. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

3.5.1. Rezultati in interpretacija rezultatov začetnega in končnega 

testiranja 

3.5.1.1. Rezultati preverjanja sposobnosti in spretnosti s podtesti testa ACADIA 

Tabela 2: Začetni in končni rezultati na podtestih testa ACADIA. 

 ZAČETNO TESTIRANJE KONČNO TESTIRANJE 

Podtest 
Dobljene 

točke 

Standardizirane 

točke 

Dobljene 

točke 

Standardizirane 

točke 

Vidno motorična 

koordinacija in 

sposobnost sledenja 

2 35 5 40 

Vidna diskriminacija 14 48 18 59 

Risanje oblik 4 39 5 41 

Vidno pomnjenje 16 63 18 68 

Slušno-vidna asociacija 14 50 18 61 

Vidne asociacije 14 61 13 59 

Risanje slike 12 37 9 23 

 

 

Pri vsakem podtestu je možnih 20 točk. Točke posameznega podtesta se glede na starost 

pretvorijo v standardizirane točke. Te imajo vrednost aritmetične sredine 50 in vrednost 

standardne deviacije 10. Če standardizirane točke učenca odstopajo navzdol za dve ali več 

standardnih deviacij od povprečja, potem ima učenec na tem področju izrazitejše težave. 

 

Iz Tabele 2 je razvidno, da na začetnem testiranju učenkine standardizirane točke pri nobenem 

izmed podtestov ne odstopajo navzdol za dve ali več standardni deviaciji od povprečja. Najnižje 

število točk je dosegla pri podtestih Vidno-motorična koordinacija in sposobnost sledenja (35 

stand. točk), Risanje slike (37 stand. točk) in Risanje oblik (39 stand. točk), pri katerih se 

rezultati gibljejo v razponu 1–2 standardni deviaciji pod povprečjem. Najnižji rezultat je 

dosegla pri podtestu Vidno-motorična koordinacija in sposobnost sledenja, kjer je bila pri 

reševanju nalog napeta in s pisalom je močno pritiskala na podlago. Težave je skušala premagati 

z obračanjem lista, kljub navodilu, da tega ne sme. Pri podtestu Risanje slike je bila zelo hitra 

in nenatačna, opaziti pa je bilo, da se ne trudi. Pri reševanju vseh podtestov testa ACADIA je 

imela napeto telo in roko. Roko je tudi pretirano obračala v zapestju, jo dvigala in prestavljala. 

 

Učenka je na začetnem testiranju najboljše rezultate dosegla pri naslednjih podtestih: Vidno 

pomnjenje (63 stand. točk) in Vidne asociacije (61 stand. točk), pri katerih se rezultati gibljejo 

v razponu 1–2 standardni deviaciji nad povprečjem. 

 

Na končnem testiranju je učenka najbolj izboljšala rezultat na podtestih Vidna diskriminacija 

(59 stand. točk) in Slušno-vidna asociacija (61 stand. točk), nekoliko je izboljšala rezultat na 

podtestih Vidno-motorična koordinacija in sposobnost sledenja (40 stand. točk), Risanje oblik 

(41 stand. točk) in Vidno pomnjenje (68 stand. točk), končni rezultat pa je bil slabši pri podtestih 
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Vidne asociacije (59 stand. točk) in Risanje slike (23 stand. točk), pri katerem je bil rezultat več 

kot 2 standardni deviaciji pod povprečjem. 

 

Največji napredek se je pokazal na področju vidnega zaznavanja. Trening se sicer ni prvotno 

osredotočal na vidno zaznavanje, vendar je vseeno vseboval tudi vaje za vidno sledenje in 

grafomotorične vaje, preko katerih smo se posredno osredotočali tudi na področje vidnega 

zaznavanja. 

 

Trening je omogočil majhen napredek na področju spretnosti pisanja oziroma vidno-motorični 

koordinaciji in sposobnosti sledenja liniji. Tega lahko pripišemo mnogim grafomotoričnim 

vajam in vajam za razvijanje vidnega sledenja. Z bolj intenzivno obravnavo bi lahko dosegli 

pozitivnejše učinke na področju spretnosti pisanja, kar so v raziskavah potrdili tudi različni 

avtorji (Peterson in Nelson, 2003; Schultz-Krohn, Boener in Phelan, 2008; Ratzon, Efraim in 

Bart, 2007).  

 

Zelo nizek rezultat je učenka dosegla pri podtestu Risanje slike, kljub temu, da je trening 

vseboval risanje različnih oblik, risanje potez po navodilih itd. Podpovprečen rezultat bi lahko 

pripisali šibki motivaciji za risanje slike. Tako kot na začetnem testiranju je bilo tudi na 

končnem moč opaziti, da se učenka ne trudi. Izdelek je narisala hitro in bila z njim tudi hitro 

zadovoljna. Učenkino šibko motivacijo za risanje je izpostavila učiteljica v vprašalniku, prav 

tako pa je bila njena motivacija šibka tudi na samem treningu. M. Grginič (2005) izrazito 

poudarja pomen motivacije pri začetnem opismenjevanju, saj je ta ključna za razvijanje 

pozitivnega odnosa do pisanja in risanja. Da bi dvignili učenkino motivacijo, smo uvedli 

nagrajevanje z nalepkami, ki je pripomoglo k učenkinemu zavzetnejšemu sodelovanju pri 

aktivnostih. 

 

3.5.1.2. Rezultati preverjanja sposobnosti in spretnosti s podtesti testa SNAP 

Tabela 3: Začetni in končni rezultati na podtestih testa SNAP. 

 ZAČETNO 

TESTIRANJE 

KONČNO 

TESTIRANJE Podtest 

 Število pravilno prepisanih besed v 1 min 

Časovno omejeno prepisovanje besedila 5 10 

 Brez težav/malo težav/veliko težav 

Prilagajanje oči razdalji in vidno sledenje veliko težav veliko težav 

 

 

Iz rezultatov v Tabeli 3 je razvidno, da je učenka pri podtestu Časovno omejeno prepisovanje 

besedila na začetnem testiranju v eni minuti pravilno prepisala 5 besed. V povprečju otroci 

konec drugega razreda pravilno prepišejo 10 besed, tako da je učenka na začetnem testiranju 

pri tem podtestu dosegla podpovprečen rezultat. Na končnem testiranju pa je svoj rezultat precej 

izboljšala. V eni minuti je pravilno prepisala 10 besed. Napredek lahko pripišemo 

grafomotoričnim vajam, vajam vidnega sledenja ter vajam uspešnega in hitrejšega 

prepisovanja, ki smo jih izvajali na treningu, pa tudi pisalnim aktivnostim v času pouka (npr. 

prepisovanje s table). Na začetku testiranja je učenka daljše besede prepisovala po posameznih 

črkah, na treningu pa smo urili prepisovanje po celih besedah, kar je upoštevala tudi na 

končnem testiranju.  
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Pri podtestu Prilagajanje oči razdalji in vidno sledenje je na začetnem in končnem testiranju 

imela veliko težav. Na obeh testiranjih je imela težave z očesnim sledenjem premikajočemu se 

svinčniku in težave pri premikanju pogleda z enega svinčnika na drugega (oči se niso tekoče 

premikale levo in desno). Učenka pa je na obeh testiranjih uspešno z očmi sledila svinčniku, ki 

se je premikal proti njenemu nosu, tako da je dosegla popolno škiljenje. Napredek na področju 

sledenja z očmi premikajočemu se predmetu ni bil zaznan, čeprav je trening zajemal veliko vaj 

za razvijanje vidnega sledenja. 

 

3.5.1.3. Rezultati preverjanja sposobnosti in spretnosti s podtesti Testa motenosti v 

branju in pisanju (T-MBP) 

Tabela 4: Začetni in končni rezultati na podtestih T-MBP. 

 Največje 

možno 

število 

napak 

podtesta 

ZAČETNO 

TESTIRANJE 

KONČNO 

TESTIRANJE 

Podtest Število napak Število napak 

  prvi glas zadnji glas prvi glas zadnji glas 

Slušno razčlenjevanje 24 0 11 0 0 

Slušno razčlenjevanje 

– glaskovanje 
12 8 3 

 

 

Rezultati v Tabeli 4 kažejo število napak, ki jih je učenka naredila pri posamezni preizkušnji na 

začetnem in končnem testiranju. Na začetnem testiranju je naredila pri obeh preizkusih več 

napak kot pri končnem testiranju. Največ napak (11) je naredila pri podtestu Slušno 

razčlenjevanje – določanje zadnjega glasu, prav tako pa je veliko napak (8) naredila pri podtestu 

Slušno razčlenjevanje – glaskovanje. Na končnem testiranju se je pri obeh podtestih število 

napak precej zmanjšalo. Pri podtestu Slušno razčlenjevanje ni naredila nobene napake, pri 

podtestu Slušno razčlenjevanje – glaskovanje pa le 3 napake. 

