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POVZETEK 

 
Za boljše spopadanje s težavami na področju branja je pomembna zgodnja obravnava in 

posledično zgodnje odkrivanje primanjkljajev. Visoko tveganje za pojav težav na področju 

branja je možno zaznati že pred formalnim učenjem branja, ki poteka v prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju, še posebno pri otrocih pred vstopom v osnovno šolo ali ob vstopu 

vanjo.  

Osrednji cilj raziskave je oblikovanje instrumenta, s katerim bi želeli odkriti otroke s slabše 

razvitimi predbralnimi zmožnostmi ob vstopu v osnovno šolo. V slovenskem prostoru še 

nimamo standardiziranega instrumenta, ki ocenjuje izključno predbralne zmožnosti. Po vzoru 

tujih in domačih uveljavljenih instrumentov oziroma preizkusov smo oblikovali enoten nabor 

preizkusov za ocenjevanje predbralnih zmožnosti. Razvitost zgodnjih bralnih zmožnosti smo 

dodatno ugotavljali s Testom zgodnjih bralnih zmožnosti (Jurišić, 2001). Preizkuse smo 

uporabili na vzorcu 307 otrok v starosti od 5 do 7 let, 64 otrok s tveganjem za nastanek težav 

na področju branja ter 243 otrok brez tveganja. Tveganje je bilo določeno glede na rezultat na 

Testu zgodnjih bralnih zmožnosti. Visok Cronbach alfa koeficient zanesljivosti (alfa = 0,87) 

potrjuje, da je oblikovan Preizkus predbralnih zmožnosti zanesljiv in občutljiv. Faktorska 

analiza je pokazala, da strukturo predbralnih zmožnosti določajo štirje faktorji: metafonološke 

zmožnosti, zaznavno jezikovne strukture, besedišče in vidno procesiranje. Regresijska analiza 

je pokazala, da odstranitev glasu besedi brez pomena, prepoznavanje prvega glasu, glasovna 

analiza, priklic besed na določen fonem in fonemska diskriminacija same po sebi 

napovedujejo uspeh na Testu zgodnjih bralnih zmožnosti. Z diskriminativno analizo smo 

ugotovili, da spremenljivke glasovna analiza, prepoznavanje prvega glasu, odstranitev glasu 

ali zloga, priklic besed na določen fonem, kratkotrajni slušni spomin, prepoznavanje rim in 

natančnost vidnega razlikovanja najbolje pojasnjujejo razlike med skupinama otrok z in brez 

tveganja za nastanek težav na področju branja.  

Na osnovi rezultatov raziskave smo potrdili, da oblikovan instrumentarij omogoča 

prepoznavanje otrok, pri katerih se pojavlja tveganje za nastanek težav na področju branja ob 

vstopu v šolo. Preizkus predbralnih zmožnosti bo specialnim in rehabilitacijskim pedagogom 

omogočil oceno stopnje razvitosti posamezne predbralne zmožnosti pri otroku, starem od 5 do 

7 let, in zgodnjo vključitev v obravnavo, kar bo posledično vplivalo na boljšo napoved glede 

odprave težav na področju branja.  
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Ključne besede: branje, težave na področju branja, predbralne zmožnosti, zgodnje 

odkrivanje, preizkus predbralnih zmožnosti 
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ABSTRACT 

 
In order to better cope with reading difficulties, early treatment, and, consequently, early 

detection of deficiency are important. A high risk of developing reading difficulties can be 

detected even before a child learns to read, especially prior to their they enrollment in 

elementary school or first grade.  

The main aim of the research was to design an instrument with which it would be possible to 

single out children with a less-developed preliteracy competence in the time of starting  

school. In Slovenia, we do not have a standardized instrument to assess preliteracy 

competence. We have developed a set of tests that assesses preliteracy competence based on 

well-established foreign and Slovenian instruments or tools. The development of early 

reading ability was assessed by the Test of Early Reading Competence (Jurišić, 2001). A 

sample of 307 children aged from five to seven was tested, with 64 children who were  at risk 

for developing reading difficulties and 243 who were not. The risk was determined on the 

basis of  the result of  the Test of Early Reading Competence. A high Cronbach alpha 

coefficient (apha = 0,87) indicates that the designed instrument is an internally reliable 

instrument.  Factor analysis showed that the structure of preliteracy competence consists of 

four factors: metaphonology, perceptual language structures, vucabulary, and visual 

processing. A regression analysis showed that phoneme deletion, the identification of the first 

sound, syllable synthesis, recalling words that start with  a certain phoneme, and phoneme 

discrimination suffice on their own in predicting the outcome of the Test of Early Reading 

Competence. A discriminative analysis showed that phoneme analysis, the identification of 

the first sound,  syllable and phoneme deletion, recalling words that start with  a certain 

phoneme, auditory short-term memory, the identification of rhymes, and the accuracy of 

visual discrimination best explain the differences between the group of children with and the 

group of children without the risk of developing reading difficulties.  

On the basis of the results obtainer in our study, we have confirmed that the deveoped 

instrument enables the identification of children who are at risk of developing reading 

difficulties when starting elementary school. The test of preliteracy competence will enable 

special education teachers to assess the degree of preliteracy competence development in 

children aged from five to seven and their  early inclusion  in therapy which will, in turn,  

enable a better prognosis with regard to the elimination of reading difficulties.   
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1  UVOD 

 

Bralna pismenost sodi med sodobne temeljne komunikacijske spretnosti vsakega človeka. Od 

stopnje razvitosti bralne pismenosti je odvisnih mnogo pomembnih dejavnosti v 

posameznikovem življenju skozi celotno življenjsko obdobje. Za strokovnjake v vzgojno-

izobraževalnih ustanovah je zanimiv predvsem pomen branja med šolanjem, saj učenčeve 

težave na tem področju, zlasti v višjih razredih osnovne šole, otežujejo napredek na vseh 

področjih učenja. Zaradi težav na področju branja je posameznik prikrajšan pri uresničitvi 

svojih potencialov tako na učnem kot socialnem in poklicnem področju.   

Razvijanje bralne pismenosti umeščajo številni izobraževalni sistemi, med njimi tudi naš, med 

temeljne cilje osnovnošolskega izobraževanja, tudi in predvsem v 21. stoletju. Posledično so 

prizadevanja številnih raziskovalcev usmerjena v iskanje vzrokov in identifikacijo težav na 

področju branja. Raziskave so pokazale, da so različne zmožnosti, pridobljene v predšolskem 

oziroma predbralnem obdobju, v tesni povezavi s poznejšim bralnim uspehom. Zgodnje 

odkrivanje otrok, ki kažejo tveganje za nastanek težav na področju branja, in posledično 

zgodnja obravnava vplivata na boljšo napoved pri odpravi težav na področju branja. Težave 

so v zgodnji fazi bralnega razvoja manjšega obsega in zato lažje obvladljive. Predvsem je 

ključnega pomena tudi to, da pri otroku še niso prisotne sekundarne težave, kot so slaba 

samopodoba, upad motivacije in interesa za branje, nerazumevanje šolske snovi, upad 

šolskega uspeha in različne vedenjske težave. Šolski strokovnjaki se trudimo odkrivati učence 

z učnimi težavami, vendar praksa kaže, da nam manjkajo sistematičnost in standardizirani 

diagnostični pripomočki. V slovenskem prostoru še nimamo instrumenta, ki bi bil namenjen 

ocenjevanju predbralnih zmožnosti. Mnogo otrok, ki imajo težave že na začetnih stopnjah 

usvajanja bralne pismenosti, še preden začnejo zares brati, ostane neodkritih in jim načrtna 

pomoč, ki bi bila potrebna, ni ponujena. Pričujoča doktorska disertacija poskuša prispevati k 

razvoju diagnostičnega instrumentarija na področju zgodnjega odkrivanja težav na področju 

branja.  
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2  TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

2.1 BRALNA PISMENOST 
 

2.1.1 Definicija  

 

Obstaja več opredelitev bralne pismenosti. V Nacionalni strategiji za razvoj pismenosti (2017, 

str. 7) je bralna pismenost opredeljena kot: »stalno razvijajoča se zmožnost posameznika in 

posameznice za razumevanje, kritično vrednotenje in uporabo pisnih informacij. Ta zmožnost 

vključuje razvite bralne veščine, (kritično) razumevanje prebranega, pojmovanje branja kot 

vrednote in motiviranost za branje. Kot taka je temelj vseh drugih pismenosti in je ključna za 

razvijanje posameznikovih in posamezničinih potencialov ter njuno uspešno sodelovanje v 

družbi«. S. Pečjak (2012) pojasnjuje, da večina definicij pri opredelitvi pojma pismenosti 

poleg branja, ki je temeljni element vseh pismenosti, vključuje še pisanje in računanje. V 

raziskavi PISA (2015, str. 86), ki poleg bralne preverja še matematično in naravoslovno 

pismenost učenk in učencev, je bralna pismenost opredeljena kot: »razumevanje, uporaba, 

razmišljanje o napisanem besedilu ter zavzetost ob branju tega, kar bralcu omogoča doseganje 

postavljenih ciljev, razvijanje lastnega znanja in potencialov ter sodelovanje v družbi«. 

Nadalje je v študiji Poučevanje branja v Evropi, okoliščine, politike in prakse (2011, str. 7) 

bralna pismenost opredeljena kot »splošna zmožnost razumevanja, uporabe in premisleka o 

napisanem, vse za to, da bi se izpolnili posameznikovi in družbeni cilji«. Tovrstne opredelitve 

bralne pismenosti presegajo kognitivne elemente branja (npr. dekodiranje besed in 

razumevanje) in upoštevajo še druge vidike, npr. motivacijo in znajdenje v pisnih delih. 

Branje poteka na ravni dešifriranja grafičnih znakov v besedo in na ravni razumevanja besede, 

povedi in drugih večjih enot. Je kompleksna dejavnost, saj zahteva istočasno koordinacijo in 

simultano izvajanje več različnih zmožnosti. (Logan, 1997, v Fuchs, Fuchs, Hosp in Jenkins, 

2001). Pri procesu dekodiranja se odvijajo dvojni procesi. Prvi so usmerjeni k besedi in 

zajemajo prepoznavanje črk ter glasovno zavedanje, ki vključuje glasovno razločevanje in 

razčlenjevanje, povezovanje glasov ter zlogov, iskanje podobnosti in zveze črka – glas, drugi 

so usmerjeni k prepoznavi besede in zajemajo prepoznavanje besed ter rabo vidnega spomina 

(Reid, 2003). Iz opisa, kot ga navajajo avtorji, lahko vidimo, da je pomembna karakteristika 

spretnega branja prav tekočnost branja, ki glede na navedbe več avtorjev pomeni hitro in 
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natančno pretvorbo besedila v govor (Fuchs idr., 2001). Tekočnost branja se povezuje z 

dejstvom, da bralci, ki berejo tekoče, berejo avtomatično, brez zavednega nadzora in 

usmerjanja pozornosti pri dekodiranju besed. To jim omogoča, da pozornost in kapacitete 

delovnega spomina namenijo bralnemu razumevanju (LaBerge in Samuels, 1974, v Rasinski, 

2004). Izrednega pomena je, da zna bralec iz tekoče prebranega besedila izluščiti pomen. To 

je točka, kjer se tekočnost branja neposredno povezuje tudi z bralnim razumevanjem; to je 

vidik tekočnosti branja, ki ga po Rasinskem (2004) lahko spremljamo tudi prek primerno 

izraznega branja ter uporabe ustreznega naglasa, intonacije, poudarkov, premorov in hitrosti. 

Prek uporabe ustreznih prozodičnih prvin bralci dokazujejo, da ob branju besedila iščejo oz. 

uspejo poiskati njegov pomen. Zgolj branje besed še ni pravo branje. Slednje vključuje tudi 

to, da zna posameznik prebrano besedo osmisliti, ji pripisati pomen (pojem) in ta pojem 

postaviti v ustrezen kontekst (Pečjak, 2012). 

S. Pečjak in A. Gradišar (2015) navajata, da je bralno pismen tisti, ki bere tekoče, razume 

prebrano in je sposoben informacije, dobljene z branjem, uporabljati pri reševanju učnih in 

življenjskih težav ter za osebnostno rast. Posameznik, ki je bralno pismen, je sposoben 

fleksibilno uporabljati različne tehnike branja glede na vrsto bralnega gradiva in cilj branja. 

 

2.1.2 Razvojni modeli bralne pismenosti 

 

Branje se v različnih oblikah razvija vse življenje. Usvajanje branja je dolgotrajen proces, ki 

se začne z razvojem predbralnih zmožnosti in nato sčasoma pripelje do neodvisnega branja za 

učenje. V literaturi najdemo različne poglede na razvoj in proces branja. Nekateri razvojni 

modeli bralne pismenosti (npr. Ehri, 1994; Frith, 1986; Marsh, Friedman, Welch in 

Desenberg, 1981) zajemajo le določena obdobja razvoja, drugi (npr. Chall, 1996,  Gillet, 

Temple, Temple in Crawford, 2017) so celostni in zajemajo razvoj zmožnosti v predbralnem 

obdobju ter vse od zrelega branja.  

Razvojni modeli branja nam razložijo potek razvoja bralne pismenosti. Povedo nam, katere 

zmožnosti so značilne za posamezno stopnjo in so potrebne za napredek na naslednjo stopnjo. 

Razvoj branja je predstavljen v nizu zaporednih stopenj, kljub temu avtorji (Frith, 1986; 

Chall, 1996; Gillet idr., 2017, Pečjak in Gradišar, 2015) poudarjajo, da otroci in/ali 

mladostniki pri različni starosti dosežejo posamezne stopnje, ki se lahko med seboj 

prekrivajo.  
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V nadaljevanju predstavljamo štiri modele: najprej dva modela zgodnjega razvoja bralnih 

zmožnosti – model U. Frith (1986) in model J. Marsh s sodelavci (1981), nato pa še dva 

celostna, vseživljenjska modela razvoja branja – model avtorice J. Chall (1983/1996) in 

model J. Gillet s sodelavci (2017).  

Modeli branja nam prikažejo postopen razvoj bralne zmožnosti kot proces razvoja zmožnosti, 

ki so potrebne za uspešno branje. Razvoj branja poteka postopoma celo predšolsko obdobje, 

osnovnošolsko obdobje in se nadaljuje tudi v odrasli dobi. S. Pečjak (2012) pojasnjuje, da 

osredotočenost na razvoj predbralnih zmožnosti in zmožnosti začetnega branja izhaja iz 

dejstva, da je prav začetna bralna zmožnost dober pokazatelj nadaljnjega razvoja bralne 

pismenosti in s tem celotne učne uspešnosti.  

 

2.1.2.1 Model U. Frith  

 

Razvojna teorija branja U. Frith (1986) obravnava začetno obdobje učenja branja in za to 

obdobje značilne strategije ter kvalitativne razlike med njimi. Na vsaki stopnji posameznik 

uporablja drugačno strategijo branja besed. Na razvoj stopenj vplivajo tako notranji (npr. 

biološka zrelost) kot tudi zunanji dejavniki (npr. okolje, izobraževanje, narava jezika).  

 
Avtorica U. Frith (prav tam) govori o treh stopnjah razvoja bralne pismenosti: 

 
1. Slikovna ali logografska stopnja 

Stopnja omogoča prepoznavo besed na osnovi izstopajočih, značilnih grafičnih potezah, zato 

otroci lahko preberejo besedo, ki jo poznajo v določenem načinu zapisa, tudi če je vrstni red 

črk zamenjan ali če je posamezna črka izpuščena. Vsako besedo prepoznajo kot posebno 

značilno shemo. Tako se otroci z uporabo slikovnega načina naučijo prepoznati precej besed, 

ki jih srečujejo pogosteje (npr. napise v trgovini, na igračah, v knjigah itn.), vendar pa je 

količina tako naučenih besed omejena. Ne prepoznajo iste besede, če je ta napisana z 

drugačnimi črkami. Strategija slikovnega prepoznavanja besed postane kmalu premalo 

učinkovita in neprimerna za napredovanje.  

 
2. Abecedna ali alfabetska stopnja 

Za pravilno prepoznavo postane pomemben vsak element, prav tako njihov vrstni red. Kar 

precej časa je potrebnega, da začetni bralci razumejo, kaj je en sam glas in da črka predstavlja 

znamenje za posamezni glas. Strukturo besede razčlenijo na grafične enote (tj. črke) oziroma 
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glasove in jih v obratni smeri tudi povežejo. Prepoznavajo črko za črko, spreminjajo jih v 

glasove in sintetizirajo med seboj tako, da se prelivajo eden v drugega. Obraten proces 

imenujemo analiza. Naučijo se razčleniti besedo na posamezne glasove in razločevati med 

seboj podobne. Začetnemu učenju sledi utrjevanje tehnike branja. Preden začnemo z 

urjenjem, morajo dobro poznati vse simbole, način spajanja in razčlenjevanja. Učenci se v 

branju vadijo toliko časa, dokler ga ne avtomatizirajo. Šele tedaj lahko pozornost usmerijo v 

razumevanje besedila in izraznost branja. 

  
3. Pravopisna ali ortografska stopnja 

Na tej stopnji učenci zamenjajo bralni postopek in ne sledijo več posameznim znamenjem v 

besedi, ampak več znamenj zajamejo naenkrat. Naenkrat s pogledom zajamejo cel zlog oz. 

morfem in ga izgovorijo kot že nekaj znanega. Pravopisna strategija omogoča avtomatično 

prepoznavanje velikega števila besed. Pri zahtevnejših/nepoznanih besedah si še pomagajo s 

črkovanjem. V tem obdobju učenci dokončno preidejo z glasnega na tiho branje. 

 
Otroci v predšolskem obdobju in učenci v začetnem obdobju šolanja prehajajo od ene do 

druge strategije in pri tem urijo različne zmožnosti pomembne za kasnejši napredek pri 

branju. Conners (2003) navaja, da sta pri celostnem prepoznavanju besede izpostavljeni zlasti 

zmožnost vidnega razlikovanja in asociativnega učenja (povezava znak – pomen). Medtem ko 

učenci pri abecedni strategiji uporabljajo vidne zmožnosti za branje in fonološke zmožnosti za 

črkovanje (Bradley in Bryant, 1991). Reid (1999) razlaga, da pravopisna stopnja predvideva  

razumevanje povezave črka – glas, pa tudi strukturo in pomen besede. S. Pečjak (2012) 

dodaja, da pravopisna strategija omogoča direkten dostop do notranjega slovarja pomenov 

besed. 

Učenci s težavami pri branju imajo pogosto težave na abecedni stopnji, ker povezava med 

črko in glasom temelji na fonoloških zmožnostih, ki so po navedbah več raziskav (npr. Muter, 

2003; Kelly in Philips, 2016; Parrila in Protopapas, 2017; Peterson idr., 2013) ključni 

primanjkljaj pri disleksiji. 

 

2.1.2.2 Model J. Marsh s sodelavci  

 

Model zgodnjega razvoja bralnih zmožnosti je J. Marsh s sodelavci Friedmanom, Welchom in 

Desbergom izdelala leta 1981 na osnovi izsledkov eksperimentalnih študij.  
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Njihov model vsebuje štiri stopnje (Marsh idr., 1981):  

 
1. stopnja: Jezikovno ugibanje 

Na tej stopnji otroci uporabljajo preprosto strategijo mehaničnega povezovanja, torej učenja 

besed »na pamet«. Ta mehanična povezava se vzpostavi med vidnim dražljajem, ki prej ni bil 

analiziran (besedo), in neanaliziranimi besednimi odzivi. Pri tem si otroci običajno pomagajo 

z enim vidikom dražljaja (običajno s prvo črko). Besede prepoznavajo s pomočjo konteksta. 

Če bo beseda predstavljala del stavka, jo preberejo, pri čemer bodo uporabili strategijo 

ugibanja. Osnovna strategija prepoznavanja besed je torej zamenjava neznane besede s tisto, 

ki je pomensko in skladenjsko ustrezna. Ne zmorejo prebrati izoliranih besed, ker si ne 

morejo pomagati s kontekstom.  

 
2. stopnja: Ugibanje s pomočjo diskriminacijske mreže 

Na drugi stopnji se otroci odzivajo na neznano izolirano besedo na osnovi podobnosti 

grafemskih (vidnih) znakov te besede z znano besedo. Za razliko od prve stopnje se otroci na 

tej stopnji ne omejijo le na uporabo prve črke, temveč dodajo še druge znake, kot so npr. 

oblika besede, dolžina besede in končna črka. Torej predelujejo grafemske znake le do takšne 

mere, kot je nujno potrebno za razlikovanje ene tiskane besede od druge.  

 
3. stopnja: Zaporedno dekodiranje 

Za to stopnjo je značilna uporaba kombinacijskih pravil, ki omogočajo dekodiranje. Začetni 

bralci ugotovijo, da je možno prebrati neznano besedo tako, da vsako črko pretvorijo v glas, 

da torej glaskujejo. Spoznajo in začnejo uporabljati abecedni oz. črkovni princip. Vzpostavi se 

asociativna povezava črka – glas.  

 
4. stopnja: Hierarhično dekodiranje 

S širjenjem bralnih izkušenj in urjenjem spretnosti dekodiranja postajajo strategije branja 

vedno bolj izdelane. Učenci začenjajo uporabljati pravila hkrati z upoštevanjem konteksta. 

Uporabljajo analogijo kot alternativno sredstvo za dekodiranje. Na tej stopnji pridejo učenci 

do najvišje ravni v zgodnjem razvoju bralne pismenosti in besede v besedilu predelujejo na 

enak način kot odrasli bralci.  

 
J. Marsh s sodelavci (1981) je podrobneje razčlenila prvo stopnjo avtorice U. Frith (1986), in 

sicer na jezikovno ugibanje, kjer gre za dejansko slikovno branje besed, in ugibanje s 

pomočjo diskriminacijske mreže, kjer otroci že začnejo analizirati besedo na osnovi vidnih 
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značilnosti. Črk najprej še ne poznajo, zato si pri »branju« besed pomagajo z videzom besede 

ali z ugibanjem s pomočjo slik, izkušenj ipd. (Frith, 1986; Marsh idr., 1981). Nadaljnji dve 

stopnji pri J. Marshu idr. (1981) pa sta vsebinsko enaki stopnjama U. Frith (1986): abecedna 

stopnja stopnji zaporednega dekodiranja in ortografska stopnja stopnji hierarhičnega 

dekodiranja.  

Oba modela zgodnjega razvoja bralne pismenosti upoštevata razvojne značilnosti otrok, 

namreč za otroke v predšolskem obdobju je značilen globalen in celosten pristop k zaznavanju 

(Pečjak, 1999). To pomeni, da otroci v začetku prepoznavajo besede glede na njihov splošen 

videz, niso pa še pozorni na posamezne elemente (črke). Čeprav celostno prepoznavajo 

besede, imajo dovolj znanja o črkah, da zmorejo prepoznati izstopajoče dele besed (Ehri, 

2017). 

Številni avtorji (npr. Jerman, 2000, Pečjak, 1999) se strinjajo, da razvoj vidnih zmožnosti 

poteka pred razvojem fonološkega zavedanja. Čeprav otroci na prvi in drugi stopnji še ne 

zmorejo zaporedno dekodirati besede, so raziskovalci (npr. Ehri, 1994; Scott in Ehri, 1990) 

ugotovili, da znajo že pri »slikovnem« branju besed uporabiti povezavo črka – glas. L. Ehri 

(1994) razlaga, da začetni bralci pretvorijo le nekatere črke v glasove (npr. prvo ali prvo in 

zadnjo črko v besedi). Seymour in Elder (1986) sta z raziskavo pri začetnih bralcih in tistih z 

disleksijo ugotovila, da sta tako slikovna kot ortografska strategija odvisni predvsem od 

vidnih zmožnosti posameznika. Branje s pomočjo abecedne strategije pa zahteva analiziranje 

besede v črke in vzpostavitev povezave črka – glas.  

Zgodnja modela razvoja bralne pismenosti (model U. Frith in Marsh idr.) predstavita začetne 

strategije prepoznavanja besed. Iz opisov obeh modelov je razvidno, da so pred sistematičnim 

učenjem branja, ki poteka v osnovni šoli, izredno pomembne otrokove izkušnje s tiskom. 

Stanovich, Siegel in Gottardo (1997) so celo predlagali, da je skromna izpostavljenost tisku v 

predšolskem obdobju možen vzrok nastanka površinske oblike disleksije, kjer gre za težave z 

globalnim prepoznavanjem besed. 

 

2.1.2.3 Model J. Chall  

 

Celostni model bralnih stopenj avtorice J. Chall se ne ustavi pri začetnem razvoju 

(pred)bralnih zmožnosti, temveč prikazuje razvoj branja vse tja do zrelega bralca. Avtorica je 

model prvič objavila leta 1983 v knjigi Stopnje bralnega razvoja, drugič pa je knjiga izšla leta 

1996 z nekaterimi novimi teoretičnimi in raziskovalnimi izsledki.  
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Da ne bi prišlo do napačne razlage modela, je avtorica izpostavila naslednje (Chall, 1983, v 

Carnine, Silbert, Kameenui in Tarver, 2004): 

– Starost, pri kateri se pojavi posamezna stopnja, je le okvirna. 

– Opisani bralni razvoj na posameznih stopnjah je odvisen tudi od poučevanja. 

– Razvoj vsake stopnje je odvisen od ustreznosti razvoja predhodne stopnje. Npr. branje na 

stopnji 1 je odvisno od razvoja na stopnji 0 (od usvojenih vidnih in slušnih zmožnosti, 

fonološkega zavedanja, besedišča ipd.). 

– Bralne stopnje niso ločene, ampak prehajajo ena v drugo in se prekrivajo.  

 
Pri oblikovanju stopenj razvoja bralnih zmožnosti je J. Chall (1996) izhajala iz Piageteve 

teorije spoznavnega razvoja. Bralne stopnje si sledijo v logičnem zaporedju. Nobene izmed 

njih ni mogoče preskočiti. Napredovanje je odvisno od spoznavnega razvoja in vpliva okolja.  

 
Model vsebuje šest stopenj: 

 
1. Stopnja 0: Predbralno obdobje (priprava na branje), ki traja od rojstva do šestega leta 

starosti. 

Ta stopnja traja najdlje časa in je čas največjih sprememb. V tem obdobju otroci spoznavajo 

različne vidike jezika – pomenskega in skladenjskega ter pridobivajo znanje o naravi besed. 

Pri otrocih se tako razvija metajezikovno zavedanje (Pečjak, 1999; Pečjak in Gradišar, 2015). 

Spoznajo, da se lahko nekatere besede začnejo oz. končajo z isto črko, glasom ali zlogom, da 

se besede lahko razdelijo na več delov in da lahko dele besed sestavijo v novo besedo. Večina 

jih v tem obdobju usvoji določeno znanje o tisku (naučijo se poimenovati in napisati 

posamezne glasove in črke, naučijo se pravilno držati knjigo in listati po njej) (Carnine idr., 

2004). L. Lenhart in K. Roskos (2003) sta zapisali, da otrok spozna spološna pravila o knjigi: 

besedilo se nadaljuje v celotni knjigi, na vsaki strani ni nova zgodba in slike dodatno 

olajšujejo razumevanje ter sledenje zgodbi. Na tej stopnji otroci razvijajo vse zmožnosti, ki jih 

potrebujejo, da se lahko kasneje naučijo brati. Pomembni sta zlasti dve: zmožnost vidnega in 

slušnega zaznavanja (Pečjak, 2012; Zrimšek, 2003).  

 

2. Stopnja 1: Obdobje začetnega branja in dekodiranje, ki traja med šestim in sedmim letom 

starosti.  

V tem obdobju se začetni bralci naučijo vseh črk in pripadajočih glasov ter ponotranjijo 

kognitivno znanje o jeziku. Zmožnost začetnega dekodiranja se razvija v treh fazah razvoja. 

Najprej so bolj kot na obliko besed pozorni na njihov pomen. Pri branju se pojavlja 
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nenatančnost,  preberejo drugo besedo, ki pa pomensko ustreza besedilu. Nato so pozorni 

predvsem na grafično podobo besed in manj na pomen. V tretji fazi pa naj bi prišlo do sinteze 

1. in 2. faze – učenci porazdelijo svojo pozornost tako na grafično podobo besed kot na njihov 

pomen in berejo gladko in natančno. S. Pečjak (2012) poudarja, da gredo vsi posamezniki 

skozi vse tri faze, le da boljši bralci hitreje in slabši bralci počasneje. Ob koncu te stopnje naj 

bi bila razvita zmožnost vidnega razlikovanja in v glavnem tudi zmožnost slušnega 

razlikovanja. V obdobju začetnega branja učenci razumejo (po slušni poti) več besed, kot jih 

zmorejo prebrati (razumejo okrog 6000 besed, medtem ko jih zmorejo prebrati približno 400) 

(Chall, Jacobs in Baldwin, 1990).  

Na stopnji začetne bralne pismenosti se pojavljajo tri značilnosti branja (Pečjak, 2012): 

– Otroci berejo glasno, četudi želijo brati potiho (morajo slišati besede, ker to spodbuja tako 

dekodiranje kot razumevanje). 

– Pri branju pogosto uporabljajo prst za kazanje besede, ki jo berejo. 

– Berejo besedo za besedo in njihovo branje ni izrazno (»lepo«), ker večino miselne 

energije porabijo za dekodiranje. 

 
3. Stopnja 2: Utrjevanje spretnosti branja (tekoče branje – avtomatizacija) zajema starostno 

obdobje med sedmim in osmim letom starosti. 

Učenci na tej stopnji utrjujejo hitro in natančno branje – bralno tehniko. Z utrjevanjem 

pridobivajo večjo hitrost branja in ponotranjijo spretnost dekodiranja oz. avtomatizirajo 

branje. Ko postane dekodiranje avtomatično, se pozornost osvobodi za višje ravni 

razumevanja in predelave besedila (Samuels, 2013). S. Pečjak (2012) razlaga, da je 

avtomatizacija rezultat vaje in ponavljanja, zato so priporočljive knjige z veliko slikovnega 

gradiva, iz katerega je že deloma razvidna vsebina, ter knjige, katerih zgodba, osebe ali vsaj 

zgradba zgodbe je učencu znana. 

Stopnja predhodne pismenosti ima tri prevladajoče značilnosti (Pečjak, 2012): 

– tiho branje (učenci ne subvokalizirajo), 

– tekoče branje (ne berejo več besedo za besedo), 

– porast razumevanja prebranega. 

 

4. Stopnja 3: Branje za učenje (odkrivanje pomena) traja med devetim in štirinajstim letom 

starosti. 

Za to stopnjo je značilno, da učenci z branjem pridobivajo novo znanje, informacije in 

izkušnje. Branje postane temeljno sredstvo za učenje. J. Chall (1996) deli to stopnjo na dve 
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fazi: fazo 3 A, ki traja od 9. do 11. leta, in fazo 3 B, ki traja od 12. do 14. leta. V fazi 3 A 

učenec še vedno presoja informacije le z vidika avtorja in jih sprejema relativno nekritično. V 

fazi 3 B pa je bralec že sposoben vzpostaviti razmerje do besedila, analizirati, sintetizirati in 

se kritično odzvati na prebrana stališča. Na tej stopnji se spremeni funkcija branja. Če je bilo 

na prvih dveh stopnjah branje cilj učenja, postane branje na tretji stopnji sredstvo učenja. 

Bralno razumevanje se približa razumevanju informacij po slušni poti.  

 
5. Stopnja 4: Večstranski pogled na prebrano (ugotavljanje odnosov in stališč) traja med 

štirinajstim in osemnajstim letom starosti. 

Bralec v tem obdobju zaradi znanja, pridobljenega v času šolanja, in dosežene stopnje v 

spoznavnem razvoju sprejema, primerja in presoja prebrano, ne samo z enega, temveč z več 

zornih kotov. Na tej stopnji je najpomembnejša metakognicija, ki vključuje zavedanje lastnih 

dejavnosti med branjem, kot so načrtovanje, spremljanje in vrednotenje lastnega branja.  

 
6. Stopnja 5: Konstrukcija in rekonstrukcija (sinteza iz različnih virov) traja od osemnajstega 

leta dalje in predstavlja zrelo obdobje pri branju. 

Glavna značilnost stopnje je konstruktivnost znanja. Bralec si sam izgrajuje lastni sistem 

znanja s pomočjo višjih miselnih procesov, kot so analiza, sinteza in presojanje/vrednotenje. 

Posameznik tudi odkrije selektiven in fleksibilen pristop k branju, bralna učinkovitost pa je 

rezultat širokega splošnega in specifičnega znanja s področja, ki ga vsebuje bralno gradivo. Z 

abstrakcijo in generalizacijo bralec oblikuje lastno stališče do stališč drugih. 

 
Model avtorice J. Chall nazorno pokaže prehajanje s stopnje na stopnjo in pogoje, ki morajo 

biti zagotovljeni za napredovanje. Predstopnja je obdobje priprave na učenje branja 

(razvijanje predbralnih zmožnosti). Nadaljnji dve stopnji (stopnja 1 in stopnja 2) lahko 

označimo kot obdobje učenja branja – urjenje spretnosti dekodiranja, preostale tri stopnje 

(stopnje 3, 4 in 5) pa označujejo razvijanje bralnega razumevanja na različnih ravneh. Na 

prvih treh stopnjah morajo učenci izdelati »orodje«, ki ga bodo potrebovali ves čas 

izboraževanja. Šele nato bodo lahko začeli uporabljati spretnost branja v funkciji učenja. S. 

Pečjak (2012) navaja, da prehod s stopnje 2 na stopnjo 3 predstavljajo spremembe v 

strategijah in odnosu učenca do branja. Bralec se srečuje z vse bolj zahtevnimi besedili, ki 

zahtevajo višjo raven bralnih zmožnosti, višjo stopnjo govornega in spoznavnega razvoja ter 

večjo splošno razgledanost.  
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2.1.2.4 Model J. Gillet s sodelavci 

 

Model J. Gillet idr. (2017) je podoben modelu J. Chall in je celostni model branja, ker se 

pričenja še pred vstopom v šolo in predstavlja razvoj branja kot vseživljenjski proces. Avtorji 

pri razvoju branja poudarjajo, da mora sistem izobraževanja poskrbeti za ravoj pred/bralnih 

zmožnosti pri posamezniku.  

Avtorji J. Gillet idr. (prav tam) razvoj branja opišejo s petimi stopnjami: 

1. Porajajoča se pismenost traja od drugega do petega leta. 

V predšolskem obdobju otroci razvijejo zavedanje o tisku (npr. kje je začetek in konec 

zgodbe, da pišemo od leve proti desni ter od zgoraj navzdol). Začenjajo razumeti, da lahko 

misli posredujemo v pisni ali slikovni obliki. Razumejo, da črke predstavljajo glasove in 

razvijejo fonološko zavedanje.  

Ko so raziskovalci (npr. Goodman, 1986; Mason, 1980; Sulzby, 1985) predstavljaji pojem 

porajajoča se pismenost pred več kot tridesetimi leti, so poudarjali, da se ta pojavi neodvisno 

od formalnega učenja v okolju s tiskano besedo. Avtorji J. Gillet idr. (prav tam) tega ne 

zanikajo, vendar pa poudarjajo, da razumevanje porajajoče se pismenosti od vzgojiteljev 

zahteva pripravo okolja, ki bo pri otrocih spodbujalo razvoj pismenosti. Številni avtorji (npr. 

Carnine idr., 2004; Grginič; 2005; Jurišić, 2001) opozarjajo na pomembnost razvitega 

zavedanja o tisku, besedišča in drugih predbralnih zmožnosti ob vstopu v šolo. Gillet idr. 

(2017) navajajo ogromen razkorak med otroki iz različnih okolij v obsegu besedišča, znanju o 

strukturi povedi ipd., kar posledično vpliva na težave pri učenju branja v osnovni šoli. 

 
2. Začetno branje traja od petega do šestega leta. 

Na tej stopnji se otroci naučijo prepoznavati napisane besede. Besedo prepoznajo s pomočjo 

uporabe različnih strategij: z zmožnostjo povezati črke z njihovimi glasovi, s strukturno 

analizo besede (prepoznavanjem delov besed, kot npr. predpon, končnic, zlogov, rim), s 

prepoznavanjem nekaterih besed na prvi pogled – globalno branje in z uporabo konteksta pri 

branju (napovedovanje besede na osnovi pomena povedi). Otroci začnejo uporabljati 

predznanje za napovedovanje dogajanja v nadaljevanju. V tem obdobju, ko otroci šele 

odkrivajo branje besed, je pomembno, da s poslušanjem razvijajo razmišljanje o besedilu in 

širijo besediše. 
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3. Tekoče branje traja od sedmega do osmega leta. 

Za to stopnjo je značilno samostojno branje slikanic in krajših zgodb. Če želijo začetni bralci 

pravilno prepoznavati besede, jih morajo prebrati hitro in tekoče, sicer bo branje postalo 

nezanimivo in neučinkovito. Večina jih zmore prebrati od 50 do 90 besed na minuto. 

Posamezniki, ki ne dosežejo stopnje tekočnosti branja (tj. avtomatizirajo tehnike branja), bodo 

vedno bolj zaostajali za vrstniki in se začeli zavedati svojega neuspeha pri branju. Učitelji jim 

morajo ponuditi preproste knjige, ki jim bodo omogočale urjenje tehnike branja. Prav tako 

morajo odrasli nadaljevati z branjem knjig, saj so te bogat vir besedišča, zapletenih stavčnih 

struktur in splošnega znanja o svetu.  

 
4. Branje za razvedrilo in branje za učenje traja od osmega od osemnajstega leta. 

Bralci začnejo iskati in brati knjige za razvedrilo. Branje uporabljajo za pridobivanje 

informacij. V tej fazi je pomembno, da učenci z branjem širijo besedišče, usvojijo zapletene 

stavčne strukture in spoznavajo pravila o tvorjenju besedil. Za razvijanje besedišča in novega 

znanja je potrebno izbirati besedila, ki presegajo raven samostojnega branja. Pri tem pa jim 

učitelji lahko pomagajo z različnimi strategijami za izboljšanje bralnega razumevanja.  

 
5. Zrelo branje pojavi se lahko že v starosti od osmega do osemnajstega leta.  

Za prehod na to stopnjo morajo bralci prebrati veliko knjig, kar je mogoče le če pri tem 

uživajo. Za zrele bralce je značilno, da zmorejo kritično ovrednotiti vsebino prebranega, da 

znajo poiskati skrite pomene oz. namene. Prebrano presojajo iz različnih virov in z različnih 

perspektiv.  

Na zadnji stopnji zrelo branje ni dovolj. Pomembna je še pismenost različnih disciplin 

(»disciplinary literacy«), ki jo avtorji J. Gillet idr. (2017, str. 15) opredelijo kot: »komplet 

zmožnosti in strategij, ki so specifične za branje in pisanje pri posameznih disciplinah, npr. 

zgodovini, znanosti, matematiki, literaturi in drugih predmetnih področjih«. Bralec, ki z 

lahkoto bere časopis ali roman ima lahko težave z branjem npr. znanstvenega članka, ki 

vsebuje specifično besedišče, stavčne strukture in organizacijo besedila.  

 
Model avtorjev J. Gillet se razlikuje od modela J. Chall predvsem v zadnjih dveh stopnjah, ki 

pokrivata precejšen, vendar enak časovni razpon. Avtorji J. Gillet idr. (2017) so hoteli s tem 

poudariti velike individualne razlike med posamezniki v njihovi bralni zmožnosti, potem ko je 

branje avtomatizirano. J. Gillet idr. (prav tam, str. 14) pravijo: »Najboljši bralci v osnovni šoli 

so zreli bralci že v 4. ali 5. razredu, medtem ko so najšibkejši bralci v teh razredih na stopnji 

začetnega branja.« S. Pečjak (2012) razlaga, da med posameznimi ravnmi pismenosti ni ostro 
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začrtanih meja niti z vidika razvoja skupine otrok in/ali mladostnikov niti z vidika razvoja 

posameznika. Tako je npr. posameznik že na stopnji tekočega branja, pa se pri težjem 

besedilu vrne na stopnjo začetnega branja.  

 

2.1.2.5 Povzetek razvojnih teorij branja 

  

Razvoj branja po predstavljenih razvojnih teorijah branja ne poteka enakomerno, temveč se 

posameznik branja na različnih stopnjah loteva s povsem različnimi strategijami. Ti načini se 

nato izpopolnjujejo in povezujejo z različnimi zmožnostmi. Med opisanimi modeli branja 

obstajajo velike podobnosti, pa tudi zanimive razlike. Razumevanje in primerjava razvojnih 

modelov branja prispeva k razumevanju celote.  

Avtorji (Chall, 1996 in Gillet idr., 2017) poudarjajo izredno variabilnost v razvoju bralne 

zmožnosti med otroki in/ali mladostniki in poudarjajo, da razvoja bralne pismenosti ne 

moremo avtomatično povezati s starostjo oz. šolskimi razredi. Kljub temu navajajo okvirno 

starost, pri kateri se pojavi posamezna stopnja in pri tem poudarjajo, da je razvoj odvisen tako 

od spoznavnega razvoja posameznika kot od spodbud okolja. Čeprav razvoj branja 

predstavljajo v nizu zaporednih faz, avtorji (npr. Chall, 1996; Gillet idr., 2017; Pečjak, 2012) 

izpostavljajo, da ne gre za kontinuiran proces. Za razvoj branja pri posamezniku so značilni 

zastoji, upadi, nenadni napredek ipd.  

Iz tabele 1 je razvidno, da so največje razlike med predstavljenimi modeli na začetnih 

stopnjah učenja branja, ko otroci še razvijajo temelje potrebne za branje in začenjajo 

prepoznavati tiskane besede. Razlog gre iskati tudi v tem, da to obdobje zajema širok časovni 

razpon ter da je to čas največjih sprememb. 

 

Tabela 1: Povzetek in primerjava štirih razvojnih modelov branja 

Okvirna 
starost 

Model U. Frith Model J. Marsh idr.  Model J. Chall Model J. Gillet idr. 

Do 6. 
leta 

 

 

 

 

 

 

Slikovna ali 
logografska stopnja 
(slikovno oz. 
globalno 
prepoznavanje 
poznanih besed) 

Jezikovno ugibanje 
(globalno branje 
besed s pomočjo 
konteksta) 

 

Predbralno obdobje – 
priprava na branje 
(metajezikovno 
zavedanje, vidno in 
slušno zaznavanje) 

 

Porajajoča se pismenost 

(zavedanje o tisku) 

Ugibanje s pomočjo 
diskriminacijske 
mreže (branje besed 
na osnovi vidnih 
podobnosti) 

 

 

Začetno branje 
(prepoznavanje besed, 
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Od 6  do 
7 let 

Abecedna ali 
alfabetska stopnja 
(asociativna 
povezava črka – 
glas in povezovanje 
glasov v besedo) 

Zaporedno 
dekodiranje 
(glaskovanje) 

Obdobje začetnega 
branja in dekodiranje 
(povezava črka - glas) 

globalno branje s pomočjo 
konteksta/strukturne 
analize besed, povezava 
črka – glas) 

Od 7 do 
8/9 let 

Pravopisna ali 
otrografska stopnja 
(utrjevanje in 
avtomatizacija 
tehnike branja) 

 

Hierarhično 
dekodiranje (urjenje, 
izdelava strategij 
branja) 

 

Utrjevanje spretnosti 
branja (razvijanje 
bralne tehnike) 

 

Tekoče branje (urjenje v 
hitrosti in natančnosti 
branja, branje slikanic in 
krajših zgodb) 

Od 8/9 
do 14/18 
let 

  Branje za učenje 
(odkrivanje pomena, 
cilj branja je znanje) 

Branje za razvedrilo in 
branje za učenje 

Od 14 
do 18 let 

  

Večstranski pogled na 
prebrano (presojanje 
prebranega z več 
zornih kotov, 
metakognitivne 
zmožnosti) 

Zrelo branje (iskanje 
skritih pomenov/namenov, 
presojanje prebranega iz 
različnih virov) 

 

Od 18. 
leta 
naprej 

  

Konstrukcija in 
rekonstrukcija 
(izgradnja lastnega 
sistema znanja) 

 

 

 
Model U. Frith in model J. Marsh s sodelavci pojasnita, da so otroci v začetku prepoznavanja 

besed osredotočeni na vizualno podobo besed. Najprej opazujejo napise v svojem okolju, 

besede in kasneje že povedi v slikanicah ter jih razčlenjujejo na osnovi grafičnih potez; 

opazujejo, primerjajo, iščejo podobnosti in razlike med posameznimi oblikami črk/besed. 

Napredek v stopnji razvoja otroku omogoča, da se iz vidne analize besed usmeri na slušno 

analizo. Ko dodobra spozna in loči vizualne poteze črk, je zmožen te povezati z ustreznimi 

glasovi zanje. Model U. Frith in model J. Marsh s sodelavci v razvoju bralne pismenosti 

omenita le glasovno zavedanje, vidno razlikovanje in asociativno povezavo črka – glas. 

Modela ignorirata razvoj drugih področjih fonološkega zavedanja, kot so prepoznavanje rim, 

zlogovno zavedanje ipd. Model J. Chall in model J. Gillet s sodelavci poudarita, da razvoj 

začetnega prepoznavanja besed poteka vzporedno z razvojem fonološkega zavedanja. Vsi 

štirje opisani modeli ne zanikajo pomembnosti že na začetnih stopnjah, vidnega zaznavanja 

oz. razlikovanja, spominskih zmožnosti, hitrega poimenovanja in priklica besed iz 

dolgotrajnega spomina. Čeprav gre za obdobje pred sistematičnim opisovanjem, avtorji (npr. 

Chall, 1996; Gillet idr., 2017) poudarjajo, da so za razvoj predbralnih zmožnosti pomembne 

spodbude iz okolja.  



Ocenjevanje predbralnih zmožnosti pri otrocih, starih pet do sedem let                                  Ivanka Bider Petelin 

 
15 

  

Najnižja stopnja v razvoju bralne zmožnosti je stopnja avtomatizirane bralne tehnike, sledi ji 

stopnja branja z razumevanjem. Model J. Marsh s sodelavci in model U. Frith pojasnjujeta 

začetne načine/strategije dekodiranja besed in nam osvetlita razumevanje usvajanja tehnike 

branja. Model avtorice J. Chall in model J. Gillet s sodelavci se ne ustavita pri spretnosti 

dekodiranja, temveč se poglobita še v višje funkcije branja, kot so branje za učenje, odnos do 

prebranega in kritičen pristop. Prve tri začetne stopnje so stopnje učenja branja, nato sledi 

smiselno in fleksibilno branje. Čeprav so stopnje med seboj v nadrejeni povezavi, obstaja med 

njimi povezava. Modela branja J. Chall in J. Gillet s sodelavci upoštevata pri branju tako 

zaznavne kot spoznavne procese, sledita različnim razvojnim zakonitostim in glede na to 

pojmujeta branje kot razvojni proces. Za poučevanje je predvsem pomembno, da razumemo 

branje kot proces učenja, ki lahko doseže različne stopnje kompleksnosti in se z učenjem 

izpopolnjuje. Vsi opisani modeli podpirajo stališče, da je učenje branja proces konstrukcije 

znanja, v katerem mora posameznik igrati aktivno vlogo. Učno okolje pa mora pomagati pri 

izgrajevanju bralne učinkovitosti in podpreti razvoj zmožnosti, ki omogočajo ta proces.  

Iz modelov razvoja branja lahko vidimo, da gre v splošnem za tri stopnje v razvoju branja: 

stopnjo priprave na učenje branja in začetno dekodiranje (kamor sodita 1. in 2. stopnja – 

obarvano rdeče v tabeli 1), stopnjo utrjevanja tehnike branja (kamor sodi 3. stopnja – 

obarvano modro v tabeli 1) in stopnjo učenja s pomočjo branja (kamor sodijo četrta, peta in 

šesta stopnja – obarvano sivo v tabeli 1). Torej se učenci lahko premaknejo k razumevanju 

prebranega šele takrat, ko imajo usvojeno samo tehniko branja. Običajno imajo učenci z 

učnimi težavami velike probleme že na prvih dveh stopnjah, kjer gre predvsem za 

avtomatizacijo tehnike branja. Vzrok pogosto lahko iščemo v slabše razvitih predbralnih 

zmožnostih.  

Stanovich (1986, v Grosman, 2007) je uvedel izraz Matejev učinek ("Matthew Effect") za 

opis izobraževalne dileme, s katero se učenci srečujejo v procesu šolanja, ko so izpostavljeni 

določenim zahtevam, čeprav imajo premalo predznanj in zmožnosti. Matejev učinek pomeni, 

da dobri učenci postajajo vedno boljši in slabši učenci vedno slabši. Učenci, ki pričnejo 

šolanje z malo razvitimi predbralnimi zmožnostmi, se bodo težko naučili kateremu glasu 

pripada posamezna črka, zaradi česar bodo imeli težave z branjem besed. Če učenec nima 

potrebnih zmožnosti, ne more usvojiti bralne tehnike oz. kasneje preiti na branje z 

razumevanjem. Začetni neuspeh pri učenju branja učencem vzame še tisto motivacijo, ki so jo 

imeli, in zato vodi v izogibanje dejavnostim, povezanim z branjem. Tako so ravno tisti 

posamezniki, ki bi potrebovali največ treninga branja, deležni malo bralnih dejavnosti. 
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Pomanjkanje vaje pa vodi v še večji zaostanek pri branju. Učenci, ki že tako dobro berejo – 

hitro in enostavno dekodirajo in so s tem lahko pozorni na vsebino prebranega, pogosto 

posegajo po knjigah ter urijo branje na nadaljnjih stopnjah. 

Iz opisanih razvojnih modelov branja je razvidno, da je branje večkratna interakcija številnih 

procesov, ki jih določajo različne zmožnosti. Proces učenja branja poteka postopoma in nanj 

vplivajo različni dejavniki, ki lahko spodbujajo ali zavirajo razvoj določenih zmožnostih 

pomembnih za branje. V nadaljevanju bomo poskušali s pomočjo strukturnih modelov branja 

razložiti, kateri procesi sodelujejo med branjem. 

 

2.1.3 Strukturni modeli bralne pismenosti 

 

Branje lahko razložimo na več različnih načinov. Številni raziskovalci so se ukvarjali s 

preučevanjem branja in razvili različne teoretične modele. Preučevanje branja s strukturnega 

vidika pomeni iskanje komponent, ki (so) učinkujejo v končni bralni zmožnosti posameznika 

(Pečjak, 2010). Bralni modeli razlagajo, kateri miselni procesi sodelujejo med branjem, 

kakšna je njihova vloga in kako so med seboj povezani. Običajno poskušajo vizualizirati 

procese med branjem in nam tako pomagajo pri razumevanju ugotovitev raziskav ter teorij o 

udeleženosti različnih enot (komponent) med branjem. Modeli prikazujejo zapletene procese, 

ki se odvijajo med branjem, in razlagajo, kateri spoznavni in zaznavni dejavniki so pri tem 

udeleženi.  

Predvsem zaradi zapletenosti in kompleksnosti dogajanja med branjem ne poznamo najboljše 

oz. edine možne razlage strukture branja. Deloma je vzrok tudi v tem, da so naše možnosti 

zbiranja, merjenja in opisovanja procesov med branjem omejene. S. Pečjak (1999) poudarja, 

da le z enim bralnim modelom ne moremo razložiti branja pri vseh ljudeh. Že pri enem bralcu 

lahko najdemo več različnih bralnih modelov. V vseh modelih branja lahko opazimo, da pri 

dekodiranju in razumevanju prebranega sodeluje veliko različnih zmožnosti.  

Poznavanje in razumevanje bralnih modelov mora predstavljati izhodišče pri načrtovanju 

razvijanja bralne pismenosti pri učencih. Poznavanje modelov nam pomaga tudi pri 

identifikaciji šibkejših področij branja pri posamezniku in načrtovanju ustreznejših oblik 

pomoči. Ne nazadnje nam modeli branja sporočajo, kateri dejavniki morajo biti zagotovljeni, 

da lahko pričakujemo končni cilj, tj. razvito bralno pismenost pri posamezniku.  
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2.1.3.1 Poenostavljen model prepoznavanja grafičnih simbolov pri branju  

 

Crowder in Wagner (1992) sta izdelala poenostavljen model prepoznavanja grafičnih 

simbolov pri branju. Proces zaznavanja se začne z vstopom grafičnih znakov (črk) v vidni 

sistem. Vidni vzorci se primerjajo z informacijami, ki so že v spominu. V nadaljevanju se 

mora posameznik odločiti med informacijami, ki jih ima uskladiščene v spominu, kako bo 

opredelil nove znake. Nazadnje sledi odgovor, kako identificiramo novi znak. Primerjanje v 

spominu je odločilna stopnja v procesu prepoznavanja. Teorija primerjanja pravi, da imajo 

številne črke iste elemente (npr. vodoravne in navpične črte, zaprte in odprte krivulje), ki pa 

so organizirani na različne načine. V spominu imamo uskladiščene vse značilnosti, po katerih 

lahko opredelimo črko. Razlagata, da je primerjanje grafičnih simbolov prvi elementarni 

korak pri branju, čeprav poteka avtomatično.  

 

 

 

  
 

 

 

Model prepoznavanja grafičnih simbolov pri branju razloži, da je branje v začetni fazi učenja 

v prvi vrsti zaznavni proces. Pri branju mora otrok videti črko in jo pretvoriti v glas. Tako 

poteka pri začetnem prepoznavanju grafičnih simbolov poleg vidnega procesiranja še 

fonološko procesiranje.  

 

2.1.3.2. LaBergov in Samuelsov model avtomatičnega procesiranja informacij  

 

LaBerge in Samuels (1974) sta izdelala pogosto uporabljen model, ki pojasnjuje avtomatsko 

procesiranje informacij. Njun model pojasnjuje, zakaj fluenten bralec enostavno dekodira in 

razume prebrano, medtem ko začetni bralec to počne z naporom. Model poskuša identificirati 

Vidno 
senzorno 

procesiranje

Primerjanje 
v spominu Odločitev Odgovor

Slika 1: Stopnje procesiranja informacij pri prepoznavanju grafičnih simbolov pri branju  

(Crowder in Wagner, 1992) 



Ocenjevanje predbralnih zmožnosti pri otrocih, starih pet do sedem let                                  Ivanka Bider Petelin 

 
18 

  

komponente procesiranja informacij med branjem in pojasniti razlike v procesiranju 

informacij na površini in ko te pridejo do globljih jezikovnih centrov v možganih. 

 
Njun model sestavlja pet glavnih dejavnikov (Pečjak, 1999): 

– pozornost, 

– vidno pomnjenje, 

– fonološko pomnjenje, 

– pomensko pomnjenje in 

– epizodično pomnjenje. 

 
Samuels (2013) povzema, da osrčje modela predstavlja pozornost, ki je potrebna tako za 

dekodiranje kot za razumevanje prebranega. Avtorja modela razlagata, da je obseg pozornosti 

omejen. Nanjo vplivajo različni dejavniki. Pozornost, ki je potrebna za dekodiranje, je 

odvisna od usvojene tehnike branja in razumevanja besed. Pozornost, ki je potrebna za 

razumevanje prebranega, je odvisna od predznanja bralca in števila idej v besedilu. Pri 

začetnem bralcu se pozornost ves čas premika od dekodiranja k razumevanju, kar močno 

obremenjuje delovni spomin. Pri izurjenem bralcu se pozornost usmeri na razumevanje, zato 

lahko dekodiranje in razumevanje potekata sočasno. Gre za to, da svojo pozornost v 

razumevanje besedila lahko usmerimo šele takrat, ko je tehnika branja avtomatizirana.  

Prva stopnja v modelu je vidni spomin, kjer se procesirajo vidni dražljaji iz besedila. Velikost 

enote procesiranja je odvisna od branja, predznanja in namena branja. Najmanjša enota 

procesiranja je črka. Na višji ravni se beseda procesira kot vidna enota. Vse informacije iz 

vidnega spomina se shranjujejo v fonološkem spominu kot enote, ki so povezane z 

akustičnimi in artikularnimi vhodi, ter se prav tako organizirajo v večje enote. Fonološke 

informacije se nato prenašajo v pomensko pomnjenje, kjer dobijo pomen. Izurjeni bralci 

pridejo brez fonološkega procesiranja do pomena oz. ga uporabijo le pri težjih besedah. V 

pomenskem spominu povežemo informacije s shranjenim znanjem. Večja kot je podobnost 

med prispelimi in že shranjenimi informacijami, boljše je razumevanje prebranega. Zadnji 

dejavnik v modelu je epizodično pomnjenje, ki pa ni nujno potrebno za tekoče branje. 

Vključuje priklic določenih specifičnih informacij, ki so povezane z ljudmi, s stvarmi, kraji, 

časom ipd. (Pečjak, 1999).  

Samuels (2013) razlaga, da za razumevanje prebranega stalno povezujemo/primerjamo že 

shranjeno v pomenskem spominu. Pri tem je odločilnega pomena hitrost priklica podatkov iz 
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pomenskega spomina. Hitrost priklica je temeljni dejavnik fluentnosti branja in posledično 

celotne bralne pismenosti.  

Poznavanje modela avtomatičnega procesiranja informacij učiteljem lahko pomaga pri 

opredelitvi težav, s katerimi se soočajo učenci pri branju. Model predvideva, da je eden izmed 

vzrokov ustreznega dekodiranja in slabega bralnega razumevanja v preveliki pozornosti pri 

dekodiranju. Pogost problem izurjenih bralcev je, da čeprav so besedilo skrbno prebrali, ne 

zmorejo obnoviti vsebine. Vzrok je lahko v tem, da jim izurjena tehnika branja omogoča, da 

preusmerijo svojo pozornost drugam (prav tam). 

Logan (1988) in Stanovich (1990, v Pečjak, 1999) sta opozorila na enostranskost 

Labergovega in Samuelsovega modela branja. Avtorja razlagata, da je učinkovitost pri učenju 

mogoče doseči po dveh poteh. Prva pot je avtomatizacija tehnike branja in s tem sprostitev 

pozornosti za razumevanje prebranega, o čemer govori LaBergov in Samuelsov model. Druga 

pot pa je avtomatizacija kot spominski pojav. Učenec naj bi uporabil algoritem, ki ga pridobi 

v zgodnji fazi učenja. Medtem ko se učenec v najnižji fazi muči z glasovi v besedi, pa v višji 

fazi avtomatično prepozna besedo kot celoto, ki jo ima shranjeno v spominu. 

 

2.1.3.3 Model Justa in P. Carpenter  

 

Avtorja sta model prvič predstavila leta 1980 (Just in Carpenter, 2013). Model temelji na 

raziskavah o premikanju oči pri izvajanju različnih časovno omejenih nalogah. Pri 

oblikovanju modela sta izhajala iz predpostavke o povezanosti gibanja oči in spoznavnih 

procesih, ki se dogajajo v posamezniku med izvajanjem različnih mentalnih nalog.  

Just in P. Carpenter (1992) ločita proces dekodiranja in leksični proces. Procesiranje grafičnih 

simbolov se začne s fiksacijo oči, tako besedo zaznavno kodiramo in aktiviramo njen pomen. 

Pojem uporabljamo za natančno opredelitev pomena. Prvi proces je opredelitev skladenjske 

funkcije besede. Integracijski procesi omogočajo povezavo med povedmi in s tem 

razumevanje besed. Prva integracija je povezava novo prebrane besede s predhodnimi 

informacijami; druga integracija je povezava vseh besed v povedi. Pri povezavi nove besede s 

predhodnimi informacijami uporabljamo dve strategiji. Najprej v delovnem spominu 

primerjamo nove informacije s tistimi, ki so trenutno v delovnem spominu, nato pa iščemo 

eksplicitno označene stare informacije, ki so shranjene v dolgotrajnem spominu (Pečjak, 

1999).  
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Avtorja Just in P. Carpenter (1992) razlagata, da na hitrost iskanja pomena besede vpliva 

obseg besedišča, pogostost besede, sobesedilo, kar je še posebej pomembno pri prisotnosti 

večpomenskih besed v besedilu. Pri procesu skladenjsko-pomenske analize bralec razčleni 

stavek na posamezne stavčne člene in določi njihova medsebojna razmerja (z besednim 

redom, ločili, vrstami stavčnih členov itn.) in funkcije (na podlagi vrste dejanja ali stanja, 

vloge osebka in okoliščin v povedi). Zadnja stopnja v razumevanju je referenčni prikaz 

besedila, v katerem se odraža posameznikovo celotno vedenje o svetu. Pri tem ima veliko 

vlogo jezikovno znanje, splošno znanje in bralčeva zanimanja, pričakovanja, cilji, želje.  

Just in P. Carpenter (2013) poudarjata, da so razlike v bralnem razumevanju med posamezniki 

posledica razlik v obsegu delovnega pomnjenja. Skupna omejitev kapacitete je največja 

možna mera aktivacije, ki je na voljo za ohranjanje informacij in izvrševanje procesov. 

Obremenjenost delovnega spomina povečajo različni dejavniki: skladenjska zahtevnost 

besedila, prisotnost večpomenskih besed, spremembe v mehanizmih izbire in zaviranja, 

nesistematičnost oz. nepovezanost besedila ter zunanje zahteve, ki obremenjujejo delovni 

spomin (npr. časovna omejitev).  

S. Pečjak (1999) razlaga, da je temeljna kritika modela, da ni jasno, kaj model predvideva kot 

rezultate različnih procesiranj med branjem. Številnih kompleksnih procesov, ki se odvijajo 

med branjem, ne moremo preveriti s psihološkim eksperimentom.  

 

2.1.3.4 Carrov in Levyjev model branja  

 

Carrov in Levyjev model (1990, v Pečjak, 1999) je nastal kot rezultat dolgoletnega 

preučevanja procesov in zmožnosti, ki sodelujejo pri branju, še posebej pri bralnem 

razumevanju.  

Interakcijski model razlaga branje kot dejavnost, pri kateri sodelujejo trije procesi: vidno 

procesiranje, fonološko procesiranje in spominsko skladiščenje. 

Z vidnim procesiranjem prepoznamo grafični zapis besed, ki mu nato določimo pomen. 

Informacije obdelamo s skladenjsko analizo in procesom spominskega skladiščenja. Sočasno 

z vidnim procesiranjem se odvija fonološko procesiranje. Informacije se obravnavajo v 

delovnem spominu. Glede na naše besedišče, motive, cilje in poznavanje procesov pri branju 

izberemo kontrolno strategijo ter informacije uskladiščimo v dolgoročni spomin. 

Besedilo v okvirjih (slika 2) prikazuje hipotetične delne zmožnosti, ki sodelujejo pri branju. 

Pri tem okvirji prikazujejo tako mentalne operacije kot tudi znanje, ki ga mora imeti bralec za 



Ocenjevanje predbralnih zmožnosti pri otrocih, starih pet do sedem let                                  Ivanka Bider Petelin 

 
21 

  

prenos informacij. Puščice označujejo prenos informacij skozi sistem (polna črta pomeni, da 

so bili odnosi med zmožnostmi v raziskavah že potrjeni, medtem ko črtkana črta označuje 

nedokazane odnose).  

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
S. Pečjak (prav tam) razlaga, da Carrov in Levyjev model branja vključuje vse bistvene 

elemente v procesu branja. Kljub vsemu njun model ne pojasni v celoti poteka bralnega 

procesa. Tako ostajajo odprta nekatera vprašanja, npr. koliko delnih zmožnosti je vključenih v 

razlago bralnega procesa in kaj vsaka delna zmožnost vsebinsko predstavlja. Model ne 

pojasni, kateri neodvisni mehanizmi dejansko sodelujejo pri prepoznavanju besede in ali sta 

pri branju pomensko in fonološko procesiranje resnično lahko ločena drug od drugega.  

 
2.1.3.5 Kognitivni model branja  

 

Eden izmed bolj znanih novejših strukturnih modelov branja je model McKenne in K. 

Dougherty Stahl (2015). Ta kognitivni model predvideva, da je bralna učinkovitost, ki se kaže 

pri bralnem razumevanju, določena s tremi komponentami: z avtomatiziranim 

prepoznavanjem besed, z jezikovnim razumevanjem in z zmožnostjo uporabe strategij za 

dosego cilja pri branju (slika 3). 

PROCESIRANJE 

POMENA BESED 

VIDNO PROCESIRANJE 

SKLADENJSKA 

ANALIZA IN 

INTEGRACIJA 

FONOLOŠKO 

PROCESIRANJE 

DELOVNI SPOMIN 

KONTROLNI 

PROCESI 

UPORABA 

SOBESEDILA IN 

ZAKLJUČEVANJE PREDSTAVITEV 

BESEDILA 

Slika 2: Carrov in Levyjev model branja (1990, v Pečjak, 1999) 
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S. Pečjak (2012) razlaga, da model prikazuje za vsako komponento predhodne kognitivne 

zmožnosti, potrebne za bralno razumevanje. Avtomatizirano prepoznavanje besed ima svoj 

začetek v zmožnosti fonološkega zavedanja in zavedanja o tisku, olajšuje ga poznavanje 

vidnih besed (besed, ki se v pisnem jeziku pogosteje pojavljajo) in uporaba sobesedila. 

Strateško znanje vključuje različna metakognitivna znanja, od splošnega do specifičnega 

namena branja do poznavanja bralnih strategij. Jezikovno razumevanje, ki omogoča bralno 

razumevanje, izhaja iz značilnosti besedila. Vključuje besedišče besedila, bralčevo 

poznavanje strukture besedila in njegovo predznanje o vsebini besedila.  

McKenne in K. Dougherty Stahl (2015) poudarjata, da so težave z bralnim razumevanjem 

posledica težav s katerokoli našteto komponento. Npr. če prepoznavanje besed ne poteka 

avtomatično ali pravilno, bo to vplivalo na težave pri bralnem razumevanju. Podobno se bodo 

pokazale težave pri bralnem razumevanju, če učenec ne razume besedišča, nima ustreznega 

predznanja ali ne pozna strukture besedila. Učenci berejo različna besedila z različnim 

namenom. Včasih je namen branja splošen (npr. uživanje pri branju), drugič je specifičen, kot 

npr. učenje za test. Če učenec ustrezno bere, vendar ob tem ne doseže namena branja, bodo 

prav tako nastale težave pri bralnem razumevanju. S. Pečjak (2012) dodaja, da model 

vključuje predvsem take strukturne elemente, ki jih lahko enostavno prepoznamo v 

vsakodnevni pedagoški situaciji. Njegovo poznavanje omogoča pedagoškim delavcem 

Fonološko 
zavedanje Dekodiranje 

in poznavanje 
vidnih besed 

Uporaba 
sobesedila 

Avtomatizirano 
prepoznavanje 

besed 

Zavedanje 
o tisku 

Bralno 
razumevanje 

Strateško 
znanje Poznavanje 

bralnih 
strategij 

Specifičen 
namen 

Splošni namen 
branja 

Jezikovno 
razumevanje 

Besedišče  Predznanje  

Poznavanje 
strukture besedila 

Slika 3: Kognitivni model branja (McKenna in Stahla, 2015) 
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enostaven razmislek o tem, katere so učenčeve močne/šibke funkcije, ki mu 

omogočajo/onemogočajo dober bralni učinek.  

 

2.1.3.6 Bralni model Harma in Seidenberga 

 

Multikomponentni model branja Harma in Seidenberga (1999, 2004) poskuša s pomočjo 

računalniških simulacij razložiti, kateri procesi se odvijajo med branjem. Model je oblikovan 

na podlagi spoznanj o stopnjah bralnega razvoja, procesu branja in specifičnih primanjkljajev 

branja. Seidenberg (2013) razlaga, da razumevanje modela omogoča vpogled v razumevanje 

težav na področju branja.  

Bralni model pojasnjuje procese, ki se dogajajo na začetnih stopnjah razvoja bralne 

pismenosti, med dekodiranjem in prepoznavanjem besed iz besedila. Proces branja je 

predstavljen s tremi osnovnimi medsebojno povezanimi enotami: fonološko, ortografsko 

(Harm in Seidenberg, 1999) in semantično (Harm in Seidenberg, 2004). Avtorja opozarjata, 

da so v model vključene še druge t. i. skrite enote, ki jih model zaradi zapletenosti bralnega 

procesa in nedokazljivosti ne pojasnjuje natančneje.  

Pri otrocih se s poslušanjem in z govorjenjem začne razvijati fonološka enota, ki vključuje 

znanje o glasovih, njihovih značilnostih, pravilih povezovanja, njihovih kombinacijah, 

vrstnem redu ipd. Kasneje se naučijo črk, spoznavajo zaporedje in položaj črk v besedah  ter 

tako vzpostavljajo ortografsko enoto. Ko učenec vadi branje, postaja povezava med fonološko 

in ortografsko enoto vedno bolj dovršena, kar se odraža v hitrejšem in natančnejšem branju 

(Harm in Seidenberg, 1999).  

Glavni cilj branja je razumevanje. Model predvideva, da je aktivacija semantične enote 

odvisna od obeh enot istočasno, tako od fonološke kot od ortografske enote. V začetku učenja 

branja je dejavnejša ortografsko-fonološka pot, kasneje je v bralnem modelu dejavnejša 

ortografsko-semantična pot. Pri izurjenih bralcih delujeta obe poti istočasno (Seidenberg, 

2005).  
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2.1.3.7 Komponentni model branja  

 

Avtorji Vellutino, Fletcher, M. Snowling in D. Scanlon (2004) so v komponentnem modelu 

branja predstavili kognitivni proces in različne zmožnosti, ki so udeležene pri branju.  

Vellutino in sodelavci (prav tam, str. 3) pravijo: »Bralna zmožnost predvideva ustrezno 

jezikovno razumevanje in fluentno prepoznavanje besed.« Dalje razlagajo, da zmožnost za 

učenje branja temelji na pridobivanju raznovrstnih znanj in zmožnosti, ki so tudi odvisni od 

pravilnega razvoja z branjem povezanih jezikovnih in nejezikovnih zmožnosti.  

Slika 5 prikazuje model branja, ki vključuje kognitivni proces in različne zmožnosti, 

pomembne pri učenju branja. Model prikazuje procese, s katerimi se védenje o svetu in 

specifično znanje, ki sta shranjena v dolgotrajnem spominu, preoblikujeta v enote 

govorjenega in pisnega jezika. Sem spadajo jezikovni procesi in znanja, ki posamezniku 

omogočijo, da pridobi besedišče in jezikovne zmožnosti na splošno, ter vidni, jezikovni in 

metajezikovni procesi in znanja, ki posamezniku omogočijo, da pridobi znanja in zmožnosti, 

ključne pri oblikovanju zmožnosti za učenje branja.  

 

 

 

 

Semantična 

enota 
Fonološka 

enota 

Ortografska 

enota 

Slika 4: Bralni model Harma in Seidenberga (2004) 
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Širše gledano, se procesi vidnega kodiranja nanašajo na visokostopenjske procese 

vizualizacije, ki prispevajo k shranjevanju določujočih upodobitev vidnih lastnosti okoljskih 

dražljajev, vključno z grafičnimi simboli, ki ponazarjajo pisano besedo.  

Procesi jezikovnega kodiranja so procesi, ki omogočajo pridobivanje in uporabo jezika za 

kodiranje, shranjevanje in priklic informacij. Vključujejo fonološko kodiranje − zmožnost za 

uporabo govornih kodov pri upodobitvi informacij v obliki besed in besednih delov; 

semantično in morfološko kodiranje − zmožnost za shranjevanje informacij o pomenih 

konceptov, ki jih predstavljajo besede in besedni deli; sintaktično kodiranje − zmožnost za 

shranjevanje pravil o besednem redu, ki omejujejo organizacijo besed v stavkih; in 

pragmatično kodiranje − zmožnost za shranjevanje informacij o pravilih, ki določajo uporabo 

jezika kot medija komunikacije (npr. spremembe pomena, ki jih nakazujejo razlike v 
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Slika 5: Prikaz kognitivnega procesa in različnih zmožnosti udeleženih pri učenju branja (Vellutino 

idr., 2004) 
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glasnosti, višini ali intenzivnosti v govorjenem jeziku ali ločila v pisnem jeziku, govorčeva ali 

piščeva uporaba razumljivega jezika ipd.).  

Jezikovni in vidni procesi kodiranja soomogočajo tvorjenje ustaljenih povezav med 

govorjenimi in pisnimi ekvivalenti zapisanih besed. Z njihovo pomočjo lahko otrok pridobi 

besedišče besed na pogled (ang. sight word), to je korpus zapisanih besed, ki jih je zmožen na 

pogled prepoznati (imenovati) kot leksične enote (neanalizirane pomenljive enote). Ta 

asociativni učni proces temelji na otrokovem razumevanju konceptov in pravil pisane besede: 

zapisane besede ponazarjajo besede govorjenega jezika, tvorijo se iz črk, obdeluje se jih od 

leve proti desni, ločene so s presledki itn. Visoka stopnja podobnosti med besedami (npr. 

sir/ris, pot/top) močno obremeni vidni spomin, zato je učenje besed na pogled odvisno tudi od 

otrokove zmožnosti razumevanja in funkcionalne uporabe abecednega principa. Razumevanje 

abecednega principa je pomembno v razvoju fonološkega dekodiranja (črka – glas), ki je 

osnovni mehanizem, s katerim bralci začetniki razbremenijo vidni spomin, obremenjen z 

abecednim pisnim sistemom. Tovrstno znanje od otroka zahteva aktivno metajezikovno 

analizo (analizo jezikovnih struktur) in vodi k pridobivanju subleksičnega znanja (na ravni 

črke), še posebno fonološkega in ortografskega zavedanja, abecednega znanja in splošnega 

ortografskega znanja. Fonološko zavedanje vključuje konceptualno razumevanje in 

eksplicitno zavedanje, da so zapisane besede sestavljene iz posameznih glasov (fonemov) in 

kombinacij glasov (zlogov, začetnih in končnih enot besed). Ortografsko zavedanje se nanaša 

na otrokovo dojemljivost za omejitve pri organizaciji črk v pisani besedi. Fonološko in 

ortografsko zavedanje sta vzajemno povezana in skupaj omogočita, da otrok pridobi in 

funkcionalno uporabi splošno ortografsko znanje ter razvije občutljivost za zakonitosti, 

značilne za abecedni pisni sistem. Te procese dopolni še ena vrsta metajezikovnega znanja: 

sintaktično zavedanje (ni prikazano na sliki 5). Sintaktično zavedanje se nanaša na otrokovo 

dovzetnost za slovnično obliko predvsem v obliki napak, ki kršijo konvencionalno uporabo 

govorjenega in pisnega jezika. Omogoča zaznavanje napak pri branju in s tem souporabo 

kontekstno določenih strategij in fonoloških strategij za prepoznavanje besed in razumevanje 

besedila. S temi tremi tipi znanja otrok pridobi in utrdi znanje abecede ter splošno ortografsko 

znanje, ki vodita k obvladovanju abecednega koda ter k izostritvi natančnosti in tekočega 

prepoznavanja besed in črkovanja.  

Slika 5 nazadnje prikazuje tudi sisteme in procese dolgotrajnega in delovnega spomina, ki so 

vključeni v učenje branja. Dvostransko usmerjene puščice predstavljajo recipročne in 

interaktivne odnose med različnimi sistemi kodiranja in pomnjenja, ki so soudeleženi pri  
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tvorjenju trdnih povezav med leksičnimi in subleksičnimi deli govorjenega in pisnega jezika 

ter pri kodiranju, shranjevanju in priklicu različnih tipov informacij, pomembnih za učenje 

branja. Jasno je, da je otrokova zmožnost za pridobivanje zmožnosti, nujnih za učenje branja, 

ob ustrezni izpostavljenosti pisani besedi, opismenjevanju in primerni motivaciji odvisna tudi 

od pravilnega razvoja in delovanja zgoraj omenjenih procesov kodiranja in pomnjenja.  

Avtorji Vellutino idr. (prav tam) razlagajo, da so težave pri branju lahko posledica specifičnih 

primanjkljajev ene kognitivne zmožnosti ali več kognitivnih zmožnosti, udeleženih pri učenju 

branja. Dejanska zmožnost branja posameznika s primanjkljajem pa je odvisna še od 

interakcije dednih dejavnikov in dejavnikov okolja.  

 

 

2.1.3.8 Združitev spoznanj razvojnih in strukturnih teorij branja 

 

Strukturni modeli branja nam jasno kažejo, da je branje izredno kompleksna in zahtevna 

dejavnost. Na proces branja vplivajo številni dejavniki. Sklepamo lahko, da čim bolj ima 

posameznik razvite posamezne zmožnosti, tem bolj bo uspešen pri učenju branja. Po drugi 

strani pa lahko posameznik svoj primanjkljaj kompenzira z okrepitvijo močnih področij. Na 

primer učenci, ki imajo primanjkljaj na področju fonološkega zavedanja, se bodo bolj opirali 

na pomen in strukturo besedila. Tako npr. Stanovichev interaktivno-kompenzatorni model 

(Stanovich, 2000) predvideva, da ko postane eden ali več procesov neučinkovitih, potem 

ostali procesi nadomestijo te procese. To lahko opazimo pri različnih težavah na področju 

branja.  

Spoznanja razvojnih in strukturnih teorij nam dajejo jasno sliko, da so v različnih življenjskih 

obdobjih pomembnejše različne zmožnosti pri nadaljnjem razvoju bralne pismenosti. Še pred 

formalnim učenjem branja je pomembno, da otrok z opazovanjem, primerjanjem, 

poslušanjem, govorjenjem in igro razvija različne predbralne zmožnosti. Med slednjimi so 

najpomembnejše fonološko zavedanje, vidne zmožnosti in delovni spomin. Brez teh 

zmožnosti se otrok ne bo mogel naučiti črk, povezati črk z glasovi in se učiti dekodiranja 

besed. Že na stopnji dekodiranja besed je treba združiti številne zmožnosti, da je bralec lahko 

uspešen. Dekodirane črke je treba zadržati v delovnem spominu in priklicati pomen iz 

dolgotrajnega spomina. Ko učenec napreduje na stopnjo avtomatizirane tehnike branja, 

morajo biti vsi ti nižji procesi avtomatični, da lahko usmeri svojo pozornost na razumevanje, 
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kar šele omogoča napredek na najvišje stopnje bralnega razvoja, tj. branje za učenje in 

izgradnjo lastnega sistema znanja.  

V začetnem razvoju bralne pismenosti vrednotimo različne elemente, najpogosteje pa 

tekočnost branja in bralno razumevanje. 

 

2.1.4 Tekočnost branja 

 

Tekočnost branja je definirana kot število pravilno prebranih besed na minuto in se ugotavlja 

pri glasnem branju (Pečjak, 2012). McKenna in K. Dougherty Stahl (2015) opredelita 

tekočnost branja kot avtomatično in primerno prozodično branje.  

 
M. Kuhn in Stahl (2003) navajata tri komponente tekočnosti branja: natančnost, avtomatičnost 

in izraznost branja. Natančnost se nanaša na pravilno identifikacijo besede, avtomatičnost pri 

branju pomeni, da je učenec sposoben takojšne prepoznave besede, zmožnost branja z 

ustrezno izraznostjo pa pomeni, da učenec bere z ustreznimi poudarki, premori, ritmom in 

intonacijo.  

Številne raziskave so potrdile, da je tekočnost branja pomemben napovednik bralnega 

razumevanja (Kim in Wagner, 2015; Rasinski, 2004; Ravid in Mashraki, 2007). Pinnell idr. 

(1995) poudarjajo, da zgolj avtomatičnost ni dovolj velik napovednik uspeha pri bralnem 

razumevanju, vendar je avtomatičnost branja najmočnejša komponenta tekočnosti branja, ki 

vpliva na bralno razumevanje (Kuhn in Stahl, 2003). Avtomatičnost branja omogoča 

učencem, da usmerijo svojo pozornost na pomen besede in ne na dekodiranje (Therrien, 2004; 

Samuels, 2013). Torej ni dovolj le avtomatičnost branja, temveč je nujna še pravilna 

prepoznava besed. Branje smiselnih besed je namreč najmočneje povezano z bralnim 

razumevanjem tako pri šibkih kot uspešnih bralcih (Wise idr., 2010). Y. Kim in Wagner 

(2015) razlagata, da tisti učenci, ki naredijo veliko napak pri branju, težko razumejo prebrano. 

Nadaljujeta, da sta hitrost in natančnost prepoznavanja besed temeljna pogoja za dobro bralno 

razumevanje. Po njunem mnenju počasno branje preobremeni delovni spomin in bralec težko 

razmišlja o vsebini, kar še posebej pride do izraza pri razumevanju daljših povedi, saj ko 

bralec prebere zadnjo besedo v povedi, že pozabi, kaj je bila prva. S. Kolić - Vehovec, S. 

Pečjak, N. Ajdišek in B. Rončević (2008) razlagajo, da bralci, ki počasneje dekodirajo besede, 

iščejo pomen in bistvo v povedi, medtem ko izurjeni bralci to počnejo v celotnem besedilu, 

kar pa seveda vodi do boljšega bralnega razumevanja. 
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R. Benjamin in P. Schwanenflugel (2010) sta ugotovili pozitivno povezanost med spretnostjo 

dekodiranja in izraznostjo branja. Dobri bralci berejo z manj pogostimi in krajšimi premori 

znotraj povedi in med povedmi ter znajo upoštevati končno ločilo pri branju. Nasprotno pa 

bralci s slabim dekodiranjem berejo s pogostejšimi prekinitvami in ne upoštevajo ločil. Do 

podobnih rezultatov so prišli K. Binder idr. (2013) pri odraslih bralcih. Tisti s slabšo 

spretnostjo dekodiranja naredijo več premorov med besedami in med povedmi, ki trajajo dlje 

časa. Številne raziskave potrjujejo, da dekodiranje ni samo povezano z ustrezno izraznostjo 

branja, temveč tudi z bralnim razumevanjem (Rasinski, 2004; Ravid in Mashraki, 2007). 

Izraznost branja je vez med tekočnostjo branja (avtomatičnim in natančnim prepoznavanjem 

besedila) in bralnim razumevanjem (Kuhn in Dougherty Stahl, 2015). Smer povezave med 

izraznostjo branja in bralnim razumevanjem ni povsem jasna (Alvarez - Canizio, Suarez - 

Coalla in Cuetos, 2015). Rasinski (2004) pravi, da bralci z ustreznim ritmom, intonacijo in 

poudarkom dokazujejo, da so besedilu poiskali ustrezen pomen.  

 

2.1.5 Bralno razumevanje 

 

Preprost pogled na branje avtorjev Gougha in Tunmerja (1985, v Hoover in Gough, 1990) 

pojasnjuje, da je bralno razumevanje sestavljeno iz dveh enako pomembnih komponent: 

dekodiranja in jezikovnega razumevanja. Vloga teh dveh komponent se z razvojem bralne 

zmožnosti spreminja. Tako je vpliv dekodiranja na bralno razumevanje močnejši v začetnih 

stopnjah učenja branja, kasneje pa je večji vpliv jezikovnih zmožnosti na bralno razumevanje. 

Model je pogosto uporabljen v številnih raziskavah za pojasnjevanje dejavnikov, ki vplivajo 

na bralno razumevanje, tudi v slovenskih (npr. Erbeli, 2015; Jenko, 2015; Lipec Stopar, 

2005). Glavna kritika modela je, da je bralno razumevanje povezano tudi z drugimi dejavniki, 

npr. s poznavanjem bralih strategij, namena branja ipd.  

Široka definicija bralnega razumevanja pravi, da je to aktiven proces, v katerem bralec lušči 

ter oblikuje pomen iz besedila s pomočjo interakcije in lastne vpletenosti v besedilo (RAND 

Reading Study Group, 2002, v Pečjak, 2012). Gre torej za interakcijski proces med besedilom 

in bralcem (njegovim predznanjem, izkušnjami, motivi in cilji branja) ter kontekstom, v 

katerem bere. S. Pečjak (prav tam) navaja, da usvojena tehnika branja ni zadosten pogoj za 

bralno razumevanje. Bralni modeli od spodaj navzgor (modeli bottom-up) razlagajo, da 

razumevanje prebranega oblikujemo predvsem iz pomena posameznih dekodiranih besed. 

Kognitivna psihologija je nasprotno prinesla modele od zgoraj navzdol (modeli top-down), ki 
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pojasnjujejo, da razumevanje ni odvisno le od ustrezno prebranih besed, temveč od 

sodelovanja procesiranja informacij od zgoraj navzdol kot tudi od spodaj navzgor. 

Poznamo tri ravni bralnega razumevanja. Najnižja raven je raven razumevanja besed. Ta 

stopnja je nujna, vendar ni zadostna za razumevanje celotnega besedila. Če bralec pozna 

pomen besed iz besedila, še ne pomeni, da razume pomen celotnega besedila. Drugo raven 

razumevanja pri branju imenujemo razumevanje s sklepanjem. Na tej stopnji bralec prepozna 

sporočilo besedila, razume povezanost med posameznimi deli besedila, oblikuje jasno sliko o 

osrednjih problemih v besedilu ter sklepa in presoja o možnih kasnejših dogodkih. Tretja 

raven bralnega razumevanja je kritično in ustvarjalno branje. Bralec zna informacije, ki jih je 

pridobil z branjem, uporabiti v drugih situacijah. Na osnovi izkušenj, ki jih ima, oblikuje 

sodbo o besedilu in ga tako ovrednoti. Zmožen je tudi ustvarjalno preoblikovati besedilo. Ta 

raven zahteva aktivnost višjih miselnih procesov (analiziranja, selekcioniranja, povezovanja 

informacij na nove načine, posploševanja in druge) (Pečjak, 1996).  

Na najvišjo raven bralnega razumevanja vplivajo poleg spretnosti dekodiranja in razumevanja 

besed različni dejavniki (npr. metakognitivno znanje, bralne strategije, posameznikovo 

predznanje itn.). Številne študije so preučevale dejavnike, ki so povezani z bralnim 

razumevanjem in s tem z bralno pismenostjo posameznika.  

 
M. Lipec Stopar (2005) je dejavnike bralnega razumevanja razdelila v šest sklopov: 

– kognitivni dejavniki (inteligentnost, delovni spomin, sklepanje in povezovanje), 

– jezikovni dejavniki (fonološko obdelovanje, besedišče), 

– čustveni dejavniki (namen branja in interes za branje), 

– dejavniki branja (hitrost in natančnost dekodiranja, metakognicija, razumevanje besed), 

– drugi dejavniki (vizualno procesiranje, edukacijski dejavniki), 

– poznavanje zgradbe besedila (opisi, primeri, zaporedja, dokazi in mnenje, funkcionalna 

znanja).  

 
Avtorji C. Arlert, Schiefele in Schnider (2001, v Pečjak, 2012) med najpomembnejše 

dejavnike bralnega razumevanja uvrščajo: metakognitivne zmožnosti, uporabo bralnih 

strategij, predznanje bralca, hitrost dekodiranja in motivacijo (interes, pozitivna občutja ob 

branju, prepričanja o pomembnosti branja ipd.).  

Ustrezno razumeti prebrano je vsekakor izredno zahtevna in kompleksna zmožnost, pri kateri 

sodelujejo različni procesi, in predvideva številne zmožnosti. Ena izmed ključnih nalog 
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izobraževalnih sistemov je, če ne celo najpomembnejša, da učencem pomaga pri razvoju 

različnih znanj in zmožnosti, ki omogočajo učinkovito bralno pismenost. 

 

2.1.6 Razvijanje bralne pismenosti v devetletni osnovni šoli 

 

Prizadevanja za izboljšanje bralne pismenosti so v slovenskem prostoru prisotna že več deset, 

najintenzivnejša pa so od leta 2010 oz. od objave dosežkov učencev v mednarodni raziskavi 

PISA 2009 (Nolimal, 2013). Bralna pismenost slovenskih učenk in učencev se je v raziskavah 

PISA 2009 in PISA 2012 pokazala kot šibkejše področje, saj so bili njihovi dosežki pod 

povprečjem držav članic OECD. Zadnja raziskava na področju pismenosti PISA 2015 je 

pokazala, da so naši učenci in učenke zelo izboljšali bralno pismenost in so se uvrstili nad 

povprečjem, kljub temu se še vedno ne uvrščamo ravno na prva mesta (Program mednarodne 

primerjave dosežkov učencev, 2017). Zvišanje rezultatov naših osnovnošolcev je odraz več 

dejavnikov. Med njimi ima pomembno vlogo šola, ki lahko z ustrezno načrtovanim bralnim 

poukom veliko prispeva k doseganju bralne pismenosti svojih učenk in učencev.  

Številni izobraževalni sistemi, med njimi tudi naš, umeščajo razvoj bralne pismenosti v tako 

imenovani komunikacijski model opismenjevanja, ki pojmuje branje kot eno od štirih 

temeljnih sporazumevalnih dejavnosti – poslušanje, govorjenje, branje in pisanje, katerih cilj 

je učinkovita komunikacija učenca z okoljem (Pečjak in Gradišar, 2015).  

S. Pečjak in A. Gradišar (prav tam) pravita, da v prvem obdobju formalnega izobraževanja 

(od vrtca do nižjih razredov osnovne šole) obstaja dokaj uravnotežen pristop k razvoju tako 

kognitivnih kot motivacijskih procesov, ki podpirajo branje. Pri pripravi učnega načrta za 

slovenščino so M. Poznanovič Jezeršek in sodelavci (2011) upoštevali sodobne teorije o 

razvoju bralne pismenosti ter celotno prvo vzgojno-izobraževalno obdobje namenili razvijanju 

avtomatiziranosti tehnike branja. Osrednji cilji prvih treh let šolanja so: razvijanje 

predopismenjevalnih zmožnosti (vidno in slušno razločevanje, orientacija v prostoru, na 

telesu ipd.), razvijanje tehnike branja in pisanja (učenje dekodiranja in avtomatizacije) ter tudi 

razvijanje bralnega razumevanja in pisanja preprostih besedil. Ob koncu prvega vzgojno-

izobraževalnega obdobja moramo pri učencih doseči avtomatiziranost branja in s tem 

preusmeritev njihove pozornosti na razumevanje besedil.  

V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju razvijamo bralno zmožnost učencev z različnimi 

vrstami besedil. Pri učencih želimo doseči avtomatizirano tehniko branja in uporabo različnih 
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bralnih učnih strategij za razumevanje prebranega (Nacionalna strategija za razvoj pismenosti, 

2017).  

V tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju učenci s pomočjo branja pridobivajo novo znanje, 

informacije in izkušnje. Branje postane poleg poslušanja in gledanja temeljno sredstvo za 

učenje. V tem obdobju je učenec sposoben analizirati kaj bere, sintetizirati prebrano in se 

kritično odzvati na stališča, s katerimi se srečuje pri branju (Pečjak, 2012). Avtorici S. Pečjak 

in A. Gradišar (2015) razlagata, da je branje na predmetni stopnji vedno bolj povezano z 

učenjem in učnim uspehom. 

Če povzamemo, je prvo vzgojno-izobraževalno obdobje devetletke namenjeno 

sistematičnemu razvijanju tehnike branja, drugo in tretje vzgojno-izobraževalno obdobje 

devetletke pa sta namenjena razvijanju različnih ravni bralnega razumevanja.  

Učenci potrebujejo ogromno vaje, da bodo lahko avtomatizirali tehniko branja in napredovali 

v razvoju bralne pismenosti. Verjetno je eden izmed glavnih razlogov slabšega branja naših 

učencev tudi v tem, da učenci premalo berejo. V okviru pouka je zagotovo premalo časa, da bi 

lahko vsi učenci v polnosti avtomatizirali tehniko branja in nadalje razvijali višje ravni bralne 

pismenosti. Učenci morajo branje vaditi tudi doma. Eden izmed ukrepov, ki ga lahko zagotovi 

šola, je ta, da od učencev zahteva večji obseg števila prebranih knjig v okviru domačega 

branja. Strokovnjaki v vzgojno-izobraževalnih ustanovah moramo spodbujati učence k branju 

in jim ponuditi pester izbor knjig, ki bodo zanje zanimive in ravno prav zahtevne. 

 

2.1.7 Pomen in vloga bralne pismenosti 

 

Bralna pismenost ima edinstveno vlogo pri napovedi učnega uspeha učenca, od njene 

razvitosti je odvisna učna uspešnost posameznika skozi celotno obdobje šolanja. Branje je 

najpomembnejše sredstvo za usvajanje znanja od drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja 

dalje. Posameznik, ki ni bralno pismen, težko usvaja druga znanja, kar pa slabo vpliva na 

njegovo učno in življenjsko uspešnost, neodvisnost in posledično na celotno samopodobo.  

Avtorji A. Halonen, K. Aunola, Ahonen in J. Nurmi (2006) navajajo, da so šibke bralne 

zmožnosti povezane z vedenjskimi težavami, kot sta antisocialno obnašanje in vrstniško 

nasilje. Številne raziskave poročajo o povezanosti težav pri branju s predčasno zaključitvijo 

osnovne šole (Hernandez, 2012). E. Lundahl (2011) navaja, da so učno neuspešni 

posamezniki pogosteje brezposelni, opravljajo sezonska dela ali delajo za polovični delovni 

čas. Ekonomske posledice različnih stališč in ukrepov, s katerimi dopuščamo ali celo 
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spodbujamo mladostnike z učnimi in vedenjskimi težavami, da opuščajo šolanje, so ogromne. 

Merimo jih lahko tako v terminih zmanjšane ekonomske produktivnosti kot tudi povečanih 

obremenitvah policije in drugih lokalnih služb (Magajna idr., 2008).   

Vsekakor ima branje pomembno vlogo, če ne celo najpomembnejše, v sodobnem svetu. 

Bralna pismenost je pogoj za neodvisno, avtonomno življenje. Dobra bralna pismenost po eni 

strani pripomore k osebnemu razvoju, samozavesti, razvoju kritičnega razmišljanja, po drugi 

strani pa je pogoj za polno udeležbo v sodobni digitalni družbi. F. Borgonovi (2015) razlaga, 

da nagel razvoj informacijske tehnologije od nas terja še bolj razvito zmožnost branja oziroma 

mora biti ta razvita na višjih stopnjah. Ni dovolj, da učenci samo razumejo in interpretirajo 

besedilo, temveč morajo še analizirati, sintetizirati, integrirati in interpretirati pomembne 

informacije iz različnih virov. S tem ko sta se spremenili struktura in oblika besedil, moramo 

bralci še bolj obvladati branje in uporabljati nove kognitivne strategije, ki jih zahteva 

digitalizacija.   

 

2.2 DEJAVNIKI BRALNE UČINKOVITOSTI 
 

Za razvoj bralne pismenosti od začetnih stopenj k zrelemu branju je potrebno ogromno let in 

vaje. Napredek na višje stopnje bralnega razvoja je odvisen od zrelosti posameznika, 

razvitosti pred/bralnih zmožnosti in številnih drugih dejavnikov.  

Številni dejavniki morajo biti zagotovljeni, da bo otrok lahko postal uspešen bralec. S. Pečjak 

(2012) poleg kognitivnih dejavnikov navaja še skupino socialno-kulturnih in čustveno-

motivacijskih dejavnikov. Coltehart (2015) razlaga, da lahko veliko različnih dejavnikov 

povzroči težave na področju branja; nekateri dejavniki so genetski, drugi okoljski, nekateri pa 

so odvisni od otrok.  

V nadaljevanju podajamo pregled dejavnikov bralne učinkovitost. Osredotočili smo se 

predvsem na dejavnike, ki so po navedbah različnih raziskav in modelov branja pomembni 

predvsem na začetnih stopnjah učenja branja in omogočajo avtomatizacijo tehnike branja. 

Številne teorije (Chall, 1996; Gillet idr., 2017; Hoover in Gough, 1990; McKenna in 

Dougherty Stahl, 2015; Samuels, 2013; Vellutino idr., 2004) trdijo, da zmožnost dekodiranja, 

predvsem v začetnih stopnjah učenja branja, tj. razvijanja tehnike branja, vpliva na bralno 

razumevanje, zato je pomembno analizirati vpliv dejavnikov na dekodiranje.  
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Na uspešnost dekodiranja vplivajo številne zmožnosti, najpomembnejši sta zagotovo slušno in 

vidno razločevanje. Na proces razumevanja pa vplivajo zmožnosti višje ravni, kot so npr. 

obseg besedišča, kratkotrajni spomin, skladenjska analiza, sposobnost zaključevanja in drugo 

(Pečjak, 2003). Če želimo otroka naučiti branja, mora obvladati številne zmožnosti, katerih 

razvoj sega daleč nazaj v predšolsko obdobje in niso neposredno povezane s pisano besedo. 

M. Ozbič in drugi (2012) trdijo, da otrok za delo s črkami potrebuje vrsto procesov. Med temi 

so pozornost, jezikovne zmožnosti, razumevanje in izražanje, pragmatični vidiki uporabe 

jezika in še vrsta drugih. Goodwin (2012) razlaga, da morajo imeti otroci razvite različne 

zmožnosti pred učenjem branja, od poznavanja črk, zavedanja, da je govor sestavljen iz 

različnih glasov, k razumevanju, da črke predstavljajo glasove, delovni spomin in fonemsko 

razlikovanje. Batson - Magnuson (2010) trdi, da ima fonološki spomin močnejšo napovedno 

vrednost kasnejših bralnih težav kot poznavanje črk. Fonološko zavedanje se je izkazalo za 

pomembno v obliki prepoznavanja in manipuliranja glasov in rim (Walcott, Scheemaker in 

Bielski, 2010). S. Lambrecht Smith, K. Scott, J. Roberts in Locke (2008) so v longitudinalni 

študiji poleg fonološkega zavedanja in delovnega spomina dokazali še povezanost hitrega 

poimenovanja s kasnejšim bralnim razvojem. Hitro avtomatizirano poimenovanje in 

fonološko zavedanje ves čas konstantno vplivata na branje, medtem ko odstranitev dela 

besede bolje napoveduje pojav učnih težav pri starejših učencih (Pan in McBride - Chang, 

2011).  