 

Trening je omogočil velik napredek na področju fonološkega zavedanja, kar lahko pripišemo 

različnim vajam fonološkega zavedanja tekom treninga. Učenka je predvsem izboljšala slušno 

razčlenjevanje, torej določanje glasov na različnih mestih v besedah in razčlenjevanje besed na 

glasove. Pri določanju zadnjega glasu v besedi si je pomagala s strategijo ponovne tišje izreke 

besede. Pred pričetkom treninga in med samim treningom smo lahko opazili učenkine slabše 

razvite fonološke procese, kar za učence iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine potrjuje 

tudi B. Jurišić (2000). Razvoj fonološkega zavedanja poteka po določenih zakonitostih, razvoj 

pa je odvisen tudi od vzpodbud in podpore staršev oziroma koliko in kakšne opismenjevalne 

aktivnosti se dogajajo znotraj družine (Pečjak, 2010). 
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3.5.1.4. Narek in samostojni zapis 

Začetno in končno testiranje je vsebovalo tudi preverjanje učenkinega zapisa po nareku in 

samostojen zapis. Pri tem se je opazovalo in ocenjevalo tudi njeno držo telesa, roke in pisala. 

 

 

 

Slika 6: Učenkin zapis nareka pred začetkom izvajanja treninga. 

 

 

Slika 6 prikazuje učenkin zapis po nareku pred začetkom izvajanja treninga. V začetnem 

testiranju je učenka pri zapisu po nareku naredila 8 napak: neupoštevanje velike začetnice na 

začetku povedi, izpuščanje črk (npr. sojo namesto svojo, jezn namesto jezen), dodajanje črk (va 

namesto v), zamenjava črk (žoga namesto žogo) in združevanje besed (npr. vasobi namesto v 

sobi, zelojezn namesto zelo jezen). Narek je pisala počasi, ker se je trudila, da so črke lepo 

oblikovane. Po zapisu dveh povedi je bila vidno zelo utrujena, zato smo z narekom prenehali. 

Njena telesna drža je bila neustrezna, roka pa je bila napeta, v zapestju jo je pretirano obračala, 

dvigala in prestavljala. Pisava je bila urejena in čitljiva. 

 

 

 

Slika 7: Učenkin zapis nareka po izvedenem treningu. 

 

 

Slika 7 nam ponazarja učenkin zapis nareka po izvedenem treningu. Učenka je ob končnem 

testiranju pri zapisu po nareku naredila 5 napak: izpuščanje črk (jezn namesto jezen), zamenjava 

črk (npr. svajo namesto svojo, žoga namesto žogo, zoto namesto zato), združevanje besed 

(zelojezn namesto zelo jezen) in nepopolne črke (manjka pika nad črko i). Učenka je na 

končnem testiranju narek pisala hitreje kot na začetnem testiranju in ni bila tako utrujena. Bila 

je bolj pozorna na držo telesa, vseeno pa je bila med pisanjem napeta, močno je držala pisalo 

in neustrezno premikala zapestje. Pisava je bila manj urejena, vendar čitljiva.  
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Slika 8: Učenkin samostojen zapis pred začetkom izvajanja treninga. 

 

 

Slika 8 predstavlja učenkin samostojen zapis (opis slike) pred začetkom izvajanja treninga. V 

zapisu se pojavljajo naslednje napake: neupoštevanje velike začetnice na začetku povedi, 

izpuščanje črk (npr. ma namesto ima, ubeko namesto obleko), dodajanje črk (metulej namesto 

metulj), zamenjava črk (npr. dižnik namesto dežnik, ubeko namesto obleko, rumena namesto 

rumeno), združevanje besed (madižnik namesto ima dežnik) in slovnično nepravilna 

oblikovanost povedi. Učenka je sliko opisala z eno nesmiselno povedjo, v katero je nanizala 

posamezne besede, ki predstavljajo izbrano sliko. Ob dodatni spodbudi, naj še kaj zapiše, je 

zapisala le še metulej. Njeni drži telesa in roke sta bili neustrezni. 

 

 

 

Slika 9: Učenkin samostojen zapis po izvedenem treningu. 

 

 

Slika 9 prikazuje učenkin samostojen zapis (opis slike) po izvedenem treningu. V zapisu se 

pojavljajo naslednje napake: zamenjava črk (dižnik namesto dežnik) in nesmiselno dodana 

beseda metulj na koncu povedi. Učenka je ponovno sliko opisala z eno povedjo, katere začetek 

je smiseln. Ob spodbudah ni želela napisati ničesar več. Učenka je pazila na držo telesa, drža 

roke pa je bila neustrezna. 

 

Primerjava narekovanega zapisa ob začetnem testiranju z narekovanim zapisom ob končnem 

testiranju kaže, da je učenka ob končnem testiranju naredila manjše število napak: na začetku 

vsake povedi je zapisala veliko začetnico, pravilno je zapisala besedo svojo in besedi v sobi. V 

nareku se še vedno kažejo napake šibkejšega fonološkega zavedanja (združevanje besed), kar 

pa lahko deloma pripišemo tudi slabši slušni pozornosti. 

 

Primerjava samostojnega zapisa ob začetnem testiranju s samostojnim zapisom ob končnem 

testiranju pa nam kaže, da je bila učenka bolj pozorna na zapis velike začetnice na začetku 

povedi, poved je oblikovala smiselneje ter pravilno je zapisala besede ima in metulj. Učenkin 

samostojen zapis težko bolj poglobljeno analiziramo, saj je prekratek, pri pouku pa se bolj 

osredotočajo na prepis in narek. Učenka pisanja še ni avtomatizirala, zato težko preusmeri svojo 

pozornost iz motoričnega procesiranja pisanja na to, kar želi napisati (Graham in Weintraub, 

1996, v Cahill, 2009). Na začetnem in končnem testiranju pri pisanju samostojnega zapisa je 

bilo tudi opaziti, da želi to nalogo čim hitreje zaključiti, na kar opozarja tudi Cahill (2009) pri 

učencih, ki nimajo avtomatiziranega pisanja. 

 

Na začetnem testiranju je bila med pisanjem nareka in samostojnega zapisa učenkina telesna 

drža neustrezna – glavo je imela nagnjeno preblizu podlogi za pisanje. Roka, s katero je pisala, 

ni bila sproščena, saj je pisalo držala premočno. Med pisanjem je roko v zapestju pretirano 
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obračala, dvigala in prestavljala. Na končnem testiranju pa je bila učenka med pisanjem nareka 

in samostojnega zapisa bolj pozorna na držo telesa, saj smo jo na vsakem srečanju opozarjali 

na to. Pravilna drža telesa je tudi eden izmed pogojev za pravilno izvajanje grafičnih potez 

(Žerdin, 1996). Učenka tekom treninga ni dosegla večje sproščenosti roke, ob koncu treninga 

pa je bila še vedno med pisanjem napeta, močno je držala pisalo in neustrezno premikala 

zapestje. Pisava je bila celo bolj neurejena kot na začetku treninga, vendar še vedno čitljiva.  

 

S treningom pomoči je učenka dosegla minimalen napredek na področju drže telesa, pri ostalih 

opazovanih grafomotoričnih vidikih pa ne, čeprav smo učenko nanje opozarjali na vsakem 

srečanju. Na začetku šolanja je učenje pisanja precej odvisno od razvitosti grafomotoričnih 

funkcij. Če so te dobro razvite, lahko otrok v času opismenjevanja hitreje napreduje (Zrimšek, 

2003; Žerdin, 2003). Z bolj intenzivnim in dalj časa trajajočim treningom bi lahko 

grafomotorične vidike pisanja še pomembneje izboljšali (Žerdin, 1996). 

 

3.5.2. Uspešnosti izvedenega treninga 

3.5.2.1. Kvalitativno vrednotenje treninga 

V nadaljevanju smo kvalitativno ovrednotili uspešnost izvedenega treninga oziroma doseganje 

zastavljenih ciljev. Za vsako področje so cilji navedeni na levi strani tabele, na desni strani pa 

smo označili, ali učenka dosega, delno dosega ali ne dosega zastavljenih ciljev. 

 

 

Tabela 5: Prikaz doseganja zastavljenih ciljev na področju grafomotoričnih spretnosti. 

GRAFOMOTORIČNE SPRETNOSTI 

Cilji Dosega/delno dosega/ne dosega 

Učenka je pri izvajanju aktivnosti, ki zahtevajo pisanje, 

pozorna na držo telesa. 

DOSEGA 

Učenkina roka je med uporabo pisala sproščena. NE DOSEGA 

Učenka s pisalom natančno sledi različnim linijam. DOSEGA 

Učenka z očmi sledi premikanju predmeta. NE DOSEGA 

 

 

Učenka je dosegla dva izmed štirih ciljev: učenka je bila pri izvajanju aktivnosti, ki so zahtevale 

pisanje, pozorna na držo telesa in je s pisalom natančno sledila različnim linijam.  

 

 Interpretacija nedoseženih ciljev 

CILJ: Učenkina roka je med uporabo pisala sproščena. 

OBRAZLOŽITEV: Učenkina roka je med dejavnostmi s pisalom še vedno napeta, pretirano jo 

dviga, obrača in prestavlja. 

 

CILJ: Učenka z očmi sledi premikanju predmeta. 

OBRAZLOŽITEV: Učenka na končnem testiranju z očmi ni povsem enakomerno sledila 

svinčniku. Oči so ji občasno migotale ali skakale. Pri premikanju pogleda z enega svinčnika na 

drugega je nastal nepričakovan časovni zamik oči. 
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Tabela 6: Prikaz doseganja zastavljenih ciljev na področju fonološkega zavedanja. 

FONOLOŠKO ZAVEDANJE 

Cilji Dosega/delno dosega/ne dosega 

Učenka prepozna, ali sta izgovorjena glasova enaka 

ali ne. 
DOSEGA 

Učenka prepozna, ali sta izgovorjeni glasovno 

podobni besedi enaki ali ne. 
DOSEGA 

Učenka danim besedam pravilno določi prvi glas. DOSEGA 

Učenka danim besedam pravilno določi glas na 

določenem mestu v besedi. 
DOSEGA 

Učenka danim besedam pravilno določi zadnji glas. DOSEGA 

Učenka prepozna število glasov v besedah. DOSEGA 

Učenka dane besede pravilno glaskuje. DELNO DOSEGA 

 

 

Učenka je dosegla šest izmed sedmih ciljev: prepoznala je, ali sta izgovorjena glasova enaka ali 

ne ter ali sta izgovorjeni glasovno podobni besedi enaki ali ne, danim besedam je pravilno 

določila prvi in zadnji glas, pravilno je določila glas na določenem mestu v besedi ter 

prepoznala je število glasov v besedah.  

 

 Interpretacija delno doseženih ciljev 

CILJ: Učenka dane besede pravilno glaskuje. 

OBRAZLOŽITEV: Od danih dvanajstih besed je učenka pravilno glaskovala devet besed. 

 

Pred začetkom treninga se je pokazal primanjkljaj na področju spretnosti pisanja 

(grafomotoričnih spretnosti). Med pisanjem je bila učenkina drža sključena, ko je pisala, je 

imela glavo tik nad zvezkom in tako tudi neprimerno razdaljo od oči do zvezka. Med pisanjem 

je bila njena roka napeta, pretirano jo je obračala, dvigala in prestavljala ter s pisalom je močno 

pritiskala na podlago. Težave je imela tudi na področju vidno-motorične koordinacije in 

vidnega sledenja. Po treningu sta se izboljšali le učenkina drža in vidno-motorična koordinacija. 

V trening bi morali vključiti tudi vaje za sproščanje roke in prstov, različne motorične vaje za 

razvijanje fine motorike, vaje pisanja po različnih podlagah in različne aktivnosti očesnega 

sledenja. Tekom treninga so različne grafomotorične vaje in postopnost obravnave različnih 

potez vplivale tudi na učenkino večjo pozornost in natančnost pri sledenju različnim potezam s 

pisalom. 

 

Pred izvedbo treninga je imela učenka težave tudi na področju fonološkega zavedanja. 

Najrazličnejše vaje so vplivale na precejšnje izboljšanje teh spretnosti. Tudi učenka je bila za 

te vaje bolj motivirana kot za grafomotorične vaje. Morda je bil tudi zato na tem področju 

napredek večji. Če bi trening trajal dlje časa ali če bi se na treningu osredotočali le na fonološko 

zavedanje, bi vanj vključili mnogo več različnih vaj fonološkega zavedanja. Bolj bi se 

osredotočili tudi na zapis po nareku in prepis. 
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3.6. ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

1. Kakšne so specifične kognitivne spretnosti, ki so pomembne za pisanje, in spretnosti 

pisanja izbrane učenke pred treningom? 

SES in kognitivne spretnosti so med seboj zelo povezane (Jensen, 2009), zato smo v sklopu 

napisovalnih spretnosti preverjali tudi specifične kognitivne spretnosti, ki so pomembne za 

pisanje. Z različnimi preizkusi smo preverjali vidno-motorično koordinacijo, vidno zaznavanje, 

sledenje in diskriminacijo ter fonološko zavedanje. Te spretnosti predstavljajo osnovne pogoje 

za uspešno opismenjevanje (Pečjak, 2010). S preverjanjem teh spretnosti smo ugotovili, da je 

imela učenka pred izvedbo treninga največ težav na področju vidnega sledenja, vidno-

motorične koordinacije in fonološkega zavedanja. Tovrstne težave pa opažajo učitelji pri 

številnih učencih iz manj spodbudnega domačega okolja zaradi revščine (Kavkler, 2001; Košak 

Babuder, 2011b). Ne moremo natančno sklepati, zaradi česa so se pojavile učenkine težave, 

lahko pa domnevamo, da zaradi pomanjkanja različnih izkušenj in slabše izobraženosti staršev. 

Po učiteljičinih besedah starši sicer pomagajo učenki in dobro sodelujejo s šolo, a ji verjetno v 

določenih primerih ne znajo pomagati. Iz vprašalnika za starše smo tudi izvedeli, da učenka ni 

vpisana v občinsko knjižnico, kjer se lahko otroci srečajo z najrazličnejšim opismenjevalnim 

gradivom (Regvar, 1990). 

 

Na področju fonološkega zavedanja je imela učenka velike težave z določanjem zadnjega glasu 

v besedi in glaskovanjem besed. Pri podtestu določanja zadnjega glasu v besedi je enajstim od 

dvanjstih besed narobe določila zadnji glas, pri podtestu glaskovanja besed pa je narobe 

glaskovala osem od dvanajstih besed. Težave z učenkinim fonološkim zavedanjem so se 

pokazale tudi pri nareku in samostojnem zapisu, saj so se pri zapisu besed pojavile zamenjave, 

izpusti in dodajanje črk ter združevanje besed. Za učence iz manj spodbudnega okolja zaradi 

revščine so pogosto značilne slabše razvite sposobnosti fonološkega zavedanja (McDowell, 

Lonigan in Goldstein, 2007; McIntosh, Crosbie, Holm, Dodd in Thomas, 2007). Te bi lahko v 

družinskem okolju tekom predšolskega in šolskega obdobja pridobili preko različnih 

opismenjevalnih aktivnosti in izkušenj, ki pa so v družinah z nižjim SES manj pogoste (Evans 

in Kim, 2013). 

 

Predpogoj za uspešno opismenjevanje predstavljajo tudi dobro razvite spretnosti pisanja 

(grafomotorične spretnosti), saj lahko otrok z njimi v času opismenjevanja hitreje napreduje 

(Pečjak, 2010; Zrimšek, 2003). Na težave na področju grafomotoričnih spretnosti je opozorila 

že učiteljica ob izbiri učenke za trening. Učiteljica je opazila, da je učenka med pisanjem napeta 

in da je drža pisala, roke in telesa manj ustrezna. Pisalo je držala premočno (drugače je bil 

prijem pisala triprsten in ustrezen), med pisanjem je roko pretirano obračala, dvigala in 

prestavljala, s telesom pa je bila pretirano sklonjena nad zvezek. Te težave smo opazili tudi na 

začetnem testiranju. Opazili smo še učenkino počasno pisanje in prepisovanje po črkah. Manj 

uspešna je bila tudi pri prilagajanju oči določeni razdalji in vidno-motorični koordinaciji. Pri 

podtestu Prilagajanje oči razdalji in vidno sledenje testa SNAP se je zdelo, kot da to počne z 

velikim naporom (tudi pri počasnem premikanju svinčnika levo in desno). Učenkin pogled je 

zaostajal za premikanjem konice svinčnika ali pa je konico svinčnika s pogledom prehitevala. 

Pri podtestu Vidno motorična koordinacija in sposobnost sledenja testa ACADIA pa je učenka 

dosegla 2 točki od 20 možnih (oziroma 35 standardiziranih točk). Učenka je težko sledila danim 

linijam, saj je imela manjši nadzor nad gibanjem roke in pisala. Pomagala si je tako, da je pisalo 

dvigovala in obračala list v levo in desno, čeprav ne bi smela. 
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2. Kakšne so specifične kognitivne spretnosti, ki so pomembne za pisanje, in spretnosti 

pisanja izbrane učenke po izvedenem treningu? 

Ob končnem testiranju smo izvedli enake preizkuse kot ob začetnem testiranju. Preverjali smo 

morebitno izboljšanje specifičnih kognitivnih spretnosti, ki so pomembne za pisanje, in 

spretnosti pisanja. Po izvedenem treningu so se pokazala večja in manjša izboljšanja pri 

nekaterih spretnostih. 

 

Učenka je največji napredek dosegla na področju fonološkega zavedanja. Na končnem 

testiranju je vsem besedam pravilno določila prvi in zadnji glas, zmanjšalo pa se je tudi število 

napak pri glaskovanju besed, čeprav je še vedno napačno glaskovala tri od dvanajstih besed. 

Napredek se je kazal že med samim treningom, ko je učenka začela uvidevati in razumeti, da 

so besede sestavljene iz glasov, in ko je odkrila in usvojila strategijo določanja zadnjega glasu 

v besedi (tiha in počasna izgovorjava besede). Na končnem testiranju pa so se vseeno pojavile 

napake pri nareku, ki bi jih lahko pripisali slabšemu fonološkemu zavedanju. Napake bi lahko 

pripisali tudi neavtomatiziranemu pisanju, ker se je učenka bolj osredotočala na samo 

motorično izvedbo, ali pa šibkejši pozornosti, saj je učenki na vsakem treningu in testiranju 

vidno slabela pozornost pri nalogah pisanja in pri nalogah, ki so se ji zdele dolgočasne. 