V literaturi najdemo številne dejavnike tveganja pojava kasnejših težav na področju branja. 

Osredotočajo se na različne kognitivne karakteristike (vidno in slušno zaznavanje, fonološko 

zavedanje, delovni spomin, hitrost procesiranja, vidno-prostorske zmožnosti) in tudi na 

različne vidike jezika (besedišče, sintaktično in gramatično zavedanje). Razvitost predbralnih 

zmožnosti pripomore k lažjemu usvajanju branja, medtem ko primanjkljaji na področju 

predbralnih zmožnosti preprečujejo razvoj uspešnega branja tudi v odrasli dobi.  

Številne predbralne zmožnosti so utemeljene kot pomembne, ki jih morajo otroci obvladati, 

da lahko akademsko uspejo v šoli (Cooke, Kretlow in Helf, 2010). Dickson in sodelavci 

(2012) so dokazali, da predbralne zmožnosti vplivajo celo na otrokove medosebne in 

samoregulacijske zmožnosti.  

 
V nadaljevanju podajamo pregled nekaterih najpomembnejših dejavnikov bralne 

učinkovitosti. Zajeli smo dejavnike, ki so pomembni za razvoj bralne zmožnosti od začetnih 

do višjih stopenj. Osredotočili pa smo se predvsem na tiste dejavnike, ki so po navedbah več 
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avtorjev (npr. Gillet idr., 2017; McKenna in Dougerty Stahl, 2015) pomembni za začetek 

učenja branja, tj. avtomatizacijo tehnike branja.  

 
Po pregledu razdelitve dejavnikov bralne zmožnosti različnih avtorjev (npr. Jenko 2016; 

Lipec Stopar, 2005; Pečjak, 2012; Vellutino idr., 2004) smo dejavnike bralne učinkovitosti 

razdelili na: 

– zaznavne dejavnike (vidne zmožnosti); 

– jezikovne dejavnike (fonološko zavedanje, jezikovna zmožnost); 

– kognitivne dejavnike (inteligentnost, delovni spomin, hitro avtomatizirano poimenovanje); 

– metakognitivne dejavnike; 

– čustveno-motivacijske; 

– socialno-kulturne dejavnike. 

 

2.2.1 Zaznavni dejavniki 

 

Z izrazom zaznavanje navadno opisujemo temeljno procesiranje senzornih informacij. Večina 

spoznanj o razvoju zaznavanja se nanaša na področje vidnega zaznavanja, kar je posledica 

predpostavke, da je vid najpomembnejši otrokov čut (Bremmer, 1994; Butterworth in Harris, 

1994, v Zupančič, 2009).  

Branje je v začetni fazi učenja predvsem zaznavni proces. Pri branju mora otrok zaznati črko 

in jo pretvoriti v glas. Fonološki procesi imajo pri branju pomembnejšo vlogo in so v 

primerjavi z vizualnimi procesi pogostejši vzrok težav na področju branja (Landerl idr., 2013; 

Melby - Lervag idr., 2012; Vellutino idr., 2004), kljub temu so vidne zmožnosti pomemben 

dejavnik bralne učinkovitosti (Kibby idr., 2015; Ortiz idr., 2014; Woodrome in Johnson, 

2009).  

 

2.2.1.1 Vidne zmožnosti 

 

Za učenje branja je potrebna določena stopnja zaznavne zrelosti. Razvoj vidnega zaznavanja 

poteka od zaznavanja oblik, predmetov in oseb. Šele nato je otrok zmožen vidnega 

razločevanja (vidne diskriminacije), ki je pomembno za natančno zaznavanje in reprodukcijo 

črk ali besed. Razvoj vidnega razločevanja poteka od razločevanja konkretnih predmetov, s  
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katerimi se otrok vsakodnevno srečuje, prek razločevanja bolj abstraktnih oblik (npr. 

geometrijskih likov) do razločevanja simbolov (npr. črk) (Pečjak, 1999).  

S starostjo otroka postaja vidno razlikovanje vedno bolj natančno oz. otrok postaja zmožen 

razločevanja bolj kompleksnih oblik (Magajna, 2000). Pri starosti 5,5 leta naj bi bili otroci 

zmožni razlikovati 95 % vseh črk (Mason, 1980, v Pečjak, 1996). Pops (1964 v prav tam) je v 

raziskavo zajel 167 predšolskih otrok različne starosti in ugotovil, da otroci lažje in hitreje 

razločujejo črke, ki imajo simetrično obliko, v primerjavi s črkami z nesimetrično obliko. 

Tako se po njegovem mnenju najpogosteje pojavljajo zamenjave pri črkah b – d, p – b in g – 

p. Dunn - Rankin (1978, v Pečjak, 1999) je ugotovil, da otroci znotraj štirih skupin črk 

pogosto zamenjujejo črke pri branju. Te skupine so: 1) e, a, s, c, o; 2) n, u m, w; 3) b, p, d; 4) 

h, f, l, k, t, i. Pick (1974, v prav tam) pa navaja, da otroci lažje razlikujejo črke z ravnimi 

linijami kot tiste z ukrivljenimi linijami. Jerman (2000) ugotavlja, da se zmožnosti vidnega 

razlikovanja pospešeno razvijajo med četrtim in sedmim letom starosti.  

S. Pečjak (1996) razlaga, da večina strokovnjakov soglaša, da je otrok ob vstopu v šolo 

zmožen poleg globalnega zaznavanja besed (to je zaznavanja na osnovi celostne besedne 

strukture) tudi analitičnega zaznavanja (torej zaznavanja posameznih črk in njim pripadajočih 

glasov).  

Razločevanje dveh vzorcev oz. oblik ne zahteva istočasno že identifikacije teh vzorcev in 

oblik. Za identifikacijo, ki je zmožnost prepoznavanja različnih vzorcev in oblik, je potrebno, 

da si je otrok te zapomnil, zato zmožnost identifikacije npr. črk zahteva še zmožnosti 

zaznavanja, razločevanja in pomnjenja. Za natančno identifikacijo besed pri branju pa mora 

imeti otrok razvito še zmožnost sekvenčnega zaporedja, ki omogoča zaznavanje zaporedja črk 

v besedi (Pečjak, 1999). Šele okoli šestega oz. sedmega leta starosti postane otrok pozoren na 

vrstni red oz. zaporedje črk v besedi (Piaget in Inhelder, 1956, prav tam).  

Za hitro in natančno prepoznavanje besed je pomemben vzorec gibanja oči pri branju. S. 

Pečjak (prav tam) razlaga, da se oči pri branju gibajo skokovito in se večkrat ustavijo. Te 

postanke imenujemo fiksacijski postanki in trajajo od 250 milisekund do 1,5 sekunde. 

Postanki so čas čistega branja in predstavljajo 93 do 95 % vsega bralnega časa. Premik od 

enega do drugega postanka je skok, ki ga imenujemo sakada (ang. saccadic eye movements). 

Sunkoviti gibi oči med postanki pa trajajo le 20 milisekund in predstavljajo 5 do 9 % vsega 

bralnega časa. Med branjem se pogosto vračamo nazaj na začetek vrstice, ta premik 

imenujemo regresijski gib. Pri starejših in bolj izurjenih bralcih je manj fiksacijskih 

postankov, ki so krajši, bralci naredijo manj sakad (zaradi večjega obsega vidnega polja) in 
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tudi manj regresijskih gibov. Vse to se odraža v hitrejšem branju. Sousa (2005) razlaga, da 

začetni bralci procesirajo vidne informacije na drugačen način kot izkušeni bralci. Začetniki 

fiksirajo oči na vsako besedo in pogosto večkrat fiksirajo oči na isto besedo. Njihova fiksacija 

je daljša in 50 % gibanja oči je ponovnega vračanja na besede.  

Med vidne zmožnosti uvrščamo poleg vidnega razlikovanja, vidne pozornosti, sekvenčnega 

gibanja in vidnega polja, tudi vidno-prostorske zmožnosti in vidno-spominske zmožnosti 

(Kennedy, 2012). Pri vidno-spominskih zmožnostih, pomembnih pri učenju branja, ločimo 

vidni spomin za kompleksne figure in sekvečni spomin (vidni spomin za zaporedja) (Kibby 

idr., 2015).  

LaBerge in Samuels (1974) sta raziskala, da so težave na področju vidne percepcije eden 

izmed glavnih razlogov za učne težave na področju branja. Številne raziskave so pri težavah 

na področju branja nedavno potrdile različne primanjkljaje na področju vidnega procesiranja; 

od vidne pozornosti (Lassus - Sangosse idr., 2008), vidne diskriminacije (Ortiz idr., 2014), 

vidno-prostorskih zmožnosti (Brunswick idr., 2010) do kratkotrajnega vidnega spomina 

(Bacon in Handley, 2014). Kavale in Forness (2000) trdita, da sta izmed vseh vidnih 

zmožnosti vidno razlikovanje in vidni kratkotrajni spomin najboljša napovednika splošnih 

bralnih zmožnosti. S. Woodrome in K. Johnson (2009) sta dokazali, da zmožnost vidnega 

razlikovanja 5-letnikov močno vpliva na kasnejšo zmožnost prepoznavanja črk, neodvisno od 

drugih zmožnosti. M. Kibby in sodelavci (2015) so dokazali, da so lahko pri otrocih z 

bralnimi težavami vidne zmožnosti ustrezne, če merjenje ne vključuje zaporednega 

procesiranja. Razlagajo, da je pri bralnih težavah pogosto prisoten velik primanjkljaj na 

področju vidnega spomina za zaporedja (t. i. sekvenčni spomin).  

 

2.2.2 Jezikovni dejavniki 
 

2.2.2.1 Fonološko zavedanje 

 

Zadnjih nekaj desetletij se fonološkemu zavedanju prepisuje izredno pomembno vlogo v 

razvoju branja (Christmann, Lachmann in Steinbrink, 2015; Costa, Edwards in Hooper, 

2016). Analiza literature je pokazala, da je fonološko zavedanje najmočneje povezano z 

bralnimi zmožnostmi (Costa idr., 2016; Melby - Lervag idr., 2012). Novejši domači raziskavi 

(Jenko, 2016 in Šimnic, 2014) sta pokazali, da je fonološko zavedanje eden izmed 
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najpomembnejših dejavnikov pri razvoju bralne pismenosti tudi pri učencih z intelektualnimi 

primanjkljaji.  

Fonološko zavedanje vključuje izgradnjo fonološkega sistema. M. Ozbič s sodelavkami 

(2014) razlaga, da se otrok v določenem jezikovnem okolju nauči fonoloških kontrastov in 

fonotaktičnih pravil fonemskih zaporedij, ki pa jih mora biti zmožen zaznati in tudi izvesti. 

Fonološki (govorni) razvoj je zaporedje učenja izgovora določenih glasov ter uporaba in 

razumevanje fonoloških pravil. Razvoj izgovora glasov se konča do petega leta (Groblerjeva 

1985, v prav tam, 2014). V slovenskem prostoru sta fonološki (govorni) razvoj otrok 

podrobno proučevali A. Marin (2013) in M. Muznik (2012). Avtorici navajata realizacijo 

fonemov, njihov razvoj in razlike v številu ter obliki fonoloških procesov pri različno starih 

otrocih. Fonološki oz. govorni razvoj je predpogoj za razvoj fonološkega zavedanja.  

Jerman (2000) razlaga, da razvoj fonološkega zavedanja poteka najintenzivneje med petim in 

sedmim letom starosti. Pri štirih letih otrok že obvlada zlogovno razčlenitev, nekateri znajo 

pri tej starosti tudi že opredeliti začetni glas v zlogu. Po petem letu starosti je otrok že zmožen 

glasovne analize in sinteze. Med petim in sedmim letom starosti se razvijejo še ostali elementi 

fonološkega zavedanja, obvladanje začetnega, srednjega in končnega glasu, obvladanje rim, 

odvzemanja in dodajanja glasov. P. Bryant in L. Bredley (1998, v prav tam) sta pri otrocih 

med petim in devetim letom starosti ugotavljali zmožnost odstranitve glasu iz besede. 

Ugotovili sta, da so to nalogo pravilno reševali osem in več let stari otroci. Za mlajše otroke je 

bila ta naloga prezahtevna.  

Fonološko zavedanje vključuje zmožnost povezovanja glasov (fonemov) s črkami (grafemi) 

in prav tako razumevanje, kako je posamezna beseda ali celoten govor sestavljen (Trehearne, 

2003). Zajema glasovno razločevanje, razčlenjevanje na zloge (zlogovanje) in razčlenjevanje 

na glasove (glaskovanje) (Pečjak, 2010). Fonološko zavedanje je opredeljeno kot občutljivost 

za glasovno strukturo jezika in zmožnost zavestnega razločevanja, združevanja in upravljanja 

glasovnih enot. Gre za razumevanje različnih načinov členjenja govora na manjše dele in 

zmožnost rabe (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). 

 
Pri usvajanju fonološkega zavedanja so pomembne vse njegove podskupine, od preprostih 

operacij glasovnega procesiranja k bolj zapletenim (prav tam): 

1. Rime in aliteracije – otrok prepoznava rime v pesmicah in izštevankah ter sam 

oblikuje rime. 

2. Členjenje izjave na besede – otrok zna vezano govorico členiti na besede. 
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3. Zlogovno zavedanje – zmožnost členjenja besed na zloge in povezovanje zlogov v 

besedo. 

4. Začetki in konci besed – otrok prepoznava začetek in konec besede ter zmore 

glasove/zloge povezati v nove besede. 

5. Fonemsko zavedanje – otrok razume, da so besede sestavljene iz različnih glasov in 

zna z njimi različno manipulirati (npr. dodaja, izpušča, nadomešča zloge ali glasove). 

 
Najvišja raven fonološkega zavedanja je fonemsko zavedanje ter vključuje zmožnost slušnega 

zaznavanja in prepoznavanja glasov, ki sestavljajo glasovno verigo, ter zmožnost 

manipuliranja z glasovi (Iozzino, Campi, Paolucci Polidori, 1998, v Pečjak, 2010). Fonemsko 

zavedanje temelji na razumevanju, da so besede sestavljene iz posameznih glasov, in na 

zmožnosti manipuliranja s temi glasovi s členjenjem, združevanjem ali nadomeščanjem 

glasov znotraj besede, z namenom oblikovanja novih besed (Chard in Dickson, 1999).   

Za ugotavljanje fonološkega zavedanja se najpogosteje uporabljajo naslednje vrste nalog: 

štetje besed v povedi, štetje zlogov v besedah, odkrivanje zlogov, ujemanje besed (primerjanje 

besed med seboj), razlikovanje prvega glasu v besedi, razčlenjevanje glasov v besedi 

(ugotavljanje prvega glasu v besedi, ugotavljanje zadnjega glasu v besedi, razčlenitev besed 

na glasove – glaskovanje), odstranjevanje glasov iz besede, odkrivanje izpuščenega glasu iz 

besede, rime in sinteza posameznih glasov v besedo (vezava glasov) (Pečjak, 2012). 

Preverjanje slušnega razlikovanja poteka tako, da je otrok obrnjen stran od učitelja (da si ne 

more pomagati z branjem ustnic) in mora povedati, ali sta slišana para besed enaka ali 

različna (Lerner, 1997).  

Raziskave s področja fonološkega zavedanja označujejo fonološko procesiranje s tremi 

medsebojno povezanimi zmožnostmi, in sicer: fonološko občutljivostjo, fonološkim 

spominom in fonološkim poimenovanjem (Wagner in Torgeson, 1987, v Pečjak, 2012).  

Fonološka občutljivost je zmožnost odkrivanja in manipuliranja z glasovi. Nanaša se na 

zmožnost iskanja rim, združevanja zlogov, odstranitve zloga iz besede, glaskovanja ipd. 

Pomembno je dejstvo, da razvoj lahko poteka brez izpostavljenosti otroka tisku oz. črkam. 

Razvoj fonološke občutljivosti poteka od občutljivosti za daljše in konkretne glasovne enote 

(npr. besede in zloge) do manjših glasovnih enot (npr. začetnega glasu v besedi, rime) in vse 

do najmanjših glasovnih enot – fonemov (prav tam). Številne raziskave potrjujejo, da 

fonološka občutljivost vpliva na dekodiranje (Hulme in Snowling, 2009; Pan in McBride -

Chang, 2011; Goodwin, 2012; Melby - Lervag idr., 2012).  
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Fonološki spomin se nanaša na glasovne informacije iz kratkoročnega spomina in se ugotavlja 

s takojšnjo ponovitvijo slušno predstavljenega gradiva (npr. povedi, številk, besed brez 

pomena). Učinkovit fonološki spomin otroku omogoča zadržati trenutno asociativno zvezo 

med črkami besede in glasovno podobo besede, s čimer se povečuje njegova zmožnost 

dekodiranja (Pečjak, 2012). 

Fonološko poimenovanje vključuje zmožnost priklica glasovnih informacij iz dolgoročnega 

spomina s pomočjo poimenovanja izoliranih besed ali serije besed. Ta zmožnost pove, s 

kakšno lahkoto otrok prikliče fonološke informacije, povezane s črkami, deli besed ali celimi 

besedami, kar seveda vpliva na njegovo spretnost dekodiranja (prav tam).   

Številne študije (Hogan, Catts in Little, 2005; Landerl idr., 2013; McKenna in Dougherty 

Stahl, 2015; Swank in Catts, 1994; Vellutino idr., 2004) so potrdile, da je fonološko 

zavedanje pomembno povezano z bralnimi zmožnostmi, predvsem z dekodiranjem. Odkrili so 

(Jenko, 2016; Landerl idr., 2013; Jefferies, Sage in Ralph, 2007), da imajo dobri bralci boljše 

zmožnosti fonološkega zavedanja, medtem ko imajo slabši bralci težave na področju 

fonološkega zavedanja. Raziskava (Shapiro in Solity, 2008) je potrdila, da trening 

fonološkega zavedanja izboljša spretnost dekodiranja pri vseh učencih in ne le pri učencih s 

tveganjem za nastanek težav na področju branja.  

Hogan idr. (2005) so preverjali uporabnost ocenjevanja fonološkega zavedanja v vrtcu in 2. 

razredu osnovne šole. Pri 570 otrocih so v vrtcu preverili prepoznavanje črk in mere 

fonološkega zavedanja, v 2. in 4. razredu so pri teh otrocih ponovno preverili fonetsko 

dekodiranje (branje nebesed) in branje besed. Ugotovili so, da dosežki v vrtčevskem obdobju 

na področju prepoznavanja črk in fonološkega zavedanja napovedujejo bralno spretnost v 2. 

razredu. Dosežki v 2. razredu na področju branja napovedujejo dosežke v 4. razredu. Poleg 

tega so avtorji našli povezave med fonološkim zavedanjem in branjem besed, kjer fonološko 

zavedanje v predšolskem obdobju napoveduje branje besed v 2. razredu in branje besed v 2. 

razredu napoveduje fonološko zavedanje v 4. razredu. To pomeni, da fonološko zavedanje 

daje pomembne informacije o bralnih zmožnosti na začetnih stopnjah učenja branja. 

Fonološko zavedanje izgubi napovedno vrednost bralnih zmožnosti v 2. razredu, ker sta takrat 

fonološko zavedanje in branje besed visoko povezana. Pri učencih 4. razreda pa fonološko 

zavedanje nima več tako pomembne napovedne vrednosti bralnih zmožnosti. 
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2.2.2.2 Jezikovna zmožnost 

 

L. Ivšek (2014) navaja, da sporazumevalna zmožnost vstopi v prostor strokovnega 

razmišljanja v slovenskem prostoru že v 80-ih letih prejšnjega stoletja, pogosteje pa v 90-ih. 

Pogosto najdemo ločeno rabo terminov sporazumevanje: jezik ali pa jezikovna zmožnost: 

jezikovna kompetenca.  

V strokovno literaturo je pojem jezikovna zmožnost vpeljala O. Kunst Gnamuš, ko je 

predstavila komunikacijski model jezikovne vzgoje. Zapisala je pomembne navedbe o 

sporazumevanju: »Sporazumevanje je /…/ simbolična dejavnost, uresničujemo jo z 

izrekanjem simbolov, najpogosteje stavkov, stavčnih zvez in njihovih sestavov.« (Kunst -

Gnamuš, 1984, str. 93). In še: »Sporazumevalne zmožnosti uravnavajo razmerje med 

jezikovnimi možnostmi, ki so sestavljene iz izbirnih jezikovnih sredstev, in družbenimi 

dejavniki sporazumevanja.« (prav tam, str. 96) Razlikovala je med jezikovno in 

sporazumevalno zmožnostjo. »Jezikovne zmožnosti so sestavljene iz pravil povezovanja, ki 

usmerjajo oblikovanje povedi slovenskega jezika ter njihovo povezovanje v nadpovedne 

sestave. Sporazumevalne zmožnosti pa so sestavljene iz izbirnih pravil, ki usmerjajo 

sporočilnemu namenu ter govornemu položaju in vsebini ustrezno izbiro socialne, funkcijske, 

prenosniške zvrsti, besedja, skladenjskih variant in sporazumevalnih vzorcev.« (Kunst 

Gnamuš, 1986, str. 26)  Kasneje je O. Kunst Gnamuš (1992, str. 50) podrobneje opredelila 

sestavo jezikovnih zmožnosti: »/…/ /S/o izjemno kompleksen sestav slovničnih, semantičnih, 

pragmatičnih in metaforičnih zmožnosti in se razvijajo z jezikovnimi dejavnostmi«. 

M. Bešter (1992, str. 87) opredeli sporazumevalno zmožnost kot »zmožnost govorca in 

poslušalca, da se ob upoštevanju okoliščinskih dejavnikov različnih vrst lahko 

sporazumevata«. Loči jezikovno in pragmatično zmožnost, a sporazumevalna zmožnost ni 

vsota jezikovne in pragmatične zmožnosti, temveč je pragmatična zmožnost okvir za 

jezikovno zmožnost.  

M. Bešter Turk in O. Kunst Gnamuš sporazumevalno zmožnost uporabljata kot nadpomenko 

slovnične in pragmatične zmožnosti. Po pojmovanju S. Kranjc (1999) jezikovno zmožnost 

tvorita slovnična zmožnost (ta sestoji iz besedišča, pomenoslovja, skladnje, oblikoslovja in 

glasoslovja) in sporazumevalna zmožnost (kot sopomenka za pragmatično zmožnost). S. 

Kranjc (2011) razlaga, da jezikovna zmožnost ne pomeni le otrokove zmožnosti 

sporazumevati se z okoljem. Je zmožnost razumeti pomen in vlogo določenega jezikovnega 

sredstva v besedilu in možnosti, ki nam jih to sredstvo ponuja, ter ga pri tvorjenju pravilno in 

smiselno uporabiti.  
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V dokumentu Skupni evropski jezikovni okvir: učenje, poučevanje, ocenjevanje (SEJO, 2011) 

je sporazumevalna zmožnost imenovana sporazumevalna jezikovna zmožnost in jo sestavljajo 

tri delne zmožnosti: jezikovna, sociolingvistična in pragmatična. Te prvine se delijo na 

podprvine, ki zajemajo »znanje, spretnosti in operativno znanje« (prav tam, str. 35). Jezikovna 

zmožnost vključuje »leksikalno, slovnično, semantično, fonološko, pravopisno in pravorečno 

zmožnost« (prav tam, str. 132).  

 
Številne študije (npr. Loningan, Allan in Lerner, 2010; Vellutino idr., 2004) poudarjajo poleg 

vidnih in slušnih zmožnosti še različne vidike jezika, kot so besedišče, poznavanje besed in 

sintaktično/gramatično zavedanje. Ziegler idr. (2010) trdijo, da ima besedišče, ki je redko 

prepoznano kot unikaten dejavnik bralne učinkovitosti, relativno pomembno in edinstveno 

vlogo pri napovedi kasnejših težav na področju branja.  

Ptok (2000, v Vali, 2015) v svojih študijah prikazuje hierarhično zgradbo jezika od nižjih do 

višjih stopenj. Razvoj poteka od fonetične, fonološke, leksikalno-semantične in morfološko-

sintaktične do pravopisne ravni. Poudarja, da je razvoj vsake stopnje odvisen od razvoja 

predhodne. S. Tancig (2016, str. 18) pravi: »Poglobljeno branje temelji na nižjenivojskih 

spretnostih in znanjih, kot so: otrografija, fonologija, morfologija, sintaktično znanje in 

semantika za dekodiranje in razumevanje.« Dalje razlaga, da poglobljeno branje vključuje 

tudi: »višjenivojske kognitivne spretnosti, kot so npr. sklepanje, analiza, sinteza, presojanje, 

vrednotenje, ki omogočajo bralcu, da poveže svoje predhodno znanje z besedilom, da 

razmišlja in oblikuje nova spoznanja, ki segajo prek prebranega besedila« (prav tam, str. 18). 

Temeljna jezikovna zmožnost je fonološka zmožnost, ki vpliva predvsem na spretnost 

dekodiranja (Shaywitz, 2003). Marušič (2008) razlaga, da se fonetika ukvarja s proučevanjem 

glasov, kakršne izgovarjamo oz. slišimo (torej gre za fizično podobo). Fonologija pa preučuje, 

kako naši možgani te glasove dojemajo. Nadalje razlaga, da fonologija preučuje našo 

nezavedno reprezentacijo glasov, določa razlikovalne oznake, ki glasove ločijo med seboj, in 

ugotavlja, kako se glasovi združujejo v večje glasovne enote – zloge. Fonem je torej 

najmanjša pomensko razlikovalna enota jezika (ustreza glasu in črki).  

Druge jezikovne zmožnosti (npr. semantična, sintaktična in morfološka zmožnost) imajo 

pomembnejši vpliv na bralno razumevanje kot na dekodiranje (Shaywitz, 2003; Verhoeven 

idr., 2011). Vellutino idr. (2004) s komponentnim modelom branja razložijo, da jezikovni 

procesi kodiranja (npr. fonološko, semantično, morfološko in sintaktično kodiranje) skupaj z 

vidnimi procesi kodiranja omogočajo prepoznavanje besed in razumevanje besedila.  
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Semantika ali pomenoslovlje je sistem pravil, ki urejajo pomen oz. vsebino besed in besednih 

kombinacij (Owens, 1984). Semantična znanja sodelujejo v procesih, ki bralca vodijo od 

razumevanja povezav med elementi stavka – med posameznimi pomeni besed v stavku in do 

mentalnih predstav o teh povezavah (Just in Carpenter, 1987, v Lipec Stopar, 1999).  

Sintaktično znanje vsebuje posameznikovo razumevanje pravil povezovanja besed v stavek in 

kako prispevajo k pomenu prebranega. Sintaksa tudi določa, kakšna je gramatična funkcija 

posamezne besede in prek tega tudi njeno izgovarjavo in pomen (Leu in Kinzer, 1987, v prav 

tam). Sousa (2005) razlaga, da je posameznikova zmožnost pomnenja strukture povedi 

odvisna od delovanja delovnega spomina. Sintaksa je še pomembnejša pri razumevanju 

kompleksnejših povedi. Avtor nadalje razlaga, da se otroci, še preden začnejo brati, s 

poslušanjem in govorjenjem učijo strukture povedi (sintakse). Negativna oblika povedi je 

otrokom težja za razumevanje. Sousa (prav tam) razlaga, da je to zato, ker se možgani 

nagibajo k razumevanju povedi na pozitiven način. Z branjem nikalnih povedi lahko otroci 

izboljšajo njihovo razumevanje. Vellutino idr. (2004) razlagajo, da sintaktično zavedanje 

omogoča zaznavanje napak pri branju in s tem souporabo kontekstno določenih strategij in 

fonoloških strategij za prepoznavanje besed in razumevanje besedila. 

Pri bralcu, ki ima dobro usvojeno spretnost branja, potekajo vsi procesi semantične in 

sintaktične analize hitro in brez napora. Bralno razumevanje pa je v veliki meri rezultat 

semantične analize v povezavi s sintaktično. Longitudinalna študija (Muter, Hulme, Snowling 

in Stevenson, 2004), ki ima svoj začetek v predšolskem obdobju, je dokazala, da sta tako 

besedišče kot sintaktično znanje pomembna napovednika kasnejšega uspeha pri branju. 

Morfologija se ukvarja s preučevanjem najmanjših pomenskih delov besed – morfemov 

(Owens, 1984). Morfološko znanje oz. znanje o tem, kako so besede sestavljene iz manjših 

pomenskih delov, pomembno korelira z zmožnostjo branja (Nagy, Berninger in Abbott, 

2006). U. Frith (1986) razlaga, da je otroku prepoznavanje morfoloških delov besed v pomoč 

pri začetnem prepoznavanju besed. R. Schiff in E. Lotem (2010) sta dokazali, da otroci iz 

družin z nizkim socialno-ekonomskim statusom vstopijo v šolo s šibko razvitim fonološkim in 

morfološkim zavedanjem, kar posledično vpliva na njihovo slabšo bralno pismenost. Carlise 

(1995) celo trdi, da je morfološko znanje močno povezano s semantičnim in sintaktičnim 

znanjem, zato je otrokovo morfološko znanje pomemben napovednik bralne zmožnosti. 

Raziskave (Nagy idr., 2006) dokazujejo, da trening morfološkega zavedanja pomembno 

vpliva na izboljšanje bralne zmožnosti pri učencih. Sousa (2005) pravi, da bolj kot učenci 
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urijo branje, pozornejši postajajo na pomenske dele besed, njihovo zgradbo (predpone, 

končnice) in tako pri branju ni več v ospredju fonološka zmožnost.  

Številne raziskave se ukvarjajo s povezanostjo razumevanja oralnega jezika oz. slušnega 

razumevanja z bralnim razumevanjem (Aaron, 1991, v Lipec Stopar, 1999) ter dokazujejo, da 

je slušno razumevanje močan napovednik bralnega razumevanja in dosežkov na kasnejših 

razvojnih stopnjah in da z leti šolanja še pridobiva na pomembnosti. J. Aouad in Savage 

(2009) trdita, da trening slušnega razumevanja v predšolskem obdobju lahko odpravi oz. 

zmanjša različne težave na področju branja. M. Sénéchal in J. LeFevre (2002) sta v pet let 

trajajoči longitudinalni študiji dokazali, da zmožnosti slušnega razumevanja v vrtcu vplivajo 

na bralno razumevanje v 3. razredu osnovne šole. Sousa (2005) poudarja pomembno vlogo 

otrokovega besedišča ob vstopu v šolo, saj bo učenje branja uspešnejše, če bo besedilo 

vsebovalo otroku poznane besede. Lyytinen, J. Erskine, Hamalainen, M. Torppa in M. 

Ronimus (2015) pa so v longitudinalni študiji dokazali, da šibko izražanje in razumevanje v 

predšolski dobi vpliva na težave pri branju. Christoper idr. (2015) razlagajo, da so fonološko 

zavedanje, besedišče, slušno razumevanje in verbalni spomin pomembni napovedniki 

kasnejšega uspeha pri branju. 

Če povzamemo, na bralno razumevanje na vseh ravneh vplivajo informacije iz dolgoročnega 

spomina. Tako bralec v procesu sintaktične analize besedila uporablja že obstoječa znanja o 

slovničnih pravilih in zakonitostih v jeziku; pri semantični analizi pa si pomaga s pomenskim 

spominom (besednjakom), na praktično analizo pa vplivajo dejavniki, kot so predznanje 

bralca, njegova pričakovanja itn. (Kintsch in Van Dijk, 1987/1983, v Pečjak, 2010).  

 

2.2.3 Kognitivni dejavniki 
 

Najpomembnejše je, da se zavedamo, da splošna inteligentnost nima pomembnejše vloge pri 

učenju branja. Sousa (2005) navaja, da to potrjujejo trije pomembni viri, in sicer študije otrok, 

ki se naučijo brati pred vstopom v šolo, potrjujejo, da ni močne korelacije med zgodnjim 

branjem in inteligenčnim količnikom; nadalje številne raziskave poročajo o šibki povezavi 

bralnega uspeha v prvem in drugem razredu osnovne šole z inteligenčnim količnikom in 

nazadnje je dokazano, da imajo otroci s težavami učenja branja inteligenčni količnik pogosto 

nad povprečjem.  

Disleksija se pojavlja pri posameznikih z nizkim, s povprečnim ali z visokim inteligenčnim 

količnikom. Glede na to, da je disleksija prav tako pogosta pri posameznikih z visokim 
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inteligenčnim količnikom, obstaja nevarnost, da jo spregledamo pri nadpovprečno uspešnih 

učencih (Handler, 2016). 

Številni kognitivni dejavniki so v literaturi opredeljeni kot pomembni za usvojitev zmožnosti 

branja. Kot pomemben kognitivni dejavnik za branje raziskovalci navajajo regulacijo 

pozornosti (Finn, Hudson Kam, Ettlinger, Vytlacil  in Desposito, 2013; Shaywitz in Shaywitz, 

2008), verbalni delovni spomin (Sexton, Gelhorn, Bell in Classi, 2012), hitro avtomatizirano 

poimenovanje (Araújo, Reis, Petersson in Faísca, 2015) in druge izvršilne funkcije (Booth, 

Boyle in Kelly, 2010). Raziskava o vplivu ravni predšolske pozornosti otrok na razvoj 

predbralnih zmožnosti je pokazala, da slabša pozornost v predšolski dobi napoveduje slabše 

fonološko zavedanje in poznavanje črk eno leto kasneje. Predšolske težave s pozornostjo pa 

niso pomemben napovednik zmožnosti hitrega avtomatiziranega poimenovanja (Walcott, 

Scheemaker in Bielski, 2010).  

 

2.2.3.1 Delovni spomin 

 

Najbolj uveljavljen je model Baddleyja in Hitcha (1974), ki ga je Baddley leta 2000 dopolnil 

in navedel povezave z dolgoročnim spominom. Avtorja predpostavljata, da je delovni spomin 

sestavljen iz več sistemov (vidno-prostorske skicirke, epizodičnega vmesnika in fonološke 

zanke), ki so namenjeni kratkotrajni shrambi, te sisteme pa upravlja in nadzoruje centralni 

izvršitelj (slika 6). Njegova naloga je predvsem ta, da usmerja pozornost na pomembne 

informacije in potiska v ozadje nepomembne informacije ter skrbi za koordinacijo izvajanja 

več nalog hkrati (Baddeley, Eysenck in Anderson, 2009). Otroci z bralnimi težavami imajo 

pogosto slabši inhibitorni sistem in težje odstranijo nepomembne informacije (Swanson, 

Zheng in Jerman, 2009).  

Centralni izvršitelj (eksekutivni sistem) s skupnim fondom mentalnih virov ustreza k cilju (na 

nalogo) usmerjeni zavestni pozornosti in je odgovoren za procese začenjanja, kontrole in 

odločanja, rezoniranja ter razumevanja jezika in ohranjanja priklicane vmesne informacije za 

nadaljnjo obdelavo. Pri branju je vloga centralnega izvršitelja pomembna pri razumevanju 

prebranega, sledenju poteka zgodbe in konstrukcije besedila (Magajna, 2004). Centralni 

izvršitelj koordinira vidno-prostorsko zanko in fonološko zanko, zmožen je zamenjave 

prvotnih načrtov, omogoča osredotočenje na en dražljaj hkrati ter zadrži in manipulira z 

informacijami iz dolgotrajnega spomina (Baddeley, 2000).  
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Učenci s težavami na področju branja imajo pogosto primanjkljaj na področju eksekutivnega 

delovanja (tj. na področju izvršilnih funkcij, ki vključujejo načrtovanje, organizacijo in 

samoregulacijo). Primanjkljaj na področju izvršilnih funkcij je pri težavah na področju 

dekodiranja povezan s splošnim primanjkljajem na področju fonološkega procesiranja – 

fonološke zanke. Pri specifičnih težavah na področju bralnega razumevanja pa primanjkljaj na 

področju izvršilnih funkcij ne izvira iz težav na področju fonološke zanke, temveč gre za 

specifično vlogo izvršilnih funkcij pri bralnem razumevanju. Načrtovanje in organizacija 

imata edinstveno vlogo pri razumevanju prebranega (Locascio, Mahone, Eason in Cutting, 

2010).  

Podsistem delovnega spomina – fonološka zanka je sestavljena iz fonološke shrambe in 

artikulacijskega nadzornega procesa, s katerim obnavljamo informacije v fonološki shrambi, 

da ne razpadejo (slika 7). Ima pomembno vlogo pri branju in učenju slovnice (Baddeley idr., 

2009). Fonološka zanka je odgovorna za obdelovanje fonološke (glasovne) reprezentacije in 

vzdrževanje ter recikliranje fonološke informacije v sistemu slušnega ponavljanja. Dobro 

funkcioniranje fonološke zanke je zato pomembno pri hitrem in tekočem branju besed 

(dekodiranju) (Magajna, 2004). Fonološko zavedanje je pogoj za uporabo in razvoj fonološke 

zanke, za zmožnost uporabe in razvoja shranjevanja reprezentacije napisanih besed (Sousa, 

2005). L. Henry (2012) razlaga, da si krajše besede z manj fonološkimi enotami lažje 

zapomnimo kot daljše. Ker zahtevajo krajši čas, pa jih lahko hitreje shranimo in ponovimo. 

Vidno-prostorska 

skicirka 

Epizodični 

vmesnik 

Fonološka 

zanka 

Centralni 

izvršitelj 

   Vidna semantika                   Dolgotrajni spomin                            Jezik 

Slika 6: Model delovnega spomina (Baddeley, 2000) 
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Dalje razlaga, da posamezniki, ki zmorejo hitreje priklicati informacije, zmorejo obdelati več 

informacij v fonološki shrambi kot tisti, ki imajo počasnejši priklic.  

 

 
 

   

 

 

 

Veliko raziskav potrjuje, da imajo učenci z motnjo branja slabše delovanje fonološke zanke 

(Adams in Snowling, 2001). Zanje sta značilna specifičen primanjkljaj na področju 

verbalnega delovnega spomina in počasnejši verbalni priklic (Rucklidge in Tannock, 2002). 

Učenci s slabšim bralnim razumevanjem nimajo nujno splošnih problemov na področju 

delovnega spomina, toda učenci s slabim dekodiranjem imajo pogosto le težave na stopnji 

fonološke zanke (Savage, Lavers in Pillay, 2007). Pri posameznikih z disleksijo so 

nevroradiološke raziskave pokazale neobičajne načine živčnih vzburjenj med obdelavo 

fonoloških podatkov (Jefferies, Sage in Ralph, 2007). Obširna študija je pokazala, da so slabše 

bralne zmožnosti (težave na področju dekodiranja) povezane z verbalnim delovnim 

spominom, fonološkim zavedanjem in hitrim priklicem verbalnih informacij (Tilanus, Segers 

in Verhoven, 2013).  

Vidno-prostorska skicirka je odgovorna za začasno shranjevanje vidnih in prostorskih 

(neverbalnih) informacij. Slednje začasno shranjuje in vključuje aktiven proces manipuliranja 

mentalnih podob (Baddeley idr., 2009). Vidno-prostorski spomin lahko delimo na spomin za 

prostorske informacije in spomin za vidne informacije. Vidna komponenta vidno-prostorske 

skicirke se razvija hitreje od petega leta dalje kot pa prostorska komponenta (Henry, 2012). 

Baddeley je leta 2007 (v prav tam) razširil vidno-prostorsko skicirko na vidno, prostorsko in 

kinestetično komponento. Vidno-prostorska skicirka naj bi bila tako odgovorna za integracijo 

vidno-prostorskih, vidnih, taktilnih in kinestetičnih informacij tako iz epizodičnega kot 

semantičnega dolgotrajnega spomina.  

Pri disleksiji se pojavljajo tudi težave na področju vidno-prostorskega procesiranja (Bacon in 

Handley, 2014). Pogosto je prizadet kratkotrajni vidni spomin za zaporedja (Kibby idr., 

Fonološka 

shramba 

Artikulacijski 

nadzorni sistem 

Slika 7: Fonološka zanka (Baddeley idr., 2009) 
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2015). Vidno-prostorska komponenta delovnega spomina podpira hitro prepoznavanje oblike 

besed in prepoznavanje grafemov (Arina, Gathercole in Stella, 2015).  

Epizodični vmesnik je multimodalni skladiščni sistem, ki integrira informacije iz vidno- 

prostorske ali fonološke shrambe ter tudi druge informacije iz dolgoročnega spomina 

(Baddeley idr., 2009). Raziskovalci S. Arina idr. (2015) razlagajo, da je pri 5-letnikih vidno-

prostorski spomin zanesljiv napovednik hitrosti dostopa do ortografske reprezentacije, 

medtem ko je verbalni spomin najzanesljivejši prediktor hitrosti dostopa, tj. priklica verbalne 

informacije. Hitrost dostopa predvideva tako verbalne zmožnosti kot vidno-prostorsko 

procesiranje. Hitrost in pravilnost dekodiranja predvidevata torej interakcijo vseh treh 

komponent delovnega spomina. Savage idr. (2007) poudarjajo, da ima veliko otrok z motnjo 

branja težave s priklicem informacij iz dolgotrajnega spomina in s pravilno reprezentacijo 

sintaktičnih ter semantičnih struktur.  

Sousa (2005) razlaga, da delovni spomin pomaga pri bralnem razumevanju na več načinov. 

Pri kompleksnih, sestavljenih povedih delovni spomin zadrži dekodirane besede prvega dela 

povedi, medtem ko vidni korteks procesira besede ostalega dela povedi. Nato delovni spomin 

združi vse dele povedi, da pridemo do razumevanja povedi. Delovni spomin ohranja sintakso, 

zato lahko bralec procesira sekvence, prepozna npr. zanikanje in pravilno identificira pomen. 

Ko bralec napreduje pri branju, mora zadržati pomen vsake povedi v delovnem spominu, da 

jih lahko poveže med seboj in razume pomen odstavka. Kasneje delovni spomin povezuje 

vsebino odstavkov in nam omogoča razumevanje poglavij.  

Delovni spomin ima zagotovo edinstveno vlogo pri usvajanju zmožnosti branja. Učinkovit 

sistem delovanja delovnega spomina je pomemben tako za proces dekodiranja kot za bralno 

razumevanje. S. Arina idr. (2015) razlagajo, da učenje branja aktivira kompleksne multi-

sistemske neuralne povezave, ki vključujejo vidno-prostorske in fonološke zmožnosti. Pri 

vsem tem ima izredno pomembno vlogo centralni izvršitelj. Raziskava (Loosli, Buschkuehl, 

Perrig in Jaeggi, 2012) je dokazala, da trening delovnega spomina izboljša bralne zmožnosti 

tudi pri učencih brez kakršnih koli učnih težav.    

 
 

2.2.3.2 Hitro avtomatizirano poimenovanje  

 

Zmožnost hitrega avtomatiziranega poimenovanja pomeni, da zmore oseba poimenovati 

vidno predstavljeni dražljaj. Za učinkovito dekodiranje, ki je poznavanje potez črk, ujemanje 

v zvezi grafem – fonem in leksičen priklic, sta pomembni tako natančnost kot hitrost 
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prepoznavanja. Proces imenovanja je kontinuum povezanih kognitivnih in jezikovnih 

subprocesov, ki vključuje vrsto vzajemnih operacij (tj. selektivno pozornost, zaznavanje, 

konceptualno znanje, fonološke in semantične procese ter artikulacijo). Vsaka izmed njih je 

potrebna za normalen priklic (Jelenc, 1996). Hitro avtomatizirano poimenovanje je zmožnost 

hitrega poimenovanja dobro poznanih dražljajev, kot so številke, črke, predmeti in barve. Je 

močan napovednik bralnih zmožnosti v različnih jezikovnih okoljih.  

Številne raziskave so dokazale, da napoveduje uspeh pri branju neodvisno od drugih 

predbralnih zmožnosti (Liao idr., 2015). Ima močan neodvisen vpliv na tekočnost branja, 

neodvisno od fonološkega zavedanja, poznavanja črk (Georgiou, Aro, Lia in Parilla, 2016), 

delovnega spomina  (Powell idr., 2007) in ortografskega procesiranja (Georgiou idr., 2009). 

Kail, L. Hall in Caskey (1999) so razpravljali, da je hitro avtomatizirano poimenovanje 

povezano z branjem, ker je izurjenost poimenovanja in branja odvisna od hitrega izvajanja 

procesov. Georgiou in drugi (2016) razlagajo, da hitro avtomatizirano poimenovanje in branje 

aktivirata podobne regije v možganih in sta med seboj povezana prek motoričnega, 

zaporednega procesiranja. Torgeson in drugi (1994) trdijo, da je hitro avtomatizirano 

poimenovanje povezano z branjem, ker ravno tako kot branje zahteva dostop in pridobitev 

fonološke reprezentacije iz dolgotrajnega spomina. Številne raziskave potrjujejo, da je ravno 

primanjkljaj na področju hitrega avtomatiziranega poimenovanja in fonološkega zavedanja 

najmočneje povezan s težavami pri branju (Torppa idr., 2012).    

Hitro avtomatizirano poimenovanje je prav tako kot fonološko zavedanje temeljna kognitivna 

zmožnost, ki je slabša pri disleksiji. Zmožnost hitrega avtomatiziranega poimenovanja je 

povezana z bralno natančnostjo, hitrostjo in bralnim razumevanjem. Primanjkljaji na tem 

področju vztrajajo pri osebah z disleksijo vse življenje (Mather in Wendling, 2012).  

 

2.2.4  Metakognitivni dejavniki 
 

Metakognitivno znanje o branju vključuje strateško branje, poznavanje zakonitosti in pravil 

branja, poznavanje strategij pri branju, načrtovanje ter spremljanje procesa pri branju. 

Strateški bralec naj bi imel pred seboj jasen cilj (kaj želi z branjem doseči), poznal naj bi 

različne bralne strategije in se znal pri branju usmerjati tako, da bo dosegel bralni cilj (Pečjak, 

2012).  
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Metakognicija pomembno prispeva k razvoju bralne pismenosti takrat, ko učenec avtomatizira 

tehniko branja in se začne srečevati z različnimi strategijami za izboljšanje razumevanja 

(Pečjak, 1999).   

Perfetti (1985, v prav tam) govori o treh vrstah metakognitivnih zmožnostih, ki so vključene 

pri branju: 

– zavedanje, katero strategijo moram uporabiti pri razumevanju besedila; 

– zavedanje o različnih ravneh besedila (pomembnih, manj pomembnih); 

– zavedanje o delnem zaključevanju pri posameznih delih besedila (npr. odkrivanje 

nasprotujočih si trditev).  

 

2.2.5 Čustveno-motivacijski dejavniki  
 

S. Pečjak (1999) poudarja, da na bralno učinkovitost učencev vplivajo poleg zaznavnih in 

kognitivnih dejavnikov tudi čustveno-motivacijski dejavniki. Njihova vloga je tudi v 

današnjem času pogosto ignorirana oz. zanemarjena. Avtorica kot vzrok navaja, da je te 

dejavnike v učnem procesu težko opredeliti in še težje meriti. S. Pečjak in A. Gradišar (2015) 

pa razlagata, da večina raziskav o branju v zadnjih tridesetih letih izhaja iz proučevanja 

kognitivnih vidikov branja, kot so dekodiranje, hitrost branja in bralno razumevanje. A branje 

je tudi dejavnost, ki zahteva trud in napor, ki ju lahko učenci izberejo ali odklonijo. 

Poenostavljeno bi lahko rekli, da nas do znanja ne pripelje zgolj želja po branju, samo dobro 

usvojena tehnika branja pa tudi ne pomeni, da bodo učenci brali knjige.  

 
Glavne čustveno-motivacijske dejavnike lahko delimo na (Pečjak, 1999): stališče/odnos do 

branja, interes za branje in motivacijo za branje.  

Učenčevo stališče oz. učenčev odnos do branja je osrednji dejavnik učinkovitega bralnega 

dosežka (Wixson in Lipson, 1983, v Pečjak, 1999). S. Pečjak (prav tam) opredeli odnos do 

branja kot relativno trajno naravnanost posameznika do bralnega gradiva, do bralnih situacij 

in vsega, kar je povezano z branjem. Razlaga, da so pri stališču enakovredno poudarjene vse 

tri dimenzije (intelektualna, emocionalna in akcijska), pri interesu pa je izrazita zlasti akcijska 

dimenzija, ob pozitivni emocionalni naravnanosti. McKenna (1994, v Pečjak in Gradišar, 

2015) navaja, da pri učencih lahko izboljšamo odnos do branja le, če bralno gradivo 



Ocenjevanje predbralnih zmožnosti pri otrocih, starih pet do sedem let                                  Ivanka Bider Petelin 

 
51 

  

zagotavlja uspešno branje (dekodiranje) in razumevanje. Poleg tega morajo biti bralne 

izkušnje učencem še zanimive in uporabne.  

Bralna motivacija je večdimenzionalni konstrukt z nizom ciljev in prepričanj, ki vodijo bralno 

vedenje posameznika in so med seboj večinoma pozitivno povezani (Baker in Wigfield, 1999; 

Guthrie in Wigfield, 1997, v Pečjak, 2010). »Bralno motivacijo pojmujemo kot nadpomenko 

za različne motivacijske dejavnike, ki spodbujajo človeka k branju, dajejo bralnemu procesu 

smisel in tako pomagajo posamezniku, da vztraja do cilja in si želi bralno izkušnjo še ponoviti 

(ponovno doživeti).« (Pečjak in Gradišar, 2015, str. 51) 

S. Pečjak in sodelavke (2006) so razvrstile dejavnike bralne motivacije po kriteriju notranje – 

zunanje motiviranosti in poudarile njihovo medsebojno povezanost. Prvine notranje 

motivacije so: kompetentnost (prepričanje posameznika, da lahko izpelje bralno nalogo do 

konca; da je zmožen besedilo prebrati, ga predelati in razumeti), interes (vključuje usmerjeno 

pozornost, vztrajanje in čustveno vključenost bralca v branje), zatopljenost v branje (izrazita 

osredotočenost na bralno gradivo) in prepričanje bralca o pomembnosti branja. »Notranja 

motivacija spodbuja odgovorno, samousmerjevalno vedenje. Ko se notranji motivi z leti še 

povečajo po moči in številu, začno otroci sami usmerjati svojo usodo.« (Pečjak in Gradišar, 

2015, str. 59) Prvine zunanje motivacije pa so: priznanje oziroma dosežek (bodisi dobra ocena 

ali pohvala staršev/učiteljev), tekmovanje z drugimi (vrstniki, sorojenci …) in socialna 

motivacija (branje zaradi sodelovanja v različnih socialnih aktivnostih, npr. pogovorih s 

prijatelji). S. Pečjak (2010) razlaga, da so pri notranji motivaciji cilji dolgoročnejši in ta vodi 

k pogostejšemu in po navadi vseživljenjskemu branju.  

S. Pečjak in A. Gradišar (2015) navajata, da so učenci ob vstopu v šolo še motivirani za 

branje. Večinoma imajo prijetne izkušnje z branjem, ko so jim knjige brali drugi, zato si 

želijo, da bi lahko čim prej brali sami. Pri učencih v nižjih razredih, ki jim usvajanje tehnike 

branja povzroča težave, se že začnejo kazati prve težave z motivacijo. Običajno se v prvem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole še ne nakopičijo slabe bralne izkušnje do te 

mere, da bi bralna motivacija izrazito upadla. Problem se poveča, ko branje postane glavno 

sredstvo učenja in se začne z branjem v prostem času mnogo drugih dejavnosti, ki so učencem 

takrat privlačnejše.  

Raziskave (Ghabanchi in Rastegar, 2014) so potrdile, da na bralno razumevanje vpliva tudi 

čustvena inteligentnost posameznika. Pomembne povezave so se pokazale pri medosebni 

inteligentnosti, znotrajosebni in pri spoprijemanju s stresom. 



Ocenjevanje predbralnih zmožnosti pri otrocih, starih pet do sedem let                                  Ivanka Bider Petelin 

 
52 

  

Sklenemo lahko, da imamo strokovnjaki v vzgojno-izobraževalnih ustanovah odločilno vlogo 

pri razvijanju učenčevega odnosa do branja in bralne motivacije. Že v vrtcu moramo otrokom 

približati branje, ga predstaviti kot prijetno dejavnost in jim hkrati zagotoviti pogoje, da bodo 

kasneje lahko samostojno brali. Če učencev ne bomo opremili z vsemi kognitivnimi dejavniki 

branja, ne bodo zmogli doseči avtomatizacije branja in s tem uživati pri branju ter tako 

razvijati branje na višjih stopnjah. S. Pečjak in A. Gradišar (2015, str. 60) pravita: »Z notranjo 

motivacijo je povezano tudi globlje kognitivno procesiranje. Zato tudi uporaba procesno bolj 

kompleksnih bralnih strategij potrebuje notranjo motivacijo.« Zagotovo so predbralne 

zmožnosti prvi pogoj, da lahko pri učencih razvijamo primerno bralno motivacijo.  

 

2.2.6 Socialno-kulturni dejavniki  
 
  

Številne tuje raziskave (Heckman, 2008; Schleicher, 2014) poudarjajo vpliv mnogih socialnih 

in kulturnih dejavnikov na razvoj zmožnosti branja. Podobno slovenska raziskava (Žakelj in 

Ivanuš - Grmek, 2010) poroča o visokem vplivu socialno-kulturnega okolja s pismenostjo in 

učnimi dosežki osnovnošolcev. F. Nolimal in Cankar (2015) poročata, da je vpliv socialno-

ekonomskega statusa družin na učne dosežke v sodobni slovenski šoli še vedno dokaj visok in 

stabilen. Obsežna študija s področja družinskega branja (Grginič, 2006) je pokazala, da 

materina izobrazba pomembno vpliva na dosežke otrok na preizkusu jezikovnih zmožnosti in 

slušnega razlikovanja, kar avtorico usmeri k razmišljanju, da se bolj izobražene matere več 

pogovarjajo z otroki in odgovarjajo na njihova vprašanja ter tako spodbujajo razvoj 

fonološkega zavedanja. Lei idr. (2011) so dokazali, da stopnja izobrazbe matere vpliva na 

bralni uspeh, vendar ta ni močan napovedovalec bralnih težav, če ima otrok ustrezno razvite 

predbralne zmožnosti. B. Jurišić (2001) je v raziskavi prav tako potrdila vpliv izobrazbe 

matere na jezikovni razvoj, učenje in spomin, medtem ko vpliv očetove izobrazbe ni bil 

pomemben. Jerman (2000) podobno ugotavlja slabše črkovno znanje in fonološko zavedanje 

pri otrocih iz družin z nižjim socialno-ekonomskim statusom.   

Po ugotovitvah L. Marjanovič Umek in drugih (2002) glasno branje vpliva na govorni razvoj 

otroka. Nekatere raziskave (Snow, 1994; Beals; DeTemple in Dickinson, 1994, v Grginič, 

2006) kažejo, da sama interakcija med otrokom in odraslim med branjem še močneje vpliva 

na razvoj pismenosti kot samo branje.  

Številne raziskave poročajo o razliki med spoloma pri bralnih dosežkih. Avtorice S. Količ -  

Vehovec, S. Pečjak, N. Ajdišek in B. Rončević (2008) so ugotovile, da obstajajo pomembne 



Ocenjevanje predbralnih zmožnosti pri otrocih, starih pet do sedem let                                  Ivanka Bider Petelin 

 
53 

  

razlike med spoloma v večini dejavnikov bralnega razumevanja. Dekleta bolj povzemajo 

besedila, imajo več metakognitivnega znanja o branju, kažejo večji interes o branju, se čutijo 

bolj kompetentne za branje in se bolje počutijo med branjem kot dečki. S. Longan in R. 

Johnston (2009) sta ugotovili, da deklice poleg boljšega bralnega razumevanja tudi bolj 

tekoče berejo in imajo posledično bolj pozitivno stališče do branja in šole. Raziskava bralne 

motivacije slovenskih osnovnošolcev (Pečjak in Bucik, 2004; Pečjak idr., 2006) kaže upad 

motiviranosti za branje od tretjega do sedmega razreda osnovne šole ne glede na spol, pri 

čemer je ta upad še večji pri fantih kot pri dekletih.  

Habib (2010) povzema, da večina študij navaja pogostejše pojavljanje disleksije pri dečkih. 

Navaja, da je razmerje 2 proti 3 oz. 4 proti 5 v prid dečkom. S. Handler (2016) razlaga, da 

študije o pogostosti pojavljanja disleksije pri dečkih in deklicah kažejo, da je disleksija 

enakovredno zastopana pri obeh spolih. Raziskave pa potrjujejo, da jo prej in pogosteje 

odkrijemo pri dečkih. Avtorica navaja, da je eden izmed vzrokov morda v tem, da dečki svoje 

težave pokažejo z motečim vedenjem, dekleta pa po navadi prikrivajo svoje težave in delujejo 

neopazno v razredu.  

Zadnjih nekaj let mnogo raziskav poroča o šibkih zmožnostih branja pri priseljencih. Sousa 

(2005) navaja, da pridejo ti otroci v šolo z besediščem, ki je drugačno od tega, ki ga poskušajo 

dekodirati. Njihova mentalna leksika je drugačna od napisanih besed.   

Eden izmed pomembnejših, če ne celo najpomembnejših dejavnikov učenja branja je način 

poučevanja. Kako uspešni bodo učenci pri branju, je odvisno od učiteljevega pristopa, znanja, 

časa, namenjenega učenju branja, od ustrezne izbire besedil, od učiteljevega vrednotenja 

pomembnosti branja, zagotovitve primerne količine utrjevanja branja učencem in spodbujanja 

bralnih navad pri učencih. M. Košak Babuder (2012) ugotavlja, da lahko učitelji in strokovni 

delavci z izvajanjem programov pomoči za izboljšanje bralne pismenosti pretrgajo začaran 

krog revščine in izboljšajo bralno razumevanje tudi pri učencih, ki izhajajo iz manj 

spodbudnega okolja zaradi revščine.  

Avtorji Glyn, J. Wermouth in M. Berrymann (2006) poudarjajo, da je pomemben kontekst, v 

katerem se učenci učijo branja. Imeti morajo priložnost govoriti o tem, kar so prebrali, in 

pripovedovati o tem, kako drugi razumejo prebrano. Učitelji pa morajo poznati in razumeti 

različne modele branja, da bi znali izbrati pomembne strategije za uspeh posameznega učenca 

pri branju. S. Pečjak in K. Košir (2008) sta ugotovili, da učitelji, ki pripisujejo branju velik 

pomen, učence pogosteje učijo uporabe različnih bralnih strategij in pogosteje berejo v 

razredu. Njihovi učenci so posledično bolj motivirani in bralno kompetentnejši.  



Ocenjevanje predbralnih zmožnosti pri otrocih, starih pet do sedem let                                  Ivanka Bider Petelin 

 
54 

  

2.3 TEŽAVE NA PODROČJU BRANJA 
 

Slabše branje oz. težave na področju branja so lahko posledica splošnih ali specifičnih učnih 

težav. Na razvoj zmožnosti branja ne vplivajo le notranji (nevrofiziološki) dejavniki, temveč 

tudi okolje, način poučevanja in posameznikova pripravljenost, volja in prizadevanje za 

obvladanje spretnosti branja (Magajna idr., 2008). Za enakimi pritožbami o težavah pri branju 

se lahko skrivajo povsem različni vzroki (Magajna, Kavkler in Košir, 2011). 

Lerner (1997) navaja, da so učenci z učnimi težavami zelo heterogena skupina učencev z 

različnimi kognitivnimi, socialnimi, emocionalnimi in drugimi značilnostmi, ki imajo pri 

učenju pomembno večje težave kot večina učencev njihove starosti. Pomembno je, da ločimo 

specifične učne težave od splošnih učnih težav. L. Magajna idr. (2008) razlagajo, da se tako 

splošne kot specifične učne težave razprostirajo na kontinuumu od lažjih do težjih, od 

enostavnih do zapletenih in po trajanju od težav, ki so vezane na krajša oz. daljša obdobja 

šolanja, do vseživljenjskih težav. Nekateri učenci imajo lahko le splošne učne težave, drugi le 

specifične, nekateri imajo lahko tudi težave obeh vrst.  

L. Magajna s sodelavkami (prav tam) razlaga, da so splošne učne težave značilne za zelo 

heterogeno skupino učencev, ki imajo pomembno večje težave kot vrstniki pri usvajanju znanj 

in spretnosti pri enem izobraževalnem predmetu ali več izobraževalnih predmetih. Zaradi 

izrazitejših težav so pri enem učnem predmetu ali več učnih predmetih manj uspešni ali celo 

neuspešni. Splošne učne težave so lahko posledica notranjih ali zunanjih dejavnikov. L. 

Magajna idr. (2011) razlagajo, da je pri splošnih ali nespecifičnih učnih težavah usvajanje 

znanja ovirano zaradi najrazličnejših neugodnih vplivov okolja (ekonomska ali kulturna 

prikrajšanost, pomanjkljivo ali neustrezno poučevanje ipd.), notranjih dejavnikov (upočasnjen 

razvoj splošnih kognitivnih sposobnosti, čustvenih/vedenjskih motenj, slabše razvite 

samoregulacijske zmožnosti, pomanjkljiva motivacija ipd.) ali neustreznih vzgojno-

izobraževalnih interakcij med posameznikom in okoljem (strah pred neuspehom, nezrelost, 

kljubovalno vedenje ipd.). 

Skupina učencev s splošnimi učnimi težavami je izjemno raznolika, saj sta narava in 

intenzivnost pojavljanja težav odvisni od interaktivnih vplivov različnih zunanjih in notranjih 

dejavnikov. Potenciali učencev s splošnimi učnimi težavami niso okrnjeni zaradi specifičnih 

motenj ali posebnosti pri obdelavi določenih vrst informacij, temveč svojih potencialov ne 

morejo uresničiti zaradi različnih notranjih ali zunanjih dejavnikov. Tudi pri njih lahko pride 
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do poglabljanja težav zaradi prepletanja neugodnih notranjih in zunanjih dejavnikov (prav 

tam).  

Če so razlogi za slabše učno napredovanje na določenih področjih učenja (npr. pri 

avtomatizaciji tehnike branja) notranje, nevrofizološke narave, govorimo o specifičnih učnih 

težavah. Za težjo obliko specifičnih učnih težav se uporablja izraz primanjkljaj na posameznih 

področjih učenja (prav tam). Specifične učne težave in primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja so torej notranje narave (nevrofiziološko pogojene), vendar primarno niso posledica 

vidnih, slušnih ali motoričnih okvar, motenj v duševnem razvoju, čustvenih motenj in tudi ne 

neustreznih okoljskih dejavnikov, čeprav se lahko pojavljajo skupaj z njimi. Vplivajo na 

posameznikovo sposobnost predelovanja, interpretiranja zaznanih informacij in/ali 

povezovanja informacij in tako ovirajo učenje osnovnih šolskih spretnosti (branja, pisanja in 

računanja) (Magajna idr., 2008).  

Specifične učne težave so domnevno posledica (subtilnih) motenj ali razlik v delovanju 

osrednjega živčevja, ki vplivajo na to, kako možgani predelujejo različne vrste informacij. 

Specifične učne težave lahko izhajajo iz genetične variacije, nastanejo zaradi biokemičnih 

dejavnikov ali dogodkov v pred- in poporodnem obdobju ter drugih dogodkov, katerih 

posledica je nevrološka oviranost (Magajna, 2009). Primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja se pojavijo v obdobju šolanja (opazni so že prej), vendar jih lahko najprej 

diagnosticiramo šele po začetku formalnega učenja spretnosti, npr. branja (Magajna idr., 

2015).  

Specifične učne težave in primanjkljaji na posameznih področjih učenja niso primarno odvisni 

od učenčeve ravni inteligentnosti, socialno-ekonomskega položaja družine in vlaganja truda. 

Pojavljajo se tudi pri nadarjenih učencih, vztrajajo tudi ob velikem vlaganju truda in rednem 

urjenju ter na specifičnih področjih ovirajo učenje tako posameznikov iz socialno-kulturno 

manj spodbudnega okolja kot tistih, ki imajo doma ugodne razmere, veliko razumevanja in 

podpore (Magajna idr., 2011).  

D. Vali (2015) pojasnjuje, da pri splošnih učnih težavah pomaga tudi več vaje in dopolnilni 

pouk, pri razvojnem zaostanku moramo otroku dati tudi čas. Nadalje razlaga, da je malo 

takšnih otrok, kjer čas naredi svoje. Pri otroku lahko veliko zamudimo, če opazimo težave že 

v začetku šolanja in staršem svetujemo, naj še malo počakajo. L. Magajna idr. (2011) 

poudarjajo, da lahko mnogi učenci s specifičnimi težavami, ki so pravočasno odkriti in 

deležni ustreznih oblik pomoči, težave kompenzirajo z uporabo dobrih tehnik poučevanja in 
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aktiviranjem močnih področij učenja do te mere, da so uspešni in ne potrebujejo usmerjanja in 

dodatne strokovne pomoči.  

 

2.3.1 Vzroki  težav na področju branja 
 

Številni kognitivni, socialno-kulturni in čustveno-motivacijski dejavniki so lahko vzrok težav 

na področju branja. Sousa (2005) razlaga, da so težave na področju branja lahko rezultat 

bodisi okoljskih ali kognitivnih dejavnikov, najpogosteje pa kombinacije. Katerakoli 

kombinacija okoljskih in kognitivnih dejavnikov naredi diagnozo in pomoč še zahtevnejšo.  

 
L. Magajna in drugi (2011) razdelijo učne težave glede na njihov vzrok v tri skupine:  

– 1. skupina: vzrok učnih težav je primarno v učenčevem okolju (težave pri učenju so 

posledica kulturno-ekonomske prikrajšanosti, večkulturnosti, stresnih dražljajev in 

pomanjkljivega ali neustreznega poučevanja. V to skupino uvrščamo učence s 

splošnimi učnimi težavami); 

– 2. skupina: vzrok učnih težav je v kombinaciji dejavnikov (vzajemnih interakcijah) 

med posameznikom in okoljem (učenec je zaradi notranjih dejavnikov bolj nagnjen k 

določenim učnim težavam, te se bodo povečevale ob nenačrtovanem in 

neusposobljenem okolju. Neugodni interaktivni vplivi zunanjih in notranjih 

dejavnikov vplivajo na nastanek težav pri učencih, katerih težave pri učenju so 

posledica neustreznih vzgojno-izobraževalnih interakcij med učencem in učnim 

okoljem, ko način obravnave še povečuje neugoden razvoj ob prisotnosti določenih 

osebnostnih značilnosti, npr. splošna nezrelost, kljubovalno vedenje idr.); 

– 3. skupina: vzrok učnih težav je primarno v posamezniku (pri tem tipu učnih težav gre 

za nevrološko motnjo, razvojne ali motivacijske posebnosti. Zaradi največje 

zahtevnosti učnih težav bodo učenci s tem izvorom učnih težav potrebovali večje 

prilagoditve. Sem sodijo učenci z zmerno in hujšo obliko specifičnih učnih težav). 
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2.3.2 Kriteriji za opredelitev specifičnih primanjkljajev na področju branja 

 

Prisotnost specifičnih učnih težav oz. primanjkljajev na posameznih področjih učenja moramo 

dokazati z vsemi petimi kriteriji (Magajna idr., 2015): 

1. Neskladje med učenčevimi splošnimi intelektualnimi sposobnostmi in dejansko 

uspešnostjo na določenih področjih učenja (npr. branja). 

2. Obsežne in izrazite težave na enem področju ali več izmed štirih področij šolskih 

spretnosti: branje, pisanje, pravopis, računanje. Te težave morajo vztrajati oz. so toliko 

izražene, da učencu onemogočajo napredovanje v procesu učenja. 

3. Slabša učinkovitost učenja zaradi pomanjkljivih in/ali motenih kognitivnih in 

metakognitivnih strategij (tj. sposobnosti organiziranja in strukturiranja učnih zahtev) 

in/ali motenega tempa učenja (tj. hitrosti predelovanja informacij). 

4. Motenost enega ali več psiholoških procesov: pozornost, spomin, jezikovno 

procesiranje, socialna kognicija, zaznavanje, koordinacija, časovna in prostorska 

orientacija, organizacija informacij ipd.  

5. Izključenost senzornih okvar, motenj v duševnem razvoju, čustvenih in vedenjskih 

motenj, kulturne različnosti in neustreznega poučevanja kot glavnih povzročiteljev 

specifičnih učnih težav, čeprav se lahko pojavljajo skupaj z njimi.  

 
Pri oblikovanju kriterijev za opredelitev primanjkljajev na posameznih področjih učenja so 

avtorice L. Magajna idr. (prav tam) za opredelitev težav na področju branja in pisanja 

upoštevale kriterije DSM-5, ki izpostavljajo, da mora imeti posameznik ob vztrajajočih 

težavah branja in pisanja tudi težave na vsaj enem izmed naslednjih področij (Cavandish, 

2013, v Košak Babuder, 2014): netočno ali počasno branje z naporom, težave v razumevanju 

prebranega besedila (besedilo lahko prebere pravilno, a ne razume globljega pomena 

prebranega), težave s črkovanjem (npr. dodajanje, izpuščanje ali nadomeščanje posameznih 

glasov), slabo pisno izražanje (npr. številne slovnične napake, neupoštevanje ločil, 

pomanjkanje jasnosti v izražanju idej, težave z organizacijo vsebine) ter izogibanje 

aktivnostim, ki zahtevajo branje, črkovanje ali pisanje.  

 
V Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s 

posebnimi potrebami (Magajna idr., 2015, str. 26) so navedene ključne težave na področju 

usvajanja in rabe bralne pismenosti, ki se kot primanjkljaji pojavljajo pri specifičnih učnih 

težavah na področju branja: 
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– težave s sintezo (spajanjem), analizo (segmentacijo), manipulacijo (odstranjevanjem, 

zamenjevanjem) glasov, težave pri usvajanju povezav med črkami in glasovi – problem 

bralne točnosti in upoštevanja pravopisnih pravil; 

– napačno, neustrezno zaznavanje oblike in zaporedja simbolov; 

– branje z napakami ali počasno branje z naporom, ki vpliva na bralno točnost – 

neavtomatiziranost tehnike branja, težave v prepoznavanju in dekodiranju besede 

(ujemanje med grafemom in fonemom); 

– težave s hitrostjo branja, ki se kažejo kot neustrezno, počasno branje ali kot problem 

bralne tekočnosti; 

– težave bralnega razumevanja na ravni razumevanja povedi, krajših in daljših sestavkov, 

razumevanje pragmatičnega jezika (prenesenih pomenov, metafor). 

 

2.3.3 Vrste specifičnih bralnih težav 

 

Številni avtorji (Cain, 2010; Logan idr., 2013; Snowling in Hulme, 2012) opredeljujejo na 

področju specifičnih bralnih težav dve različni vrsti bralnih težav. Prva je disleksija in je v 

našem prostoru že dobro znana. Druga vrsta specifičnih bralnih težav pa je primanjkljaj 

bralnega razumevanja.  

 
2.3.3.1 Disleksija 

 

Obstajajo številne definicije, saj disleksija predstavlja zelo širok in raznolik razpon zmožnosti 

in težav.  

Disleksija je definirana kot »nevrofiziološko pogojena motnja, ki jo spremljajo motnje ali 

posebnosti v nekaterih spoznavnih procesih (kognitivni primanjkljaji). Pri posamezniku z 

disleksijo so moteni procesi predelovanja jezikovnih informacij, kar povzroča težave pri 

prepoznavanju posameznih glasov (fonemov) in težave s sintetiziranjem, analiziranjem ter 

odstranjevanjem glasov in drugih enot govornega toka« (Magajna idr., 2008, str. 41). 

Britanska zveza za disleksijo (2018) je disleksijo opredelila kot najpogostejšo specifično učno 

težavo, ki prizadene predvsem razvoj pismenosti in zmožnosti, ki so povezane z jezikom. 

Označujejo jo težave na področju predelovanja glasov, hitrega poimenovanja, delovnega 
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pomnjenja, hitrosti procesiranja, zavedanja časa, organizacije in pravilnega zaporedja. 

Disleksija je prisotna že od rojstva in vpliva na posameznika vse življenje.  

Evropska zveza za disleksijo (2014) navaja, da je disleksija različnost, ki otežuje usvajanje in 

rabo spretnosti branja, pravopisa in pisanja. Je nevrološko pogojena različnost, ki jo 

spremljajo kognitivne težave. Povzroči jo lahko kombinacija težav na področju fonološkega 

procesiranja, delovnega pomnjenja, hitrega poimenovanja, upravljanja z zaporedji in težav pri 

doseganju avtomatizacije osnovnih spretnosti. Disleksija ni odvisna od posameznikove ravni 

inteligentnosti, vlaganja truda in socialno-ekonomskega položaja.  

Disleksijo lahko opredelimo kot specifično učno težavo, ki je povezana s težavami na 

področju jezika. Zanjo so značilne težave na področju dekodiranja, fluentnega branja in/ali 

zmožnost, ki prispevajo k dobremu bralnemu razumevanju. Učenci z disleksijo pogosto 

razvijejo sekundarne težave na področju razumevanja, črkovanja, pisanja in spretnosti 

pridobivanja novega znanja (Handler, 2016).  

Disleksija se pri začetnih bralcih najpogosteje kaže s težavami na področju fonološkega in 

fonemskega zavedanja. Kasneje se kaže s težavami na področju ortografskega kodiranja, 

avtomatizacije tehnike branja, hitrosti branja in slabšega bralnega razumevanja. Posamezniki 

z disleksijo imajo ob težavah vizualnega prostorskega zaznavanja in procesiranja informacij 

težave tudi na področju časovne in prostorske orientacije (Magajna idr., 2015).  

Iz omenjenih definicij je razvidno, da je disleksija nevrobiološko pogojena motnja, pri kateri 

se pojavljajo predvsem težave s predelovanjem jezikovnih informacij. Disleksija v glavnem 

prizadene pravilno in tekoče branje. Posamezniki z disleksijo imajo težave na področju 

fonološkega zavedanja, verbalnega spomina in hitrosti procesiranja verbalnih informacij 

(Kelly in Philips, 2016; Parrila in Protopapas, 2017; Reid, 2017). Pojavlja se na kontinumu in 

pri posameznikih z različnimi intelektualnimi sposobnostmi (Handler, 2016; Kelly in Phillips, 

2016; Magajna idr, 2015), neodvisno od socialno-ekonomskega položaja družine (Reid, 

2017). Je podedovana in vseživljenjska motnja (Muter, 2003, Reid, 2017). Pridružene ali 

sopojavljajoče težave so na področju: organizacije, zaporedij, smeri, časovne orientacije, 

številskih spretnosti, motorike in koordinacije, ki pa same po sebi niso kriterij za opredelitev 

disleksije (Reid, 2017). Reid (prav tam) dodaja, da učencem z disleksijo ustreza 

multisenzoren način podajanja učne snovi. Močni so na področju reševanja problemov, 

vidnega predstavljanja in divergetnega načina razmišljanja. 

 
Za disleksijo je značilen jezikovni primanjkljaj (Vellutino, Fletcher, Snowling in Scanlon, 

2004), ki se pokaže na ravni fonološkega zavedanja, leksike in verbalnega delovnega spomina 
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(Steinbrik in Klatte, 2008). Študije dokazujejo, da se težave fonološkega procesiranja lahko 

pojavijo ob odsotnosti nejezikovnega slušnega primanjkljaja (White idr., 2006). Disleksija 

vpliva na spretnost dekodiranja, ki je primarno odvisno od poznavanja črk in fonološkega 

zavedanja (Snowling in Hulme, 2012). Številni raziskovalci se strinjajo, da je pomanjkljivo 

fonološko zavedanje ključni primanjkljaj, zgodnji in prevladujoči napovednik disleksije 

(Mather in Wendling, 2012). Ta fonološki primanjkljaj je univerzalen – prisoten je tudi pri 

logografskih jezikih, kot je npr. kitajščina, kjer ni neposredne povezave grafem – fonem 

(McBride - Chang idr., 2008). Še več, ta fonološki primanjkljaj je prisoten pri posameznikih z 

disleksijo celotno življenjsko obdobje, celo pri posameznikih, ki so izboljšali svoje branje in 

berejo pravilno (Ramus idr., 2003). Pri disleksiji gre za splošno okvaro fonološkega sistema v 

možganih. Nevroradiološke raziskave teh oseb pokažejo neobičajne načine živčnih vzburjenj 

ob obdelavi fonoloških podatkov. Tovrsten fonološki primanjkljaj se pokaže že zgodaj pri 

težavah z glasovnim razčlenjevanjem in razločevanjem (Jefferis, Sage in Ralph, 2007).  

Učenci z disleksijo imajo običajno težave s pravilnim in primerno hitrim branjem. Hitrost 

branja je sicer še bistveno težje izboljšati kot pa pravilno branje (Fletcher, Lyon, Fuchs in 

Barnes, 2007). Primanjkljaj na področju hitrega avtomatiziranega poimenovanja je prav tako 

kot fonološko zavedanje temeljna kognitivna zmožnost, povezana z disleksijo, ki vztraja vse 

življenje in vpliva na tekočnost branja. Bralci z disleksijo berejo počasi in z naporom, se še 

vedno spopadajo z dekodiranjem, ne upoštevajo ločil, ne prepoznajo besednih zvez in jim 

primanjkuje čustvenega doživljanja med  branjem (Mather in Wendling, 2012).  

Banai in Ahissar (2006) sta dokazala, da je uspešnost izvedbe posamezne naloge pri učencih z 

disleksijo močno odvisna od vrste nalog. Izvedba se poslabša, če zahteva večjo obremenitev 

delovnega spomina. Avtorja sta predlagala, da naj naloge, ki merijo npr. različne zmožnosti 

fonološkega zavedanja, vključujejo manjše količine enot naenkrat, da bi se izognili 

zamenjevanju fonološkega zavedanja s kapaciteto delovnega spomina.  

 
Znaki disleksije 

 
V različnih življenjskih obdobjih lahko opazimo različne znake disleksije. 

V zgodnjem otroštvu imajo otroci težave s/z (Handler, 2016): 

– učenjem izštevank, 

– učenjem pesmic, ki se rimajo, 

– igranjem različnih iger, ki vključujejo rime, 

– zamenjevanjem besed, ki podobno zvenijo, 
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– nepravilno izgovorjavo besed, 

– učenjem/prepoznavanjem črk abecede, 

– zlogovanjem, 

– glaskovanjem, 

– odstranitvijo glasu ali zloga, 

– globalnim branjem – prepoznavanjem napisov iz svojega okolja. 

V obdobju šolanja lahko pri učencih opazimo naslednje znake (Kavkler idr., 2010): 

– težave pri učenju branja in pisanja, 

– počasno branje in pisanje in/ali veliko napak, 

– težave pri razumevanju pisnih besedil, 

– težave pri pravilnem zapisu (pravopisu), 

– utrujenost pri dejavnostih, povezanih z branjem in pisanjem, 

– težave pri pisnem izražanju (organizacija misli), 

– težave pri učenju tujega jezika, 

– slabše verbalno pomnjenje, 

– težave pri pomnjenju številskih dejstev, 

– slabša analiza podrobnosti, 

– težave pri pravilnem izvajanju matematičnih operacij, 

– pogosto imajo dobre sposobnosti vizualnega razmišljanja, vidnega predstavljanja in 

dobre sposobnosti globalnega razumevanja. 

V obdobju mladostništva in odraslosti lahko opazimo naslednje znake (Kavkler idr., 2010): 

– težave z načrtovanjem, organizacijo in upravljanjem časa, materialov ter nalog, 

– težave z organizacijo pisnega in ustnega jezika, 

– izogibanje branju in pisanju, 

– boljše ustno izražanje v primerjavi s pisnim, 

– težave z učenjem tujih jezikov, čeprav so lahko dobri pri ustnem izražanju, 

– pogosto so lahko dobri na področju socialnih spretnosti, intuitivnega razumevanja 

drugih in ravnanja z njimi, 

– pogosto dobri na področju prostorske orientacije, 

– lahko imajo dobre sposobnosti reševanja problemov in ustvarjanja novega znanja. 
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Vzroki disleksije in tipi disleksije 

 

Vzrok disleksije ni povsem pojasnjen; raziskovalci (npr. Thomson, 2009; Parrila in 

Protopapas, 2017; Reid, 2017) razlagajo, da obstajajo številni možni vzroki, vključno z 

dednimi dejavniki. M. Kavkler idr. (2010) navajajo, da so vzroki disleksije posledica več 

dejavnikov in vključujejo neke vrste pridobljen ali dedni nevrološki odklon do nečesa, kar naj 

bi bilo razumljeno kot normalno.  

S. Shaywitz (2003) je ugotovila, da je vzrok za disleksijo v zmanjšanem ali celo odsotnem 

delovanju predelov možganskega sistema, ki omogočajo jezikovno razumevanje in izražanje. 

To pa ne prizadene samo branja, temveč še vrsto drugih pomembnih zmožnosti, kot so 

črkovanje, artikulacija in zapomnitev določenih dejstev. Handler (2016) pove, da so študije 

razvoja možganov pokazale, da se možgani oseb z disleksijo razlikujejo od možganov oseb 

brez kakršnikoli primanjkljajev. Možgani dislektikov uporabljajo druge povezave in se 

odzivajo drugače pri različnih jezikovnih nalogah, še preden se sploh učijo branja. Osebe z 

disleksijo imajo primanjkljaje na področju leve hemisfere, ki je odgovorna za zaporedno 

procesiranje jezika. Reid (2007 in 2017) poudarja, da gre pri disleksiji za drugačnost 

procesiranja, kar vpliva ne le na branje, temveč tudi učenje vseh informacij. Primanjkljaji se 

lahko pokažejo tudi pri ostalih kognitivnih področjih, kot so spomin, hitrost procesiranja, 

uporaba časa, koordinacija in orientacijski vidik. Prisotne so lahko vizualne in fonološke 

težave. Z. Breznitz (2008) je ugotovila, da je hitrost procesiranja pomemben dejavnik pri 

pojasnjevanju disleksije. Razlaga, da desna možganska polovica procesira informacije 

globalno, medtem ko leva procesira informacije zaporedno in te razlike vplivajo na hitrost in 

tekočnost branja. S. Shaywitz (2003) je dokazala zmanjšano aktivnost leve možganske 

polovice pri disleksiji in večjo aktivnost desne možganske polovice. Z. Breznitz (2008) 

ugotavlja, da imajo učenci z disleksijo težave pri prenosu informacij iz ene v drugo 

možgansko polovico, kar imenuje »asihroni fenomen«. Z raziskavo je primerjala prenos 

informacij med levo in desno polovico pri bralcih z disleksijo in brez nje. Ugotovila je, da je 

pri učencih z disleksijo informacija prvič prišla v desno in je bila nato prenesena v levo 

možgansko polovico, medtem ko je pri »normalnih« bralcih informacija v pol krajšem času 

prvič prišla v levo in šele nato v desno možgansko polovico. S. Shaywitz (2003) je dokazala, 

da lahko z ustreznim treningom branja vplivamo na prenos aktivacije z desne na levo 

možgansko polovico pri bralcih z disleksijo.  

Habib (2016) poudarja, da je disleksija v osnovi genetična motnja, ker se pogosto pojavlja pri 

otrocih, katerih starši so imeli podobne težave. Pennington in Gilger (1996) trdita, da ima kar 
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65 % posameznikov z disleksijo roditelja z disleksijo, 40 % pa jih ima sorojenca z disleksijo. 

S. Shaywitz (2003) navaja od 25- do 50-odstotno verjetnost, da se bo v družini, kjer je že 

prisotna disleksija, rodil otrok z disleksijo. Številni raziskovalci (npr. Grigorenko, 2005; 

Kaplan idr., 2002; Olson, 2006; Petryshen idr., 2001; Schumacher idr., 2007) so se ukvarjali s 

preučevanjem pojavnosti disleksije znotraj družine. Razskave so pokazale udeleženost  

kromosomov 1, 2, 3, 6, 11, 15 in 18 pri nastanku težav na področju branja (Kelly in Phillips, 

2016). Največja povezanost je bila ugotovljena s kromosomom 6 (Grigorenko, 2005; 

Schumacher idr, 2007), ki vpliva na težave fonološkega procesiranja (Grigorenko idr., 2000), 

glasnega branja besed brez pomena (Kaplan idr., 2002) in fonološkega zavedanja (Petryshen 

idr., 2001). Kromosom 15 naj bi bil udeležen pri dekodiranju besed (Olson, 2006), medtem ko 

je kromosom 1 povezan s fonološkim primanjkljajem (Schumacher, 2007). 

Olson in Bryne (2005) poudarjata, da lahko vsaj 50 % variance razložimo z dednimi dejavniki 

in ostalih 50 % z dejavniki okolja. Številni raziskovalci (npr. Reid, 2017; Snowling, 2013; 

Thomson, 2009) razlagajo, da je disleksija odvisna od različnih dejavnikov, tako dednih kot 

okoljskih. K. Kelly in S. Phillips (2016) dodajata, da čeprav številne raziskave podpirajo tezo 

o dednosti disleksije, ni nujno, da se bo ta razvila pri otroku staršev z disleksijo.  

 
Glede na vzroke nastanka disleksije in obliko pojavljanja motnje ločimo več različnih tipov 

disleksije. 

 
M. Kavkler idr. (2010) razlagajo, da lahko glede na način razvoja nevroloških razlik ločimo: 

razvojno disleksijo in pridobljeno disleksijo. Pridobljena disleksija se definira takrat, ko pride 

do manjše možganske poškodbe pred ali med porodom. Lahko je tudi posledica nesreče ali 

poškodbe, s tem da je poškodba dovolj blaga, da povzroči le specifične težave in ne splošnega 

slabšega delovanja (Kavkler idr., 2010). Razvojna disleksija je posledica bioloških 

nepravilnosti in se pojavi med razvojem – tj. do približno 18. leta starosti.   

Številni avtorji (Harm in Seidenberg, 2009; Parrila in Protopapas, 2017; Peterson, Pennington 

in Olson, 2013; Vellutino idr., 2004) delijo razvojno disleksijo na fonološko in površinsko. 

W. Muter (2003) razlaga, da je fonološka oblika disleksije pogostejša, izrazitejša in 

vztrajnejša. Površinska oblika disleksije je manj pogosta in blažje oblike. Manis in C. Bailey 

(2008) sta ugotovila, da kažejo učenci s površinsko obliko disleksije blag zaostanek pri 

fonološkem zavedanju in dekodiranju. V 5. razredu so bili učenci s površinsko obliko 

disleksije v povprečju enako uspešni kot učenci brez težav na področju branja. Peterson idr. 

(2013) so v raziskavi ugotovili, da ima približno 57 % otrok fonološko disleksijo, približno 10 
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% otrok ustreza kriteriju površinske disleksije in 33 % otrok ne ustreza niti kriteriju 

površinske niti kriteriju fonološke disleksije. Pri teh 33 % otrok so ugotovili bodisi mešano 

obliko obeh vrst disleksije bodisi določene znake ene od obeh vrst disleksije.  

Za fonološko disleksijo so značilne težave pri glasnem branju predvsem besed brez pomena 

oz. nepoznanih besed. Pri branju pomenskih besed si pomagajo z leksičnim in semantičnim 

znanjem (Jena, 2013). Vzrok fonološke disleksije je fonološki primanjkljaj, ki povzroča 

težave pri dekodiranju besed. Slabše fonološko zavedanje, težave na področju fonološkega 

procesiranja in pri povezovanju črk z glasovi povzročajo težave pri učenju branja (Vellutino 

idr., 2004). Učenci s fonološko obliko disleksije berejo hitro in z veliko napakami, kot so 

izpuščanje, zamenjave črk, obračanje zlogov in besed (Vio in Tosso, 2007). 

Posamezniki s površinsko ali vizualno disleksijo imajo težave z glabalnim (na prvi pogled) 

prepoznavanjem besed. Besedo lahko razumejo, če si pretvorijo črke v glasove in preberejo 

besedo (Jena, 2013). Več težav imajo pri branju znanih besed in so v primerjavi s 

posamezniki s fonološko obliko disleksije manj uspešni pri branju fonetično težjih besed 

(Parrila in Protopapas, 2017). Ker pri branju uporabljajo »grafo-fonološko« dekodiranje, 

lahko uspešno preberejo besede brez pomena (Wang, Nickels in Castles, 2015).  

Raziskovalci Manis, Seidenberg in L. Doi (1999) so ugotovili, da je hitro avtomatizirano 

poimenovanje ključnji primanjkljaj pri učencih s površinsko obliko disleksije. Dokazali so, da 

ti učenci kažejo zaostanek pri spretnosti prepoznavanja besed in težave pri branju fonetično 

težjih besed. Rezultati razikave so pokazali, da kažejo manjši primanjkljaj na področju 

fonološkega zavedanja. Nasprotno so dokazali, da je pri učencih s fonološko obliko disleksije 

hitro avtomatizirano poimenovanje manj povezano z bralnimi zmožnostmi kot fonološko 

zavedanje.  

P. Bowers in M. Wolf (1993) sta razvili hipotezo o dvojnem primanjkljaju pri razvojni 

disleksiji kot dopolnitev teorije o fonološki obliki disleksije. Avtorici fonološkemu 

primanjkljaju dodata enakovreden primanjkljaj hitrega poimenovanja. Razlagata, da hitro 

avtomatizirano poimenovanje enako pomembno in neodvisno od fonološkega zavedanja 

napoveduje uspeh pri učenju branja. Pomembno vlogo pa ima predvsem pri hitrem in tekočem 

branju.  

 
Na osnovi teorije dvojnega primanjkljaja ločimo tri tipe disleksije (prav tam): 

– primanjkljaj fonološkega zavedanja, 

– primanjkljaj hitrega poimenovanja in 

– primanjkljaj fonološkega zavedanja ter hitrega poimenovanja. 
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P. Bowers in M. Wolf (prav tam) dodajata, da imajo otroci s hkratnim primanjkljajem 

fonološkega zavedanja in hitrega poimenovanja pomembno nižje rezultate pri nalogah branja 

v primerjavi z otroki s primanjkljajem na samo enem področju.  

M. Snowling (2000) nasprotuje ostremu razločevanju disleksije na fonološko in površinsko 

obliko. Trdi, da imajo vsi posamezniki z disleksijo težave na področju fonološkega zavedanja, 

toda tisti s fonološko obliko izrazitejše in tisti s površinsko blažje težave. Otroci z blažjim 

primanjkljajem na področju fonološkega procesiranja so uspešnejši pri dekodiranju, kljub 

temu pa so počasnejši od vrstnikov brez težav. Otroci z izrazitejšim primanjkljajem na 

področju fonološkega procesiranja imajo velike težave pri usvojitvi spretnosti dekodiranja in 

je ta kljub vaji še vedno manj ustrezna.  

 

Klasične teorije disleksije poudarjajo težave fonološkega procesiranja kot glavni vzrok učnih 

težav na področju branja, medtem ko zadnje študije vedno bolj poudarjajo medsebojno 

prepletenost različnih dejavnikov, ki vplivajo na nastanek primanjkljajev na področju branja. 

Le Jan idr. (2011) so odkrili, da kombinacija slušnih, vidnih in fonoloških zmožnosti vpliva 

na branje. Carroll idr. (2016) razlagajo, da so otroci z disleksijo že pred formalnim učenjem 

branja kazali težave na področju fonološkega zavedanja in verbalnega spomina. Lin idr. 

(2016) so v obširni študiji dokazali, da so vidno-prostorske zmožnosti povezane z branjem v 

prvem, drugem in tretjem razredu osnovne šole. S. Woodrome in K. Johnston (2009) sta 

dokazali povezanost vidnih zmožnosti z branjem neodvisno od drugih zmožnosti. Avtorji 

Arina idr.  (2015) opozarjajo, da imata vidno-prostorski spomin in verbalni spomin ključno 

vlogo pri napovedi začetnega učenja branja (tj. dekodiranja). Razlagajo, da hitrost in 

pravilnost dekodiranja predvidevata interakcijo vseh treh komponent delovnega spomina. 

Učenje branja aktivira kompleksne multi-sistemske nevralne povezave, ki vključujejo 

fonološke, vidne in vidno-prostorske zmožnosti. Tako je za učenje branja pomembna vloga 

fonološke zanke in centralnega izvršitelja. Christoper idr. (2015) so dokazali, da so z začetnim 

branjem najmočneje povezane zmožnosti fonološkega zavedanja, verbalni spomin, besedišče 

in hitro poimenovanje.  

 

2.3.3.2 Primanjkljaj bralnega razumevanja 

 

Za otroke s primanjkljajem bralnega razumevanja je značilno, da kljub pravilnemu in 

tekočemu branju (ustrezni tehniki branja) ne razumejo prebranega. Njihove težave izhajajo iz 
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primanjkljajev na področju jezikovnih zmožnosti, skromnega besedišča, šibkih gramatičnih 

zmožnosti in težav na področju slušnega razumevanja (Snowling in Hulme, 2012). Večina 

otrok s specifičnim jezikovnim primanjkljajem ima pomanjkljivo razvite večino zmožnosti, ki 

so temeljne za razvoj bralnega razumevanja (Cain in Oakhill, 2006). Avtorji G. Locascio, 

Mahone, S. Eason in L. Cutting (2010) poudarjajo, da moramo razlikovati med skupino 

učencev s specifičnim primanjkljajem bralnega razumevanja in skupino s težavami z bralnim 

razumevanjem, ki je povezano s težavami dekodiranja. Raziskali so, da so učenci s 

specifičnim primanjkljajem bralnega razumevanja slabši na preizkusih, ki merijo zmožnosti 

načrtovanja, organizacije, prostorskega zavedanja in pomnjenja sekvenc. Ugotovili so, da med 

učenci s specifičnim primanjkljajem bralnega razumevanja in učenci s povprečnim branjem ni 

bilo razlik v verbalnem delovnem spominu. Njihova raziskava podpira tezo, da težave na 

področju izvršilnih funkcij pri specifičnem primanjkljaju bralnega razumevanja ne izvirajo iz 

procesov, povezanih z dekodiranjem, torej s fonološkim procesiranjem, temveč se kažejo pri 

strateškem načrtovanju. Raziskava poudarja specifično vlogo strateškega načrtovanja in 

izvršilnih funkcij pri razvoju bralnega razumevanja.   

Izvršilne funkcije nam pomagajo načrtovati in organizirati aktivnost, vzdrževati pozornost in 

vztrajati pri dokončanju naloge. Vključujejo načrtovanje, organizacijo, upravljanje s časom, 

delovni spomin, metakognicijo, inhibicijo odziva, začenjanje z nalogo ter prožnost in 

vztrajanje (Hudoklin, 2015). Učenci s težavami na področju izvršilnih funkcij imajo težave s 

spremljanjem branja, pri sintetiziranju vsebine, pri izgradnji pomena in pri pripisovanju 

pomembnosti posameznim informacijam. Njihove težave se kažejo pri dostopanju, 

organiziranju in koordiniranju več miselnih aktivnosti hkrati (Locascio idr. 2010). Pogosto 

imajo težave pri urejanju, organiziranju in določanju prednostnih informacij, pretirano se 

osredotočajo na podrobnosti, hkrati pa imajo težave na področju bistvenih idej (Hudoklin, 

2015). Tako bodo težave na področju izvršilnih funkcij negativno vplivale na razvoj 

zmožnosti branja, ne le pri bralnem razumevanju, temveč že v začetnih stopnjah učenja 

branja.  

Pri učencih s specifičnim primanjkljajem bralnega razumevanja tako kot pri drugih vrstah 

učnih težav obstajajo številne razlike v njihovih močnih in šibkih področjih. Iskanje vzrokov 

primanjkljaja bralnega razumevanja je kompleksno in težko je najti neposredno povezavo s 

posameznimi zmožnostmi. Avtorici K. Cain in J. Oakihill (2006) trdita, da obstaja povezava z 

besediščem, kognitivnimi sposobnostmi in sklepanjem. Zagotovo pa imajo ti učenci težave pri 

večini predmetov, pri katerih se uporablja jezik, in ne le pri predmetu slovenski jezik.  
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2.3.4 Pogostost  težav na področju branja 

 

Za približno polovico otrok bo branje ena izmed najenostavnejših zmožnosti, za drugo 

polovico otrok pa branje ne bo več tako enostavna zmožnost, ki se jo bodo morali naučiti. Za 

okoli 20 do 30 % otrok bo branje ena izmed najtežjih zmožnosti, ki se jo bodo učili (Sousa, 

2005). Motnja branja in pisanja je najpogostejša motnja med vsemi specifičnimi učnimi 

težavami (približno 80 % vseh motenj). Habib (2010) razlaga, da se od 5 do 10 % učencev ne 

nauči branja kljub povprečni inteligentnosti in ustreznemu okolju v šoli in doma.  