 

Učenka je v manjši meri napredovala na področju spretnosti pisanja (grafomotoričnih 

spretnosti). Minimalno je napredovala pri sposobnostih vidnega sledenja in vidno-motorične 

koordinacije. Pri podtestu Vidno motorična koordinacija in sposobnost sledenja testa ACADIA 

je učenka dosegla 3 točke več, poleg tega pa je na končnem testiranju tudi sledila navodilu 

naloge, da pisala ne sme dvigniti s podlage. Trening je vseboval veliko podobnih vaj sledenja 

pisala različnim potezam. Izboljšala je tudi število prepisanih besed v eni minuti, saj je na 

končnem testiranju prepisala 4 besede več. K temu je prispevala strategija prepisovanja po eno 

daljšo besedo ali sklop vsaj dveh krajših besed, kar je učenka na končnem testiranju tudi 

upoštevala. Kljub minimalnemu izboljšanju vidnega sledenja pa učenka ni napredovala na 

področju prilagajanja oči razdalji in vidnemu sledenju premikajočemu se predmetu – pri 

podtestu Prilagajanje oči razdalji in vidno sledenje testa SNAP je bil še vedno opažen napor in 

zaostajanje ali prehitevanje pogleda premikanju konice svinčnika. 

 

Učenka je izboljšala tudi držo telesa med pisanjem. Na zadnjih srečanjih in na končnem 

testiranju je bila že sama pozornejša na sledenje, saj smo jo pri vsaki aktivnosti, ki je zahtevala 

položaj za pisanje, opozarjali na pravilno držo telesa. Opozarjali pa smo jo tudi na druge vidike 

spretnosti pisanja – držo pisala in roke, položaj lista ipd., vendar napredek tu ni bil opažen. 

Učenkina pisava je sicer čitljiva, vendar ni avtomatizirana. V pisanje vlaga veliko truda in 

napora, zaradi česar se tudi hitro utrudi. Na tem področju bi bilo potrebne še veliko pomoči, saj 

bi učenka lahko z avtomatizacijo pisanja zmanjšala napor in utrujenost med pisanjem (Aram in 

Biron, 2004; Košak Babuder 2011a). 

 

3. Kakšen je vpliv treninga za razvoj napisovalnih spretnosti pri izbrani učenki? 

Analiza rezultatov treninga je pokazala, da je imel specifičen trening za razvoj napisovalnih 

spretnosti večji vpliv na izboljšanje učenkinih sposobnosti fonološkega zavedanja, manjši vpliv 

pa na izboljšanje spretnosti pisanja (grafomotoričnih spretnosti). Od vseh enajstih ciljev učenka 

ni dosegla dveh ciljev (s področja spretnosti pisanja), enega pa le delno (s področja fonološkega 

zavedanja). Razlogov za to je lahko več – pomanjkanje učenkine motivacije pri določenih 

aktivnostih, kognitivni zaostanki, ki izhajajo še iz predšolskega obdobja in jih učenka v dveh 

letih šolanja ni uspela nadoknaditi, pomanjkanje opismenjevalnih aktivnosti v domačem okolju, 

drugi učenkini primanjkljaj in omejitve samega treninga. Različne raziskave (Peterson in 
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Nelson, 2003; Ratzon idr., 2007; Schultz-Krohn idr., 2008) so pokazale izboljšanje 

napisovalnih spretnosti s treningi. Menimo, da bi tudi naš trening bolj učinkovito vplival na 

izboljšanje napisovalnih spretnosti, če bi npr. z njim razvijali zgolj eno od napisovalnih 

spretnosti, če bi trajal dlje časa ali če bi bil bolj intenziven (vsakodnevne desetminutne vaje, 

predstavitev vaj staršem in izvajanje teh vaj v domačem okolju ipd.). Omejitev tega treninga je 

tudi ta, da je potekal ob koncu šolskega leta, ko so učenci že veliko bolj utrujeni in manj 

motivirani za šolsko delo. 

 

Čeprav bi lahko s treningom še v večji meri razvili učenkine napisovalne spretnosti, pa velja 

omeniti, da je učenki v določeni meri pomoč koristila. Tekom izvajanja treninga smo zaznali, 

kako pomembna je pomoč učencem iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine tudi na 

področju napisovalnih spretnosti, saj le-te pripomorejo k hitrejšemu razvoju pismenosti in 

izobraževalnemu uspehu (Bindman idr., 2014). 
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4. SKLEP 

Mnogo otrok iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine in zaradi drugih različnih vzrokov ne 

pridobi spretnosti, ki so pomembne za opismenjevanje in ki bi jim omogočile pridobitev 

funkcionalne pismenosti in izobraževalno uspešnost. Slednji dve predstavljata zelo pomembna 

dejavnika pri premagovanju revščine. Starši z nižjim SES ali slabšo izobrazbo so pogosto 

preobremenjeni in nimajo dovolj znanj, kako bi otrokom pomagali pri šolskem delu (Kavkler, 

2001a). Z izobraževalno uspešnostjo in pismenostjo pa so povezane tudi sposobnosti pisanja. 

Učenci, ki izhajajo iz manj spodbudnega domačega okolja, pogosto težje avtomatizirajo pisanje, 

ravno zaradi pomanjkljivih pisalnih izkušenj in pomanjkanja pisalnih pripomočkov, s katerimi 

se največkrat srečajo šele v šoli. Da bi učenci iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine lahko 

v polnosti razvili spretnosti pisanja in specifične kognitivne spretnosti, ki so ključne za pisanje, 

bi morali biti šolski delavci v šoli bolj pozorni na te učence, pravočasno ukrepati in jim nuditi 

intenzivno pomoč. S takim posredovanjem bi lahko pozitivno vplivali na njihove učne dosežke 

in posledično tudi na samopodobo (Cahill, 2009; Košak Babuder, 2011a). 

 

Dobre pisalne sposobnosti so povezane s številnimi ugodnimi izidi, kot sta npr. hitrejši razvoj 

pismenosti in izobraževalna uspešnost (Bindman idr., 2014), zato je bil glavni namen 

magistrskega dela s pomočjo študije primera raziskati vpliv treninga na specifične kognitivne 

spretnosti, ki so pomembne za pisanje, in spretnosti pisanja učenke, ki izhaja iz manj 

spodbudnega okolja zaradi revščine in obiskuje 2. razred osnovne šole. Pred pričetkom treninga 

smo s pomočjo različnih preizkusov ugotovili, da je imela učenka največ težav na področjih 

fonološkega zavedanja in grafomotoričnih spretnosti. Na podlagi teh ugotovitev smo aktivnosti 

na treningu usmerili na omenjeni dve področji. S primerjavo rezultatov različnih preizkusov 

izvedenih pred in po treningu smo preverili vpliv treninga. Primerjava je pokazala, da se je 

največji napredek pojavil na področju fonološkega zavedanja, medtem ko je bil vpliv treninga 

na grafomotorične spretnosti manjši in ne v tolikšni meri, kot bi si želeli. 

 

Za pridobitev boljših rezultatov raziskave bi bil potreben dalj časa trajajoč in bolj inteziven 

trening (npr. vsakodnevne desetminutne grafomotorične vaje), pa tudi izbira drugega obdobja 

izvajanja treninga (na začetku ali na sredini šolskega leta). Če bi trening ponovno izvedli, bi 

nekoliko spremenili tudi sestavo treninga (predvsem sestavo vaj za razvijanje fonološkega 

zavedanja), saj bi morali dati večji poudarek postopnosti in sistematičnosti. Za večji napredek 

na področju grafomotoričnih vidikov pisanja bi bila potrebna večja doslednost, da bi učenko na 

npr. držo telesa in pisala opozarjali tudi učiteljica med poukom in starši doma. Zanimivo bi bilo 

narediti obširnejšo raziskavo, katere težave na področju branja ali pisanja se največkrat 

pojavljajo pri učencih, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine, ali kakšne vplive 

bi imel na primanjkljaje dalj časa trajajoč in bolj intenziven trening. 

 

Kljub manj opaznemu napredku na določenih področjih magistrsko delo izpostavlja problem 

vpliva manj spodbudnega okolja zaradi revščine na otrokove spretnosti, ki so pomembne za 

razvoj pisanja, na področju Slovenije. Mnoge druge države izvajajo najrazličnejše sistematične 

in celostne programe pomoči tem otrokom, česar pa v Sloveniji trenutno nimamo. To pomeni, 

da je razvoj pisanja učencev iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine v veliki meri 

prepuščen vrtcu in kasneje šoli, ki pa ne moreta v polnosti nadoknaditi zamujenih izkušenj. 

Vseeno je pomembno, da učitelji in drugi strokovni delavci šole poznajo vzgojno-izobraževalne 

potrebe te skupine otrok in jim čim prej nudijo pomoč (Košak Babuder, 2011a). Pri tem pa je 

potrebno pomagati tudi staršem, da lahko zagotovijo primerno izobraževalno podporo svojim 

otrokom (The Institute for Public Policy & Economic Development, 2016).  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                                              Manca Cimperman, magistrsko delo 

56 

 

5. LITERATURA 

Abuya, B. A, Mutisya, M. in Ngware, M. (2015). Association between mothers’ education and 

grade six children numeracy and literacy in Kenya. Education 3-13, 43(6), 651–663. 

Adedokun, M. O. (2013). Literacy in early childhood: implications for sustainable 

development. European Scientific Journal, special edition(2), 466–472. 

Aram, D. in Biron, S. (2004). Joint storybook reading and joint writing interventions among 

low SES preschoolers: differential contributions to early literacy. Early Childhood 

Research Quarterly, 19(4), 588–610. 

Aram, D. in Levin, I. (2001). Mother–child joint writing in low SES – Sociocultural factors, 

maternal mediation, and emergent literacy. Cognitive Development, 16(3), 831–852. 