Pojavljanje bralno-napisovalne motnje v celotni populaciji pa različni avtorji ocenjujejo 

različno, odstotek se giblje od 2 do 10 % celotne populacije. Odstotek pojavljanja bralno-

napisovalne motnje je odvisno tudi od kompleksnosti in pravilnosti pravopisa, ki ga uporablja 

posamezni jezik (Peklaj, 2016). Avtorja M. Snowling in Hulme (2012) trdita, da raziskave 

potrjujejo, da je primanjkljaj bralnega razumevanja pogost in vsaj 10 % učencev ustreza temu 

kriteriju. S. Pečjak in A. Gradišar (2015), navajata, da ima kar 10 do 15 % učencev težave z 

usvojitvijo ustrezne tehnike branja. Catts, S. Adlof in S. Ellis Weismer (2006) poročajo, da 

ima specifični primanjkljaj branja okoli 10 do 25 % šibkih bralcev oz. okoli 3 % 

osnovnošolske populacije. N. Brunskwick (2011, v Peklaj, 2016) poroča o 10-odstotni 

pogostosti pojavljanja disleksije v angleško govorečih deželah, 7-odstotnem na Danskem, 3,5-

odstotnem v Italiji in 2,5-odstotnem na Češkem. C. Peklaj (2016) razlaga, da v Sloveniji 

nimamo natančnega podatka o pogostosti pojavljanja disleksije, strokovnjaki ocenjujejo 

pogostost pojavljanja med 2 in 3 %. Slednje je podobna pogostost pojavljanja kot na Češkem, 

kjer imajo podobno zahtevnost pravopisa kot pri nas.  

M. Kavkler idr. (2010) razlagajo, da obstajajo razlike v pogostosti disleksije med različnimi 

državami. Te razlike so posledica jezikovne strukture določenega jezika, ki pomembno vpliva 

na naravo in izraženost težav. Dodajajo, da številne raziskave dokazujejo, da so v angleškem 

jeziku, za katerega je značilno slabše ujemanje med črkami in glasovi, glavni problem pri 

disleksiji težave na področju zavedanja glasov. V jezikih, kjer se besede zapisujejo podobno, 

kot se izgovorijo, pa je glavni problem v predelovanju slušnih informacij.  

 

2.3.5 Prisotnost primanjkljajev branja pri drugih motnjah ali težavah 

 

Habib (2010) razlaga, da imajo posamezniki z disleksijo pogosto primanjkljaje na podobnih 

področjih, kot so: jezik, pisanje (disgrafija), matematično področje (diskalkulija), motorična 
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koordinacija (dispraksija), orientacija, vidno-prostorske zmožnosti, pozornost in koncentracija 

(ADHD). Nadalje poudarja, da imajo navedeni razvojni primanjkljaji poleg možnih številnih 

medsebojnih povezav in podobnosti skupno bistveno značilnost – tj. specifičnost (neverbalni 

inteligenčni količnik teh oseb je vsaj povprečen oz. nadpovprečen). 

Znano je, da je zakasneli govorno-jezikovni razvoj v tesni povezavi s kasnejšimi težavami pri 

opismenjevanju. Otroci pri starosti od 18 do 24 mesecev preidejo 50-besedno mejo in začnejo 

uporabljati dvobesedne stavke. Približno od 13 do 20 % otrok zaostaja v tem razvoju. 

Približno polovica teh otrok dohiti svoje vrstnike v govorno-jezikovnem razvoju do četrtega 

leta starosti, pri ostalih se razvije govorno-jezikovna motnja oz. zaostanek. Približno pri 

polovici teh otrok ugotavljajo kasnejše specifične učne težave na področju branja (Vali, 

2015). Številni avtorji (Catts, 2017; Filiplić - Stojanović in Bogdanić Petek, 2015; Steele in 

Watkins, 2010) navajajo, da je pri otrocih s specifičnim jezikovnim primanjkljajem pogosto 

prisoten primanjkljaj na področju branja. Avtorici S. Steele in R. Watkins (2010) sta 

ugotovili, da ima v drugem razredu osnovne šole kar 53 % učencev s specifično jezikovno 

motnjo primanjkljaj branja. Ugotovitve raziskave utemeljujeta z dejstvom, da je sistem 

dekodiranja besed močno povezan oziroma odvisen od razumevanja teh. T. Žerdin (2003) 

razlaga, da učenec z jezikovnim primanjkljajem počasneje razume pomen besed ali pa ga 

hitro pozabi, še posebej pa ima težave z abstraktnimi besedami. Pri branju pogosto spremeni 

pomen napisanim besedam, prebere jih popačeno, po vidni podobnosti in ne razume 

prebranega nesmisla. Avtorici H. Filiplić - Stojanović in B. Bogdanič Petek (2015) sta 

ugotovili, da ima kar 80 % učencev s specifično jezikovno motnjo izredno slabo fonološko 

zavedanje, kar posledično vpliva na težave pri branju in pisanju. Raziskovalci (Catts in Adolf, 

2011; Bishop, McDonald, Bird in Hayiou-Thomas, 2009) dokazujejo, da imajo nekateri otroci 

s specifično jezikovno motnjo začetne težave na področju fonološkega zavedanja, vendar 

kasneje ne kažejo težav na področju branja. Nekateri avtorji (Catts in Adolf, 2011; McArthur 

in Castles, 2013) razlagajo, da je večja verjetnost, da se bo pri otroku s specifično jezikovno 

motnjo razvila disleksija, če ima primankljaj na področju verbalnega spomina. Drugi (Bishop 

McDonald, Bird in Hayiou - Thomas, 2009; McArthur in Castles, 2013) ugotavljajo, da je 

večja pojavnost disleksije pri tistih otrocih s specifično jezikovno motnjo, ki so manj uspešni 

na preizkusih hitrega poimenovanja.  

 
Številni avtorji (Buchholz in Davis, 2006; Germano, Gagliano in Curatolo, 2010; Sousa, 

2005) poročajo, da sta disleksija in motnja pozornosti s hiperaktivnostjo (ADHD) 

najpogostejši razvojni motnji, ki se pojavljata skupaj. Raziskovalci so odkrili, da je 
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povezanost med ADHD in bralnimi težavami primarno povezana z nepozornostjo in ne s 

hiperaktivnostjo (Spira in Fischel, 2005). Že LaBerge in Samuels (1977, v Samuels, 2013) sta 

v svojem modelu branja poudarila pomembno vlogo pozornosti pri dekodiranju besed, 

predvsem vidne pozornosti pri hitrem in pravilnem nadzorovanju gibanja oči med 

posameznimi fiksacijami. Pozornost nam tudi omogoča, da se med branjem osredotočamo na 

pomembne informacije in potiskamo v ozadje nepomembne. J. Buchholz in A. Davies (2006) 

sta v raziskavi dokazali, da imajo odrasli z disleksijo poleg težav na področju fonološkega 

zavedanja težave tudi na področju vidne pozornosti. Dokazali sta, da imata pozornost in 

delovni spomin pomemben vpliv na razvoj fonološkega zavedanja. Pojasnjujeta, da imata tako 

fonološka kot površinska oblika disleksije skupen temeljni problem, in sicer težave pri 

ohranjanju pozornosti.   

Sousa (2005) razlaga, da sta ADHD in disleksija ločeni motnji. Res pa je, da ima okoli 25 % 

učencev z ADHD tudi disleksijo. Willcutt idr. (2010) so na podlagi obsežne študije dvojčkov 

raziskali, da imajo bralne težave in ADHD skupen kognitivni primanjkljaj v hitrosti 

procesiranja. E. Germano idr. (2010) razlagajo, da imajo učenci z ADHD in disleksijo težave 

s procesiranjem informacij, spominskimi zmožnostmi in hitrostjo procesiranja. Nadalje 

poudarjajo, da imajo posamezniki s hkratno diagnozo ADHD in disleksijo številne kognitivne 

primanjkljaje tako na področju izvršilnih kot drugih funkcij. Walcott idr. (2010) poudarjajo, 

da težave s pozornostjo vplivajo na slabšo razvitost predbralnih zmožnosti.   

Willcutt idr. (2010) razlagajo, da imajo posamezniki z disleksijo in ADHD več sekundarnih 

težav (npr. slaba samopodoba, opustitev šolanja, neprimerno vedenje ipd.) in slabši učni 

uspeh v primerjavi s posamezniki z eno vrsto motnje.  

Avtorji A. McInnes, Humphries, S. Hogg - Johnson in R. Tannock (2003) razlagajo, da imajo 

učenci z ADHD brez bralnih težav primanjkljaj bralnega razumevanja, kar je posledica težav 

s pozornostjo v povezavi s primanjkljajem na področju eksekutivnega funkcioniranja. Trdijo, 

da primanjkljaj na področju eksekutivnega funkcioniranja povzroča šibko bralno razumevanje 

pri učencih z in brez ADHD.   

 

2.3.6 Načini, možnosti prepoznavanja in ocenjevanja težav na področju 

branja 

 

Funkcijska magnetna resonaca je ena izmed vodilnih preiskovalnih metod moderne 

nevrologije možganov. Avtorji Božič, Kristanc in Gomišček (2013, str. 750) jo opredeljujejo 
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kot:  »metodo, s katero lahko preučujemo delovanje možganov«. Metoda slikanja s 

funcionalno magnetno resonanco najbolj neposredno ilustrira aktivnost določenega 

možganskega področja med izvajanjem različnih nalog (npr. branjem). Uvrščamo jo med 

funkcijske slikovne metode, s katerimi merimo delovanje možganov v času in prostoru, 

odlikuje pa jo predvsem dobra prostorska ločljivost. Omogoča nam ugotavljanje povezave 

med specifično dejavnostjo posameznika in metabolno aktivnostjo določenega možganskega 

predela, ki mu tako lahko določimo njegovo funkcijo ali pa prikažemo območja splošne 

aktivnosti ob različnih trenutkih (prav tam). Čeprav je v zadnjih nekaj letih opazen ogromen 

napredek pri slikanju možganov z uporabo funkcijske magnetne resonance pri razumevanju 

načina branja začetnih, izkušenih in posameznikov s težavami pri branju, to ni praktično 

orodje pri prepoznavanju in ocenjevanju učnih težav pri branju, ker nam ne bi dalo želenih 

rezultatov oz. bi dobili nenatančno oceno primanjkljajev. Sousa (2005) razlaga, da je glavni 

problem predvsem v tem, ker so tovrstne študije narejene na posameznih primerih in bi bilo 

potrebnih več raziskav, če bi želeli uporabiti slikanje možganov v diagnostične namene.  

Reid (2007) navaja, da je pri prepoznavanju in ocenjevanju težav na področju branja 

pomembno upoštevati učni kontekst, ker ta lahko poglobi ali zmanjša učenčeve težave. Poleg 

kognitivnega ocenjevanja učencev, ki bi lahko imeli specifične učne težave, je nujno oceniti 

učno okolje, v katerem se učenci opismenjujejo. Težave pri opismenjevanju so lahko funkcija 

interakcije dejavnikov znotraj učenca in dejavnikov okolja. M. Košak Babuder (2014) navaja, 

da je za učinkovito prepoznavanje in ocenjevanje učnih težav na področju branja in pisanja v 

ospredju model, v katerem se upošteva odziv na obravnavo in nizki dosežki učenca. Če 

učenčevi dosežki niso v skladu s pričakovanimi glede na njegovo starost, je treba natančneje 

oceniti šibka področja. Ob tem pa je treba ovrednotiti tudi različne socialne dejavnike 

(Fletcher, Reid Lyon, Fuchs in Barnes, 2007).  

 
V slovenskem prostoru imamo kar nekaj preizkusov, ki so namenjeni ocenjevanju težav na 

področju branja oz. spremljanju bralnega napredka. Različne elemente branja in pisanja 

preverjajo:  

– Test motenosti branja in pisanja (Šali, 1973), ki je delno standardiziran za populacijo 

učencev 2. in 3. razreda osemletke;  

– Enominutni test branja (Pečjak in Gradišar, 1991); 

– Preizkus bralnega razumevanja (Elley, Gradišar in Lapanje, 1995);  
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– Bralni test (Pečjak, Magajna, Podlesek in Potočnik, 2012), ki je standardiziran in se 

uporablja za ugotavljanje splošne bralne zmožnosti ob koncu prvega vzgojno-

izobraževalnega obdobja; 

– Preizkus tekočnosti branja po modelu, ki temelji na kurikulumu (Košir, 2011); 

– Ocenjevalna shema bralnih zmožnosti od 1. do 3. razreda z dvema različicama za 

začetek in konec šolskega leta, ki ima pridobljene norme (Pečjak, Magajna in 

Podlesek, 2012). 

 
Imamo tudi različne vprašalnike, ki so namenjeni prepoznavanju in ocenjevanju težav na 

področju branja oz. spremljanju bralnega napredka pri učencih:  

– Vprašalnik kakovosti glasnega branja (Pečjak, Križaj - Ortar, Magajna in Kozinc, 

1999), s katerim se preverja tehniko branja, ritem branja, natančnost branja, vrsto 

napak in izraznost branja; 

– Vprašalnik učnih strategij avtorice S. Pečjak (1998) sprašuje učence po učnih 

strategijah, ki jih uporabljajo pri učenju iz učbenika;  

– Vprašalnik bralne motivacije za mlajše učence (Peklaj in Bucik, 2003) je namenjen 

učencem od 3. do 5. razreda in vključuje interes za branje, zaznavanje branja kot težke 

aktivnosti in samoučinkovitost pri glasnem branju;  

– Vprašalnik bralne motivacije za starejše osnovnošolce in srednješolce, ki je priredba 

izvirnega vprašalnika (The motivation for reading questionnaire) avtorjev Wigfileda in 

Guthrieja (1997), s katerim se preverjajo motivacija za branje, interes za branje, branje 

v socialnem kontekstu, vključenost in potopljenost v branje ter zaznavanje branja kot 

težke aktivnosti; 

– Vprašalnik počutja ob branju (Pečjak, 2010), ki vključuje intelektualno, akcijsko in 

čustveno dimenzijo 

 

 2.3.7 Pomen zgodnjega odkrivanja otrok s tveganjem za nastanek težav na 

področju branja 

 

Zgodnje otroštvo ima izreden pomen za učenje branja. Številni domači (Globačnik, 2012; 

Kanalec in Ozbič, 2016; Vali, 2015) in tuji avtorji (Goodwin, 2012; Lundahl, 2011; Pears idr., 

2011) opozarjajo na pomembnost zgodnjega odkrivanja otrok z bralnimi težavami in 
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pozitivnih učinkov zgodnje obravnave. V svetu poteka čedalje več projektov na področju 

zgodnjega odkrivanja in nudenja pomoči otrokom s tveganjem za nastanek težav na področju 

branja. Izobraževalna politika številnih držav se vedno bolj zaveda, da lahko s preventivo na 

področju branja preprečimo številne poznejše bralne težave oz. že ustvarimo temelje za 

poznejše učenje branja (Pečjak in Gradišar, 2015). B. Globačnik (2012) poudarja, da sta 

pravočasno prepoznavanje otrokovih posebnosti v razvoju in obravnava za družino 

najučinkovitejša, motivacija staršev je velika in glede na biološke zakonitosti otrokovega 

razvoja lahko v zgodnjem obdobju dosežemo največ za otrokov nadaljnji razvoj.  

Bolje je, da zgodaj podpremo otroka na čim bolj neopazen način, brez poudarjanja, da ima 

učne težave, kot da se te težave stopnjujejo do te mere, da otrok ne zmore več zadostiti 

šolskim zahtevam brez stalne pomoči in prilagoditev (Vali, 2015). 

Avtorice J. Novšak Brce, M. Ozbič in D. Kogovšek (2014a) poudarjajo, da je pri usvajanju 

tako kompleksne spretnosti, kot je branje, pomembno, da smo pozorni na pojav težav in 

zgodnje odkrivanje otrok, ki so rizični za nastanek učnih težav. Razlagajo, da se opozorilni 

znaki kasnejših učnih težav kažejo že v predšolskem obdobju, zato je izjemnega pomena 

opazovati otroke tako v predšolskem obdobju kot v začetku šolanja in prepoznati tiste, ki 

kažejo tveganje za nastanek učnih težav. Goodwin (2012) razlaga, da so učenčeve bralne 

težave podobne številnim oblikam raka. To pa zato, ker so relativno lahko obvladljive, ko so 

odkrite zgodaj, in jih je veliko težje odpraviti, če so prisotne dlje časa. Avtor dalje razlaga, da 

identifikacija otrok v predšolski dobi, ki so pod 30. percentilom na fonološkem zavedanju, in 

trening dvigneta njihove zmožnosti dekodiranja.     

Dovolj dokazov obstaja, kot na primer preprečitev večjih težav, preprečitev slabše 

samopodobe in nižjega šolskega uspeha, da je preventivo priporočljivo začeti že takrat, ko se 

kažejo rahla odstopanja. Z zgodnjim odzivom se zmanjša tudi vlaganje človeških in finančnih 

virov v pomoč, rehabilitacijo, terapijo ter vodenje. Za državo to predstavlja manjši strošek, 

hkrati pa se preprečijo kasnejše neugodne posledice, kot so na primer šolski osip, neuspeh, 

odpor, brezposelnost, nesocialno vedenje, družbeni problemi in podobno (Novšak Brce, Ozbič 

in Kogovšek, 2014b). 

D. Madden poroča (2012), da otroci, ki pred vstopom v osnovno šolo ne razvijejo osnovnih 

predbralnih zmožnosti, kar dva- do trikrat pogosteje ne dokončajo osnovnošolskega 

izobraževanja. Z zgodnjim odkrivanjem in hitrim ukrepanjem ob sumu tveganja za pojav 

učnih težav bomo marsikateremu učencu omogočili dokončanje osnovnošolskega 

izobraževanja in s tem pridobitev osnovnih kompetenc, ki so potrebne za uspešno 



Ocenjevanje predbralnih zmožnosti pri otrocih, starih pet do sedem let                                  Ivanka Bider Petelin 

 
73 

  

vključevanje v socialno okolje in na trg dela. E. Lundahl (2011) navaja, da so učno neuspešni 

posamezniki pogosteje brezposelni, opravljajo sezonska dela ali delajo za polovični delovni 

čas. L. Magajna idr. (2008) poudarjajo, da so ekonomske posledice različnih stališč in 

ukrepov, s katerimi dopuščamo ali celo spodbujamo mladostnike z učnimi in vedenjskimi 

težavami, da opuščajo šolanje, ogromne. Merimo jih lahko tako v terminih zmanjšane 

ekonomske produktivnosti kot tudi v povečanih obremenitvah policije in drugih lokalnih 

služb.  

M. Ozbič in drugi (2012) razlagajo, da je glavni namen zgodnjega odkrivanja zmanjševanje 

možnosti negativnih posledic za otroka zaradi šolskega neuspeha. Preventiva vpliva tako na 

šolsko uspešnost kot na počutje otroka, pri branju pa učinkovita preventiva in pomoč vpliva 

tudi na ljubezen do pisane besede ter posledično večjo dostopnost do podatkov. Razlagajo, da 

lahko s spretnostmi opremimo do 70 % otrok do te mere, da ne razvijejo specifičnih učnih 

težav. Večina otrok, ki so rizični za specifične učne težave (7 do 8 %), zaradi zgodnjega 

posega, ki poteka v (pred)šolskem okolju, razvije dovolj dobre zmožnosti za branje in pisanje. 

Preostali otroci (2 do 3 %) pa bodo potrebovali dodatno strokovno obravnavo.  

L. Magajna idr. (2011) poudarjajo, da bi pravočasno prepoznavanje specifičnih učnih težav, 

podpora in pomoč v okviru šole ter predvsem spremljanje učinkovitosti poučevanja in 

obravnave zmanjšala prehitro in preobsežno napotitev na postopke usmerjanja ter pogostost 

zahtev po dodatni specialno-pedagoški obravnavi. Čakanje na to, da bodo težave dovolj 

izrazite za napotitev na usmerjanje, pa zaradi sekundarnih posledic učne neuspešnosti 

dolgoročno povečuje obremenitev našega šolskega sistema.  

T. Kanalec (2016) razlaga, da zgodnja intervencija pri mlajših otrocih omogoča dolgoročno 

boljšo obravnavo. Pri mlajših otrocih lahko razvijamo temeljna področja, ki so šibka, nismo 

omejeni z zahtevnimi cilji v kurikulumu in otroci še niso podvrženi šolskemu neuspehu. Pri 

učencih šolski neuspeh vpliva na razvoj sekundarnih težav, kot so upad motivacije za šolsko 

delo, nezanimanje, nizka samopodoba in različne čustveno-vedenjske težave. Gledano s 

finančno-ekonomskega vidika pa je zgodnja obravnava krajša, učinkovitejša in dolgoročno 

zmanjša javno porabo. Z uspešno zgodnjo intervencijo se zmanjšajo osip v šoli, nezaposlenost 

in število pregledov v zunanjih institucijah.  
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2.4 OCENJEVANJE PREDBRALNIH ZMOŽNOSTI 
 

Razvijanje bralne pismenosti pri učencih je zahteven in dolgotrajen proces, ki ga moramo 

začeti  sistematično načrtovati in izvajati že v predšolskem obdobju. Že pred otrokovim 

vstopom v osnovno šolo ali najkasneje v prvem razredu osnovne šole, ko se dokončno 

razvijejo predbralne zmožnosti, moramo pridobiti poglobljeno diagnostično oceno o razvitosti 

posameznih predbralnih zmožnosti in za tiste otroke, ki kažejo večje tveganje za nastanek 

težav na področju branja, pripraviti in izvajati program pomoči, ki bo vključeval razvijanje 

šibkejših področij predbralnega razvoja.  

Številne raziskave (Aoud in Savage, 2009; Lei idr., 2012; Batson - Magnuson, 2010; 

Caravolas idr., 2010; Carroll idr. 2016; Melby - Lervag idr., 2012; Pan in McBride Chang, 

2011; Smith idr., 2008; Solity in Shapiro, 2008) so pokazale, da ravno razvitost predbralnih 

zmožnosti v določenem starostnem obdobju napoveduje otrokovo uspešnost pri branju.  

Z vidika diagnostike primanjkljajev na področju branja v predšolskem obdobju in v prvem 

razredu osnovne šole, ko se otroci pripravljajo na usvajanje spretnosti dekodiranja, je 

pomembno predvsem, kako učinkovito in do katere mere so razvite predbralne zmožnosti. Te 

otroku omogočajo avtomatizacijo tehnike branja. Rezultati raziskave so potrdili, da trening 

predbralnih zmožnosti eno leto pred vstopom v osnovno šolo ali v prvem razredu osnovne 

šole vpliva na zmanjšanje zgodnjih in kasnejših bralnih težav pri večini rizičnih otrok 

(Vellutino, Scanlon, Small in Fanuele, 2016).   

 

2.4.1 Različne metode z vidika diagnostičnega ocenjevanja predbralnih 

zmožnosti 

 

Diagnostično ocenjevanje je fleksibilen in dinamičen proces zbiranja podatkov o otroku, ki so 

potrebni za oblikovanje mnenja in odločitve o njem (McLoughlin in Lewis, 2005). Namen 

diagnostičnega ocenjevanja je podpirati učence in jim pomagati pri učenju z 

diagnosticiranjem njihovih težav pri učenju (Magajna, 2011). Diagnostično ocenjevanje mora 

razkriti dejavnike, ki ovirajo proces usvajanja neke zmožnosti (npr. tehnike branja), in tako 

preseči dodeljevanje oznak in uvrščanje učencev z učnimi težavami v neko kategorijo 

(Pohlman, 2008). Cilj diagnostičnega ocenjevanja predbralnih zmožnosti je torej na podlagi 

diagnosticiranja težav pri učenju branja nuditi učencem potrebno podporo in pomoč pri 
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usvajanju zmožnosti branja. M. Ozbič idr. (2012 in 2014) poudarjajo, kako pomembna sta 

krepitev in razvijanje šibkih ter močnih kompenzacijskih področij pri otroku brez 

stigmatizacije, v okviru kurikuluma ali zunaj tega.  

Poznamo različne formalne in neformalne metode diagnostičnega ocenjevanja predbralnih 

zmožnosti. Formalni načini ocenjevanja učnih težav vključujejo zelo strukturirane postopke in 

specifična navodila za uporabo, vrednotenje in interpretacijo. Formalno ocenjevanje je 

standardizirano in ima pridobljene norme, omogoča primerjavo med otroki ali med 

ocenjevanjem posameznega učenca v različnih časovnih obdobjih. Poda podrobno oceno o 

razvitosti določene zmožnosti, o močnih in šibkih področjih posameznika (Loningan idr., 

2011). 

 
M. Zupančič in T. Kavčič (2001) povzemata značilnosti formalnih oz. standardiziranih oblik 

ocenjevanja:   

– imajo ustrezne merske karakteristike (tj. veljavnost, zanesljivost in objektivnost); 

– ocenjujejo trenutni razvoj otroka, ne glede na razvoj vrstnikov;  

– vsebujejo večje število nalog;  

– imajo pridobljene norme za posamezne starostne skupine, ki omogočajo primerjavo z 

vrstniki;   

– izvedba običajno zahteva obsežen niz testnega gradiva; 

– uporabljajo jih lahko usposobljeni strokovnjaki; 

– z njimi ugotovimo, ali je otrokov razvoj upočasnjen, prehitevajoč oz. ustrezen.  

 
Neformalno diagnostično ocenjevanje je manj strukturirano in ni standardizirano. 

Ocenjevalcu omogoča večjo svobodo, s tem pa je bolj pod vplivom subjektivnih dejavnikov, 

zato moramo biti previdnejši pri interpretaciji rezultatov. Prednost neformalnega ocenjevanja 

je, da je preprosto za uporabo ter finančno in časovno bolj ekonomično (Loningan idr., 2011). 

Neformalne oblike ocenjevanja lahko uporabljamo tudi pogosteje, kar je še posebej 

pomembno pri spremljanju napredka posameznika (Magajna, 2011). Tudi neformalni 

ocenjevalni pristopi so lahko bolj ali manj sistematični. V diagnostične namene so uporabni 

predvsem tisti neformalni ocenjevalni pristopi in tehnike, ki so sistematično načrtovani, 

izvedeni in natančno interpretirani in jih strokovnjaki v vzgojno-izobraževalnih ustanovah 

uporabijo za pridobivanje specifičnih informacij, ki jim pomagajo pri sprejemanju različnih 

odločitev v procesu načrtovanja, izvajanja in vrednotenja podpore in pomoči učencem z 

učnimi težavami (Pulec Lah, 2010).  
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Med najpogosteje uporabljene neformalne strategije ocenjevanja učnih težav spadajo: 

kriterijski testi, analiza nalog in opravil, funkcionalna analiza vedenja, ekološko ocenjevanje 

(opazovanje), intervju, ocenjevanje in merjenje, ki temelji na kurikulumu, portfolio 

ocenjevanje ter diagnostično poučevanje (Magajna, 2011). Poleg omenjenih neformalnih 

oblik ocenjevanja sodijo med neformalne ocenjevalne strategije še ocenjevalne lestvice in ček 

liste (Pulec Lah, 2010). 

 

Neformalne oblike ocenjevanja, ki so vpete v življenje v razredu, lahko dajo učitelju 

dragocene informacije o razvitosti otrokovih predbralnih zmožnosti in so temelj za 

načrtovanje pomoči (Jones, 2003). Pri formalnem ocenjevanju gre za ocenjevanje, ki ga 

izvajajo za to posebej usposobljeni strokovnjaki, ki niso učitelji učenca, ki je ocenjevan, in 

lahko oziroma praviloma poteka zunaj šole. Neformalno ocenjevanje je ocenjevanje v šolskih 

okoliščinah z učiteljem, ki učenca poučuje. M. Ozbič in T. Kanalec (2016) poudarjata vlogo 

in prednost vzgojiteljice pri opazovanju ter ocenjevanju otrokovih predopismenjevalnih 

zmožnosti, saj otroka pozna in spremlja več časa, v različnih situacijah in okoliščinah. 

Vzgojiteljice lahko po oceni otrokovih močnejših in šibkejših področij razvoja izvajajo 

različne dejavnosti za razvoj le teh v okviru vsakodnevnih dejavnosti v vrtcu. 

 

2.4.2 Načini ocenjevanja predbralnih zmožnosti v tujini 

 

Evropska komisija je podala priporočila za zmanjševanje zgodnjega osipa. Od držav članic 

zahteva hitro prepoznavanje vzrokov predčasne opustitve šolanja, saj izobraževalni dosežki 

posameznikov pomembno vplivajo na ekonomski razvoj. Ena izmed konkretnih oblik pomoči, 

ki jo predlaga, je razvoj zgodnjega sistema prepoznavanja rizičnih skupin učencev 

(Poučevanje branja v Evropi: okoliščine, politika in praksa, 2011). Med primeri dobre prakse 

za odpravljanje bralnih težav je v tujini veliko takšnih pobud, v katerih se učitelji osredotočajo 

na zgodnje odkrivanje oz. odpravljanje bralnih težav.  

Norveški projekt zgodnjih zapisov o jezikovnem razvoju – TRAS avtorjev Espenakk idr. 

(2003) je namenjen preprečevanju težav pri branju in pisanju, in sicer s čim zgodnejšim 

odkrivanjem jezikovnih primanjkljajev že na predšolski ravni. V Nemčiji so zelo podobni 

tako imenovani testi z učnimi zankami (LUST – Lesenuntersuchung mit dem stolperworter 

test) avtorja Metze (2009), ki jih uporabljajo v osnovni šoli, da z njimi učitelji prepoznajo 
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bralne težave pri posameznemu učencu. V Italiji in Veliki Britaniji imajo izdelan 

inštrumentarij za ocenjevanje predbralnih zmožnosti, ki z veliko stopnjo zanesljivosti 

napovedujejo pojav bralnih motenj. Angleški test COPS avtorjev Singelton, Thomas in 

Leedale (2003) povprečno v 96 % pravilno napove, ali se bo disleksija pojavila ali ne. 

Uporablja ga preko 6.000 šol v Veliki Britaniji in drugod po svetu. Razvite so bile tudi 

številne tuje različice, kot npr. v Italiji. COPS vsebuje devet testov temeljnih kognitivnih 

zmožnosti, ki so pomembne za učenje branja. Vsak test je predstavljen v privlačni in zabavni 

računalniški igri, ki vzame samo pet minut časa za reševanje. Rezultati v obliki grafičnega 

profila in na individualnem posnetku pokažejo otrokova močna in šibka področja v primerjavi 

z nacionalnimi normami (Marks in Bruden, 2005). Podobno lahko tudi z italijanskim testom 

PAC-SI avtoric T. Scalisi, D. Pelagaggi, S. Fanini, M. Desimoni in L. Romano (2000) zgodaj 

prepoznamo otroke, rizične za nastanek kasnejših težav pri opismenjevanju. 

 
V tabeli 2 so poleg omenjenih merskih instrumentov prikazani merski instrumenti, ki se v 

tujini uporabljajo za zgodnje odkrivanje težav na področju branja. 

 
Tabela 2: Merski instrumenti, namenjeni ocenjevanju predbralnih zmožnosti 

Ime preizkusa Zmožnosti, ki jih preverjamo Predlagana 

starost 

BEAR – Basic Early Assessment 

of reading (Riverside, 2002) 

fonemsko zavedanje, prepoznavanje 

črk, razumevanje besed, slušni spomin 

od 5 do 8 let 

DIBELS – Dynamic indicators of 

basic early literacy skills (Good 

in Kaminski, 2002) 

fonemsko zavedanje, prepoznavanje 

začetnega glasu, glasovna analiza, 

poznavanje črk, slušni spomin, 

uporaba besed 

od 5 do 6 let 

GRADE – Group reading 

assessment and diagnostic 

evulation (Wliliams, 2001) 

fonološko zavedanje, besedišče, 

bralno razumevanje, slušno 

razumevanje 

od 4 do 9 let 

PALS – PreK, Kand 1–3 – 

Phonological Awareness literacy 

screening for preschool 

(Invernizzi, 2004) 

poznavanje črk, prepoznavanje 

začetnih glasov, poznavanje pomena 

besed, zavedanje rim, analiza glasov, 

zavedanje o tisku 

od 4 do 9 let 

PAR – Predictive assessment of fonemsko zavedanje, branje od 5 do 9 let  
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reading (Wood, 2005) posameznih besed, poznavanje besed 

STAR Early literacy (School 

Renaissance Institute, 2000) 

fonemsko zavedanje, slušno 

razlikovanje, poznavanje besed 

od 5 do 9 let 

TERA 3 – Test of early reading 

ability 3 (Reid, Hresko in 

Hammil, 2002) 

poznavanje črk, zavedanje o tisku, 

poznavanje besed 

od 4 do 9 let 

TPRI – Texas primary reading 

inventory (Texas education 

agency, 2010) 

fonemsko zavedanje, slušno 

razlikovanje, poznavanje črk 

od 5 do 9 let 

PHAB – Phonological assessment 

battery (Frederickson, Frith in 

Reason, 1997) 

ponavljanje nesmiselnih besed, rime, 

hitro avtomatizirano poimenovanje, 

tekočnost in zamenjava začetnih črk 

od 6 do 14 let 

COPS – Cognitive profiling 

system (Sigelton idr., 1996) 

fonološko zavedanje, slušno 

razlikovanje, slušni kratkotrajni 

spomin, vidni kratkotrajni spomin, 

vidno in verbalno zaporedje 

od 4 do 8 let 

PAC-SI – Prove di abilita' 

cognitive per la scuola dell' 

infanzia (Scalisi idr., 2000) 

fonološko zavedanje, delovni in 

kratkotrajni spomin, hitro 

poimenovanje in vidno-prostorske 

zmožnosti 

od 5 do 6 let 

11 mesecev 

 

Kot alternativno obliko formalnim načinom ocenjevanja v tujini uporabljajo številne 

vprašalnike oz. ocenjevalne lestvice, ki so namenjene predvsem vzgojiteljem oz. učiteljem, pa 

tudi staršem otrok. C. Mardell - Czudnovski (2001) je oblikovala lestvico za zgodnje 

odkrivanje otrok, ki kažejo na tveganje za nastanek specifičnih učnih težav. Avtorica razlaga, 

da so rizični tisti otroci, ki imajo težave na enem izmed naslednjih področij: fonološko 

zavedanje, hitro avtomatizirano poimenovanje, izgovarjava glasov, poznavanje abecede, 

priklic besed, pozornost, impulzivnost, jezikovne zmožnosti, govorni razvoj, socialno 

področje – stiki z vrstniki, groba in fina motorika, kratkotrajni spomin. Raziskovalci 

Dickinson, A. McCabe in K. Sprague (2001) so oblikovali ocenjevalno lestvico za 

ocenjevanje jezika in pismenosti (Teacher Rating of Oral Language and literacy – TROLL), 

namenjeno otrokom od 3 do 5 let. Lestvica obsega 25 vprašanj, ki se ocenijo na 4-stopenjski 

ocenjevalni lestvici. Avtorji Qualls, Hoover, Dunbar in Frisbie (2003) so oblikovali 
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vprašalnik zgodnjih učnih zmožnosti (Qualls Early Learning Inventory – QELI), namenjen 

ocenjevanju zmožnosti, ki so potrebne za uspešen začetek šolanja. Vzgojitelj oz. učitelj oceni 

otroka na različnih področjih: splošno znanje, jezik, uporaba in razumevanje simbolov, 

matematična pismenost in socialno področje. Vprašalnik je primeren za otroke leto ali dve leti 

pred vstopom v šolo in za otroke v prvem razredu. Avtorice M. R. Coleman, T. West in M. 

Gilis (2010) so oblikovale obsežno ocenjevalno lestvico za spremljanje zgodnjega učenja 

(Early Learning Observation and Rating Scale – ELORS). Namenjena je opazovanju in 

zbiranju informacij pri predšolskih otrocih z namenom odkrivanja otrok, ki kažejo tveganje za 

nastanek učnih težav. S pomočjo ocenjevalne lestvice lahko starši in vzgojitelji prepoznajo 

pomembnejša odstopanja v otrokovem razvoju in prepoznajo otroke, ki bi potrebovali 

program pomoči. Lestvica ocenjuje naslednja področja otrokovega razvoja: zaznavanje in 

motoriko, samoregulacijske zmožnosti, socialno-emocionalni razvoj, zgodnje matematične 

zmožnosti, predopismenjevalne zmožnosti in jezikovne zmožnosti.  

 

2.4.3 Načini ocenjevanja predbralnih zmožnosti v slovenskem prostoru 
 

Zgodnje odkrivanje otrok s težavami na področju branja in nudenje ustrezne obravnave je 

trend, ki mu v tujini sledijo že nekaj časa. V Sloveniji še nimamo izdelanega inštrumentarija, 

ki bi bil namenjen izključno ocenjevanju predbralnih zmožnosti. Večina testov, ki se pri nas 

uporablja za ocenjevanje predbralnih zmožnosti, preverja poleg teh še ostala področja ali pa 

preverjajo samo določene zmožnosti, ki vplivajo na branje.  

Primer testa, ki so ga včasih izvajali kot del preventivnega zdravstvenega pregleda pred 

vstopom v šolo, je Preizkus pripravljenosti otrok za šolo (Toličič, 1986). Preizkus ugotavlja 

otrokovo pripravljenost za vstop v šolo in meri več različnih področij: govorno razumevanje, 

rezoniranje, grafo-motorične sposobnosti, dojemanje količin in posredno tudi razumevanje 

navodil ter pripravljenost za delo v skupini. Sestavljen je iz petih preizkusov in je presejalni 

pripomoček. Izvedba je možna v manjši skupini otrok ali individualno. Primeren je za otroke, 

stare od 5,8 do 6,8 leta. Preizkus ima pridobljene norme. Izvedba in vrednotenje testiranja je 

omejena na psihologe.  

Primer novejšega testa, ki zajema področje specifičnih učnih težav in dejavnikov, ki vplivajo 

nanje, je profil ocene posebnih potreb – SNAP avtorjev Weedona in Reida (2005). Profil 

ocene so oblikovali v Veliki Britaniji. Za slovenske potrebe ga je leta 2009 prevedla in 
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priredila skupina strokovnjakov v okviru Centra za psihodiagnostična sredstva. Namenjen je 

zbiranju podatkov o prisotnosti težav in primanjkljajev pri otrocih v starosti od 5 do 14 let. 

Preizkus ni standardiziran, vendar ima pridobljene norme. Za izvajanje preizkusa SNAP je 

potrebno predhodno usposabljanje, izvajajo ga lahko specialni in rehabilitacijski pedagogi, 

logopedi in psihologi. SNAP omogoča zbiranje in urejanje informacij o znakih različnih 

specifičnih učnih težav in z njimi povezanimi dejavniki. Slovenska izdaja preizkusa obsega 

vprašalnik za starše, vprašalnik za učitelje oz. vzgojitelje, zvezek za ugotavljanje učenčeve 

samopodobe oz. samospoštovanja in petnajst dodatnih preizkusov, ki preverjajo različna 

področja (npr. vidno pomnjenje, hitro avtomatizirano poimenovanje, priklic besed, fonološko 

zavedanje, spomin za zaporedja, ravnotežje, vizualno kontrolo). Pridobljene informacije se 

vnesejo v računalnik, ki odgovore analizira in prikaže individualni profil učenčevih šibkejših 

ter močnejših področij razvoja. S. Pulec Lah (2011) razlaga, da je SNAP neke vrste triažni 

pripomoček za nadaljnje preučevanje in poglobljeno raziskovanje posameznikovih učnih 

težav.  

Primer testa, ki preverja področje zaznavno-motoričnih sposobnosti in je omejen na uporabo 

psihologov ter specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, je Preizkus zaznavno-motoričnih 

sposobnosti otrok – ZMS (Mitić Petek, 2001). Preizkus je namenjen ocenjevanju in zbiranju 

podatkov o zaznavno-motoričnem delovanju otrok v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju 

osnovne šole. Obsega sedem dimenzij zaznavno-motoričnih sposobnosti, v katerih je 

zastopanih 31 različnih nalog, ki preverjajo, spodbujajo in ocenjujejo za učno uspešnost 

pomembna področja delovanja. Preizkus ocenjuje naslednja področja: razumevanje slušno 

zaznanih besednih navodil, pomnjenje slušno zaznanih informacij, vidno razlikovanje in 

razločevanje, vidno pomnjenje, vidno-motorično koordinacijo, vidno-motorično hitrost učenja 

in vidno-motorično integracijo. Celotna izvedba preizkusa traja od 60 do 90 minut, lahko ga 

izvedemo v več delih. Nima pridobljenih norm, omogoča razvrstitev otrok v tri kategorije: 

dobre zaznavno-motorične sposobnosti, težave na področju zaznavno-motoričnih sposobnosti 

in slabe zaznavno-motorične sposobnosti.  

Primer pogosto uporabljenega testa tako v praksi kot v različnih raziskavah (npr. Jenko, 2016; 

Košak Babuder, 2012; Lipec Stopar, 2005; Šimnic, 2014), ki preverja veliko področij (od 

vidnega, slušnega zaznavanja, pomnjenja, ugotavljanja zaporedij do obsega besednega 

zaklada), je ACADIA – Test razvoja sposobnosti (Atkinson, Johnston in Lindsey, 1971 v 

Novosel, 1989), vendar vsa ta področja ne vplivajo neposredno na branje. Test je sestavljen za 

odkrivanje različnih primanjkljajev. Podtesti so sicer med seboj neodvisni, a korelirajo kot 
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celota. Domneva se, da ima otrok učne težave, če se na katerem koli podtestu ali več podtestih 

hkrati uvršča za dva ali več odklonov od artitmetične sredine. Test ima pridobljene norme za 

otroke, stare od 6,3 do 12,3 leta. Test je namenjen predvsem specialnim in rehabilitacijskim 

pedagogom.  

Naši testi, ki zajemajo ocenjevanje samo določenih zmožnosti, ki vplivajo na učenje branja, 

so npr. Test fonološkega zavedanja avtoric L. Magajna in V. Tretjak, ki preverjata zmožnosti 

skladno z naslovom, s tem da Test fonološkega zavedanja od L. Magajna (1994) preverja več 

področij fonološkega zavedanja. Test vsebuje osem podtestov in je primeren za otroke od 6 do 

8 let. Preverja naslednja področja: prepoznavanje rim, zlogovanje, prepoznavanje prvega in 

zadnjega glasu v besedi, razlikovanje prvega glasu v besedi, slušna analiza in sinteza ter 

odstranjevanje glasu ali zloga iz besede. Primer testa, ki preverja področje hitrega 

avtomatiziranega poimenovanja, je test hitrega avtomatiziranega poimenovanja (ang. Test 

RAN – Rapid Automatised Naming) avtoric M. B. Denckla in R. G. Rudel (1974), ki se 

uporablja za diagnosticiranje otrok z motnjo branja. Z nalogami hitrega poimenovanja 

serijsko predstavljenih vizualnih simbolov lahko ocenimo avtomatiziranost procesov, 

potrebnih za branje. Preizkus je sestavljen iz štirih predlog, na katerih se pojavlja po pet 

različnih simbolov (barv, predmetov, črk in števk) v različnih zaporedjih. Na vsaki predlogi je 

petdeset različnih simbolov, ki so razporejeni v petih vrstah. Učenec čim hitreje po vrsti 

imenuje simbole, testator pa pri tem meri čas poimenovanja simbolov (v sekundah) in na 

ocenjevalnem listu zapiše morebitne napake.  

Že pred leti so bile tudi pri nas opravljene raziskave s področja ocenjevanja otrok, rizičnih za 

nastanek motenj branja. B. Jurišić (2001) je v svoji doktorski disertaciji ugotavljala zgodnje 

bralne zmožnosti otrok. V ta namen je oblikovala Test jezikovnih zmožnosti, ki spet preverja 

le določena področja, povezana z branjem. Vsebuje štiri podteste slušnega razlikovanja in dva 

podtesta vidnega razlikovanja. Pred kratkim so nastala tudi diplomska dela na temo 

ocenjevanja predbralnih zmožnosti. S. Ažman (2011) je zbrala preizkuse fonološkega 

zavedanja različnih avtorjev in z njimi preizkusila predšolske otroke, učence prvega in 

drugega razreda ter analizirala povezanost med bralnimi zmožnostmi na enominutnem testu 

branja in fonološkim zavedanjem. M. Švigelj (2011) je v diplomskem delu po vzoru tujih in 

domače uveljavljenih testov poleg preizkusov fonološkega zavedanja zbrala še preizkuse 

vidnega razlikovanja, kratkotrajnega spomina in hitrega avtomatiziranega poimenovanja.  

Pri nas poznamo še Lestvico tveganja za disleksijo, ki jo je sestavila poljska psihologinja 

Marta Bogdanowicz (2002), v slovenščino sta jo prevedli Meta Bizjak Eržen in Tadeja Rupar. 
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Vprašalnik vsebuje 21 trditev, za katero učitelji oziroma vzgojitelji ocenijo, v kolikšni meri 

drži pri otroku. Lestvica je namenjena odkrivanju otrok, neuspešnih pri branju in pisanju že v 

prvem razredu osnovne šole. Lestvica preverja veliko področij, ki niso neposredno povezani z 

branjem, temveč se nanašajo tudi na pisanje in druge zmožnosti, kot npr. grobomotorične 

spretnosti, ki so v povezavi z disleksijo. J. Kruh (2009) je v raziskavi ugotovila, da je lestvica 

dober presejalni test za odkrivanje disleksije. Vprašalnik obravnava štiri področja razvoja: 

motoriko (fino in grobo), vidne zmožnosti, jezikovne zmožnosti in pozornost. S pridobljenimi 

rezultati lahko izdelamo splošno oceno tveganja disleksije, ki je podlaga za odločitve o 

metodah intervencije in podrobnejšo oceno primanjkljajev.  

Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani so avtorice M. Ozbič, D. Kogovšek, P. Zver in V. Ferluga 

(Ozbič idr., 2012) oblikovale Vprašalnik za oblikovanje profila otroka pred vstopom v šolo 

oz. ob vstopu vanjo. Je neformalni presejalni instrumentarij, ki je namenjen zgodnjemu 

odkrivanju otrok, ki kažejo tveganje za nastanek specifičnih učnih težav. Ponuja nam tudi 

informacijo o potencialno nadarjenih posameznikih. Vprašalnik preverja različna področja 

otrokovih predakademskih zmožnosti: komunikacijo, jezik, govor, matematične spretnosti, 

pozornost, mišljenje, verbalni spomin, motorični razvoj ipd. Vprašalnik vzgojiteljem in 

učiteljem ponuja informacijo o profilu predopismenjevalnih spretnosti pri otroku, razberemo 

lahko tako šibkejša kot močnejša oz. kompenzacijska področja. T. Kanalec in M. Ozbič 

(2014) sta z raziskavo ugotovili, da vprašalnik dokaj natančno identificira otroke z odstopanji 

v razvoju in opiše njihove predopismenjevalne spretnosti. Tudi T. Kanalec (2016) je potrdila 

zanesljivost, veljavnost, objektivnost in občutljivost omenjenega vprašalnika.  

 

2.4.4 Povzetek ugotovitev ocenjevanja predbralnih zmožnosti v tujini in 
Sloveniji 
 

Po pregledu literature ugotavljamo, da v tujini obstaja precejšen nabor različnih instrumentov, 

namenjenih ocenjevanju predbralnih zmožnosti. Številne države, kot npr. Norveška, Velika 

Britanija, Italija in Nemčija, imajo že urejeno sistematično odkrivanje otrok, ki kažejo 

tveganje za nastanek učnih težav, že leto ali dve leti pred vstopom v šolo oz. v zgodnjem 

šolskem obdobju. Opisani presejalni instrumenti (npr. COPS, PAC-SI), ki se uporabljajo v 

tujini, enostavno in v kratkem času odkrijejo otroke, ki bi lahko kasneje imeli težave pri 

učenju branja oz. drugih šolskih spretnosti.  
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V slovenskem prostoru imamo predvsem instrumentarij, ki je namenjen odkrivanju že nastalih 

težav na področju branja. Večina naših instrumentov je uporabnih za učence od 1. oz. 2. 

razreda dalje. Imamo nekaj instrumentov, ki preverjajo le nekatera področja predbralnih 

zmožnosti. Ugotavljamo, da je njihova uporaba nesistematična in zahtevna, saj je treba 

združiti različne preizkuse za pridobitev diagnostične ocene o razvitosti otrokovih predbralnih 

zmožnosti.  

Zadnjih nekaj let je v našem prostoru opazen premik na področju zgodnjega odkrivanja otrok, 

ki kažejo tveganje za nastanek specifičnih učnih težav. Številni domači strokovnjaki (Kavkler, 

2010; Magajna idr., 2011; Novšak Brce idr., 2014; Ozbič idr., 2012, 2014) opozarjajo na 

prepozno odkrivanje otrok s specifičnimi učnimi težavami oz. primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja. V praksi opažamo, da je v 3. ali 4. razredu osnovne šole, ko se odkrije 

največ težav pri učenju, za večino učencev že ogromno zamujenega in jim neusvojene 

osnovne spretnosti preprečujejo napredek pri večini učnih predmetov. Poleg tega so pri 

učencu izražene različne sekundarne težave (npr. pomanjkanje motivacije, nasilno vedenje), 

ki ga močno ovirajo na področju šolske uspešnosti in negativno vplivajo na samopodobo. 