Aram, D. in Levin, I. (2011). Home support of children in the writing process: Contributions 

to early literacy. V S. Neuman in D. Dickinson (ur.), Handbook of Early Literacy (str. 

189–199). NY: Guilford Press. Pridobljeno s 

https://www.researchgate.net/publication/280204102_Home_support_of_children_in_t

he_writing_process_Contributions_to_early_literacy. 

Balbinot, V., Cunha, J., Dionísio, M. L., Tamburlini, G., Garbe, C., Lafontaine, D., …Valtin, 

R. (2016). Literacy in Italy – Country Report (short version). European Literacy 

Policy Network (ELINET). Pridobljeno s http://www.eli-

net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/Italy_Short_Report1.pdf. 

Bindman, S. W., Skibbe, L. E., Hindman, A. H., Aram, D. in Morrison, F. J. (2014). Parental 

Writing Support and Preschoolers' Early Literacy, Language, and Fine Motor Skills. 

Early Child Res Q., 29(4), 614–624. 

Boyes, M. E., Leitão, S., Claessen, M., Dzidic, P., Boyle, G., Perry, A. in Nayton, M. (2017) 

Improving Phonological Awareness in Parents of Children at Risk of Literacy 

Difficulties: A Preliminary Evaluation of the Boost Program. Frontiers in Education, 

2(47). Pridobljeno s 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feduc.2017.00047/full. 

Brooks-Gunn, J. in Duncan, G. J. (1997). The Effects of Poverty on Children. The Future of 

Children, 7(2), 55–71. 

Cahill, S. M. (2009). Where Does Handwriting Fit In? Strategies to Support Academic 

Achievement. Intervention in School and Clinic, 44(4), 223–228. 

Cencič, M. (2000). Preučevanje poučevanja pismenosti. Sodobna pedagogika, 51(2), 38–51. 

Center za psihodiagnostična sredstva. (b.d.). Pridobljeno s http://www.center-

pds.si/Katalogtestov/Vpra%C5%A1alnikizau%C4%8Ditelje/Profiloceneposebnihpotre

b-SNAP.aspx. 

Decancq, K., Goedemé, T., Van den Bosch, K. in Vanhille, J. (2013). The Evolution of 

Poverty in the European Union: Concepts, Measurement and Data. ImPRovE 

Methodological Paper No. 13/01. Antwerp. Pridobljeno s 

http://www.centrumvoorsociaalbeleid.be/sites/default/files/ImPRovE%20WP%201301

_1.pdf.  

https://www.researchgate.net/publication/280204102_Home_support_of_children_in_the_writing_process_Contributions_to_early_literacy
https://www.researchgate.net/publication/280204102_Home_support_of_children_in_the_writing_process_Contributions_to_early_literacy
http://www.eli-net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/Italy_Short_Report1.pdf
http://www.eli-net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/Italy_Short_Report1.pdf
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feduc.2017.00047/full
http://www.center-pds.si/Katalogtestov/Vpra%C5%A1alnikizau%C4%8Ditelje/Profiloceneposebnihpotreb-SNAP.aspx
http://www.center-pds.si/Katalogtestov/Vpra%C5%A1alnikizau%C4%8Ditelje/Profiloceneposebnihpotreb-SNAP.aspx
http://www.center-pds.si/Katalogtestov/Vpra%C5%A1alnikizau%C4%8Ditelje/Profiloceneposebnihpotreb-SNAP.aspx
http://www.centrumvoorsociaalbeleid.be/sites/default/files/ImPRovE%20WP%201301_1.pdf
http://www.centrumvoorsociaalbeleid.be/sites/default/files/ImPRovE%20WP%201301_1.pdf


Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                                              Manca Cimperman, magistrsko delo 

57 

 

Dombey, H., Garbe, C., Lafontaine, D., Mallows, D., Shiel, G., Valtin, R. (2016). Literacy in 

England – Country Report (short version). European Literacy Policy Network 

(ELINET). Pridobljeno s http://www.eli-

net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/England_Short_Report1.pdf. 

Elia, M. S. (2015). Parenting Practices of Lower Socioeconomic Status Parents of High 

Achieving Students (Doktorska disertacija). Walden University, College of education. 

Pridobljeno s 

https://scholarworks.waldenu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1576&context=dissertat

ions. 

Erdoğan, Ö. (2011). Relationship between the phonological awareness skills and writing skills 

of the first year students at primary school. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 

(KUYEB) Dergisi, 11(3), 1506–1510. 

Evans, G. W. in Kim, P. (2013). Childhood Poverty, Chronic Stress, Self-Regulation, and 

Coping. Child Development Perspectives, 7(1), 43–48. 

Fekonja Peklaj, U. in Marjanovič Umek, L. (2011). Family literacy environment and parental 

education in relation to different measures of child’s language. Suvremena psihologija, 

14(1), 57–73. 

Ferguson, L. (2017). 5 Ways to Boost Parental Involvement at Low-Income Schools. 

Pridobljeno s https://www.scilearn.com/blog/ways-to-boost-parental-involvement-low-

income-schools. 

Fran. Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. (2014). Slovar 

slovenskega knjižnega jezika. Pridobljeno s 

http://www.fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=130&View=1&Query=%2A. 

Gillette, C. (2013). Learning to Read and Write and Spell. [PowerPoint]. Pridobljeno s 

http://www.tokenekepto.com/wp-content/uploads/2013/11/K-Reading-and-Writing-

Powerpoint.pdf. 

Godeša, Š. (2016). Pomoč učencu priseljencu pri začetnem opismenjevanju (Magistrsko delo). 

Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

Goelman Rice, A., McCall, L. A. in Ogden, J. E. (2017). The Poverty Simulation: Increasing 

Teacher Sensitivity for Students Living in Poverty. National Youth-At-Risk Journal, 

2(2), 107–127. 

Golli, D. (1991). Opismenjevanje v prvem razredu. Novo mesto: Pedagoška obzorja. 

Golli, D. in sod. (1992). Sodobne oblike opismenjevanja. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije 

za šolstvo in šport. 

Golli, D., Grginič, M. in Kozinc, A. (1996). ABC: govorimo – poslušamo, pišemo – beremo. 

Priročnik za učitelje. Trzin: Izolit. 

Goode, K. (b.d.). What are Graphomotor Skills? – Definition & Deficits. Pridobljeno s 

https://study.com/academy/lesson/what-are-graphomotor-skills-definition-

deficits.html. 

Grginič, M. (2005). Porajajoča se pismenost. Domžale: Izolit. 

Grginič, M. (2008). ABC 1: poslušamo – govorimo, pišemo – beremo (1. del). Delovni zvezek 

za pouk slovenščine v 1. razredu devetletne osnovne šole. Mengeš: Izolit. 

Grginič, M. (2009). ABC 1: poslušamo – govorimo, pišemo – beremo (2. del). Delovni zvezek 

za pouk slovenščine v 1. razredu devetletne osnovne šole. Mengeš: Izolit.  

http://www.eli-net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/England_Short_Report1.pdf
http://www.eli-net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/England_Short_Report1.pdf
https://scholarworks.waldenu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1576&context=dissertations
https://scholarworks.waldenu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1576&context=dissertations
https://www.scilearn.com/blog/ways-to-boost-parental-involvement-low-income-schools
https://www.scilearn.com/blog/ways-to-boost-parental-involvement-low-income-schools
http://www.fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=130&View=1&Query=%2A
http://www.tokenekepto.com/wp-content/uploads/2013/11/K-Reading-and-Writing-Powerpoint.pdf
http://www.tokenekepto.com/wp-content/uploads/2013/11/K-Reading-and-Writing-Powerpoint.pdf
https://study.com/academy/lesson/what-are-graphomotor-skills-definition-deficits.html
https://study.com/academy/lesson/what-are-graphomotor-skills-definition-deficits.html


Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                                              Manca Cimperman, magistrsko delo 

58 

 

Grginič, M. (2010). Kako opismenjevati – poučevati ali učiti se pismenost? Mengeš: Izolit. 

Grginič, M. (2012). Opismenjevanje – izziv za učence, učitelje in starše. Pridobljeno s 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/odrasli/Gradiva_

ESS/ACS_Izobrazevanje/ACSIzobrazevanje_79Opismenjevanje.pdf. 

Hair, N. L., Hanson, J. L., Wolfe, B. L. in Pollak, S. D. (2015). Association of Child Poverty, 

Brain Development, and Academic Achievement. JAMA Pediatrics, 169(9), 822–829. 

Hartas, D. (2011). Families’ social backgrounds matter: socio-economic factors, home learning 

and young children’s language, literacy and social outcomes. British Educational 

Research Journal, 37(6), 893–914. 

Hix-Small, H. (2017). Poverty and child development. V B. Hopkins in R. G. Barr (ur.), The 

Cambridge encyclopedia of child development. Cambridge, United Kingdom: 

Cambridge University Press. Pridobljeno s https://search-credoreference-

com.nukweb.nuk.uni-

lj.si/content/entry/cupchilddev/poverty_and_child_development/0. 

Jackson, M. (2017). Effects of poverty and health on children’s cognitive development. Focus, 

33(2), 31–33. 

Jeantheau, J. P., Johnson, S., Garbe, C., Géron, S., Johnson, R., Lafontaine, D., … Valtin, R. 

(2016). Literacy in France – Country Report (short version). European Literacy Policy 

Network (ELINET). Pridobljeno s http://www.eli-

net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/France_Short_Report1.pdf. 

Jensen, E. (2009). Teaching with Poverty in Mind: What being poor does to kids' brains and 

what school can do about it. Alexandria: ASCD. 

Johnson, K. (b.d.). Phonological Awareness: What It Is and How It Works. Pridobljeno s 

https://www.understood.org/en/learning-attention-issues/child-learning-

disabilities/reading-issues/phonological-awareness-what-it-is-and-how-it-works. 

Jurišić, B. D. (2000). Vpliv družine na porajajočo se pismenost. Defektologica slovenica, 8(3), 

70–88. 

Jurišić, B. D. (2003). Naučimo se pisati. V M. Dolinšek Bubnič (ur.), Lahko vzgojim uspešnega 

otroka? Priročnik za starše, vzgojitelje in učitelje (str. 41–61). Ljubljana: Epta. 

Kaiser, T., Li, J., Pollmann-Schult, M. in Song, A. Y. (2017). Poverty and Child Behavioral 

Problems: The Mediating Role of Parenting and Parental Well-Being. International 

Journal of Environmental Research and Public Health, 14(9). 

Kavkler, M. (2001a). Izboljšajmo učno uspešnost otrok iz revnih družin s pomočjo šolskih in 

nevladnih organizacij ter prostovoljcev. V M. Smodiš (ur.), Prostovoljci in socialna 

izključenost otrok: kako lahko prostovoljci skupaj z otroki premagujejo omejitve zaradi 

revščine in socialne izključenosti (str. 49–58). Ljubljana: Slovenska filantropija, 

Združenje za promocijo prostovoljstva. 

Kavkler, M. (2001b). Izobraževanje in revščina. V T. Samec (ur.), Zbornik prispevkov: 3. 

slovenski kongres prostovoljstva (str. 66–75). Ljubljana: Slovenska filantropija, 

združenje za promocijo prostovoljstva. 

Kavkler, M. (2004). Izobraževalna uspešnost kot pogoj za zmanjševanje revščine. V J. Gornik 

idr. (ur.), Zbornik 1. posveta na temo Revščina in socialna izključenost oziroma 

vključenost (str. 125–128). Ljubljana: Urad Republike Slovenije za mladino – Mladinski 

svet Slovenije.  

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/odrasli/Gradiva_ESS/ACS_Izobrazevanje/ACSIzobrazevanje_79Opismenjevanje.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/odrasli/Gradiva_ESS/ACS_Izobrazevanje/ACSIzobrazevanje_79Opismenjevanje.pdf
https://search-credoreference-com.nukweb.nuk.uni-lj.si/content/entry/cupchilddev/poverty_and_child_development/0
https://search-credoreference-com.nukweb.nuk.uni-lj.si/content/entry/cupchilddev/poverty_and_child_development/0
https://search-credoreference-com.nukweb.nuk.uni-lj.si/content/entry/cupchilddev/poverty_and_child_development/0
http://www.eli-net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/France_Short_Report1.pdf
http://www.eli-net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/France_Short_Report1.pdf
https://www.understood.org/en/learning-attention-issues/child-learning-disabilities/reading-issues/phonological-awareness-what-it-is-and-how-it-works
https://www.understood.org/en/learning-attention-issues/child-learning-disabilities/reading-issues/phonological-awareness-what-it-is-and-how-it-works


Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                                              Manca Cimperman, magistrsko delo 

59 

 

Klančišar, M. (2004). Revščina otrok (Diplomsko delo). Fakulteta za družbene vede, Ljubljana. 

Knaflič, L. (2002). Kako družinska pismenost vpliva na pismenost otrok. Psihološka obzorja, 

11(2), 37–52. 

Korat, O. (2005). Contextual and non-contextual knowledge in emergent literacy development: 

A comparison between children from low SES and middle SES communities. Early 

Childhood Research Quarterly, 20(2), 220–238. 

Košak Babuder, M. (2004). Preverjanje vpliva revščine na učno uspešnost in socialno 

vključenost otrok. Defektologica slovenica, 12(2), 23–38. 

Košak Babuder, M. (2009). Otroci, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine, in 

programi pomoči. V A. Hočevar (ur.), Zbornik prispevkov: Mednarodna znanstvena 

konferenca Spremembe v sistemu vzgoje in izobraževanja. Ljubljana: Zveza društev 

pedagoških delavcev Slovenije. 

Košak Babuder, M. (2010). Pomen šole pri zmanjševanju vplivov revščine na psihosocialni 

razvoj otrok – vloga učitelja in šolskega svetovalnega delavca. Šolsko svetovalno delo: 

revija za svetovalne delavce v vrtcih, šolah in domovih, 14(3/4), 11–16. 

Košak Babuder, M. (2011a). Obravnava učencev, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi 

revščine. V M. Košak Babuder in M. Velikonja (ur.), Učenci z učnimi težavami: pomoč 

in podpora (str. 224–243). Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

Košak Babuder, M. (2011b). Prepoznavanje in ocenjevanje težav učencev, ki izhajajo iz manj 

spodbudnega okolja zaradi revščine. V L. Magajna in M. Velikonja (ur.), Učenci z 

učnimi težavami: prepoznavanje in diagnostično ocenjevanje (str. 244–261). Ljubljana: 

Pedagoška fakulteta. 

Košak Babuder, M. (2012). Bralno razumevanje in razvoj branja za učenje pri otrocih iz manj 

spodbudnega okolja zaradi revščine (Doktorska disertacija). Pedagoška fakulteta, 

Ljubljana. 

Lunenburg, F. C. (2011). Early Childhood Education: Implications for School Readiness. 

Schooling, 2(1), 1–8. 

Lynch, J. (2007). Learning about literacy: Social factors and reading acquisition. 

Encyclopedia of Language and Literacy Development (str. 1–9). London, ON: 

Canadian Language and Literacy Research Network. Pridobljeno s 

http://www2.sfasu.edu/cte/Michelle_Files/HMS_353_Web_Content/Learning_About_

Literacy_Social_Factors_and_Reading_Acquisition.pdf. 

Magajna, L., Kavkler, M., Čačinovič Vogrinčič, G., Pečjak, S. in Bregar Golobič, K. (2008). 

Koncept dela učne težave v osnovni šoli. Program osnovnošolskega izobraževanja. 

Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 

Marjanovič Umek, L. (2010). Govorna kompetentnost malčkov in otrok kot napovednik 

zgodnje in kasnejše pismenosti. Sodobna pedagogika, 1(61), 28–45. 

Mayesky, M. (b.d). Creative Activities for Young Children, 7th Edition. Pridobljeno s 

http://www.delmarlearning.com/companions/content/0766825213/critical/literacy_ch0

6.asp. 

McDowell, K. D., Lonigan, C. in Goldstein, H. (2007). Relations among socioeconomic status, 

age, and predictors of phono-logical awareness. Journal of Speech, Language, and 

Hearing Research, 50(4), 1079–1092.  

http://www2.sfasu.edu/cte/Michelle_Files/HMS_353_Web_Content/Learning_About_Literacy_Social_Factors_and_Reading_Acquisition.pdf
http://www2.sfasu.edu/cte/Michelle_Files/HMS_353_Web_Content/Learning_About_Literacy_Social_Factors_and_Reading_Acquisition.pdf
http://www.delmarlearning.com/companions/content/0766825213/critical/literacy_ch06.asp
http://www.delmarlearning.com/companions/content/0766825213/critical/literacy_ch06.asp


Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                                              Manca Cimperman, magistrsko delo 

60 

 

McIntosh, B., Crosbie, S., Holm, A., Dodd, B. in Thomas, S. (2007). Enhancing the 

phonological awareness and language skills of socially disadvantaged preschoolers: An 

interdisciplinary programme. Child Language Teaching & Therapy, 23(3), 267–286. 

Mifsud, C., Petrova, R., Garbe, C., Lafontaine, D., Mallows, D., Muscat, D., … Valtin, R. 

(2016). Literacy in Malta – Country Report (short version). European Literacy Policy 

Network (ELINET). Pridobljeno s http://www.eli-

net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/Malta_Short_Report1.pdf. 

Mikuš Kos, A. (1999). Kako revščina prizadeva kakovost življenja, razvojne in izobraževalne 

možnosti otrok? V A. Mikuš Kos (ur.), Različnim otrokom enake možnosti (str. 87–99). 

Ljubljana: Zveza prijateljev mladine Slovenije. 

Mikuš Kos, A. (2014). Šola in revščina – razmišljanja in vprašanja. Didakta, 24(169), 2–3. 

Miller, L. (1996). Towards reading: literacy development in the pre-school years. Bristol: Open 

University Press. 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. (2006). Program za otroke in mladino 2006–

2016. Ljubljana: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Pridobljeno s 

http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/pom2

006_2016_splet_241006.pdf. 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. (2013). Posodobitev Programa za otroke in 

mladino 2006–2016 za obdobje 2013–2016. Ljubljana: Ministrstvo za delo, družino in 

socialne zadeve. Pridobljeno s http://eige.europa.eu/docs/25_SI.pdf. 

National Educational Psychological Service. (2015). Visual Perception. Pridobljeno s 

https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-

Psychological-Service-NEPS-/NEPS-Guides/Cognitive-Skills/Cognitive-Skills-

Visual-Perception.pdf. 

Nordqvist, C. (2017). Why stress happens and how to manage it. Pridobljeno s 

https://www.medicalnewstoday.com/articles/145855.php. 