Nedavno je bilo pri nas opravljenih nemalo raziskav (Kanalec in Ozbič, 2016; Ozbič idr., 

2012, 2014; Štrekelj, 2014), ki poskušajo prispevati svoj delež k reševanju problemov 

prepoznega odkrivanja težav na področju branja.  

V slovenskem prostoru potrebujemo instrumente, ki bodo strokovnjakom v praksi omogočali 

zgodnje prepoznavanje in ocenjevanje različnih učnih težav. Uporaba in vrednotenje 

preizkusov morata biti dostopna širšemu krogu pedagoških delavcev. Vprašalniki morajo biti 

javno dostopni in namenjeni uporabi vzgojiteljem in učiteljem. Uporaba in vrednotenje 

formalnejših oblik ocenjevanja – presejalnih instrumentov pa morata biti dostopna vsem 

strokovnjakom v praksi (psihologom, specialnim in rehablilitacijskim pedagogom, 

logopedom), ki imajo specifična znanja za interpretacijo dobljenih rezultatov. Neformalne 

oblike ocenjevanja, kamor spadajo vprašalniki in ocenjevalne lestvice, omogočajo hitro in 

enostavno prepoznavanje otrok, ki potrebujejo bolj poglobljeno diagnostično oceno na 

posameznih področjih predakademskih zmožnosti. Poleg zaznavanja rizičnih otrok 

vprašalniki nudijo strokovnjakom dragoceno informacijo o otrokovem vedenju doma in v 

vzgojno-izobraževalni ustanovi. Formalne oblike ocenjevanja, kamor sodijo standardizirani 

merski instrumenti, omogočajo natančnejšo diagnostično oceno otrokovih šibkejših in 

močnejših področij razvoja.  
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Poznavanje ravni razvoja predbralnih zmožnosti vseh otrok oz. učencev mora vzgojiteljem in 

učiteljem predstavljati izhodišče pri načrtovanju dejavnosti za nadaljnji razvoj pred/bralnih 

zmožnosti. Za otroke oz. učence, ki kažejo večja odstopanja v razvoju predbralnih zmožnosti, 

pa moramo načrtovati intenzivnejši program pomoči. Ob koncu izvajanja programa pomoči 

moramo njegovo učinkovitost preveriti z ustreznim instrumentarijem.  

Strokovnjaki v praksi nujno potrebujemo diagnostične pripomočke za zgodnje odkrivanje 

težav na področju usvajanja osnovnih šolskih spretnosti, tj. branja, pisanja in računanja. Poleg 

pomanjkanja presejalnih instrumentov je eden glavnih problemov v slovenskem prostoru tudi 

to, da nimamo urejenega sistematičnega odkrivanja otrok s tveganjem za nastanek težav na 

področju opismenjevanja že pred vstopom v osnovno šolo oz. najkasneje v prvem razredu 

osnovne šole. Odločitev o uporabi instrumentov vsekakor ne sme ostati prepuščena dobri volji 

posameznikov, temveč je prav, da poskrbimo za vse otroke enako. Ugotavljamo, da v tujini že 

sistematično izvajajo testiranja za vse otroke s presejalnimi instrumenti pred vstopom v 

osnovno šolo. Za otroke, ki kažejo večja odstopanja na področju predakademskih zmožnosti, 

izvajajo program pomoči, ki dokazano zmanjšuje delež otrok s kasnejšimi težavami pri učenju 

osnovnih šolskih spretnosti. Obstaja mnogo dokazov, da je tudi v našem prostoru nujno treba 

začeti sistematično odkrivati otroke s tveganjem za nastanek specifičnih učnih težav. Glede na 

to, da živimo v časih ekonomske omejitve, je treba poudariti, da bo ta pomoč kratkotrajnejša 

in bistveno cenejša. Z vidika otroka pa je izrednega pomena, da pri njem še niso prisotni 

negativni učinki šolskega neuspeha.  

M. Kavkler (2010) poudarja, da je zgodnja obravnava posameznika s specifičnimi učnimi 

težavami učinkovita in ekonomična, če se začne čim bolj zgodaj, že v predšolskem obdobju 

ali na začetku šolanja. Zaradi zgodnje obravnave se zmanjša potreba po kasnejših 

intenzivnejših in daljših oblikah obravnave, kar vpliva na zaupanje posameznika v lastne 

zmožnosti ter prepreči nastanek sekundarnih motenj. Te se zaradi dolgotrajne izobraževalne 

neuspešnosti pogosto pojavijo pri osebah s specifičnimi učnimi težavami. L. Magajna idr. 

(2011) razlagajo, da pomembne in dolgotrajne izboljšave lahko povzročijo predvsem 

intenzivne zgodnje intervencije, ki jim bodo sledila dolgotrajna in nepretrgana izboljšanja 

poučevanja. Večina otrok z učnimi težavami, ki so pravočasno odkriti in deležni ustreznih 

oblik poučevanja ter pomoči, lahko težave kompenzirajo do te mere, da so uspešni in ne 

potrebujejo usmerjanja in dodatne strokovne pomoči. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1  OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 

Zadnjih nekaj let tako številni tuji (Coltehart, 2015; Kim in Wagner, 2015; McKenna in Stahl, 

2009; Vellutino idr., 2004) kot tudi domači raziskovalci (npr. Jenko, 2016; Košak Babuder, 

2012; Lipec Stopar, 2005; Pečjak in Gradišar, 2015) vse več pozornosti namenjajo razvijanju 

bralne pismenosti pri učencih in odpravljanju dejavnikov, ki otežujejo bralni uspeh učencev. 

Strokovnjaki v vzgojno-izobraževalnih ustanovah se zavedamo pomena usvojene zmožnosti 

branja za doseganje učne uspešnosti učenca. Opažamo, da so neusvojene predbralne 

zmožnosti pogost vzrok pri napredovanju na višje stopnje bralne pismenosti. Številni avtorji, 

tako domači (Kavkler, 2010; Magajna idr., 2011; Novšak Brce idr., 2014a, 2014b; Ozbič idr., 

2012, 2014) kot tuji (Christoper idr., 2015; Goodwin, 2012; Lundahl, 2011; Pears idr., 2011), 

poudarjajo pozitivne učinke zgodnjega odkrivanja težav na področju branja in nudenja 

preventivnih oblik pomoči. Vedno bolj se zavedamo pomena zgodnjega odkrivanja otrok, ki 

kažejo tveganje za nastanek težav na področju branja. Z zgodnjim odkrivanjem in posledično 

zgodnjim ukrepanjem lahko preprečimo veliko večino kasnejših težav s področja branja oz. 

ustvarimo trdne temelje za poznejše učenje branja. Med primeri dobre prakse za odpravljanje 

bralnih težav je veliko takšnih pobud, v katerih se učitelji osredotočajo na zgodnje odkrivanje 

oz. odpravljanje bralnih težav (Poučevanje branja v Evropi: okoliščine, politike in prakse, 

2011). V tujini, na primer v Italiji in Veliki Britaniji, imajo izdelan inštrumentarij za 

ocenjevanje predbralnih zmožnosti, ki z veliko stopnjo zanesljivosti napovedujejo pojav 

bralnih motenj. Angleški test COPS povprečno v 96 % pravilno napove, ali se bo disleksija 

pojavila ali ne (Singelton idr., 2003). Podobno z italijanskim testom PAC-SI lahko zgodaj 

prepoznamo otroke, rizične za nastanek kasnejših težav pri opismenjevanju (Scalisi idr., 

2000).  

 
Slovenski preizkusi, ki preverjajo določene zmožnosti, povezane le z branjem, so lahko dobri 

napovedniki kasnejših težav pri branju, a ti preizkusi ne zajamejo otrok, ki bi lahko imeli 

težave pri branju zaradi primanjkljajev na drugih področjih. Tako je treba pri natančnem 

ocenjevanju razvitosti otrokovih predbralnih zmožnosti uporabiti več različnih preizkusov. 

Takšen način ocenjevanja razvitosti zmožnosti, ki vplivajo na učenje branja, zahteva dovolj 

znanja, da znamo uporabiti ustrezne preizkuse, hkrati je takšen način ocenjevanja 



Ocenjevanje predbralnih zmožnosti pri otrocih, starih pet do sedem let                                  Ivanka Bider Petelin 

 
86 

  

dolgotrajnejši. Največja ovira je, da se pri nas testi ne uporabljajo v ta namen, ker niso 

standardizirani na način, da bi otroke razdelili v skupine glede na tveganje za nastanek težav 

na področju branja. V slovenskem prostoru še nimamo instrumenta, namenjenega zgodnjemu 

odkrivanju težav s področja branja, s katerim bi preverjali vse predbralne zmožnosti in 

pridobili potrebne norme.  

 

3.2 NAMEN IN CILJ RAZISKAVE 
 

Skladno z navedenim problemom želimo po vzoru tujih in domačih preizkusov, ki vključujejo 

dejavnike, povezane z branjem, oblikovati enotno baterijo preizkusov, namenjeno 

ocenjevanju predbralnih zmožnosti pri otrocih, starih od 5 do 7 let. Instrument smo izdelali po 

vzoru sistema kognitivnega profiliranja (Cognitive profiling system – COPS; Singelton idr., 

1996), Testa kognitivnih sposobnosti za predšolske otroke (Prove di abilità cognitive per la 

scuola dell'infanzia – PAC-SI; Scalisi idr., 2000), Testa glasovnega zavedanja (Magajna, 

1995), Profila ocene posebnih potreb (Special needs assessment profile – SNAP; Weedon in 

Reid, 2010), Testa za ugotavljanje razvoja sposobnosti (Acadia test of developmental 

abilities; Atkinson idr., 1972) in Testa za afazijo pri dvojezični osebi (Bilingual aphasia test – 

BAT; Paradis, 1987). Pri oblikovanem instrumentariju bomo ugotavljali njegovo zanesljivost 

v slovenskem prostoru. Želimo ugotoviti dejavnike, ki pomembno ločujejo otroke z visokimi 

dosežki na Testu zgodnjih bralnih zmožnosti od otrok z nizkimi dosežki na tem testu. 

 
 
3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

Na začetku raziskave smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Koliko otrok je glede na pridobljene norme (percentilne vrednosti) rizičnih za nastanek 

težav na področju branja? 

2. Ali rezultati pri posameznih nalogah Preizkusa predbralnih zmožnosti statistično 

pomembno korelirajo med seboj? 

3. Kako so predbralne zmožnosti povezane z zgodnjimi bralnimi zmožnostmi in katere 

spremenljivke Preizkusa predbralnih zmožnosti najbolje napovedujejo bralne težave? 
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4. Kakšna je struktura predbralnih zmožnosti otrok, starih od 5 do 7 let? 

5. Koliko skupin otrok ima podobno razvite zmožnosti in kakšne so njihove značilnosti? 

6. Kako se dosežki pri posameznih nalogah predbralnih zmožnosti in Testu zgodnjih bralnih 

zmožnosti razlikujejo glede na spol? 

7. Kako se dosežki pri posameznih nalogah Preizkusa predbralnih zmožnosti in Testa 

zgodnjih bralnih zmožnosti razlikujejo glede na starost? 

8. Katere spremenljivke Preizkusa predbralnih zmožnosti najbolje ločujejo skupino otrok, ki 

kažejo tveganje za nastanek motenj branja, od skupine otrok brez tveganja? 

 

3.4 METODE DELA 
 

3.4.1  Vzorec 
 

V vzorec smo vključili 307 otrok, ki so v šolskem letu 2013/14 ali 2014/15 obiskovali zadnji 

oddelek vrtca in prvi razred osnovne šole, od tega je 155 dečkov in 152 deklic. Med 

testiranjem so bili otroci stari od 5 do 7 let. V tabeli 3 je prikazan delež otrok glede na štiri 

starostne skupine. V vzorec nismo vključili otrok s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo o 

usmeritvi.  

 
Tabela 3: Delež otrok glede na starost in spol 

Starostna skupina Število otrok Število dečkov Število deklic 

5,0–5,5 58 31 27 

5,6–6,0 78 39 39 

6,1–6,5 85 41 44 

6,6–7,0 86 44 42 

Skupaj: 307 155 152 
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3.4.2 Merski instrumenti 
 

3.4.2.1 Preizkus predbralnih zmožnosti 

 

Preizkus predbralnih zmožnosti zajema 16 nalog, ki preverjajo naslednje zmožnosti: vidno 

razlikovanje (hitrost in natančnost), kratkotrajni spomin (slušni, vidni in vidno-prostorski), 

fonološko zavedanje (sinteza in analiza zlogov, prepoznavanje rim, fonemska diskriminacija, 

prepoznavanje prvega glasu, glasovna analiza, odstranitev glasu ali zloga), verbalni spomin, 

hitro avtomatizirano poimenovanje, priklic besed na določen fonem in določeno nadpomenko, 

obseg besedišča in razumevanja besed.  

 
V tabeli  4 so opisane posamezne naloge Preizkusa predbralnih zmožnosti in za vsako nalogo 

posebej je opredeljeno, katero področje preverja. Pri vseh nalogah v začetku damo navodilo 

za reševanje in prikažemo primer (oz. po potrebi dva ali več) ter pri otroku preverimo 

razumevanje navodil. Pri vsaki nalogi se moramo v začetku prepričati, da otrok razume naša 

navodila (izključiti moramo možnost neustreznega reševanja nalog zaradi nerazumevanja 

navodil). 

 

Tabela 4: Opis Preizkusa predbralnih zmožnosti 

Naloga 
Področje, ki ga 

preverjamo 
Pripomočki 

1. RIME Prepoznavanje  rim Odgovorni list, pisalo, PPT – rime 

Opis naloge 

Otroku se na računalniku s pomočjo predstavitve na drsnicah prikaže sličica za določeno besedo. Izmed 

štirih besed, ponazorjenih s sličicami, ki se prikažejo kasneje, mora ugotoviti, katera beseda se konča 

podobno kot prva predstavljena besedo (npr. TAČKA se konča enako kot MAČKA). Ob slikah povemo 

otroku besede zanje. Preizkus vsebuje 10 primerov.  

Način zapisovanja odgovorov 

V tabelo sproti zapisujemo besedo, ki jo je otrok izbral, da se ujema v rimi s ciljno besedo. Vsak pravilen 

odgovor točkujemo z 1 točko. Nepravilen odgovor ali če otrok ne izbere nobene besede, točkujemo z 0 

točkami. 

2. ZDRUŽEVANJE ZLOGOV Sinteza zlogov Odgovorni list, pisalo 

Opis naloge 

Povemo posamezne besede po delih oz. zlogih, otrok pa mora po zlogih izgovorjene besede združiti v 

celoto in povedati nastalo besedo (npr. izgovorimo RO-KA, otrok pove ROKA). Med vsakim zlogom 
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naredimo toliko premora, kot traja zlog. Skupaj je 10 primerov, od tega so 3 besede dvozložne, 4 besede so 

trizložne in 3 besede so štirizložne.  

Način zapisovanja odgovorov 

V tabelo sproti zapisujemo besedo, ki jo je otrok izgovoril. Za vsako pravilno izgovorjeno besedo dobi 1 

točko. Nepravilno izgovorjene besede ali če ničesar ne odgovori, točkujemo z 0 točkami. Če ima otrok 

težave z ustrezno izgovorjavo glasov in obdrži število zlogov, štejemo to za pravilen odgovor.  

3. ZLOGOVANJE Analiza zlogov Odgovorni list, pisalo 

Opis naloge 

Otroku povemo, da se bo spremenil v robota in besede izgovarjal po delih. Dano besedo razdeli na dele 

tako, da besedo izgovori po zlogih (npr. MIZA izgovori kot MI-ZA). Preizkus vsebuje 10 primerov besed, 

od tega je 1 beseda enozložna, 4 besede so dvozložne, 3 besede so  trizložne in 2 besedi sta štirizložni.  

Način zapisovanja odgovorov 

V tabelo zapišemo otrokov izgovor besede po zlogih oz. tako, kot jo je izgovoril. Če  ne zloguje besede ali 

nepravilno zloguje besedo, točkujemo z 0 točkami. Vsako pravilno zlogovano besedo točkujemo z 1 točko. 

Če ima težave z ustrezno izgovarjavo glasov in obdrži število zlogov, štejemo to za pravilen odgovor. 

4.  PRVI GLAS Prepoznavanje prvega glasu Odgovorni list, pisalo, PPT – prvi glas 

Opis naloge 

S pomočjo predstavitve na drsnicah otroku predstavimo besede tako slikovno kot verbalno (ob slikah 

otrok sliši besede zanje). Otrok mora med štirimi sličicami izbrati tisto, ki se v začetnem glasu ujema z 

zgornjo – prvo predstavljeno sličico oz. besedo. Preizkus vsebuje 10 primerov.  

Način  zapisovanja odgovorov 

V tabelo zapišemo besedo, ki jo je otrok izbral. Vsako pravilno izbrano besedo točkujemo z 1 točko. 

Nepravilno besedo ali če otrok ne odgovori ničesar, točkujemo z 0 točkami.  

5. FONEMSKA 

DISKRIMINACIJA 
Fonemska  diskriminacija 

Odgovorni list, pisalo, PPT – fonemska 

diskriminacija 

Opis naloge 

S pomočjo predstavitve na drsnicah predstavimo 10 besed, tako da jih glasno izgovorimo ob ponazoritvi s 

sličicami. Nato se zaporedoma pojavita lisica in medved, ki poskušata ponoviti posamezne besede. Otrok 

mora dobro poslušati in povedati, katera žival je pravilno ponovila predstavljeno besedo. Pari besede so 

(minimalni) fonološki pari. 

Način zapisovanja odgovorov 

V tabelo zapišemo, katero žival je otrok izbral, da je pravilno ponovila besedo. Vsak pravilen odgovor 

točkujemo z 1 točko. Nepravilen odgovor ali če otrok ne izbere nobene živali, točkujemo z 0 točkami.  

6. GLASKOVANJE Glasovna analiza Odgovorni list, pisalo 

Opis naloge 

Otrok mora dane besede razdeliti na glasove (npr. besedo ŠAPA otrok pove kot Š-A-P-A). Preizkus 

vsebuje 10 besed, od tega je 5 besed enozložnih in 5 dvozložnih. 
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Način zapisovanja odgovorov 

V tabelo zapišemo otrokov odgovor – zaporedje izgovorjenih glasov. Vsako pravilno glaskovano besedo 

točkujemo z 1 točko. Nepravilno glaskovane besede ali če otrok ne odgovarja, točkujemo z 0 točkami. Če 

ima otrok govorne težave in neustrezno izgovarja posamezne glasove, vendar glaskuje besedo v pravilnem 

zaporedju in obdrži ustrezno število glasov, to točkujemo kot ustrezen odgovor.  

7. ODSTRANITEV DELA 

BESEDE BREZ POMENA 

Odstranitev glasu ali zloga 

iz besede brez pomena 
Odgovorni list, pisalo 

Opis naloge 

Otroku dvakrat ponovimo besedo brez pomena (oz. izmišljeno besedo) in damo navodilo, kateri glas oz. 

zlog ji mora odstraniti in povedati novo izmišljeno besedo brez tega dela (Npr. rečemo: »NOKA, NOKA, 

izpusti A iz NOKA. Katero besedo dobiš?«). Otrok pove novo besedo brez pomena. Preizkus vsebuje 10 

primerov (6 besed je brez pomena, ki jim je treba odstraniti glas, in 4 besede brez pomena, ki jim je treba 

odstraniti zlog). 

Način zapisovanja odgovorov 

V tabelo zapišemo besedo, ki jo je povedal otrok. Vsak pravilen odgovor točkujemo z 1 točko. Nepravilen 

odgovor ali če ne odgovarja, točkujemo z 0 točkami.  

8. VIDNO RAZLIKOVANJE 

Vidno razlikovanje 

simbolov (hitrost in 

natančnost) 

Odgovorni list, pisalo, štoparica, list za 

reševanje, svinčnik, rešitve 

Opis naloge 

Izmed 84 simbolov mora otrok poiskati vse simbole, ki so enaki danima (  in  ). Ko pokažemo iskana 

simbola, ostale prekrijemo. Otrok začne reševati levo zgoraj (pokažemo s prstom) in sledi vrsticam do 

desno spodaj. Med reševanjem merimo čas. Simboli so razporejeni v sedem vrstic, v vsaki vrstici je 

dvanajst simbolov. Nekateri simboli se od danih dveh simbolov razlikujejo le po usmerjenosti. Otroku 

povemo, da mora poiskati točno takšne simbole, ki so enako usmerjeni. Pri reševanju sta pomembni 

hitrost (koliko simbolov otrok poišče v eni minuti) in natančnost (število ustrezno rešenih vrstic). 

Način zapisovanja odgovorov 

Ko otrok konča z iskanjem simbolov oz. “predela” vse vrstice, zapišemo v tabelo čas reševanja. Na 

ustrezno mesto v tabeli zapišemo, koliko vrstic je ustrezno “predelal” oz. v njih našel vse simbole, ki so 

enaki danima, ter število simbolov, ki jih je našel. V tabelo tudi zapišemo, koliko simbolov, ki so enaki 

danima, je izpustil oz. jih ni našel, in koliko simbolov je napačno obkrožil. Pod natančnost reševanja 

zapišemo število ustrezno predelanih vrstic. Hitrost reševanja izračunamo po naslednji formuli: 84 / 

[minute x 6000 + sekunde x 100 + stotinke sekunde) / 6000]. 

9. VERBALNI SPOMIN 
 Kratkotrajni slušni spomin 

ob vidni opori 

Odgovorni list, pisalo, slike živali na 

kartončkih, stopničke na kartonu 

Opis naloge 

Otroku povemo zgodbo, da so živali šle na tekmovanje v teku. Naredili so skupine po dve, tri ali štiri 

živali. Za vsako skupino živali povemo, v katerem zaporedju so prišle na cilj. Otrok mora ponoviti vrstni 

red živali, tako da izmed petih živali izbere ustrezne slike živali in jih postavi v ustrezen vrstni red na 
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stopničke – prvo na najvišjo stopničko, drugo na malo manjšo, tretjo na še manjšo in četrto zraven 

stopničke. Naloga vsebuje eno zaporedje dveh živali, eno zaporedje treh živali in eno zaporedje štirih 

živali. 

Način zapisovanja odgovorov 

V tabelo zapišemo, v kakšnem vrstnem redu je otrok postavil živali na stopničke. V celoti pravilno 

ponovljeno zaporedje skupine živali točkujemo z 1 točko, 2 točkama oz. s 3 točkami. V celoti nepravilno 

ponovljeno zaporedje živali, deloma ustrezno ponovljeno zaporedje ali če otrok ničesar ne odgovori, 

točkujemo z 0 točkami.  

10. SLUŠNI SPOMIN 

ZAPOREDIJ ŠTEVK 

Slušni kratkotrajni spomi – 

števke 
Odgovorni list, pisalo 

Opis naloge 

Izgovorimo zaporedje določenega števila števk, otrok pa jih mora v enakem vrstnem redu ponoviti. 

Preizkus vsebuje 3 zaporedja s tremi števkami, 2 zaporedji s štirimi števkami in 1 zaporedje s petimi 

števkami. Vseh primerov je 6. 

Način zapisovanja odgovorov 

V tabelo zapišem zaporedje števk, ki ga je povedal otrok. Pravilno ponovljeno zaporedje treh števk 

točkujemo z 1 točko, štirih z 2 točkama in petih s 3 točkami. Nepravilno ponovljeno zaporedje števk, delno 

ustrezno ponovljeno zaporedje števk ali če otrok ničesar ne odgovori, točkujemo z 0 točkami. 

11. DELOVNI SPOMIN 
Slušni kratkotrajni spomin 

– povedi 
Odgovorni list, pisalo 

Opis naloge 

Otroku povemo povedi. Za vsako sproti mora povedati, ali trditev drži ali ne. Po sklopu povedi mora 

ponoviti zadnjo besedo vsake povedi v ustreznem zaporedju. Preizkus vsebuje 2 sklopa z dvema povedma 

in enako število sklopov s tremi povedmi. 

Način zapisovanja odgovorov 

V tabelo sproti zapišemo, ali je otrok rekel, da je trditev pravilna ali napačna. Na koncu vsakega sklopa 

zapišemo ponovljeno zaporedje besed. Pravilen odgovor (pri preverjanju pravilnosti trditve) točkujemo z 

1 točko. Napačen odgovor (pri preverjanju pravilnosti trditve) točkujemo z 0 točkami. Pravilno 

ponovljeno zaporedje zadnjih besed točkujemo z 2 točkama oz. s 3 točkami. Za pravilen odgovor štejemo 

tudi, če otrok postavi besedo v drugi sklon. Napačno ali pomanjkljivo ponovljeno zaporedje zadnjih besed 

točkujemo z 0 točkami. Za končni seštevek se upoštevajo samo točke pri pravilnem ponovljenem 

zaporedju zadnjih besed. 

12. VIDNI SPOMIN Kratkotrajni vidni spomin  

Odgovorni list, pisalo, list za reševanje, 

list za prekrivanje, rešitve, PPT – vidni 

spomin. 

Opis naloge 

S pomočjo predstavitve na drsnicah otroku pokažemo za nekaj sekund določen simbol oz. zaporedje 

simbolov. Zapomniti si mora simbol oz. simbole in v nizu simbolov obkrožiti tistega oz. tiste, ki ga/jih je 

videl. Težavnost se stopnjuje s številom prikazanih simbolov (od enega do treh) in z dolžino niza simbolov, 
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med katerimi izbira. Za vsako dolžino prikazanega zaporedja sta po dva primera. Nizi simbolov, med 

katerimi izbira, so dolgi od treh do šest simbolov (en primer s tremi in štirimi nizi ter dva primera s petimi 

in šestimi nizi simbolov). Otroku sproti odkrivamo samo po eno vrstico z nizi simbolov, v kateri išče 

prikazane simbole. Vseh nalog je 6. 

Način zapisovanja odgovorov 

Če otrok najde v seriji simbolov vse simbole, ki jih je pred tem videl, dobi 1 točko, 2 točki oz. 3 točke 

(glede na število prikazanih simbolov).  Delno pravilno obkrožene simbole, nepravilno obkrožene ali če 

otrok nič ne obkroži, točkujemo z 0 točkami.  

13. VIDNO-PROSTORSKI 

SPOMIN 

Kratkotrajni  

vidno-prostorski spomin 

Odgovorni list, pisalo, PPT – vidno-

prostorski spomin, svinčnik, list za 

reševanje, rešitve, škarje 

Opis naloge 

Otroku povemo zgodbo, da mačka lovi miš, zato se miš skriva po luknjah. S pomočjo računalniške 

predstavitve pokažemo, kako potuje miška. Zapomniti si mora smer njene poti in nato na listu v 

ustreznem zaporedju povezati luknje (s pomočjo puščic označi pot oz. naredi piko, če ostane miš samo v 

eni luknji). List za reševanje je sestavljen iz osmih kvadratov, ki imajo devet lukenj, razporejenih v tri 

vrstice oz. tri stolpce. Predhodno razrežemo list za reševanje na posamezne dele – primer in 8 nalog. 

Težavnost nalog se stopnjuje z dolžino poti, ki jo prepotuje miška. Najprej naredi pot samo do ene točke, 

v osmem preizkusu pa prepotuje do štirih točk. Za vsako stopnjo težavnosti sta na voljo dve nalogi. 

Način zapisovanja odgovorov 

Ko otrok nariše v celoti pravilno pot, dobi 1 točko, 2 točki, 3 oz. 4 točke. Delno ustrezno narisano pot, 

neustrezno narisano pot ali če nič ne nariše, točkujemo z 0 točkami. 

14. HITRO POIMENOVANJE 
Hitro  avtomatizirano  

poimenovanje  

Odgovorni list, pisalo, štoparica, 

predloga s slikami predmetov 

Opis naloge 

Otrok mora v množici petih različnih narisanih predmetov (miza, knjiga, stol, skodelica in ključ), ki so v 

različnem zaporedju razporejeni v 6 vrstic (vseh predmetov, ki se večkrat ponovijo, je 30), čim hitreje in 

čim bolj natančno po vrsti poimenovati vse predmete. Med tem merimo čas (zapišemo v sekundah). 

Način zapisovanja odgovorov 

Ko otrok konča z imenovanjem vseh predmetov, ustavimo štoparico in v tabelo zapišemo čas reševanja v 

sekundah. V tabelo zapišemo število napačno poimenovanih predmetov. 

15. PRIKLIC BESED 

Priklic besed na:  

– določen fonem,  

– določeno 

nadpomenko. 

Odgovorni list, štoparica, pisalo 

Opis naloge 

Sestavljena je iz dveh delov: 

1. del: Otrok ima 1 minuto časa, da našteje čim več besed, ki se začnejo na glas P. Povemo mu primer, 

npr., na glas t se začne torta, torba, trgovina … Povemo mu, da ne sme naštevati imen oseb, kot je npr. 
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Tanja. 

2. del: V drugem delu pa mora v 1 minuti našteti čim več vrst hrane. Otroku ponudimo primer klobasa in 

ga spodbudimo k naštevanju hrane, ki jo še pozna.  

Način zapisovanja odgovorov 

1. del: Otrok ima 1 minuto časa za naštevanje besed. Zapišemo vsako besedo, ki jo našteje.  

Vsako besedo na glas P točkujemo z 1 točko, besedo na drug glas točkujemo z 0 točkami. Prav tako 

točkujemo z 0 točkami imena oseb. 

2. del: Otrok ima 1 minuto časa za naštevanje hrane. Zapišemo vsako besedo, ki jo našteje. Vsako besedo, 

ki pomeni hrano, točkujemo z 1 točko. Besedo, ki ne označuje hrane, točkujemo z 0 točkami. 

16. OSNOVNO BESEDIŠČE IN 

RAZUMEVANJE 

Obseg besedišča in 

razumevanje  

Odgovorni list, pisalo, PPT – osnovno 

besedišče in razumevanje 

Opis preizkusa 

S pomočjo predstavitve na drsnicah pokažemo otroku različne slike. Pri vsaki predstavitvi mu glasno 

povemo poved (npr. ženska s svetlimi lasmi, ki ne teče). Otrok mora izmed štirih slik izbrati sliko, ki 

ustreza slišani povedi. Preizkus vsebuje 10 povedi. 

Način zapisovanja odgovorov 

Če otrok pokaže na sliko, ki ustreza povedani povedi, točkujemo z 1 točko. Če  pokaže sliko, ki ni ustrezna 

ali če nič ne pokaže, točkujemo z 0 točkami.  

 
 

3.4.2.2 Test zgodnjih bralnih zmožnosti  

 

Test zgodnjih bralnih zmožnosti (Jurišić, 2001) je namenjen otrokom, starim od 5 do 6 let. S. 

Pečjak (2010) meni, da je primeren za preverjanje zgodnjih bralnih zmožnosti pri otrocih pred 

vstopom v šolo (od četrtega leta dalje) in tudi za učence prvega vzgojno-izobraževalnega 

obdobja osnovne šole. Test obsega 20 nalog, ki preverjajo naslednje zmožnosti: hitrost branja, 

začetno branje z dekodiranjem, spoznavanje s črkami, pojmovanje tiska, poznavanje tiska iz 

širšega in ožjega okolja. Vsaka od nalog je vredna eno točko, le pri zadnji nalogi, ki preverja 

hitrost branja, je mogoče doseči 4 točke. Skupaj lahko torej otrok doseže 23 točk. V tabeli 5 

so na kratko opisane naloge po posameznih stopnjah porajajoče se pismenosti.  
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Tabela 5: Opis Testa zgodnjih bralnih zmožnosti 

Zmožnost, ki jo 

preverjamo 

Opis nalog 

Prepoznavanje tiska 

iz ožjega okolja 

Otrok mora prepoznati logotip igrače in logotip sladkarije (6. naloga) ter 

logotip lego kock (1. naloga). Vsaka naloga je vredna 1 točko, skupno 

torej lahko doseže 2 točki. 

Prepoznavanje tiska 

iz širšega okolja 

Otrok mora prepoznati napis TRGOVINA (3. naloga) in prepoznati 

oziroma ločiti črke od drugih grafičnih simbolov (2. naloga). Vsaka naloga 

je vredna 1 točko, skupno torej lahko doseže 2 točki. 

Pojmovanje tiska Otrok nam pokaže smer branja (4. naloga), pokaže, kje je začetek in kje 

konec zgodbe (8. naloga), pove, da je na pisemski ovojnici napisan naslov 

(7. naloga) in poišče enake besede v besedilu (10. naloga). Vsaka naloga je 

vredna 1 točko, skupno torej lahko doseže 4 točke. 

Poznavanje črk Otrok mora poimenovati črke (5. naloga in 16. naloga), prepoznati besede 

(9. naloga), med tremi tiskanimi besedami prepoznati besedo, ki je na sliki 

(11. naloga), in prepoznati besedo (tisk) iz okolja (12. naloga). Vsaka 

naloga je vredna 1 točko, skupno torej lahko doseže 5 točk. 

Začetno branje z 

dekodiranjem 

Pri otroku preverjamo branje krajših povedi z razumevanjem (19. naloga), 

branje krajših besed brez slike (18. naloga), prirejanje besed k sliki (13. 

naloga), reševanje rebusov (17. naloga), prirejanje besed k sliki (14. 

naloga) in prepoznavanje besede med tremi podobnimi besedami (15. 

naloga). Vsaka naloga je vredna 1 točko, skupno torej lahko doseže 6 točk. 

Hitrost branja Otrok mora čim hitreje prebrati besede, zapisane z velikimi tiskanimi 

črkami, ki poimenujejo barve in števila (20. naloga). Besede so zapisane v 

petih vrsticah, vsaka vrstica ima štiri besede, torej je skupno 20 besed. Pri 

tej nalogi otrok doseže število točk, ki ustreza številu prebranih besed v 

desetih sekundah. Če je besed več kot 4, dobi 4 točke.  
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3.4.3 Spremenljivke 
 

Neodvisne: 

– spol, 

– starost (4 starostne skupine: 5,0–5,5; 5,6–6,0; 6,1–6,5 in 6,6–7,0). 

 

Kriterijska spremenljivka: 

Glede na rezultat na Testu zgodnjih bralnih zmožnosti smo otroke razdelili v dve skupini, in 

sicer:  

– skupino otrok brez tveganja za nastanek težav na področju branja; 

– skupino otrok s tveganjem za nastanek težav na področju branja, ki so na Testu 

zgodnjih bralnih zmožnosti dosegli za več kot en standardni odklon nižji rezultat od 

povprečnega rezultata v svoji starostni skupini.  

 

Odvisne:  

Celoten vzorec otrok smo opazovali po spremenljivkah, katerih vrednosti smo pridobili z 

uporabo Preizkusa predbralnih zmožnosti in Testa zgodnjih bralnih zmožnosti.  

 

Tabela 6: Opis spremenljivk 

Ime spremenljivke Okrajšava Opis merjenja 
Vrednost 

spremenljivke 

PREIZKUS PREDBRALNIH ZMOŽNOSTI 

Prepoznavanje  rim PRERIM število točk, doseženih pri nalogi rime od 0 do 10 točk 

Sinteza zlogov SINZLOG 
število točk, doseženih pri nalogi 

združevanje zlogov 
od 0 do 10 točk 

Analiza zlogov ANALZLOG 
število točk, doseženih pri nalogi 

zlogovanje 
od 0 do 10 točk 

Prepoznavanje prvega 

glasu 
PREPGLAS 

število točk, doseženih pri nalogi prvi 

glas 
od 0 do 10 točk 

Fonemska diskriminacija FONDIS 
število točk, doseženih pri nalogi 

fonemska diskriminacija 
od 0 do 10 točk 

Glasovna analiza GLASANAL 
število točk, doseženih pri nalogi 

glaskovanje 
od 0 do 10 točk 

Odstranitev glasu ali zloga 

besedi brez pomena 
ODGLAZLO 

število točk, doseženih pri nalogi 

odstranitev dela nebesede 
od 0 do 10 točk 

Odstranitev glasu besedi ODGLAS število točk, doseženih pri besedah brez od 0 do 6 točk 
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brez pomena pomena, ki jim je treba odstraniti glas 

Odstranitev zloga besedi 

brez pomena 
ODZLOG 

število točk, doseženih pri besedah brez 

pomena, ki jim je treba odstraniti zlog 
od 0 do 4 točk 

Vidno razlikovanje 

simbolov – hitrost 
VIDRAZH 

število pregledanih simbolov v eni 

minuti 

od 0 do neskončno 

simbolov 

Vidno razlikovanje 

simbolov – natančnost 
VIDRAZN 

število ustrezno rešenih vrstic 

(vsaka ustrezno pregledana vrstica se 

ovrednoti z eno točko) 

od 0 do 7 točk 

Kratkotrajni slušni 

spomin ob vidni opori 
KSLSP 

število točk, doseženih pri nalogi 

verbalni spomin 
od 0 do 6 točk 

Kratkotrajni slušni 

spomin – števke 
KSLSPŠT 

število točk, doseženih pri nalogi slušni 

spomin zaporedij števk 
od 0 do 10 točk 

Kratkotrajni slušni 

spomin – povedi 
KSLSPPOV 

število točk, doseženih pri nalogi 

delovni spomin 
od 0 do 10 

Kratkotrajni vidni spomin KVIDSP 
število točk, doseženih pri nalogi vidni 

spomin 
od 0 do 12 točk 

Kratkotrajni 

vidno-prostorski spomin 
KVIDPRSP 

število točk, doseženih pri nalogi 

vidno-prostorski spomin 
od 0 do 20 točk 

Hitro avtomatizirano  

poimenovanje 
HAPOIM čas poimenovanja predmetov 

neomejeno (čas je 

merjen v sekundah) 

Priklic besed na določen 

fonem 
PRIKBF 

število ustrezno naštetih besed v eni 

minuti (vsaka beseda se ovrednoti z eno 

točko) 

od 0 do neskončno 

točk 

Priklic besed na določeno 

nadpomenko 
PRIKBN 

število ustrezno naštetih besed v eni 

minuti (vsaka beseda se ovrednoti z eno 

točko) 

od 0 do neskončno 

točk 

Obseg besedišča in 

razumevanje 
OBSEGBR 

število točk, doseženih pri nalogi 

osnovno besedišče in razumevanje 
od 0 do 10 točk 

 

TEST ZGODNJIH BRALNIH ZMOŽNOSTI 

Celoten Test zgodnjih 

bralnih zmožnosti 
TZBZ 

število točk, doseženih na Testu 

zgodnjih bralnih zmožnosti 
od 0 do 23 točk 

Prepoznavanje tiska iz 

ožjega okolja 
PTOO 

število točk, doseženih pri dveh 

nalogah 
od 0 do 2 točk 

Prepoznavanje tiska iz 

širšega okolja 
PTŠO 

število točk, doseženih pri dveh 

nalogah 
od 0 do 2 točk 

Pojmovanje tiska PT 
število točk, doseženih pri štirih 

nalogah 
od 0 do 4 točk 
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Poznavanje črk PČ 
število točk, doseženih pri petih 

nalogah 
od 0 do 5  točk 

Začetno branje z 

dekodiranjem 
ZBD 

število točk, doseženih pri šestih 

nalogah 
od 0 do 6 točk 

Hitrost branja HB 
število prebranih besed v 10 sekundah 

(če je besed več kot 4, dobi 4 točke) 
od 0 do 4 točk 

 

3.4.4 Postopek pridobivanja podatkov 
 

Podatke za raziskavo smo zbirali od januarja do maja leta 2014 ter od februarja do maja leta 

2015 v različnih vrtcih in osnovnih šolah. Najprej smo ravnatelje seznanili z raziskavo in jih 

prosili za dovoljenje za izvajanje raziskave na njihovih šolah oz. vrtcih. Ko smo pridobili 

dovoljenja, smo v sodelovanju s šolskimi svetovalnimi delavci razdelili soglasja učiteljem oz. 

vzgojiteljem, ki so jih posredovali staršem otrok. V vzorec smo vključili otroke, stare od 5 do 

7 let, katerih starši so soglašali s sodelovanjem v raziskavi.  

Vsa testiranja otrok so potekala individualno in v dveh delih (v različnih dneh); obakrat po 

približno 25 minut. Testiranja so bila poenotena z navodili, po katerih so preizkusi potekali. 

Vsa testiranja otrok je osebno opravila avtorica doktorske disertacije.  

 

3.4.5 Postopek obdelave podatkov 
 

Podatke smo obdelali s pomočjo statističnega programa SPSS za osebne računalnike, različica 

22. Pri statističnem sklepanju smo upoštevali stopnjo tveganja 0,01 in 0,05. Rezultate smo 

predstavili opisno, tabelarno in grafično. 

 
 Uporabili smo naslednje statistične metode:  

– deskriptivno statistiko za opis vzorca, prikaz podatkov (aritmetična sredina, standardni 

odklon, minimalna vrednost, maksimalna vrednost, percentili); 

– Kolmogorov-Smirnov test za testiranje normalnosti distribucije; 

– frekvenčno analizo za posamezne spremenljivke Preizkusa predbralnih zmožnosti in 

Testa zgodnjih bralnih zmožnosti; 

– koeficient Cronbach alfa za izračun zanesljivosti preizkusa; 
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– regresijsko analizo za ugotavljanje, katere naloge predbralnih zmožnosti najbolje 

napovedujejo bralne težave; 

– analizo variance (ANOVA, F-test) za izračun statistično pomembnih razlik med 

odvisnimi spremenljivkami; 

– faktorsko analizo za ugotavljanje latentne strukture vseh manifestnih spremenljivk 

Preizkusa predbralnih zmožnosti; 

– klaster analizo za identifikacijo skupin otrok s podobno razvitimi zmožnostmi; 

– diskriminativno analizo za ugotavljanje, katere spremenljivke Preizkusa predbralnih 

zmožnosti najbolje ločujejo skupino otrok s tveganjem za bralne težave od skupine 

otrok brez tveganja; 

– izračun norm za vsako nalogo predbralnih zmožnosti v  Guilfordovih C-vrednostih, ki 

smo jih prevedli v stanine vrednosti.  

 

 

3.5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

3.5.1 Osnovna opisna statistika 
 
 
3.5.1.1 Opisna statistika celotnega vzorca otrok 

 

V tabeli 7 so prikazani parametri deskriptivne statistike spremenljivk Preizkusa predbralnih 

zmožnosti in Testa zgodnjih bralnih zmožnosti za celoten vzorec otrok. Izračunani so 

aritmetična sredina (M), standardni odklon (SD), razpon rezultatov za posamezne 

spremenljivke minimalna (MIN) in maksimalna (MAKS) vrednost ter percentilne vrednosti 

(5., 10., 25., 50., 75., 90. in 95. percentil). 

 
Tabela 7: Parametri deskriptivne statistike za celoten vzorec (starost od 5 do 7 let) 

Spremenljivka N M SD MIN MAX 5º 10º 25º 50º 75º 90º 95º 

Preizkus 
predbralnih 
zmožnosti 

            

PRERIM 307 8,32 2,46 0,00 10,00 3,00 4,00 8,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

SINZLOG 307 9,67 0,97 2,00 10,00 8,00 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
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ANALZLOG 307 8,73 2,13 0,00 10,00 4,00 5,80 8,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

PREPGLAS 307 7,85 2,51 0,00 10,00 3,00 4,00 6,00 9,00 10,00 10,00 10,00 

FONDIS 307 9,20 1,24 0,00 10,00 7,00 8,00 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

GLASANAL 307 5,93 4,30 0,00 10,00 0,00 0,00 1,00 8,00 10,00 10,00 10,00 

ODGLAZLO 307 2,57 3,11 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 1,00 5,00 8,00 8,60 

ODGLAS 307 1,65 2,03 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 5,00 6,00 

ODZLOG 307 0,90 1,26 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 3,00 4,00 

VIDRAZH 307 63,44 24,15 0,00 179,87 32,68 37,27 47,07 57,91 77,48 93,31 109,48 

VIDRAZN 307 4,10 2,55 0,00 7,00 0,00 0,00 2,00 5,00 6,00 7,00 7,00 

KSLSP 307 4,43 1,96 0,00 6,00 1,00 1,00 3,000 6,00 6,00 6,00 6,00 

KSLSPŠT 307 7,08 2,39 0,00 10,00 3,00 4,80 5,00 7,00 10,00 10,00 10,00 

KSLSPPOV 307 1,76 2,26 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 5,00 7,00 

KVIDSP 307 6,70 3,18 0,00 12,00 2,00 2,80 4,00 6,00 9,00 12,00 12,00 

KVIDPRSP 307 8,95 4,98 0,00 20,00 2,00 3,00 4,00 9,00 12,00 16,00 18,00 

HAPOIM 307 44,46 11,71 21,70 92,70 29,50 32,16 36,80 42,30 48,70 59,54 67,84 

PRIKBF 307 2,90 2,80 0,00 16,00 0,00 0,00 1,00 2,00 5,00 7,00 8,00 

PRIKBN 307 9,00 3,51 0,00 21,00 4,00 5,00 7,00 9,00 11,00 14,00 16,00 

OBSEGBR 307 7,63 1,55 1,00 10,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 9,00 10,00 

Test zgodnjih 
bralnih zmožnosti 

            

TZBZ 307 14,31 5,88 2,00 23,00 5,40 6,00 9,00 14,00 20,00 22,00 23,00 

PTOO 307 1,79 0,50 0,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,000 2,00 2,00 2,00 

PTŠO 307 1,88 0,35 0,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

PT 307 3,27 0,80 1,00 4,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 

PČ 307 3,22 1,83 0,00 5,00 0,00 0,00 2,00 4,00 5,00 5,00 5,00 

ZBD 307 3,28 2,26 0,00 6,00 0,00 0,00 1,00 3,00 6,00 6,00 6,00 

HB 307 0,89 1,48 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 4,00 4,00 

 
 
Zaradi lažje interpretacije dobljenih podatkov podajamo primerjavo rezultatov opisne 

statistike posameznih spremenljivk ločeno za Preizkus predbralnih zmožnosti in Test zgodnjih 

bralnih zmožnosti. 

Pri spremenljivkah prepoznavanje rim (PRERIM), analiza zlogov (ANALZLOG), 

prepoznavanje prvega glasu (PREPGLAS), fonemska diskriminacija (FONDIS), glasovna 

analiza (GLASANAL), odstranitev glasu ali zloga iz besede brez pomena (ODGLAZLO), 

kratkotrajni slušni spomin – števke (KSLSPŠT) in kratkotrajni slušni spomin – povedi 

(KSLSPPOV) se število doseženih točk giblje od 0 do 10. Izjema sta spremenljivki sinteza 

zlogov (SINZLOG), kjer je minimalni rezultat 2 točki, ter obseg besedišča in razumevanje 
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besed (OBSEGBR), kjer je razpon rezultatov od 1 do 10 točk. Pri spremenljivki kratkotrajni 

slušni spomin ob vidni opori (KSLSP) se število doseženih točk giblje med 0 in 6. 

Spremenljivka kratkotrajni vidni spomin (KVIDSP) ima razpon rezultatov od 0 do 12 točk. 

Pri spremenljivki kratkotrajni vidno-prostorski spomin (KVIDPRSP) se število doseženih 

točk giblje med 0 in 20. Pri spremenljivkah priklic besed na določen fonem (PRIKBF) in 

priklic besed na določeno nadpomenko (PRIKBN) predstavlja rezultat število ustrezno 

naštetih besed. Pri prvi spremenljivki je razpon rezultatov med 0 in 16 točk, pri drugi pa med 

0 in 21 točk. Spremenljivka vidno razlikovanje – natančnost (VIDRAZN) ima razpon 

rezultatov med 0 in 7, kar predstavlja število ustrezno pregledanih vrstic. Spremenljivka vidno 

razlikovanje – hitrost (VIDRAZH) ima razpon rezultatov od 0 do 180, kar predstavlja število 

pregledanih simbolov v eni minuti. Pri spremenljivki hitro avtomatizirano poimenovanje 

(HAPOIM) je treba upoštevati, da višja vrednost pomeni slabši rezultat (daljši čas 

poimenovanja predmetov). Tako je najhitrejši poimenoval vseh 30 predmetov v 22 sekundah, 

najpočasnejši pa je potreboval 93 sekund. 

Iz tabele 7 je razvidno, da so otroci na Preizkusu predbralnih zmožnosti najbolje združevali 

zloge v besede (povprečni rezultat je 9,7 točk od 10) in razlikovali slušno podobne besede 

(povprečni rezultat je 9,2 od 10). Pri obeh nalogah se večina rezultatov otrok giblje okrog 

srednje vrednosti, kajti pri spremenljivki sinteza zlogov znaša vrednost standardne deviacije 

1,0, pri spremenljivki fonemska diskriminacija pa je standardna deviacija 1,2.  