Novak, M. (1994). Dober dan, revščina. Ljubljana: Socialna zbornica Slovenije. 

Office of Head Start. (2017). Pridobljeno s https://www.acf.hhs.gov/ohs/about/head-start. 

Page Ahead. (b.d.). Pridobljeno s http://www.pageahead.org/index.php. 

Pears, K. C., Kim, H. K., Fisher, P. A. in Yoerger, K. (2016). Increasing pre-kindergarten early 

literacy skills in children with developmental disabilities and delays. Journal of School 

Psychology, 57, 15–27. 

Pečjak, S. (1994). Didaktična igra in razvoj nekaterih psihičnih funkcij pri opismenjevanju: 

priročnik z vajami za 1. in 2. razred osnovne šole. Trzin: Different. 

Pečjak, S. (1999a). Koncept opismenjevanja v luči sodobnih znanj o strateškem učenju. 

Psihološka obzorja, 8(4), 77–90. 

Pečjak, S. (1999b). Osnove psihologije branja. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske 

fakultete. 

Pečjak, S. (2010). Psihološki vidiki bralne pismenosti. Ljubljana: Znanstvena založba 

Filozofske fakultete. 

Pečjak, S., Kozinc, A. in Justin, R. (2002). ABC 1: poslušamo – govorimo, pišemo – beremo 

(2. del). Delovni zvezek za pouk slovenščine v 1. razredu devetletne osnovne šole. 

Domžale: Založba Izolit.  

http://www.eli-net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/Malta_Short_Report1.pdf
http://www.eli-net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/Malta_Short_Report1.pdf
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/pom2006_2016_splet_241006.pdf
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/pom2006_2016_splet_241006.pdf
http://eige.europa.eu/docs/25_SI.pdf
https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-/NEPS-Guides/Cognitive-Skills/Cognitive-Skills-Visual-Perception.pdf
https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-/NEPS-Guides/Cognitive-Skills/Cognitive-Skills-Visual-Perception.pdf
https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-/NEPS-Guides/Cognitive-Skills/Cognitive-Skills-Visual-Perception.pdf
https://www.medicalnewstoday.com/articles/145855.php
https://www.acf.hhs.gov/ohs/about/head-start
http://www.pageahead.org/index.php


Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                                              Manca Cimperman, magistrsko delo 

61 

 

Pečjak, S., Grginič, M. in Justin, R. (2003). ABC 1: poslušamo – govorimo, pišemo – beremo 

(3. del). Delovni zvezek za pouk slovenščine v 1. razredu devetletne osnovne šole. 

Ljubljana: Založba Izolit. 

Peterson, C. Q. in Nelson, D. L. (2003). Effect of an Occupational Intervention on Printing in 

Children With Economic Disadvantages. American Journal of Occupational Therapy, 

57(2), 152–160. 

Philipps, S. (1996). Predvježbe pisanja. Igre olovkom. Jastrebarsko: Naklada Slap. 

Porenta, A. in Šalehar, M. (2003). Svet besed: učbenik za slovenščino v 1. razredu devetletne 

osnovne šole. Ljubljana: DZS. 

Potočnik, N. (2008). Individualizirano opismenjevanje. Razredni pouk, 10(1-2), 45–49. 

Poverty. (b.d.). V Encyclopædia Britannica. Pridobljeno s 

https://www.britannica.com/topic/poverty. 

Program boja proti revščini in socialni izključenosti. (2000). Ljubljana: Ministrstvo za delo, 

družino in socialne zadeve. Pridobljeno s 

http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/soc_p

rgprotirevscini.pdf. 

Program Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Beremo in pišemo skupaj (UŽU-BIPS). 

(2002). Ljubljana: Andragoški center Republike Slovenije. Pridobljeno s 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/odrasli/Programi/

Program_odrasli_uzu_bips.pdf. 

Program za spodbujanje družinske pismenosti - Branje za znanje in branje za zabavo. (2008). 

Ljubljana: Andragoški center Republike Slovenije. Pridobljeno s 

http://public.acs.si/bzz_prog_zadnji-maj2008.pdf. 

Puklek Levpušček, M. in Zupančič, M. (2009). Osebnostni, motivacijski in socialni dejavniki 

učne uspešnosti. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 

Puma, M., Bell, S., Cook, R., Heid, C., Shapiro, G., Broene, P., …Spier, E. (2010). Head Start 

impact study. Final report. Washington, D.C.: U.S. Department of Health and Human 

Services, Administration for Children and Families. Pridobljeno s 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED507845.pdf. 

Pungello, E. P., Campbell, F. A. in Barnett, W. S. (2006). Poverty and Early Childhood 

Educational Intervention. Center on Poverty, Work and Opportunity Policy Brief Series. 

Ratzon, N. Z., Efraim, D. in Bart, O. (2007). A Short-Term Graphomotor Program for 

Improving Writing Readiness Skills of First-Grade Students. The American Journal of 

Occupational Therapy, 61(4), 399–405. 

Regvar, B. (1990). Malček in pisava. Ljubljana: samozaložba. 

Rohde, L. (2015). The Comprehensive Emergent Literacy Model: Early Literacy in Context. 

SAGE Open, 5(1), 1–11. Pridobljeno s 

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2158244015577664. 

Save the Children International. (2016). Lessons in literacy: 8 principles to ensure every last 

child can read. Save the Children International. Pridobljeno s 

https://www.savethechildren.org.uk/content/dam/global/reports/education-and-child-

protection/lessons-in-literacy-full-report.pdf.  

https://www.britannica.com/topic/poverty
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/soc_prgprotirevscini.pdf
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/soc_prgprotirevscini.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/odrasli/Programi/Program_odrasli_uzu_bips.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/odrasli/Programi/Program_odrasli_uzu_bips.pdf
http://public.acs.si/bzz_prog_zadnji-maj2008.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED507845.pdf
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2158244015577664
https://www.savethechildren.org.uk/content/dam/global/reports/education-and-child-protection/lessons-in-literacy-full-report.pdf
https://www.savethechildren.org.uk/content/dam/global/reports/education-and-child-protection/lessons-in-literacy-full-report.pdf


Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                                              Manca Cimperman, magistrsko delo 

62 

 

Schultz-Krohn, W., Boener, A. in Phelan, M. (2008). Handwriting Without Tears – A Short-

Term Intervention for Children Living in a Homeless Shelter. Journal of Occupational 

Therapy, Schools, & Early Intervention, 1(3-4), 271–282. 

Sharkins, K. A., Leger, S. E. in Ernest, J. M. (2016). Examining Effects of Poverty, Maternal 

Depression, and Children’s Self-Regulation Abilities on the Development of Language 

and Cognition in Early Childhood: An Early Head Start Perspective. Early Childhood 

Education Journal, 45(4), 493–498. 

Short, K. S. (2016). Child Poverty: Definition and Measurement. Academic pediatrics, 16(3S), 

S46–S51. 

Special Programs That Work. (b.d.). Pridobljeno s http://evidencebasedprograms.org/1366-

2/65-2. 

Spoznaj pisanje na zabaven način. (2015). Ljubljana: Mladinska knjiga. 

Šali, B. (1971). Test motenosti v branju in pisanju (T - MBP). Ljubljana: Zavod SR Slovenije 

za rehabilitacijo invalidov. 

Šali, B. (1975). Motnje v branju in pisanju. Ljubljana: Zavod SR Slovenije za rehabilitacijo 

invalidov. 

Šarič, M. (2006). Učenci iz kulturno manj spodbudnega okolja: nekateri psihološki vidiki. 

Sodobna pedagogika, 57(posebna izd.), 218–230. 

Taylor, M. A. (2008). Comprehension Strategies that Enhance Literacy. Educator's Voice, 1, 

44–47. Pridobljeno s 

https://www.nysut.org/~/media/files/nysut/resources/2008/april/educators-voice-1-

early-literacy/publications_080403_educatorsvoice.pdf?la=en. 

The Carolina Abecedarian Project. (b.d.). Pridobljeno s http://abc.fpg.unc.edu/abecedarian-

project. 

The Institute for Public Policy & Economic Development. (2016). The Impact of Poverty on A 

Child’s Academic Performance. Pridobljeno s 

http://www.institutepa.org/PDF/Indicators/2016/povertyandacademicperformce.pdf. 

The Smith Family. (b.d.). Pridobljeno s 

https://www.thesmithfamily.com.au/programs/literacy/lets-read. 

Učni načrt. Program osnovna šola. Slovenščina. (2011). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in 

šport in Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno s 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_U

N/UN_slovenscina_OS.pdf. 

UNESCO. (1978). Revised Recommendation concerning the International Standardization of 

Educational Statistic. Paris: UNESCO. Pridobljeno s 

http://www.unesco.org/education/pdf/STATIS_E.PDF. 

UNESCO. (2005a). Aspect of Literacy Assessment. Topics and Issues from the UNESCO 

Expert Meeting. Paris: UNESCO. Pridobljeno s 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001401/140125eo.pdf. 

UNESCO. (2005b). Literacy for life. EFA Global Monitoring Report 2006. Paris: UNESCO. 

UNESCO. (b.d.). Pridobljeno s http://uis.unesco.org/en/glossary. 