Če pogledamo percentile, lahko ugotovimo, da je pri spremenljivki sinteza zlogov kar 75 % 

otrok, starih od 5 do 7 let, doseglo vse točke. Pri spremenljivki fonemska diskriminacija je 50 

% otrok doseglo vse točke. Prav tako je kar polovica otrok dosegla vse točke pri 

spremenljivkah prepoznavanje rim in analiza zlogov. Najslabše so otroci reševali nalogo 

delovnega spomina (povprečni rezultat pri spremenljivki kratkotrajni slušni spomin za povedi 

je 1,8 točke od 10), ki je od njih zahteval ponovitev zadnjih besed od dveh do treh sklopov 

povedi, ter nalogo odstranitev dela besede brez pomena (povprečni rezultat je 2,6 točke od 

10), kjer je otrok moral odstraniti izmišljeni besedi glas oz. zlog. Pri spremenljivki 

kratkotrajni slušni spomin za povedi je kar polovica otrok dosegla 0 točk, le 5 % otrok je 

doseglo 7 točk ali več od desetih.  

 
Pri spremenljivki TZBZ, ki predstavlja dosežek otrok na celotnem Testu zgodnjih bralnih 

zmožnosti, so otroci povprečno dosegli 14,3 točke, število točk se je gibalo od 2 do 23. Pri 

spremenljivkah prepoznavanje tiska iz ožjega okolja (PTOO) in prepoznavanje tiska iz širšega 

okolja (PTŠO) je bilo mogoče doseči 2 točki, kar je uspelo kar 75 % otrokom, starih od 5 do 7 
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let. Spremenljivka pojmovanje tiska (PT) ima razpon rezultatov od 1 točke do 4 točke, 

povprečni rezultat pa je 3,3 točke. Spremenljivka poznavanje črk (PČ) ima razpon rezultatov 

od 0 do 5 točk, povprečni rezultat je 3,2 točke. Pri spremenljivki začetno branje z 

dekodiranjem (ZBZD) se je število točk gibalo od 0 do 6, vse točke je doseglo 25 % otrok. Pri 

spremenljivki hitrost branja (HB) predstavlja rezultat število prebranih besed v 10 sekundah, 

če je prebranih besed več kot 4, otrok dobi 4 točke. Povprečno število prebranih besed v 10 

sekundah je 0,9. Polovica otrok je dosegla 0 točk, 4 besede ali več besed pa je prebralo 10 % 

otrok.  

Ker je primerjava med rezultati opisne statistike posameznih spremenljivk celotnega vzorca 

otrok manj natančna, jo v nadaljevanju podajamo po posamezni starostni skupini otrok. Za 

posamezno spremenljivko so navedene meje percenetilnih vrednosti, ki jih uporabimo za 

boljši prikaz opazovanega pojava. S pomočjo grafičnega prikaza (slika 8) prikazujemo razlike 

v povprečnih vrednostih pri posameznih spremenljivkah glede na štiri starostne skupine otrok. 

Aritmetično sredino pri spremenljivkah smo izrazili v odstotkih, kjer maksimalno število 

doseženih točk predstavlja 100 %. 
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Slika 8: Grafičen prikaz aritmetičnih sredin za neodvisne spremenljivke glede na starost
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3.5.1.2 Opisna statistika vzorca otrok, starih od 5,0 do 5,5 leta 

 

Tabela 8: Parametri deskriptivne statistike za otroke, stare od 5,0 do 5,5 leta 

Spremenljivka N M SD MIN MAX 5º 10º 25º 50º 75º 90º 95º 

Preizkus 
predbralnih 
zmožnosti 

            

PRERIM 58 7,38 2,94 0,00 10,00 1,95 2,00 5,00 8,50 10,00 10,00 10,00 

SINZLOG 58 9,71 0,82 5,00 10,00 8,00 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

ANALZLOG 58 8,59 1,96 3,00 10,00 4,00 4,90 8,00 9,00 10,00 10,00 10,00 

PREPGLAS 58 6,29 2,80 1,00 10,00 1,00 2,00 4,00 6,00 9,00 10,00 10,00 

FONDIS 58 8,66 1,65 0,00 10,00 5,95 7,00 8,00 9,00 10,00 10,00 10,00 

GLASANAL 58 3,00 4,07 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 10,00 10,00 

ODGLAZLO 58 0,81 1,82 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 4,00 5,05 

ODGLAS 58 0,47 1,13 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 3,05 

ODZLOG 58 0,34 0,83 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 3,00 

VIDRAZH 58 61,43 25,18 32,10 179,87 32,51 37,02 46,50 55,07 70,48 92,42 111,98 

VIDRAZN 58 2,60 2,50 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 2,00 5,00 6,10 7,00 

KSLSP 58 3,67 2,16 1,00 6,00 1,00 1,00 1,00 3,00 6,00 6,00 6,00 

KSLSPŠT 58 7,07 2,55 1,00 10,00 2,95 3,00 5,00 7,00 10,00 10,00 10,00 

KSLSPPOV 58 0,59 1,24 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,20 4,00 

KVIDSP 58 5,53 2,86 0,00 12,00 1,00 1,90 4,00 5,00 7,50 9,10 10,05 

KVIDPRSP 58 7,38 4,77 0,00 20,00 0,95 2,00 4,00 6,50 12,00 14,00 16,00 

HAPOIM 58 45,83 10,63 28,90 71,40 29,78 33,87 38,63 42,15 51,40 64,30 70,15 

PRIKBF 58 1,22 1,53 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 4,00 4,00 

PRIKBN 58 7,98 3,30 1,00 19,00 2,00 4,00 6,00 7,50 10,00 12,00 14,05 

OBSEGBR 58 7,05 1,65 1,00 10,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 

Test zgodnjih 
bralnih 
zmožnosti 

            

TZBZ 58 9,79 4,46 2,00 23,00 3,90 5,00 6,00 9,00 12,00 17,10 20,00 

PTOO 58 1,53 0,73 0,00 2,00 0,00 0,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

PTŠO 58 1,66 0,51 0,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

PT 58 2,78 0,86 1,00 4,00 1,00 1,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 

PČ 58 1,91 1,61 0,00 5,00 0,00 0,00 ,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

ZBD 58 1,71 1,78 0,00 6,00 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 5,00 6,00 

HB 58 0,19 0,69 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 2,00 

 

V tabeli 8 so prikazane ocene osnovnih parametrov za otroke v starosti od 5,0 do 5,5 leta. 

Najmlajša skupina otrok je bila najuspešnejša pri spremenljivki sinteza zlogov (SINZLOG),  

kar 75 % otrok je doseglo vse točke. Pri spremenljivkah prepoznavanje rim (PRERIM), 

analiza zlogov (ANALZLOG), fonemska diskriminacija (FONDIS), kratkotrajni slušni 
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spomin ob vidni opori (KSLSP), kratkotrajni slušni spomin – števke (KSLSPŠT) je 25 % 

otrok doseglo vse točke. Najslabše so otroci reševali preizkus delovnega spomina 

(spremenljivka kratkotrajni slušni spomin za povedi – KSLSPPOV), ki je od otrok zahteval 

ponovitev zadnjih besed od dveh do treh sklopov povedi. Ta preizkus nihče izmed otrok, 

starih od 5,0 do 5,5 leta, ni rešil v celoti, povprečni rezultat pa je 0,6 točke od 10. Pri tej 

spremenljivki kar 75 % otrok ni doseglo nobene točke. Spremenljivka odstranitev glasu ali 

zloga (ODGLAZLO) ima povprečni rezultat 0,8 od 10 točk, spremenljivka glasovna analiza 

(GLASANAL) pa ima povprečni rezultat 3,0 točke od 10. Pri obeh spremenljivkah 50 % 

otrok, starih od 5,0 do 5,5 leta, ni doseglo nobene točke. Pri vidnem razlikovanju – natančnost 

(VIDRAZN) in priklicu besed na določen fonem (PRIKBF) 25 % otrok ni doseglo nobene 

točke. V povprečju so otroci ustrezno pregledali 2,6 vrstice od sedmih ter našteli 1,5 besede 

na določen fonem in približno 8 besed na določeno nadpomenko (spremenljivka PRIKBN). V 

celotnem testu zgodnjih bralnih zmožnosti (TZBZ) so v povprečju dosegli 9,8 točke od 23. 

Najmanj točk so dosegli pri hitrosti branja (HB), kjer 75 % otrok ni doseglo nobene točke. Pri 

poimenovanju črk (PČ) 25 % otrok ni doseglo nobene točke.  

 

3.5.1.3 Opisna statistika vzorca otrok, starih od 5,6 do 6,0 leta 

 

Tabela 9: Parametri deskriptivne statistike za otroke, stare od 5,6 do 6,0 leta 

Spremenljivka N M SD MIN MAX 5º 10º 25º 50º 75º 90º 95º 

Preizkus 
predbralnih 
zmožnosti 

            

PRERIM 78 7,87 2,75 1,00 10,00 2,00 3,00 6,00 9,00 10,00 10,00 10,00 

SINZLOG 78 9,47 1,21 2,00 10,00 7,00 8,00 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

ANALZLOG 78 8,86 1,87 0,00 10,00 4,00 6,00 8,75 10,00 10,00 10,00 10,00 

PREPGLAS 78 7,23 2,59 0,00 10,00 2,00 3,00 6,00 8,00 10,00 10,00 10,00 

FONDIS 78 9,01 1,37 4,00 10,00 5,95 7,00 9,00 9,00 10,00 10,00 10,00 

GLASANAL 78 4,42 4,40 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 2,50 10,00 10,00 10,00 

ODGLAZLO 78 1,32 2,32 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 6,00 7,05 

ODGLAS 78 0,80 1,49 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3,10 5,00 

ODZLOG 78 0,51 0,98 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,10 3,00 

VIDRAZH 78 58,34 23,90 21,08 129,19 28,76 32,88 39,44 54,16 71,56 89,06 112,33 

VIDRAZN 78 3,73 2,53 0,00 7,00 0,00 0,00 1,00 4,00 6,00 7,00 7,00 

KSLSP 78 3,69 2,05 1,00 6,00 1,00 1,00 1,00 3,00 6,00 6,00 6,00 

KSLSPŠT 78 6,37 2,37 0,00 10,00 3,00 3,90 5,00 5,00 8,00 10,00 10,00 
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KSLSPPOV 78 1,35 2,08 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 4,00 7,00 

KVIDSP 78 6,06 3,18 1,00 12,00 2,00 2,00 4,00 6,00 9,00 12,00 12,00 

KVIDPRSP 78 6,86 4,60 1,00 20,00 1,00 2,00 4,00 6,00 9,00 14,00 16,10 

HAPOIM 78 49,33 13,96 29,10 92,00 32,29 33,37 39,98 46,05 54,15 75,91 80,88 

PRIKBF 78 2,03 2,44 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00 2,00 3,00 5,00 5,15 

PRIKBN 78 8,95 3,83 0,00 18,00 3,00 4,90 6,00 9,00 10,00 15,00 17,00 

OBSEGBR 78 7,12 1,56 3,00 10,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 

Test zgodnjih 
bralnih zmožnosti 

            

TZBZ 78 11,44 5,14 3,00 23,00 3,95 5,00 7,00 11,00 15,00 19,00 22,05 

PTOO 78,00 1,83 0,41 0,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

PTŠO 78,00 1,86 0,39 0,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

PT 78,00 2,99 0,76 1,00 4,00 2,00 2,00 2,75 3,00 4,00 4,00 4,00 

PČ 78,00 2,28 1,89 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 2,50 4,00 5,00 5,00 

ZBD 78,00 2,19 1,97 0,00 6,00 0,00 0,00 1,00 1,00 3,25 6,00 6,00 

HB 78,00 0,36 1,01 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 4,00 

 

Tabela 9 prikazuje osnovne parametre za skupino otrok, starih od 5,6 do 6,0 leta. Ta starostna 

skupina otrok je na Preizkusu predbralnih zmožnosti dosegla najvišji rezultat pri 

spremenljivkah sinteza in analiza zlogov (SINZLOG in ANALZLOG), kar 50 % otrok je 

doseglo vse točke. Pri spremenljivkah prepoznavanje rim (PRERIM), fonemska 

diskriminacija (FONDIS), glasovna analiza (GLASANAL) in kratkotrajni slušni spomin ob 

vidni opori (KSLSP) je 25 % otrok doseglo vse točke. Najnižji rezultat so dosegli pri 

spremenljivki kratkotrajni slušni spomin za povedi (KSLSPPOV) in spremenljivki odstranitev 

glasu ali zloga (ODGLAZLO). Pri obeh spremenljivkah so otroci v povprečju dosegli 1,4 

točke od 10, 0 točke pa je doseglo kar 50 % otrok. Če primerjamo z najmlajšo skupino otrok, 

so bili pol leta starejši otroci pri obeh nalogah uspešnejši. Pri obeh spremenljivkah je 95. 

percentil starejše skupine otrok 7 točk, najmlajša skupina otrok ima pri spremenljivki 

odstranitev glasu ali zloga 95. pecentil 5 točk, pri spremenljivki kratkotrajni slušni spomin za 

povedi pa 4 točke. Pri celotnem Testu zgodnjih bralnih zmožnosti (TZBZ) so v povprečju 

dosegli 11,4 točke od 23 točk. Podobno kot najmlajša skupina otrok so tudi otroci, stari od 5,6 

do 6,0 leta, najmanj točk dosegli pri hitrosti branja (HB), kjer 75 % otrok ni doseglo nobene 

točke.  
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3.5.1.4 Opisna statistika vzorca otrok, starih od 6,1 do 6,5 leta 

 

Tabela 10: Parametri deskriptivne statistike za otroke, stare od 6,1 do 6,5 leta 

Spremenljivka N M SD MIN MAX 5º 10º 25º 50º 75º 90º 95º 

Preizkus predbralnih 
zmožnosti 

            

PRERIM 85 8,58 1,98 2,00 10,00 3,30 5,00 8,00 9,00 10,00 10,00 10,00 

SINZLOG 85 9,82 0,52 7,00 10,00 9,00 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

ANALZLOG 85 8,81 1,92 2,00 10,00 4,00 5,60 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

PREPGLAS 85 8,13 2,10 3,00 10,00 3,30 4,60 7,00 9,00 10,00 10,00 10,00 

FONDIS 85 9,33 1,00 6,00 10,00 7,00 8,00 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

GLASANAL 85 6,49 3,85 0,00 10,00 0,00 0,00 2,00 8,00 10,00 10,00 10,00 

ODGLAZLO 85 2,78 3,10 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 2,00 5,00 8,00 8,00 

ODGLAS 85 1,84 2,11 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3,50 5,00 6,00 

ODZLOG 85 0,94 1,24 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 3,00 4,00 

VIDRAZH 85 65,45 24,93 0,00 154,60 29,79 40,90 50,13 62,18 78,10 94,68 106,76 

VIDRAZN 85 4,13 2,39 0,00 7,00 0,00 0,00 2,00 5,00 6,00 7,00 7,00 

KSLSP 85 4,79 1,74 1,00 6,00 1,00 2,20 3,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

KSLSPŠT 85 7,26 2,53 0,00 10,00 3,00 4,60 5,00 7,00 10,00 10,00 10,00 

KSLSPPOV 85 1,94 2,29 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 2,00 4,00 7,00 7,00 

KVIDSP 85 7,31 2,75 2,00 12,00 3,30 4,00 6,00 6,00 9,00 12,00 12,00 

KVIDPRSP 85 9,72 4,97 2,00 20,00 3,00 4,00 6,00 9,00 13,00 16,40 20,00 

HAPOIM 85 43,98 11,52 25,80 92,70 28,87 30,50 35,55 42,35 48,60 57,30 67,70 

PRIKBF 85 3,08 2,85 0,00 13,00 0,00 0,00 1,00 2,00 5,00 7,00 8,70 

PRIKBN 85 9,28 3,32 3,00 20,00 4,30 5,60 7,00 9,00 11,00 13,00 17,00 

OBSEGBR 85 8,04 1,24 5,00 10,00 6,00 6,00 7,00 8,00 9,00 9,40 10,00 

Test zgodnjih bralnih 
zmožnosti 

            

TZBZ 85 15,45 5,54 4,00 23,00 7,00 7,60 11,00 16,00 21,00 23,00 23,00 

PTOO 85 1,78 0,52 0,00 2,00 0,30 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

PTŠO 85 1,95 0,21 1,00 2,00 1,30 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

PT 85 3,42 0,70 1,00 4,00 2,00 2,60 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

PČ 85 3,61 1,63 0,00 5,00 0,00 1,00 2,50 4,00 5,00 5,00 5,00 

ZBD 85 3,55 2,23 0,00 6,00 0,00 0,00 1,00 4,00 6,00 6,00 6,00 

HB 85 1,11 1,65 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 4,00 4,00 
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Tabela 10 prikazuje osnovne parametre opisne statistike za skupino otrok, starih od 6,1 do 6,5 

leta. Ti otroci so bili najuspešnejši pri združevanju zlogov (spremenljivka SINZLOG), kar 75 

% otrok je doseglo vse točke. Nadalje je 50 % otrok doseglo vse točke pri spremenljivkah 

analiza zlogov (ANALZLOG), fonemska diskriminacija (FONDIS) in kratkotrajni slušni 

spomin ob vidni opori (KSLSP). Najnižji povprečni rezultat (1,9 točke od 10) so dosegli pri 

spremenljivki kratkotrajni slušni spomin za povedi (KSLSPPOV), ki pa je za 0,5 točke višji 

od povprečnega rezultata otrok, starih od 5,6 do 6,0 leta. Prav tako so otroci, stari od 6,1 do 

6,5 leta, uspešnejše reševali nalogo odstranitev dela besede brez pomena (spremenljivka 

ODGLAZLOG), saj so v povprečju dosegli 1,4 točke več kot pol leta mlajši otroci. Pri 

celotnem Testu zgodnjih bralnih zmožnosti (TZBZ) so v povprečju dosegli 15,5 točke od 23 

točk, pri hitrosti branja (HB) 50 % otrok ni doseglo nobene točke, 25 % otrok pa je doseglo 

vse točke pri poimenovanju črk (PČ) in začetnem branju z dekodiranjem (ZBD).  

 

3.5.1.5 Opisna statistika vzorca otrok, starih od 6,6 do 7,0 leta 

 

Tabela 11: Parametri deskriptivne statistike za otroke, stare od 6,6 do 7,0 leta 

Spremenljivka N M SD MIN MAX 5º 10º 25º 50º 75º 90º 95º 

Preizkus predbralnih 
zmožnosti 

            

PRERIM 86 9,12 1,94 1,00 10,00 4,00 6,00 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

SINZLOG 86 9,64 1,15 4,00 10,00 6,35 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

ANALZLOG 86 8,64 2,64 0,00 10,00 1,00 3,70 8,75 10,00 10,00 10,00 10,00 

PREPGLAS 86 9,19 1,73 1,00 10,00 5,00 7,00 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

FONDIS 86 9,60 0,76 7,00 10,00 8,00 8,00 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

GLASANAL 86 8,72 2,65 0,00 10,00 0,35 4,00 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

ODGLAZLO 86 4,70 3,19 0,00 10,00 0,00 0,00 1,00 5,00 7,00 9,00 10,00 

ODGLAS 86 3,02 2,02 0,00 6,00 0,00 0,00 1,00 3,00 5,00 6,00 6,00 

ODZLOG 86 1,59 1,43 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3,00 4,00 4,00 

VIDRAZH 86 67,43 22,27 33,83 132,39 37,25 40,11 52,35 64,16 79,02 95,59 113,88 

VIDRAZN 86 5,41 2,12 0,00 7,00 0,00 1,00 5,00 6,00 7,00 7,00 7,00 

KSLSP 86 5,27 1,50 0,00 6,00 1,70 3,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

KSLSPŠT 86 7,55 2,03 3,00 10,00 4,35 5,00 6,50 7,00 10,00 10,00 10,00 
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KSLSPPOV 86 2,73 2,48 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 2,00 4,00 7,00 7,00 

KVIDSP 86 8,52 3,09 1,00 12,00 2,00 4,00 6,00 9,00 12,00 12,00 12,00 

KVIDPRSP 86 11,15 4,40 4,00 20,00 4,00 5,00 9,00 11,00 14,00 18,00 20,00 

HAPOIM 86 39,59 7,91 21,70 62,30 27,87 29,76 33,40 39,95 44,63 47,44 55,33 

PRIKBF 86 4,63 2,74 0,00 12,00 1,00 1,00 2,75 4,00 7,00 8,00 9,65 

PRIKBN 86 9,45 3,46 4,00 21,00 4,00 5,00 7,00 9,00 11,00 14,00 16,30 

OBSEGBR 86 8,09 1,52 3,00 10,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 10,00 

Test zgodnjih bralnih 
zmožnosti 

            

TZBZ 86 18,84 3,67 9,00 23,00 10,35 13,00 17,00 20,00 22,00 23,00 23,00 

PTOO 86 1,92 0,28 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

PTŠO 86 1,97 0,18 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

PT 86 3,70 0,58 1,00 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

PČ 86 4,55 0,82 2,00 5,00 2,00 3,70 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

ZBD 86 5,05 1,38 1,00 6,00 1,35 3,00 4,75 6,00 6,00 6,00 6,00 

HB 86 1,60 1,64 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3,00 4,00 4,00 

 

Tabela 11 prikazuje osnovne parametre za skupino otrok, starih od 6,6 do 7,0 leta. Najstarejša 

skupina otrok je bila najuspešnejša pri sintezi zlogov (SINZLOG) in kratkotrajnem slušnem 

spominu ob vidni opori (KSLSP), kjer je 75 % otrok doseglo vse točke. Pri kratkotrajnem 

slušnem spominu ob vidni opori povprečno vrednost znižujejo posamezniki, ki so dosegli 

nižje število točk. Pri spremenljivkah prepoznavanje rim (PRERIM),  analiza zlogov 

(ANALZLOG), prepoznavanje prvega glasu (PREPGLAS), fonemska diskriminacija 

(FONDIS) in glasovna analiza (GLASANAL) je 50 % otrok doseglo vse točke. Najnižji 

povprečni rezultat, ki znaša 2,7 točke od 10 točk, so otroci dosegli pri spremenljivki 

kratkotrajni slušni spomin – povedi (KLSSPPOV), ki pa je v najstarejši starostni skupini višji 

v primerjavi z mlajšimi skupinami otrok. Pri celotnem Testu zgodnjih bralnih zmožnosti 

(TZBZ) je najstarejša skupina otrok dosegla povprečni rezultat 18,8 točke od 23, 10 % otrok 

pa je doseglo vse točke. Pri spremenljivki hitrost branja (HB) 25 % otrok ni doseglo nobene 

točke. Pri poimenovanju črk (PČ) in začetnem branju z dekodiranjem (ZBD) je 50 % otrok 

doseglo vse točke.  
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Iz grafičnega prikaza (glej sliko 8) je razvidno, da se glede na starost otrok viša povprečna 

vrednost doseženih točk pri skoraj vseh spremenljivkah Preizkusa predbralnih zmožnosti in 

Testa zgodnjih bralnih zmožnosti. Opazimo lahko, da so pri spremenljivkah sinteza in analiza 

zlogov, hitrost vidnega razlikovanja in priklic besed na določeno napomenko povprečne 

vrednosti in percentilne vrednosti približno enake pri vseh štirih starostnih skupinah otrok. Pri 

ostalih spremenljivkah se s starostjo otrok viša število doseženih točk pri rizičnih vrednostih 

percentilov. Največje razlike med štirimi starostnimi skupinami so se pokazale pri naslednjih 

spremenljivkah Preizkusa predbralnih zmožnosti: glasovna analiza, odstranitev glasu ali zloga 

besedi brez pomena, odstranitev glasu besedi brez pomena, odstranitev zloga besedi brez 

pomena in pri natančnosti vidnega razlikovanja. Iz grafičnega prikaza je razvidno, da so otroci 

med šestim in sedmim letom starosti v povprečju naredili večji napredek v zmožnosti 

odstranitve glasu besedi brez pomena v primerjavi z zmožnostjo odstranitve zloga besedi brez 

pomena. Med petim in sedmim letom starosti so se pokazale največje razlike v zmožnosti 

glasovne analize, podoben napredek je opazen pri spremenljivki začetno branje z 

dekodiranjem. Večje razlike med štirimi starostnimi skupinami otrok so se pokazale še pri 

poimenovanju črk in celotnem Testu zgodnjih bralnih zmožnosti. Pri razvojno zahtevnejših 

zmožnostih (odstranitev glasu ali zloga besedi brez pomena, kratkotrajni slušni spomin za 

povedi in hitrost branja) ostajajo spodnje vrednosti precentilov za vse štiri starostne skupine 

otrok 0 točk, medtem ko se zgornje vrednosti percentilov nekoliko dvignejo glede na starost 

otrok.  

 

3.5.2  Prikaz razvoja predbralnih zmožnosti in zgodnjih bralnih zmožnosti 
 

V nadaljevanju prikazujemo frekvenčno porazdelitev rezultatov spremenljivk Preizkusa 

predbralnih zmožnosti in Testa zgodnjih bralnih zmožnosti. Frekvenčne porazdelitve 

rezultatov posameznih spremenljivk smo zaradi boljšega prikaza razvoja posameznih 

zmožnosti prikazali na skupnem grafu za vse štiri starostne skupine otrok.  

 
Frekvenčna porazdelitev rezultatov pri spremenljivki prepoznavanje rim (slika 9) je za vse 

štiri starostne skupine bolj ali manj asimetrična v levo. Otroci, stari od 5,0 do 5,5 leta, se že 

zavedajo rim in jih večinoma prepoznajo. Pol leta starejši otroci, stari od 5,6 do 6,0 leta, so še 

uspešnejši pri prepoznavanju rim. Približno polovica otrok, starih od 5,6 do 6,0 leta, je 

dosegla vseh 10 točk, druga polovica otrok pa je naredila eno ali več napak. Pri pol leta 
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starejših otrocih, starih od 6,1 do 6,5 leta, se zmanjša delež otrok, ki so naredili 3 napake ali 

več napak. Na ta račun se pri otrocih, starih od 6,1 do 6,5 leta, poveča delež otrok, ki so bili 

neuspešni pri prepoznavanju ene ali dveh rim. Otroci, stari od 6,6 do 7,0 leta, uspešno 

prepoznavajo rime. Pri najstarejši starostni skupini otrok so le redki posamezniki dosegli manj 

kot 10 točk. Na podlagi prikaza frekvenčne porazdelitve rezultatov spremenljivke 

prepoznavanje rim lahko sklenemo, da se razvoj zmožnosti prepoznavanja rim pri otrocih do 

starosti 6,5 leta popolnoma konča.  

 

 
Slika 9: Frekvenčna porazdelitev rezultatov spremenljivke prepoznavanje rim 

 
 
Frekvenčna porazdelitev rezultatov spremenljivke sinteza zlogov (slika 10) je za vse štiri 

starostne skupine otrok izrazito levo asimetrična. Zgornji prikaz nam daje jasno sliko, da 

skoraj ni razlik v razvitosti zmožnosti združevanja zlogov v besedo med otroki, starimi med 5 

in 7 let. Otroci so že pri starosti od 5,0 do 5,5 leta zmožni sinteze zlogov. Velika večina otrok 

je pri nalogi združevanja zlogov dosegla vseh 10 točk. Sklepamo lahko, da je razvoj sinteze 

zlogov v glavnem že končan okrog 5. leta starosti.  
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Slika 10: Frekvenčna porazdelitev rezultatov spremenljivke sinteza zlogov 

 

Frekvenčna porazdelitev rezultatov spremenljivke analiza zlogov (slika 11) je pri vseh štirih 

starostnih skupinah otrok bolj ali manj levo asimetrična. Približno polovica otrok, starih od 

5,0 do 6,5 leta, je pri nalogi zlogovanja dosegla vseh 10 točk. Nekateri so imeli še težave pri 

zlogovanju daljših tri- ali štirizložnih besed. Otroci, stari od 6,1 do 6,5 leta, so uspešnejši pri 

zlogovanju v primerjavi z najmlajšo starostno skupino otrok. Pri starosti od 6,1 do 6,5 leta se 

zmanjša delež otrok, ki so izgubili 2 točki ali več točk. Pri najstarejši skupini otrok, starih od 

6,6 do 7,0 leta, je zmožnost zlogovanja v celoti usvojena. Večina otrok najstarejše starostne 

skupine je pri nalogi zlogovanja dosegla vse točke, manjši delež otrok je še imel težave pri 

zlogovanju štiri-zložnih besed in le redki posamezniki so bili neuspešni pri zlogovanju tri- ali 

dvozložnih besed. Otroci, stari od 5 do 6 let, so že zmožni zlogovati dvozložne besede, 

medtem ko pri zlogovanju daljših besed še niso povsem suvereni. Od 6,1 do 6,6 leta so otroci 

večinoma že zmožni zlogovanja daljših besed, nekaterim še povzroča težave zlogovati 

štirizložne besede. Otroci, stari od 6,6 do 7,0 leta, zmorejo ustrezno zlogovati tudi štirizložne 

besede, le redki posamezniki niso uspeli pravilno zlogovati vseh 10 besed.   
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Slika 11: Frekvenčna porazdelitev rezultatov spremenljivke analiza zlogov 

 

Frekvenčna porazdelitev rezultatov spremenljivke prepoznavanje prvega glasu (slika 12) pri 

otrocih, starih od 5,0 do 5,5 leta, kaže, da je le šestina otrok zmožna prepoznati vseh 10 besed, 

ki se ujemajo v začetnem glasu. Pri starosti od 5,6 do 6,0 leta zmore približno četrtina otrok 

doseči vseh 10 točk. Med petim in šestim letom starosti se otroci že začenjajo zavedati glasov 

v besedi in zmorejo določiti vsaj nekaj besed, ki se ujemajo v začetnem glasu. Otroci, stari od 

6,1 do 6,5 leta, so občutno uspešnejši pri prepoznavanju prvih glasov, kar dobri tretjini otrok 

uspe doseči vseh 10 točk, še vedno pa je nekaj otrok naredilo eno napako ali več napak. 

Otroci, stari od 6,6 do 7,0 leta, so v veliki večini dosegli vseh 10 točk, le peščica otrok je 

dosegla 9 točk in le redki posamezniki so naredili več kot eno napako. Pri starosti 6,5 leta je 

razvoj prepoznavanja prvih glasov zaključen.  
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Slika 12: Frekvenčna porazdelitev rezultatov spremenljivke prepoznavanje prvega glasu 

 

Frekvenčna porazdelitev rezultatov pri spremenljivki fonemska diskriminacija (slika 13) je 

bolj ali manj levo asimetrična pri vseh štirih starostnih skupinah. Tretjina otrok, starih od 5,0 

do 5,5 leta, je uspešno razlikovala vseh 10 slušno podobnih besed, druga tretjina otrok je 

naredila eno napako. Pri starosti od 5,6 do 6,0 leta se poveča delež otrok, ki so dosegli vseh 

10 točk. Še vedno je dobra polovica otrok naredila eno ali več napak. Dobra polovica otrok, 

starih od 6,1 do 6,5 leta, je ustrezno razlikovala vseh 10 slušno podobnih besed, slaba 

polovica je naredila eno ali več napak. Otroci, stari od 6,6 do 7,0 leta, so bili večinoma 

uspešni pri nalogi fonemske diskriminacije; dobri dve tretjini otrok je doseglo vseh 10 točk in 

le nekaj otrok je neustrezno razlikovalo eno slušno podobno, dve slušno podobni ali tri slušno 

podobne besede. Glede na porazdelitev rezultatov lahko sklenemo, da zmožnost fonemske 

diskriminacije še ni v celoti končana pri otrocih, starih od 5,0 do 6,5 leta. Od 6,6 do 7,0 leta so 

otroci zmožni razlikovati večino slušno podobnih besed. Nekateri otroci imajo še težave pri 

razlikovanju parov besed bas – pas in sova – soba. Analiza rezultatov je pokazala, da imajo 

otroci med petim in sedmim letom starosti največ težav pri razlikovanju fonemov /b/ in /p/, ki 

se razlikujeta le po zvenečnosti, sledita fonema /b/ in /v/, ki se razlikujeta le po soudeleženosti 

ustnic (bilabialni vs. labio-dentalni) in posledično načinu artikulacije (zapornik vs. pripornik 

oz. v slovenski tradicionalni fonologiji sonorant), vse ostale fonološke značilnosti so enake. T. 

Hogan (2010) je ugotovila, da je lažje razlikovati bolj različne glasove kot podobne.  
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Slika 13: Frekvenčna porazdelitev rezultatov spremenljivke fonemska diskriminacija 

 

Frekvenčna porazdelitev rezultatov spremenljivke glasovna analiza (slika 14) je pri 

najmlajših dveh starostnih skupinah desno asimetrična, za starejši starostni skupini otrok je 

porazdelitev rezultatov levo asimetrična. Od 5,0 do 5,5 leta starosti kar polovica otrok ni 

dosegla nobene točke pri nalogi glaskovanja, približno šestina otrok je ustrezno glaskovala 

vseh 10 besed, ostali otroci so naredili več ali manj napak. Pri starosti od 5,6 do 6,0 leta se 

nekoliko zmanjša delež otrok, ki so neustrezno glaskovali vseh 10 besed, in poveča delež 

otrok, ki so ustrezno glaskovali vseh 10 besed. Med petim in šestim letom starosti večina 

otrok še ni zmožna glasovne analize. Otroci, stari od 6,1 do 6,5 leta, so vidno uspešnejši pri 

glasovni analizi, kar dobri tretjini otrok že uspe ustrezno glaskovati vseh 10 besed, še vedno 

pa več kot polovica otrok ne zmore ustrezno glaskovati vseh 10 besed. Otroci od 6,6 do 7,0 

leta so večinoma uspešno glaskovali vseh 10 besed, nekaj otrok je še imelo težave pri 

glaskovanju daljših besed (krava in metla, kjer sta jim največ težav povzročala glasova /r/ in 

/t/ v besedi) in le redki posamezniki so neustrezno glaskovali 4 besede ali več besed. Do 6,5 

leta se zmožnost glasovne analize še razvija pri otrocih, po tej starosti je pri večini otrok 

razvoj glasovne analize že zaključen. Iz frekvenčne porazdelitve rezultatov je dobro razvidna 

razvojnost zmožnosti glasovne analize. Na levi strani so mlajši otroci in rizični otroci, ko so 

starejši. Na desni strani so starejši otroci in mlajši otroci, ki so uspešnejši pri glasovni analizi. 
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Slika 14: Frekvenčna porazdelitev rezultatov spremenljivke glasovna analiza 

 

Frekvenčna porazdelitev rezultatov pri spremenljivki odstranitev glasu ali zloga (slika 15) je 

pri najmlajših treh starostnih skupinah otrok izrazito desno asimetrična. Več kot polovica 

otrok, starih od 5 do 6 let, ni dosegla nobene točke pri nalogi odstranitev dela nebesede. Med 

otroki, starimi od 6,1 do 6,5 leta, pa manj kot polovica otrok ni dosegla nobene točke. Pri tej 

starosti se nekoliko poveča delež otrok, ki so ustrezno odstranili glas ali zlog vsaj nekaj 

nebesedam (pri tem ni opaznih večjih razlik med zmožnostjo odstraniti glas ali zlog). Pri 

starosti od 6,6 do 7,0 leta se znatno zmanjša delež otrok, ki so pri nalogi odstranitve dela 

nebesede dosegli nič točk. Najstarejša skupina otrok je dosegla zelo različno število točk, vse 

od 0 do 10 z manjšimi odstopanji. Približno 5 % otrok, starih od 6,6 do 7,0 leta, je ustrezno 

odstranilo glas ali zlog vsem desetim besedam brez pomena. Zmožnost odstranitve glasu ali 

zloga je izredno zahtevna in kompleksna zmožnost, ki predvideva dobro razvito zmožnost 

fonološkega zavedanja in učinkovit delovni verbalni/fonološki spomin. Glede na to, da so 

otroci pri starosti 6,5 leta večino fonoloških zmožnosti komaj dodobra usvojili, ne moremo 

pričakovati, da bodo že povsem obvladali odstranitev dela nebesede. Vsekakor je opaziti 

pozitiven trend razvoja odstranitve dela besede brez pomena pri otrocih, starih od 6,5 do 7,0 

leta.  
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Slika 15: Frekvenčna porazdelitev rezultatov pri spremenljivki odstranitev glasu ali zloga 

 

Frekvenčna porazdelitev rezultatov spremenljivke odstranitev glasu besedi brez pomena 

(slika 16) je pri najmlajših treh starostnih skupinah otrok desno asimetrična. Med petim in 

šestim letom starosti otroci še niso zmožni odstraniti glasu besedi brez pomena, le redkim 

posameznikom je to uspelo pri nekaterih besedah. Pri otrocih, starih od 6,1 do 6,5 leta, se 

poveča delež otrok, ki so zmogli eni besedi ali več besedam brez pomena odstraniti glas. Pri 

najstarejši starostni skupini otrok, starih od 6,6 do 7,0 leta, se vidno zmanjša delež otrok, ki je 

dosegel 0 točk. Pri najstarejši starostni skupini otrok je opaziti, da je že večina otrok zmogla 

eni besedi ali več besedam brez pomena odstraniti glas.  

 

 
Slika 16: Frekvenčna porazdelitev rezultatov pri spremenljivki odstranitev glasu 
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Frekvenčna porazdelitev spremenljivke odstranitev zloga besedi brez pomena (slika 17) je 

desno asimetrična. Pri otrocih med petim in šestim letom starosti še ne moremo pričakovati, 

da bodo zmožni odstraniti zlog besedi brez pomena. Če primerjamo porazdelitev rezultatov 

odstranitve glasu z odstranitvijo zloga, vidimo, da so bili otroci med šestim in sedmim letom 

starosti nekoliko uspešnejši pri odstranitvi glasu besedi brez pomena. 
  

 
Slika 17: Frekvenčna porazdelitev rezultatov pri spremenljivki odstranitev zloga 

 

Zaradi boljše preglednosti rezultatov prikazujemo frekvenčno porazdelitev rezultatov 

spremenljivke vidno razlikovanje – hitrost (slika 18), ločeno za vsako starostno skupino otrok 

na svojem grafu. Iz grafičnih prikazov je razvidno, da je frekvenčna porazdelitev rezultatov za 

vse štiri starostne skupine otrok bolj ali manj podobna. Ne glede na starost so otroci različno 

hitro razlikovali simbole. Večina otrok, starih od 5 do 7 let, je v eni minuti med seboj 

razlikovala od 30 do 80 simbolov.  
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Slika 18: Frekvenčna porazdelitev rezultatov spremenljivke vidno razlikovanje – hitrost 

 

Frekvenčna porazdelitev rezultatov spremenljivke vidno razlikovanje – natančnost (slika 19) 

kaže, da se otroci med petim in sedmim letom starosti razlikujejo v natančnosti vidnega 

razlikovanja simbolov. Najmlajša starostna skupina otrok, stara od 5,0 do 5,5 leta, približno v 

tretjini primerov ni dosegla nobene točke. Ostali otroci so približno v enakem deležu uspešno 

razlikovali od 1 vrstice do 7 vrstic. Od 5,6 do 6,0 leta se zmanjša delež otrok, ki so neuspešni 

pri razlikovanju vseh sedmih vrstic, in se nekoliko poveča število otrok, ki ustrezno 

razlikujejo tri vrstice ali več vrstic. Od 6,1 in 6,5 leta je še manj otrok, ki ne dosežejo nobene 

točke pri natančnosti vidnega razlikovanja, poveča pa se število otrok, ki ustrezno razlikujejo 

5 ali 6 vrstic. V zadnji starostni skupini otrok od 6,6 do 7,0 leta občutno naraste delež otrok, 

ki uspešno razlikuje vseh sedem vrstic. Še vedno slaba polovica otrok neustrezno razlikuje 

eno vrstico ali dve vrstici. Približno petina otrok od 6,6 do 7,0 leta neustrezno razlikuje tri 

vrstice ali več vrstic. Glede na rezultate raziskave je opaziti, da so starejši otroci zmožni 

natančneje vidno razlikovati simbole. Zagotovo je zmožnost vidnega razlikovanja simbolov 

odvisna od starosti otroka, nanjo pa vpliva tudi otrokova sposobnost koncentracije in 
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pozornosti. Za to, da je otrok uspešen pri prepoznavanju in razlikovanju simbolov, ki so si 

med seboj vidno podobni in se razlikujejo le po usmerjenosti (levo – desno ali gor – dol), 

mora biti natančen in imeti dobro prostorsko orientacijo. Glede na to, da smo izbrali simbole, 

ki zahtevajo zelo natančno vidno razlikovanje, je razumljivo, da tudi najstarejša skupina otrok 

ni bila v celoti uspešna. J. Mason (1980, v Pečjak, 1996) navaja, da naj bi bil otrok pri 5,5 leta 

zmožen vidno razlikovati 95 % vseh črk. Pops (1964, v prav tam) je v raziskavi ugotovil, da 

predšolski otroci lažje in hitreje razločujejo črke, ki imajo simetrično obliko. S. Tancig (2014) 

razlaga, da je pri disleksiji pogosto težava, da otroci vztrajno zamenjujejo črke, ki so si 

podobne in se razlikujejo le po usmerjenosti.  

 

 
Slika 19: Frekvenčna porazdelitev rezultatov spremenljivke vidno razlikovanje – natančnost 

 
Frekvenčna porazdelitev rezultatov pri spremenljivki kratkotrajni slušni spomin ob vidni 

opori (slika 20) se razlikuje glede na starost otrok. Medtem ko med mlajšima skupinama otrok 

ni opaznih večjih razlik, je napredek opazen pri starejših dveh skupinah. Približno enak delež 

otrok, starih od 5 do 6 let, je dosegel eno točko ali vse točke. Vsi otroci med petim in šestim 

letom starosti so bili uspešni pri ponovitvi zaporedja vsaj dveh živali. Pri otrocih, starih od 6,1 

do 6,5 leta, je opaziti napredek pri uspešnosti reševanja preizkusa verbalni spomin, kar dve 

tretjini otrok je doseglo vseh 6 točk. Otroci, stari od 6,6 do 7,0 leta, so v veliki večini 

primerov ustrezno ponovili zaporedje vseh skupin živali. Nekaj otrok ni zmoglo ustrezno 

ponoviti zaporedja štirih živali in le redki posamezniki od 6,6 do 7,0 leta niso zmogli ponoviti 

zaporedja dveh ali treh živali. Obseg delovnega spomina s starostjo narašča, med petim in 

šestim letom starosti je manj kot polovica otrok zmožna ponoviti zaporedje štirih živali, 
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medtem ko so otroci po šestem letu starosti v veliki večini primerov pravilno ponovili 

zaporedje tudi štirih živali. 

 

 
Slika 20: Frekvenčna porazdelitev rezultatov spremenljivke kratkotrajni slušni spomin ob 
vidni opori  

 

Frekvenčna porazdelitev rezultatov pri spremenljivki kratkotrajni slušni spomin za števke 

(slika 21) kaže, da otroci, stari od 5 do 7 let, še niso zmožni ustrezno ponoviti vseh 5 števk. 

Glede na grafični prikaz porazdelitve rezultatov pri nalogi slušni spomin zaporedij števk so 

manjše razlike med štirimi starostnimi skupinami otrok. Tudi najstarejša skupina otrok, stara 

od 6,6 do 7,0 leta, ni bila suverena pri ponovitvi zaporedja petih oz. štirih števk. Od 6,6 do 7,0 

leta starosti so vsi otroci ustrezno ponovili zaporedje treh števk, medtem ko manjši delež 

otrok, starih od 5,0 do 6,5 leta, ni ustrezno ponovil zaporedja treh števk in je dosegel 2 točki 

ali manj točk. Med petim in sedmim letom starosti ni opaziti večjega napredka v zmožnosti 

neposrednega pomnjenja števk. 
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Slika 21: Frekvenčna porazdelitev rezultatov spremenljivke kratkotrajni slušni spomin za 
števke 

 

Frekvenčna porazdelitev rezultatov spremenljivke kratkotrajni slušni spomin za povedi (slika 

23) je za vse štiri starostne skupine otrok bolj ali manj asimetrična v desno. Od 5,0 do 5,5 leta 

starosti je večina otrok dosegla nič točk pri nalogi delovni spomin. Manjši delež otrok, starih 

od 5,0 do 5,5 leta, je ustrezno ponovil zadnji besedi pri dveh povedih. Od 5,6 do 6,0 leta se 

nekoliko zmanjša delež otrok, ki niso dosegli nobene točke, in že nekaj posameznikom uspe 

ustrezno ponoviti zaporedje zadnjih besed tudi pri treh povedih naenkrat. V starosti od 6,1 do 

6,5 leta se še zmanjša delež otrok, ki niso dosegli nobene točke, in poveča število otrok, ki so 

dosegli dve točki ali več točk. Otroci, stari od 6,6 do 7,0 leta, niso zmožni ponoviti zaporedja 

zadnjih besed pri treh povedih, so pa otroci pri tej starosti v večji meri ustrezno ponovili 

zaporedje zadnjih besed pri dveh povedih naenkrat. Sousa (2005) razlaga, da je delovni 

spomin zmožen zadržati le nekaj informacij naenkrat. Obseg delovnega spomina se spreminja 

s starostjo, tako naj bi bili predšolski otroci zmožni upravljati le z dvema enotama informacij 

naenkrat. Šolski otroci pa naj bi bili zmožni upravljati že s tremi do sedmimi informacijami 

hkrati.  
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Slika 22: Frekvenčna porazdelitev rezultatov spremenljivke kratkotrajni slušni spomin za 
povedi 

 

Frekvenčna porazdelitev rezultatov pri spremenljivki kratkotrajni vidni spomin (slika 23) 

kaže, da so razlike v uspešnosti pomnjenja simbolov pri otrocih, starih od 5 do 7 let. Med 

mlajšima dvema starostnima skupinama otrok ni opaznega večjega napredka pri vidnem 

spominu. Od 6,1 in 6,5 leta starosti so otroci uspešnejši pri pomnjenju zaporedja dveh 

simbolov naenkrat. Od 6,6 do 7,0 leta se še zmanjša delež otrok, ki so dosegli 6 točk ali manj 

in si zapomnili en simbol ali dva simbola naenkrat. Najstarejša starostna skupina otrok si je v 

večji meri zmožna zapomniti tri simbole naenkrat.  

 

 
Slika 23: Frekvenčna porazdelitev rezultatov pri spremenljivki kratkotrajni vidni spomin 
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Iz frekvenčne porazdelitve rezultatov spremenljivke kratkotrajni vidno-prostorski spomin 

(slika 24) je razvidno, da ni večjih razlik v uspešnosti reševanja naloge med mlajšima dvema 

skupinama otrok. Manjši napredek nastopi od 6,1 do 6,5 leta, ko večji delež otrok doseže 6 ali 

več točk, še vedno pa največ otrok doseže le 4 točke (kar pomeni, da so si večinoma 

zapomnili smer poti skozi največ 2 luknji naenkrat). Od 6,6 do 7,0 leta se opazno poveča 

delež otrok, ki so dosegli 9 ali 12 točk. Najstarejša starostna skupina si je zmogla v večji meri 

zapomniti pot od ene luknje do treh lukenj. Manjši delež otrok si je zmogel zapomniti smer 

potovanja skozi štiri luknje naenkrat. Opaziti je pozitiven trend razvoja vidno-prostorskega 

spomina v starosti med petim in sedmim letom. Iz rezultatov testiranja je jasno razvidno, da se 

razvoj vidno-prostorskega spomina vsekakor ne konča pri sedmih letih.  

 

 
Slika 24: Frekvenčna porazdelitev rezultatov spremenljivke kratkotrajni vidno-prostorski 
spomin 

 

Frekvenčna porazdelitev rezultatov spremenljivke hitro avtomatizirano poimenovanje (slika 

25) kaže, da so otroci, stari od 5 do 7 let, v povprečju potrebovali med 30 in 50 sekund za 

poimenovanje narisanih predmetov. Zaradi boljše preglednosti rezultatov prikazujemo 

rezultate ločeno za vsako starostno skupino posebej. Med mlajšima skupinama ni opaznih 

večjih razlik oz. je v starejši skupini otrok od 5,6 do 6,0 leta še več posameznikov, ki so 

potrebovali več kot 60 sekund za poimenovanje narisanih predmetov. Od 6,1 do 6,5 leta je 

manj posameznikov, ki so potrebovali več kot 60 sekund, prav tako je večji delež otrok 

potreboval okrog 40 sekund, medtem ko se pri mlajših dveh skupinah ta rezultat giblje okrog 
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50 sekund. V skupini otrok, starih od 6,6 do 7,0 leta, je opaziti, da so v povprečju potrebovali 

manj časa za poimenovanje predmetov v primerjavi z mlajšimi skupinami otrok. Prav tako so 

v najstarejši skupini otrok le redki posamezniki, ki so potrebovali več kot 45 sekund za 

poimenovanje predmetov. Med petim in šestim letom starosti ni opaznih večjih razlik pri 

hitrem avtomatiziranem poimenovanju. Od 6,1 do 6,5 leta starosti otroci nekoliko napredujejo 

pri hitrem priklicu besed iz dolgotrajnega spomina, ta napredek pa je očitnejši v starosti od 6,6 

do 7,0 leta.  