Wamba, N. G. (2010). Poverty and Literacy: An Introduction. Reading & Writing Quarterly, 

26(2), 109–114.  

http://evidencebasedprograms.org/1366-2/65-2
http://evidencebasedprograms.org/1366-2/65-2
https://www.nysut.org/~/media/files/nysut/resources/2008/april/educators-voice-1-early-literacy/publications_080403_educatorsvoice.pdf?la=en
https://www.nysut.org/~/media/files/nysut/resources/2008/april/educators-voice-1-early-literacy/publications_080403_educatorsvoice.pdf?la=en
http://abc.fpg.unc.edu/abecedarian-project
http://abc.fpg.unc.edu/abecedarian-project
http://www.institutepa.org/PDF/Indicators/2016/povertyandacademicperformce.pdf
https://www.thesmithfamily.com.au/programs/literacy/lets-read
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_slovenscina_OS.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_slovenscina_OS.pdf
http://www.unesco.org/education/pdf/STATIS_E.PDF
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001401/140125eo.pdf
http://uis.unesco.org/en/glossary


Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                                              Manca Cimperman, magistrsko delo 

63 

 

Winer, A. C. in Thompson, R. (2015). How Poverty and Depression Impact a Child’s Social 

and Emotional Competence. Policy Brief, 1(10). Pridobljeno s 

https://poverty.ucdavis.edu/sites/main/files/file-

attachments/policy_brief_thompson_risk_print.pdf. 

Yoshikawa, H., Lawrence Aber, J. in Beardslee, W. R. (2012). The Effects of Poverty on the 

Mental, Emotional, and Behavioral Health of Children and Youth. American 

Psychological Association, 67(4), 272–284. 

Zajc, S. in Potočnik, N. (2012). Spremljanje dejavnosti za razvoj zgodnje pismenosti v vrtcu. 

[PowerPoint]. Pridobljeno s http://www.os-vransko.si/wp-

content/uploads/2012/11/zgodnja_pismenost_v_vrtcu.pdf. 

Ziviani, J. in Wallen, M. (2006). The Development of Graphomotor Skills. V A. Henderson in 

C. Pehoski (ur.), Hand Function in the Child: Foundations for Remediation (str. 217–

236). St. Louis, MO: Mosby. 

Zorman, A. (2007). Prepoznavanje glasov in spoznavanje njihovih pisnih ustreznic v maternem 

in drugem oziroma tujem jeziku. (Doktorska disertacija). Univerza v Ljubljani, 

Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

Zorman, A. (2013). Razvoj osnovne pismenosti enojezičnih in večjezičnih otrok. Koper: 

Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba 

Annales. 

Zrimšek, N. (2003). Začetno opismenjevanje – Pismenost v predšolski dobi in prvem razredu 

devetletne osnovne šole. Ljubljana: Pedagoška fakulteta v Ljubljani. 

Žerdin, T. (1996). Ringa ringa raja. Priročnik za gibalno-grafične vaje. Ljubljana: Mladinska 

knjiga. 

Žerdin, T. (2003). Motnje v razvoju jezika, branja in pisanja: kako jih odkrivamo in 

odpravljamo. Ljubljana: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše in Društvo 

Bravo. 

  

https://poverty.ucdavis.edu/sites/main/files/file-attachments/policy_brief_thompson_risk_print.pdf
https://poverty.ucdavis.edu/sites/main/files/file-attachments/policy_brief_thompson_risk_print.pdf
http://www.os-vransko.si/wp-content/uploads/2012/11/zgodnja_pismenost_v_vrtcu.pdf
http://www.os-vransko.si/wp-content/uploads/2012/11/zgodnja_pismenost_v_vrtcu.pdf


Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                                              Manca Cimperman, magistrsko delo 

64 

 

6. PRILOGE 

Priloga 1 

VPRAŠALNIK ZA UČITELJE 

 
Spoštovani, 

pred Vami je vprašalnik o razvitosti učenčevih sposobnosti in veščin. Prosim za čim bolj objektivne 

odgovore, ki mi bodo pomagali pri oblikovanju grafomotoričnega treninga za učence iz manj 

spodbudnega okolja zaradi revščine. 

Za sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujem, 

Manca Cimperman 

 

 

IME IN PRIIMEK UČENCA:______________________________________________________ 

 

Označite, kakšno raven dosega učenec na področju grafomotorike v primerjavi z vrstniki (obkrožite 

ustrezno črko). 

a) podpovprečno raven 

b) povprečno raven 

c) nadpovprečno raven 

 

Pri navedenih trditvah označite, ali veljajo za učenca na lestvici od 1 (ne drži) do 5 (popolnoma drži). 

  1 2 3 4 5 

1. Med pisanjem je napet.      

2. Med pisanjem ima neobičajno držo telesa.      

3. Med pisanjem ima nenavadno razdaljo od oči do zvezka.      

4. Med pisanjem roko v zapestju pretirano obrača, dviga in prestavlja.      

5. Med pisanjem drži pisalo neustrezno.      

6. Med pisanjem močno pritiska na podlago.      

7. Piše zelo počasi.      

8. Pri pisanju se hitro utrudi.      

9. Med pisanjem ga začne boleti roka.      

10. Med pisanjem ima neustrezno postavljen zvezek ali list.      

11. V zvezku izpušča strani.      

12. Do pisanja ima odpor.      

13. Do risanja ima odpor.      

14. Do barvanja ima odpor.      

15. Težave ima pri barvanju do črte.      

16. Pri rabi čopiča je nespreten.      
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17. Pri rabi škarij je nespreten.      

18. Pri rabi jedilnega pribora je nespreten.      

19. Črke je usvojil počasneje kot vrstniki.      

20. Težave ima pri lovljenju žoge.      

21. Težave ima pri metanju žoge.      

22. Težave ima pri sonožnih poskokih.      

23. Težave ima pri poskokih na eni nogi.      

24. Težave ima z ravnotežjem.      

25. Težave ima pri trganju papirja.      

26. Težave ima pri prepogibanju papirja.      

27. Težko sledi navodilom podanim ustno.      

28. Zlahka mu karkoli odvrne pozornost.      

29. Težave ima z razumevanjem kompleksnih navodil.      

30. Domače naloge dela redno.      

31. Pri domačih nalogah mu pomagajo starši.      

32. Učenčevi starši sodelujejo z učiteljem.      

33. Učenčevi starši se redno udeležujejo govorilnih ur in roditeljskih sestankov.      
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Priloga 2 

VPRAŠALNIK ZA STARŠE 
 

1. IME IN PRIIMEK OTROKA:__________________________________________ 

 

2. IZOBRAZBA STARŠEV (obkrožite ustrezno številko): 

MAMA OČE 
 

1. nedokončana osnovna šola 

2. osnovna šola 

3. poklicna šola 

4. srednja šola 

5. višja ali visoka 
 

 

1. nedokončana osnovna šola 

2. osnovna šola 

3. poklicna šola 

4. srednja šola 

5. višja ali visoka 
 

 
3. ZAPOSLITVENI STATUS (obkrožite): 

 

MAMA 
 

 

zaposlena      nezaposlena 
 

 

OČE 
 

 

zaposlen      nezaposlen 

 
4. Pri navedenih trditvah označite, ali veljajo za Vašega otroka popolnoma, delno ali ne držijo. 
 

 POPOLNOMA 

DRŽI 

DELNO DRŽI NE DRŽI 

Obiskoval je vrtec.    

Vključen je v športne dejavnosti, ki potekajo na šoli 

(npr. nogomet, plesne urice). 

   

Vpisan je v občinsko knjižnico.    

Rad si ogleduje knjige.    

Rad riše.    

Rad barva pobarvanke.    

Doma ima svoje barvice.    

Pred vstopom v šolo je znal uporabljati škarje.    

Pred vstopom v šolo je znal napisati svoje ime.    

Pred vstopom v šolo je poznal večino črk.    

Vezalke na čevljih si zna zavezati sam.    

Pri pisanju domačih nalog se hitro utrudi.    

Domačo nalogo dela za mizo.    

Zvezke ima urejene.    

Pisanje vadi vsak dan.    
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Priloga 3 

 

Vir: Spoznaj pisanje na zabaven način (Spoznaj pisanje na zabaven način, 2015)  
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Vir: Spoznaj pisanje na zabaven način (Spoznaj pisanje na zabaven način, 2015) 
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Vir: Spoznaj pisanje na zabaven način (Spoznaj pisanje na zabaven način, 2015)  
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Vir: ABC 1: Poslušamo – govorimo, pišemo – beremo, 3. del (Pečjak, Grginič in Justin, 2003)  
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Vir: ABC 1: Poslušamo – govorimo, pišemo – beremo, 3. del (Pečjak, Grginič in Justin, 2003)  
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Priloga 4 
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Vir: ABC 1: poslušamo – govorimo, pišemo – beremo, 2. del (Grginič, 2009) 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                                              Manca Cimperman, magistrsko delo 

74 
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Vir: Svet besed: učbenik za slovenščino v 1. razredu devetletne osnovne šole (Porenta in 

Šalehar, 2003) 
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Priloga 5 

 

Vir: ABC 1: poslušamo – govorimo, pišemo – beremo, 1. del (Grginič, 2008) 
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Vir: ABC 1: poslušamo – govorimo, pišemo – beremo, 2. del (Pečjak, Kozinc in Justin, 2002)  
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Vir: Didaktična igra in razvoj nekaterih psihičnih funkcij pri opismenjevanju (Pečjak, 1994) 
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Vir: Didaktična igra in razvoj nekaterih psihičnih funkcij pri opismenjevanju (Pečjak, 1994) 