 

  

  
Slika 25: Frekvenčna porazdelitev rezultatov spremenljivke hitro avtomatizirano 
poimenovanje 

 

Frekvenčna porazdelitev rezultatov spremenljivke priklic besed na določen fonem (slika 26) 

kaže, da otroci med petim in sedmim letom starosti napredujejo v zmožnosti iskanja besed na 

določen glas. Pri najmlajših treh starostnih skupinah otrok je konica porazdelitve rezultatov 

pri nič točkah. Najstarejša starostna skupina otrok ima konico porazdelitve rezultatov pri pet 

točkah in gre za Gaussovo porazdelitev rezultatov. Od 5,0 do 5,5 leta starosti slaba polovica 

otrok ni naštela nobene besede na glas /p/. Tretjini otrok je uspelo poiskati eno besedo, ostali 
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so našli dve besedi, tri ali štiri besede (izjemoma je en posameznik naštel osem besed). Otroci, 

stari od 5,6 do 6,0 leta, še vedno v slabi tretjini primerov niso našteli nobene besede. V 

primerjavi s pol leta mlajšimi otroci so v večjem deležu našteli od dveh do petih besed. V 

drugi starostni skupini otrok glede na vse starostne skupine otrok izstopa posameznik, ki je v 

eni minuti naštel kar šestnajst besed na glas P. Od 6,1 do 6,5 leta otroci vidno napredujejo v 

zmožnosti naštevanja besed na določen fonem. Zmanjša se delež otrok, ki ni naštel nobene 

besede ali je naštel eno besedo, in poveča se delež otrok, ki so našteli pet ali več besed. Velik 

napredek v zmožnosti poimenovanja besed na določen fonem nastopi pri otrocih od 6,6 do 7,0 

leta. V tej skupini otrok so le redki posamezniki, ki niso našli nobene besede na glas P. Niso 

jih našteli veliko, je pa večina otrok našla vsaj nekaj besed (od ene do osem besed). Rezultati 

kažejo, da pred šestim letom starosti pri otrocih težko pričakujemo zmožnost priklica besed na 

določen fonem. Rezultati naše raziskave so pokazali, da otroci od 6,1 do 6,5 leta razvijajo 

zmožnost prepoznavanja prvih glasov in se ta dokončno razvije od 6,6 do 7,0 leta. Ne 

moremo pričakovati, da bodo otroci zmožni našteti besede na določen prvi glas, če se teh 

glasov še ne zavedajo v besedah.  

 

 
Slika 26: Frekvenčna porazdelitev rezultatov pri spremenljivki priklic besed na določen fonem 

 

Frekvenčna porazdelitev rezultatov priklic besed na določeno nadpomenko (slika 27) kaže, da 

ni bistvenih razlik med štirimi starostnimi skupinami otrok. Že od 5,0 do 5,5 leta ni 

posameznika, ki ne bi našel vsaj ene vrste hrane. Glede na to, da je pojem hrana otrokom 

dobro poznan in se z njim vsakodnevno srečujejo, je razumljivo, da že 5-letniki zmorejo 
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našteti nekaj vrst hrane. Če primerjamo frekvenčni porazdelitvi priklic besed na določen 

fonem in priklic besed na določeno nadpomenko, je opaziti, da imajo tudi najmlajše tri 

starostne skupine otrok normalno porazdelitev rezultatov pri spremenljivki priklic besed na 

določeno nadpomenko.  

 

 
Slika 27: Frekvenčna porazdelitev rezultatov pri spremenljivki priklic besed na določeno 
nadpomenko 

 

Frekvenčna porazdelitev rezultatov spremenljivke obseg besedišča in razumevanje (slika 28) 

kaže, da ni razlik med mlajšima in starejšima dvema skupinama otrok. Manjše razlike so se 

pokazale pri otrocih od 6,1 do 7,0 leta starosti v primerjavi z otroki, starimi od 5 do 6 let. V 

starosti od 6,1 do 7,0 leta je nekoliko večji delež otrok dosegel osem ali več točk. Otroci so 

imeli največ težav z razumevanjem 5. povedi, ki je od njih zahtevala, da pokažejo, na kateri 

sliki se otrok ne oblači sam. Bodisi so pokazali sliko, kjer mama obuva otroka, ali pa so 

pokazali sliko, kjer se otrok sam oblači. Več težav so imeli še z razumevanjem 8. in 4. povedi.  

Pri 8. povedi so morali pokazati sliko, kjer je nad knjigami postelja. Pri tej povedi so pokazali 

zelo različne slike. Verjetno so se zmotili, ker je poved neobičajna. Četrta poved je zahtevala, 

da pokažejo sliko, kjer je mačka tista, ki jo grize pes. Največ otrok je tu pokazalo sliko, kjer 

mačka grize psa.  
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Slika 28: Frekvenčna porazdelitev rezultatov spremenljivke obseg besedišča in razumevanje  

 

Frekvenčna porazdelitev rezultatov spremenljivke test zgodnjih bralnih zmožnosti (slika 29) 

kaže, da so razlike v razvitosti zgodnjih bralnih zmožnosti pri otrocih, starih od 5 do 7 let. 

Napredek je opazen pri vseh štirih starostnih skupinah otrok. Glede na starost se veča delež 

otrok, ki je dosegel višje število točk na Testu zgodnjih bralnih zmožnosti. Če je porazdelitev 

rezultatov spremenljivke test zgodnjih bralnih zmožnosti pri otrocih od 5,0 do 5,5 leta še 

desno asimetrična, se ta asimetrija počasi pomika naprej in doseže levo asimetrijo pri otrocih 

od 6,5 do 7,0 leta. Takšna porazdelitev rezultatov nakazuje povezanost z večino predbralnih 

zmožnosti, pri katerih je bil opazen napredek v razvoju med petim in sedmim letom starosti.  
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Slika 29: Frekvenčna porazdelitev rezultatov spremenljivke test zgodnjih bralnih zmožnosti 

 

Frekvenčna porazdelitev rezultatov spremenljivke prepoznavanje tiska iz ožjega okolja (slika 

30) kaže, da se s starostjo manjša delež otrok, ki je dosegel nič ali eno točko. Če je od 5,0 do 

5,5 leta še nekaj otrok, ki niso dosegli nobene točke, se ta delež zmanjša pri otrocih od 5,6 do 

6,5 leta ter doseže vrednost nič pri otrocih od 6,5 do 7,0 leta. V različni meri so prepoznavali 

en logotip ali dva logotipa igrač oz. logotip čokolade (verjetno je to odvisno od igrače in 

sladkarije, ki jo ima otrok doma oz. se z njo pogosteje srečuje).  

 

 
Slika 30: Frekvenčna porazdelitev rezultatov spremenljivke prepoznavanje tiska iz ožjega 
okolja 
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Frekvenčna porazdelitev rezultatov spremenljivke prepoznavanje tiska iz širšega okolja (slika 

31) kaže, da so manjše razlike med otroci v starosti od 5 do 7 let. Če je med 5,0 in 5,5 leta še 

slaba tretjina otrok, ki so dosegli eno točko, so med 6,1 in 7,0 leta le redki posamezniki, ki so 

dosegli samo eno točko. Najmlajši otroci niso dosegli obeh točk zato, ker v večini primerov 

niso prepoznali napisa trgovine. Pri prepoznavanju črk od drugih simbolov otroci med petim 

in sedmim letom starosti niso imeli težav.  

 

 
Slika 31: Frekvenčna porazdelitev rezultatov spremenljivke prepoznavanje tiska iz širšega 
okolja 

 

Frekvenčna porazdelitev rezultatov spremenljivke pojmovanje tiska (slika 32) kaže, da so 

razlike pri pojmovanju tiska med petim in sedmim letom starosti. Otroci v starosti od 5 do 6 

let so v največjem deležu dosegli tri točke. Večina teh otrok ni znala povedati, da na pisemsko 

ovojnico napišemo naslov oz. kje nekdo stanuje. Ti otroci pa so v večini primerov znali 

poiskati enake besede, pri tem so se opirali na vidno podobo besed (glede na to, da še ne 

zmorejo brati). Otroci med petim in sedmim letom starosti večinoma niso imeli težav s tem, 

kje je napisan naslov in kje je začetek oz. konec knjige. Od 6,1 do 7,0 leta je večina otrok 

dosegla vse točke. Od 6,1 do 6,5 leta je še vedno kar nekaj otrok, ki so dosegli točko manj. 

Zanimivo so to točko v večini primerov izgubili zaradi nepravilno poiskanih besed. Glede na 

stopnje bralnega razvoja je izguba točke razumljiva, kajti pri tej starosti se otroci ne zanašajo 

več na vidno podobo besed, temveč jih začne zanimati vsak njen člen.  

 



Ocenjevanje predbralnih zmožnosti pri otrocih, starih pet do sedem let                                  Ivanka Bider Petelin 

 
130 

  

 
Slika 32: Frekvenčna porazdelitev rezultatov spremenljivke pojmovanje tiska 

 

Frekvenčna porazdelitev rezultatov spremenljivke poznavanje črk (slika 33) kaže, da otroci 

med petim in šestim letom starosti še ne poznajo dobro črk, kar se občutno spremeni pri 

otrocih od 6,1 do 7,0 leta. Nekaj črk prepoznavajo tudi otroci med petim in šestim letom 

starosti, kar jim je prineslo določeno število točk pri spremenljivki poznavanje črk. Od 6,1 do 

6,5 leta je še vedno kar nekaj otrok, ki ne poznajo vseh črk (kar je razumljivo glede na to, da 

so se šele začeli učiti velikih tiskanih črk). Pri pol leta starejših otrocih je le še slaba tretjina 

otrok, ki ne pozna vseh črk.  

 

 
Slika 33: Frekvenčna porazdelitev rezultatov spremenljivke poznavanje črk 

 

Frekvenčna porazdelitev rezultatov začetno branje z dekodiranjem (slika 34) kaže, da otroci 

med petim in sedmim letom starosti napredujejo v branju. Otroci, stari od 5 do 6 let, so v 

večjem deležu dosegli eno točko, ker so znali prirediti besede k sliki oz. prepoznati besede 

med tremi podobnimi besedami. Od 6,1 do 6,5 leta se precej poveča delež otrok, ki doseže vse 
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točke, kljub temu je še vedno visok delež otrok izgubilo nekaj točk. Otroci, stari od 6,6 do 7,0 

leta, pa so v večini primerov dosegli vseh šest oz. pet točk. Podobne porazdelitve rezultatov 

pri nekaterih spremenljivkah Preizkusa predbralnih zmožnosti lahko kažejo na medsebojno 

povezanost teh spremenljivk z začetno zmožnostjo dekodiranja.    

 

 
Slika 34: Frekvenčna porazdelitev rezultatov spremenljivke začetno branje z dekodiranjem 

 

Pri otrocih od 5,0 do 6,5 leta ni opaziti večjih razlik v hitrosti branja (slika 35). Otroci od 6,1 

do 6,5 leta počasi napredujejo v razvoju hitrosti branja. Ta napredek je očitnejši pri starosti od 

6,6 do 7,0 leta. Glede na to, da se otroci od 6,1 do 7,0 leta šele učijo branja (tj. dekodiranja), 

je razumljivo, da še ne zmorejo hitrega branja.  

 

 
Slika 35: Frekvenčna porazdelitev rezultatov spremenljivke hitrost branja 
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3.5.3 Testiranje normalnosti distribucije 
 

Preverili smo normalnost in simetričnost distribucije. Koeficient asimetrije kaže, da so 

vrednosti pri šestnajstih spremenljivkah bolj ali manj asimetrične v levo, pri enajstih 

spremenljivkah pa v desno. Pri večini spremenljivk gre za velike asimetrije v obe smeri, saj so 

koeficienti večji od 0,20. Manjši asimetriji sta opazni pri spremenljivki kratkotrajni vidni 

spomin in celotnem Testu zgodnjih bralnih zmožnosti. Spremenljivke prepoznavanje rim, 

kratkotrajni slušni spomin za povedi, priklic besed na določen fonem, priklic besed na 

določeno nadpomenko in obseg besedišča ter razumevanje imajo koeficient sploščenosti 

približno enak vrednosti 1, kar pomeni, da je porazdelitev podatkov približno normalna. Pri 

spremenljivkah Preizkusa predbralnih zmožnosti in Testa zgodnjih bralnih zmožnosti, kjer je 

koeficient sploščenosti manjši od 1, gre za koničasto porazdelitev, spremenljivke s 

koeficientom, večjim od 1, pa imajo sploščeno porazdelitev. 

 
Asimetričnost je bila sicer pričakovana, ker so nekatere predbralne zmožnosti pri starosti od 5 

do 7 let že dobro razvite, nekatere pa se šele razvijajo.  

 
Normalnost porazdelitve smo testirali s Kolmogorov-Smirnovim testom, ki je pokazal, da je 

tveganje pri vseh spremenljivkah manjše od 0,05, kar pomeni, da porazdelitev podatkov ni 

normalna.  

 
Tabela 12: Prikaz podatkov testiranja normalnosti distribucije 

Spremenljivka 
Koeficient 

asimetrije 

Koeficient 

sploščenosti 

Kolmogorov-

Smirnov test 

Stopnja 

tveganja 

PRERIM -1,536 1,267 0,263 0,000 

SINZLOG -4,242 22,139 0,463 0,000 

ANALZLOG -2,123 4,185 0,299 0,000 

PREPGLAS -1,060 0,111 0,218 0,000 

FONDIS -2,631 11,572 0,302 0,000 

GLASANAL -0,389 -1,656 0,238 0,000 

ODGLAZLO 0,881 -0,623 0,255 0,000 

ODGLAS 0,856 -0,710 0,296 0,000 

ODZLOG 1,125 -0,044 0,350 0,000 

VIDRAZH 1,169 2,561 0,097 0,000 
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VIDRAZN -0,477 -1,267 0,198 0,000 

KSLSP -0,708 -1,084 0,361 0,000 

KSLSPŠT -0,289 -0,699 0,189 0,000 

KSLSPPOV 1,201 0,604 0,300 0,000 

KVIDSP 0,047 -0,948 0,131 0,000 

KVIDPRSP 0,455 -0,606 0,104 0,000 

HAPOIM 1,353 2,614 0,111 0,000 

PRIKBF 1,210 1,634 0,176 0,000 

PRIKBN 0,638 0,721 0,121 0,000 

OBSEGBR -0,742 0,776 0,180 0,000 

TZBZ -0,078 -1,212 0,094 0,000 

PTOO -2,328 4,584 0,492 0,000 

PTŠO -2,750 7,041 0,521 0,000 

PT -0,947 0,438 0,271 0,000 

PČ -0,586 -1,134 0,212 0,000 

ZBD -0,061 -1,621 0,200 0,000 

HB 1,301 0,014 0,420 0,000 

 

Glede na koeficiente asimetrije in sploščenosti ter vrednosti Kolmogorov-Smirnovega testa 

lahko sklenemo, da so rezultati pri vseh 27 spremenljivkah Preizkusa predbralnih zmožnosti 

in Testa zgodnjih bralnih zmožnosti nenormalno porazdeljeni, zato smo pred nadaljnjo 

analizo izvedli normalizacijo rezultatov po Bloomu. V nadaljevanju prikazujemo analize, ki 

so bile izračunane na podlagi normaliziranih vrednosti spremenljivk. 

 

3.5.4 Zanesljivost uporabljenega instrumentarija 
 

Zanesljivost uporabljenega instrumentarija smo preverili s Cronbachovim koeficientom alfa. 

Za teste sposobnosti velja, da so dovolj zanesljivi, če je vrednost koeficienta večja od 0,70 

(Sagadin, 2003). V tabeli 13 je prikazana vrednost koeficienta za celoten Preizkus predbralnih 

zmožnosti. Gledano v celoti ima Preizkus predbralnih zmožnosti dobro zanesljivost, vrednost 

Cronbachovega koeficienta alfa standardiziranih vrednosti je 0,87.  
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Tabela 13: Ocena zanesljivosti celotnega Preizkusa predbralnih zmožnosti 

Cronbachov alfa 
Cronbachov alfa 

standardiziranih vrednosti 
Število spremenljivk 

0,407 0,865 20 

 

Zanesljivost posameznih spremenljivk Preizkusa predbralnih zmožnosti (tabela 14) je dobra, 

razen pri spremenljivkah vidno razlikovanje – hitrost (VIDRAZH) in priklic besed na 

določeno nadpomenko (PRIKBN), kjer je popravljeni Personov koeficient diskriminativnosti 

zelo nizek (r  ≤ 0,20) in bi bil Cronbachov koeficient alfa višji brez teh dveh spremenljivk. 

Spremenljivki smo izločili iz nadaljnjih analiz.  

 
Tabela 14: Ocena zanesljivosti posamezne spremenljivke Preizkusa predbralnih zmožnosti 

Normalizirane 
vrednosti 
spremenljivk 

Skupna 
aritmetična 

sredina brez te 
spremenljivke 

Skupna 
varianca brez te 
spremenljivke 

Popravljeni 
Pearsonov 
koeficient 

diskriminativnosti 

Kvadrat 
multiple 
povezave 

Cronbachov 
alfa brez te 

spremenljivke 

PRERIM 0,00 99,736 0,578 0,434 0,854 
SINZLOG 0,00 103,948 0,360 0,232 0,863 
ANALZLOG 0,00 105,154 0,299 0,198 0,865 
PREPGLAS 0,00 97,625 0,691 0,554 0,850 
FONDIS 0,00 103,995 0,357 0,191 0,863 
GLASANAL 0,00 97,144 0,717 0,606 0,849 
ODGLAZLO 0,00 96,317 0,762 0,985 0,847 
ODGLAS 0,00 96,805 0,736 0,969 0,848 
ODZLOG 0,00 97,888 0,677 0,922 0,851 
VIDRAZH 0,00 107,199 0,197 0,100 0,868 
VIDRAZN 0,00 100,172 0,555 0,394 0,855 
KSLSP 0,00 99,606 0,585 0,450 0,854 
KSLSPŠT 0,00 101,611 0,480 0,329 0,858 
KSLSPPOV 0,00 100,265 0,550 0,352 0,856 
KVIDSP 0,00 102,057 0,457 0,284 0,859 
KVIDPRSP 0,00 101,878 0,466 0,301 0,859 
HAPOIM 0,00 121,362 -0,458 0,240 0,890 
PRIKBF 0,00 98,555 0,641 0,529 0,852 
PRIKBN 0,00 107,601 0,177 0,150 0,869 
OBSEGBR 0,00 102,143 0,452 0,279 0,859 
 

Test zgodnjih bralnih zmožnosti ima visoko zanesljivost, vrednost Cronbachovega koeficienta 

alfa standardiziranih vrednosti je 0,87.  
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Tabela 15: Ocena zanesljivosti Testa zgodnjih bralnih zmožnosti 

Cronbach alfa 

Cronbachov alfa 

standardiziranih 

vrednosti 

Število spremenljivk 

0,772 0,872 7 

 

Posamezne spremenljivke Testa zgodnjih bralnih zmožnosti imajo dobro zanesljivost (tabela 

16). 

 

Tabela 16: Ocena zanesljivosti posamezne spremenljivke Testa zgodnjih bralnih zmožnosti 

Normalizirane 
vrednosti 
spremenljivk 

Skupna 
aritmetična 

sredina brez te 
spremenljivke 

Skupna 
varianca brez 

te 
spremenljivke 

Popravljeni 
Pearsonov 
koeficient 

diskriminativnosti 

Kvadrat 
multiple 
povezave 

Cronbachov 
alfa brez te 

spremenljivke 

TZBZ 0,00 18,508 0,954 0,992 0,811 

PTOO 0,00 23,104 0,376 0,488 0,888 

PTŠO 0,00 22,463 0,449 0,427 0,879 

PT 0,00 21,228 0,596 0,767 0,861 

PČ 0,00 19,585 0,806 0,937 0,832 

ZBD 0,00 19,439 0,825 0,961 0,830 

HB 0,00 21,249 0,593 0,892 0,861 

 
 
 
3.5.5 Povezave med spremenljivkami 
 

V prilogi 1 so prikazane povezave med spremenljivkami Preizkusa predbralnih zmožnosti in 

Testa zgodnjih bralnih zmožnosti. 

 
Kot lahko razberemo iz tabele 14, so vse spremenljivke medsebojno delno povezane. Zaradi 

lažje interpretacije dobljenih podatkov bomo v prvem delu predstavili medsebojno povezanost 

posameznih spremenljivk Preizkusa predbralnih zmožnosti, v drugem delu pa si bomo 

ogledali, kako so predbralne zmožnosti povezane s Testom zgodnjih bralnih zmožnosti. 

 
Posamezne spremenljivke Preizkusa predbralnih zmožnosti so večinoma med seboj statistično 

pomembno povezane, kar je bilo pričakovano. Izjemoma spremenljivki hitrost vidnega 
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razlikovanja in priklic besed na določeno nadpomenko ne tvorita statistično pomembnih 

povezav s spremenljivkami Preizkusa predbralnih zmožnosti oz. so te povezave izredno nizke 

(manjše ali enake 0,20). Cronbachov koeficient alfa je pokazal, da imata spremenljivki nizko 

zanesljivost. Tudi primerjava rezultatov glede na starost nam je pokazala, da ni razlik v 

razvitosti teh dveh zmožnosti med mlajšimi in starejšimi otroki. Naša raziskava kaže, da 

hitrost vidnega razlikovanja ne vpliva na natančnost vidnega razlikovanja. Ugotovili smo, da 

priklic besed na določeno nadpomenko iz dolgotrajnega spomina ni pomembno povezan s 

fonološkim zavedanjem in spominskimi zmožnostmi.  

Najvišje povezave med posameznimi spremenljivkami Preizkusa predbralnih zmožnosti so 

bile ugotovljene pri odstranitvi glasu/zloga besedi brez pomena in spremenljivki odstranitev 

glasu besedi brez pomena z glasovno analizo (r = 0,66) in s priklicem besed na določen fonem 

(r = 0,65). To kaže na to, da je zavedanje in manipuliranje s sestavnimi deli besed (glasovi in 

zlogi) povezano s priklicem besed na določen fonem. Otrok mora znati upravljati z glasovi in 

zlogi v besedah, da lahko prikliče besedo na določen glas. Visoke povezave so pri glasovni 

analizi s prepoznavanjem prvega glasu (r = 0,64) in s priklicem besed na določen fonem (r = 

0,57), kar pomeni, da mora otrok prepoznati prvi glas v besedi in znati besedo razstaviti na 

glasove, da lahko prikliče besede na določen fonem. Visoke povezave so še pri prepoznavanju 

prvega glasu s priklicem besed na določen fonem (r = 0,54) in s kratkotrajnim slušnim 

spominom ob vidni opori (r = 0,54). To kaže, da je prepoznavanje prvega glasu v besedi 

pogoj za priklic besed na določen glas, kar pa je odvisno od otrokovega kratkotrajnega 

slušnega spomina. Višje povezave so bile ugotovljene tudi pri kratkotrajnem slušnem 

spominu ob vidni opori s kratkotrajnim slušnim spominom za števke (r = 0,50). To kaže, da 

sta slušni spomin ob vidni opori in spomin za števke medsebojno povezana prek delovanja 

fonološke shrambe. Zmožnost odstraniti besedi brez pomena glas je močneje povezana z 

glasovno analizo in s priklicem besed na določen fonem, kot pa spremenljivka odstranitev 

zloga. Najmočneje so med seboj povezane višje zmožnosti fonološkega zavedanja (kamor 

sodijo glasovna analiza, prepoznavanje prvega glasu in zmožnost odstranitve glasu/zloga), 

priklic besed na določen fonem in kratkotrajni slušni spomin za števke in besede. Natančnost 

vidnega razlikovanja tvori najvišjo povezavo (r = 0,46) s kratkotrajnim vidnim spominom. 

Kratkotrajni slušni spomin za povedi tvori najvišjo povezavo (r = 0,42) s priklicem besed na 

določen fonem. Obseg besedišča in razumevanje tvori izmed vseh predbralnih zmožnosti 

najvišjo povezavo (r = 0,41) s prepoznavanjem prvega glasu.   
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Ugotovili smo, da so predbralne zmožnosti sinteza in analiza zlogov ter fonemska 

diskriminacija šibko (r ≤ 0,31) povezane s posameznimi predbralnimi zmožnostmi. Podobno 

je hitro avtomatizirano poimenovanje šibko (r ≤ - 0,34) povezano z ostalimi predbralnimi 

zmožnostmi.  

 
Vse spremenljivke Preizkusa predbralnih zmožnosti tvorijo statistično pomembne povezave s 

Testom zgodnjih bralnih zmožnosti pri tveganju 5 %. Visoke oz. močne povezave so bile 

ugotovljene: z odstranitvijo glasu (r = 0,78), z glasovno analizo (r = 0,77), z odstranitvijo 

glasu/zloga besedi brez pomena (r = 0,77), s prepoznavanjem prvega glasu (r = 0,71), s 

priklicem besed na določen fonem (r = 0,70) in z odstranitvijo zloga (r = 0,64). Test zgodnjih 

bralnih zmožnosti tvori zmerne povezave z naslednjimi spremenljivkami predbralnih 

zmožnosti: s kratkotrajnim slušnim spominom ob vidni opori (r = 0,53), z natančnostjo 

vidnega razlikovanja (r = 0,52), s prepoznavanjem rim (r = 0,49), s kratkotrajnim slušnim 

spominom za povedi (r = 0,49), s kratkotrajnim slušnim spominom za števke (r = 0,44), s 

kratkotrajnim vidno-prostorskim spominom (r = 0,44), s kratkotrajnim vidnim spominom (r = 

0,40) in s hitrim avtomatiziranim poimenovanjem (r = - 0,40). Spremenljivke Preizkusa 

predbralnih zmožnosti, ki tvorijo močne in zmerne povezave s testom zgodnjih bralnih 

zmožnosti, so najmočneje povezane z začetnim branjem z dekodiranjem in s poznavanjem 

črk. Odstranitev glasu/zloga besedi brez pomena tvori poleg navedenih spremenljivk Testa 

zgodnjih bralnih zmožnosti močno povezavo še s hitrostjo branja.  

Glede na zahtevnost odstranitve glasu ali zloga besedi brez pomena je razumljivo, da tvori 

izmed vseh spremenljivk Preizkusa predbralnih zmožnosti najmočnejšo povezavo s hitrostjo 

branja. Da bi otrok zmogel napredovati od začetnega dekodiranja k hitrejšemu branju, mora 

obvladati fonološke zmožnosti in imeti dober delovni spomin. Ugotovili smo, da je 

odstranitev glasu besedi brez pomena močneje povezana s hitrostjo branja in celotnim Testom 

zgodnjih bralnih zmožnosti kot spremenljivka odstranitev zloga. Sklepamo lahko, da je za 

začetek učenja branja še pomembneje, da otrok zmore besedi odstraniti le en glas kot pa cel 

zlog. Zlog je namreč naravna artikulacijska enota, medtem ko sta morfem in glas/fonem 

abstraktni jezikovni enoti, ki se ju naučimo z učenjem jezika ter kontrastivnih značilnosti oz. 

pomena. Zavedanje in manipuliranje z najmanjšimi enotami jezika je najpomembnejša 

zmožnost pri usvajanju avtomatizirane tehnike branja.  

Ugotovili smo, da so predbralne zmožnosti sinteza in analiza zlogov, fonemska 

diskriminacija, obseg besedišča in razumevanje šibko (r ≤ 0,37) povezane s Testom zgodnjih 
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bralnih zmožnosti. Spremenljivki hitrost vidnega razlikovanja in priklic besed na določeno 

nadpomenko tvorita neznatno (r ≤ 0,14) povezavo s Testom zgodnjih bralnih zmožnosti.   

 
Če povzamemo, je naša raziskava pokazala, da višje zmožnosti fonološkega zavedanja 

(odstranitev glasu/zloga, glasovna analiza, priklic besed na določen fonem, prepoznavanje 

prvega glasu) in kratkotrajni slušni spomin najmočneje korelirajo med seboj. Nižje zmožnosti 

fonološkega zavedanja (sinteza in analiza zlogov), fonemska diskriminacija in hitro 

avtomatizirano poimenovanje so šibko povezane z ostalimi predbralnimi zmožnostmi. 

Ugotovili smo, da so višje zmožnosti fonološkega zavedanja najmočneje povezane z 

začetnimi zmožnostmi branja. V začetku je pri dekodiranju besed predvsem pomembno, da se 

otrok zaveda glasov v besedah in zmore z njimi upravljati. Ugotavljamo, da sta sinteza in 

analiza zlogov šibkeje povezani z zgodnjim branjem zato, ker preverjata le otrokovo 

zmožnost zavedanja večjih delov besed in ne zmožnosti razstaviti besede na najmanjše 

pomensko-raziskovalne enote, kar je temeljnega pomena pri začetnem dekodiranju. Prav tako 

smo dokazali pomembno povezanost spomina, tako slušnega kot vidnega in vidno-

prostorskega, z začetnim branjem. Pri začetnem dekodiranju sta pomembni tudi natančnost 

vidnega razlikovanja in hitrost priklica.  

 
Raziskovalci (npr. Costa, Edwards in Hooper, 2016; Jenko, 2016; Melby - Lervag idr., 2012; 

Šimnic, 2014) ugotavljajo, da je fonološko zavedanje najmočnejši napovednik bralnih 

zmožnosti. Zagotovo spomin in hitro avtomatizirano poimenovanje pridobivata na 

pomembnosti, ko otrok napreduje od začetnih bralnih zmožnosti k hitrejšemu branju z 

razumevanjem. Številni avtorji (Christoper idr., 2015; Landerl idr., 2013; Torppa idr., 2012) 

trdijo, da fonološko zavedanje in kratkotrajni slušni spomin v največji meri napovedujeta 

uspeh pri začetnih bralnih zmožnostih. Ugotavljajo (Christoper idr., 2015) tudi, da fonološko 

zavedanje in slušni spomin najmočneje korelirata med seboj. Smith idr. (2008) so v 

longitudinalni študiji dokazali poleg fonološkega zavedanja in delovnega spomina še 

povezanost hitrega poimenovanja s kasnejšim bralnim razvojem. Hitro avtomatizirano 

poimenovanje in fonološko zavedanje ves čas konstantno vplivata na branje, medtem ko 

odstranitev dela besede bolje napoveduje pojav učnih težav pri starejših učencih (Pan in 

McBride-Chang, 2011). K. Cain in J. Oakhill (2006) razlagata, da se za bralno razumevanje 

zahtevajo višje kognitivne zmožnosti, ker omogočajo konstrukcijo pomena besedila. Kot eno 

izmed ključnih zmožnosti navajata verbalni delovni spomin. Sousa (2005) pravi, da mora pri 

branju povedi vidni in spominski sistem možganov dekodirati in zadržati besede na začetku 
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povedi za krajši čas, medtem ko se oči bralca premikajo na konec povedi. Tako je delovni 

spomin bolj obremenjen pri branju daljših povedih.  

 
Christoper idr. (2015) so ugotovili, da ima hitro avtomatizirano poimenovanje najšibkejšo 

povezavo z ostalimi predbralnimi zmožnostmi. Številne raziskave (Liao idr., 2015; Pan in 

McBride - Chang, 2011; Powell idr., 2007) so dokazale, da hitro avtomatizirano 

poimenovanje napoveduje zmožnost branja neodvisno od drugih predbralnih zmožnosti. 

Avtorja Denckla in Rudel (1974, 1976 v Georgiou idr., 2016) sta dokazala, da se otroci z 

disleksijo razlikujejo od uspešnih bralcev v hitrosti poimenovanja barv in ne v pravilnosti. 

Naš preizkus hitrega avtomatiziranega poimenovanja je preverjal hitrost poimenovanja 

predmetov in ne barv, ki so izredno abstraktne in napovedujejo učne težave. Hitro 

avtomatizirano poimenovanje ima močan neodvisen vpliv na tekočnost branja, neodvisno od 

fonološkega zavedanja, poznavanja črk (Georgiou idr., 2016), delovnega spomina  (Powell 

idr., 2007) in ortografskega procesiranja (Georgiou idr., 2009). Kail idr. (1999) so 

razpravljali, da je hitro avtomatizirano poimenovanje povezano z branjem zato, ker je 

izurjenost poimenovanja in branja odvisna od hitrega izvajanja procesov. Pri priklicu besed na 

določen fonem pa mora otrok poleg hitrega priklica podatkov iz fonološke shrambe obvladati 

še glasovno analizo oz. prepoznavanje prvega glasu, zato je ta zmožnost močneje povezana s 

fonološkim zavedanjem in verbalnim spominom. Torgeson idr. (1994) trdijo, da je hitro 

avtomatizirano poimenovanje povezano z branjem, ker ravno tako kot branje zahteva dostop 

in pridobitev fonološke reprezentacije iz dolgotrajnega spomina. Zigler idr. (2010) so 

razpravljali, da hitro avtomatizirano poimenovanje napoveduje branje zaradi vključenosti 

fonološke komponente. Trdijo, da hitro avtomatizirano poimenovanje ne napoveduje branja, 

če je merjenje fonološkega zavedanja dovolj občutljivo. D. Jelenc (1996) razlaga, da je 

zapleten odnos med bralnimi zmožnostmi in hitrim avtomatiziranim poimenovanjem 

posledica kompleksne narave obeh procesov. Vsak od njiju je sestavljen iz niza med seboj 

povezanih kognitivnih in jezikovnih podprocesov, med katerimi so nekateri skupni obema. 

Predvsem so naloge hitrega avtomatiziranega poimenovanja povezane z začetnimi 

zmožnostmi branja, ki zahtevajo nižje kognitivne procese. Georgiou idr. (2009) trdijo, da je 

hitro avtomatizirano poimenovanje povezano predvsem s fluentnostjo branja in da njegova 

povezanost z branjem upada v višjih razredih osnovne šole. Torppa idr. (2012) izpostavljajo, 

da imajo posamezniki s težavami na področju hitrega avtomatiziranega poimenovanja in 

fonološkega zavedanja največ težav na področju branja.  
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3.5.6 Regresijska analiza 
 

Z regresijsko analizo smo želeli preveriti napovedno moč posameznih spremenljivk Preizkusa 

predbralnih zmožnosti na skupno točkovanje Testa zgodnjih bralnih zmožnosti. Za izbor 

prediktivnih variabel smo uporabili »metodo korakov« (ang. »stepwise«).  

 
Tabela 17: Podatki o modelu regresijske analize 

Model R R² F p 

1 0,776a 0,602 461,756 0,000 

2 0,846b 0,716 383,633 0,000 

3 0,872c 0,761 321,132 0,000 

4 0,884d 0,781 269,238 0,000 

5 0,887e 0,786 220,977 0,000 

 
 
Iz tabele 17 je razvidno, da vključitev ene predikorske spremenljivke odstranitev glasu v 

prvem koraku pojasni približno 60 % variance zgodnjih bralnih zmožnosti pri otrocih, starih 

od 5 do 7 let (R² = 0,602). Boljša zmožnost odstranitve glasu je povezana z boljšimi 

zgodnjimi bralnimi zmožnostmi (multipli korelacijski koeficient Rª = 0,776). Z vključitvijo še 

druge prediktorske spremenljivke prepoznavanje prvega glasu se delež pojasnjene variance 

poveča za 11 %. Z drugim regresijskim modelom, ki vključuje odstranitev glasu in 

prepoznavanje prvega glasu, pojasnimo približno 72 % variabilnosti zgodnjih bralnih 

zmožnosti (R² = 0,716). S tretjim regresijskim modelom, ki vključuje poleg prvih dveh 

spremenljivk še spremenljivko glasovna analiza, pojasnimo 76 % variabilnosti zgodnjih 

bralnih zmožnosti (R² = 0,761). Četrti regresijski model, ki poleg prvih treh spremenljivk 

vključuje še priklic besed na določen fonem, pojasni 78 % variabilnosti zgodnjih bralnih 

zmožnosti. Vključitev spremenljivke fonemska diskriminacija k prej naštetim spremenljivkam 

pojasni 78,6 % variabilnosti zgodnjih bralnih zmožnosti. Sprememba v pojasnjeni varianci je 

pri vseh petih modelih statistično pomembna (p ≤ 0,05). Na podlagi poznavanja zmožnosti 

a) Prediktor: ODGLAS 

b) Prediktor: ODGLAS, PREPGLAS 

c) Prediktor: ODGLAS, PREPGLAS, GLASANAL 

č) Prediktor: ODGLAS, PREPGLAS, GLASANAL, PRIKBF 

d) Prediktor: ODGLAS, PREPGLAS, GLASANAL, PRIKBF, FONDIS 

R – multipli korelacijski koeficient, R² – multipli determinacijski koeficient, p – stopnja statistične pomembnosti 
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odstranitve glasu, prepoznavanja prvega glasu, glasovne analize in priklica besed na določen 

fonem lahko torej napovemo zgodnje bralne zmožnosti otrok. Naša napoved je (statistično 

pomembno) boljša, če poleg navedenih štirih spremenljivk upoštevamo še zmožnost 

fonemske diskriminacije.  

 

Tabela 18: Tabela koeficientov regresijskega modela 

Model Nestandardizirani  
koeficienti 

Standardizirani 
 koeficienti 

 
 
t 

 
 
p  

Beta 
Standardna  

napaka 
 

Beta 

1 ODGLAS 0,776 0,036 0,776 21,489 0,000 

2 ODGLAS 0,564 0,036 0,564 15,642 0,000 
PREPGLAS 0,399 0,036 0,399 11,051 0,000 

3 ODGLAS 0,423 0,038 0,423 11,097 0,000 

PREPGLAS 0,280 0,037 0,280 7,604 0,000 

GLASANAL 0,311 0,041 0,311 7,508 0,000 

4 ODGLAS 0,342 0,040 0,342 8,648 0,000 

PREPGLAS 0,237 0,036 0,237 6,562 0,000 

GLASANAL 0,280 0,040 0,280 6,977 0,000 

PRIKBF 0,195 0,037 0,195 5,285 0,000 

5 ODGLAS 0,343 0,039 0,343 8,751 0,000 
PREPGLAS 0,223 0,036 0,223 6,162 0,000 

GLASANAL 0,264 0,040 0,264 6,571 0,000 

PRIKBF 0,196 0,037 0,196 5,349 0,000 

FONDIS 0,075 0,028 0,075 2,626 0,009 

 

Na podlagi parcialnih korelacijskih koeficientov (B) in njihove ravni značilnosti (p) (tabela 

18) lahko sklenemo, da je poznavanje odstranitve glasu besedi brez pomena, prepoznavanje 

prvega glasu, glasovne analize in priklica besed na določen fonem pomembno povezano z 

zgodnjimi bralnimi zmožnosti in napoveduje zgodnje bralne zmožnosti otrok. Kompleksnejše 

fonološke zmožnosti, zavedanje oz. prepoznavanje glasov in manipuliranje z njimi imajo 

največjo napovedno vrednost uspeha pri začetnih bralnih zmožnosti. Vrednosti korelacijskih 

koeficientov kažejo, da so zgodnje bralne zmožnosti otrok statistično pomembno povezane še 

s fonemsko diskriminacijo. Vpliv te spremenljivke je v primerjavi s prvimi štirimi 

prediktorskimi spremenljivkami manjši (B < 0,10), vendar statistično pomemben (p < 0,05). 

Sklenemo lahko, da prej naštete zmožnosti fonološkega zavedanja in zmožnost fonemske 
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diskriminacije prispevajo k boljšim zgodnjim bralnim zmožnostim. S poznavanjem petih 

spremenljivk Preizkusa predbralnih zmožnosti lahko napovemo zgodnje bralne zmožnosti pri 

posamezniku. To pomeni, da strokovnjakom v praksi ni treba opraviti celotnega testiranja, 

temveč lahko v večini primerov z zgoraj naštetimi zmožnostmi napovemo uspeh otroka pri 

začetnem učenju branja. Pri večini otrok so te zmožnosti dober napovednik uspeha pri 

začetnem učenju dekodiranja, a moramo paziti na posameznike, ki bi lahko imeli težave pri 

začetnem učenju branja zaradi težav na drugih področjih (npr. vidno procesiranje), ki prav 

tako vplivajo na uspešnost učenja branja.  

 
Številne raziskave (Arina idr., 2015; Le Jan idr., 2011; Lytinen, 2009; Woodrome in Johnston, 

2009) potrjujejo, da imajo zmožnosti fonološkega zavedanja največjo napovedno vrednost pri 

začetnih zmožnostih branja. Otroci, ki so pred formalnim učenjem branja rizični za nastanek 

težav na področju branja, kažejo težave na področju fonološkega zavedanja (Panagiotis, 

2001). Zmožnosti fonološkega zavedanja so ključnega pomena pri napovedi uspeha branja 

otrok, ki so rizični za nastanek težav na področju branja (Lovelace, 2009). Številni 

strokovnjaki (Caravolas idr., 2012; Marks in Burden, 2005) soglašajo, da je zmožnost 

fonološkega zavedanja pomemben napovedovalec bralnega razvoja, posebej na začetnih 

stopnjah. Pravilnost dekodiranja je povezana z zmožnostjo odstraniti besedi glas (Tilanus idr., 

2013). T. Hogan (2004) je ugotovila, da je zmožnost odstraniti besedi glas oz. zlog 

najmočneje povezana z bralnimi zmožnostmi. Lei in sodelavci (2011) so v longitudinalni 

raziskavi dokazali, da so zmožnosti odstraniti besedi brez pomena glas oz. zlog, sestavljanje 

besednih zvez in zmožnost hitrega avtomatiziranega poimenovanja najmočneje povezane z 

bralnimi zmožnostmi. Otroci z bralnimi težavami imajo slabše razvito fonološko zavedanje, 

težje prikličejo besede in imajo slabši verbalni delovni spomin (Farquharson, Centanni, 

Franzluebbersen in Hogan, 2014). Številni raziskovalci (Cooke idr., 2010; Kanalec, 2016; 

Ozbič in Kanalec, 2014) se enotno strinjajo, da so pred vstopom v šolo pomembne spodbude, 

ki vključujejo razvijanje šibkejših področij predbralnega razvoja.  

 

3.5.7 Faktorska analiza 
 

Naredili smo faktorsko analizo za ugotavljanje latentne strukture manifestnih spremenljivk 

Preizkusa predbralnih zmožnosti. Vanjo nismo vključili spremenljivk, ki negativno vplivata 

na zanesljivost preizkusa, ki je bila testirana s pomočjo Cronbachovega koeficienta alfa. 
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Tabela 19: Rezultat Kaiser-Meyer-Olkinovega testa in Bartlettovega testa 

Kaiser-Meyer-Olkinov test 0,921 

Bartlettov test 
χ² 1883,224 

stopnje prostosti 136 
stopnja tveganja 0,000 

 

Kaiser-Meyer-Olkinov test ima visoko vrednost, Bartlettov test pa je statistično pomemben. Iz 

obeh vrednosti (tabela 19) lahko sklepamo, da je faktorsko analizo smiselno uporabiti. 

 
Slika 36: Diagram lastnih vrednosti faktorjev 

 
 
 
Diagram (slika 36) prikazuje 17 komponent. Med prvo in drugo komponento je očitna razlika, 

medtem ko lastne vrednosti ostalih komponent počasi padajo. Črtkano je označena mejna 

vrednost lastne vrednosti, ki mora biti po Kaiser-Guttmanovem kriteriju večja ali enaka 1. 

Temu kriteriju zadostijo prve štiri komponente.  

 
Končne komunalitete za posamezno spremenljivko, prikazane v tabeli 20, predstavljajo delež 

njihovih varianc, zajetih v ekstrahiranih faktorjih. Vrednosti komunalitet se gibljejo od 0,779 

za spremenljivko odstranitev glasu (ODGLAS) do 0,291 za spremenljivko hitro 

avtomatizirano poimenovanje (HAPOIM). Najvišje komunalitete so še pri spremenljivkah: 

analiza zlogov, (ANALZLOG), odstranitev zloga (ODZLOG), glasovna analiza 

(GLASANAL) in kratkotrajni vidni spomin (KVIDSP). V končni faktorski analizi smo 

upoštevali vse spremenljivke, saj je vrednost komunalitet pri vseh spremenljivkah višja ali 

enaka 0,3.  
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Tabela 20: Komunalitete po ekstrakciji 

Spremenljivka Inital Komunalitete 
ODGLAS 1,000 0,779 
ANALZLOG 1,000 0,679 
ODZLOG 1,000 0,673 
GLASANAL 1,000 0,667 
KVIDSP 1,000 0,649 
SINZLOG 1,000 0,608 
PRIKBF 1,00 0,601 
VIDRAZN 1,000 0,594 
PRERIM 1,000 0,592 
PREPGLAS 1,000 0,591 
KSLSP 1,000 0,589 
KSLSPŠT 1,000 0,564 
KVIDPRSP 1,000 0,495 
FONDIS 1,000 0,486 
KSLSPPOV 1,000 0,424 
OBSEGBR 1,000 0,411 
HAPOIM 1,000 0,291 

 

Ekstrakcija je potekala po metodi glavnih komponent in je dala štiri faktorje, ki skupaj 

pojasnjujejo 57,03 % variance sistema (tabela 21). Prvi faktor pojasnjuje več kot tretjino 

variance (38 %), drugi faktor pojasnjuje 7 % variance, tretji faktor dobrih 6 % in četrti faktor 

slabih 6 % variance. 

 
Tabela 21: Lastne vrednosti in delež pojasnjene variance 

Faktor Pred ekstrakcijo Po ekstrakciji Po 
rotacijiª 

Lastne 
vrednosti 

% 

variance 

Kumulat. 
% 

Lastne 
vrednosti 

% 

variance 

Kumulat. 
% 

Lastne 
vrednosti 

1 6,398 37,635 37,635 6,398 37,635 37,635 5,818 

2 1,243 7,309 44,944 1,243 7,309 44,944 2,576 

3 1,049 6,172 51,116 1,049 6,172 51,116 1,563 

4 1,005 5,911 57,027 1,005 5,911 57,027 3,795 

5 0,855 5,029 62,056     

6 0,844 4,965 67,022     

7 0,727 4,274 71,296     

8 0,701 4,126 75,422     

9 0,665 3,912 79,334     

10 0,614 3,613 82,947     

11 0,603 3,547 86,494     
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12 0,542 3,186 89,680     

13 0,443 2,607 92,287     

14 0,410 2,411 94,698     

15 0,373 2,196 96,894     

16 0,319 1,878 98,773     

17 0,209 1,227 100,000     

a) Ko so spremenljivke v korelaciji, ni mogoče dodati vsote kvadratov, da dobimo skupno varianco.  

 
Po ekstrakciji faktorjev smo te rotirali po Varimaxovi (pravokotna rotacija) in po Obliminovi 

metodi (poševnokotna rotacija). Na osnovi Thurstonovih kriterijev enostavne strukture smo se 

odločili, da je boljša rešitev Obliminova rotacija, saj je po njej struktura faktorske matrike 

enostavnejša. Zaradi večje preglednosti in lažje interpretacije faktorjev so v tabeli 

predstavljeni le tisti koeficienti korelacije, ki imajo absolutno vrednost ≥ 0,300. 

 
Tabela 22: Struktura faktorske matrike po poševnokotni Obliminovi rotaciji  

 Faktor  
1 2 3 4 

ODGLAS 0,855    
ODZLOG 0,788    
PRIKBF 0,745    
GLASANAL 0,717    
KSLSPŠT 0,701    
KSLSPPOV 0,590    
KSLSP 0,566 0,387   
PREPGLAS 0,526    
HAPOIM -0,429    
SINZLOG  0,733   
FONDIS  0,556  0,320 
PRERIM  0,542   
ANALZLOG   0,799  
OBSEGBR   0,431  
KVIDSP    0,818 
VIDRAZN    0,650 
KVIDPRSP    0,600 
 
 
Prvi faktor ima najvišjo lastno vrednost (tj. 5,8) in smo ga poimenovali metafonološke 

zmožnosti. Najbolj ga opisujejo naslednji indikatorji: 

– odstranitev glasu besedi brez pomena (ODGLAS), 

– odstranitev zloga besedi brez pomena (ODZLOG), 
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– priklic besed na določen fonem (PRIKBF), 

– glasovna analiza (GLASANAL), 

– kratkotrajni slušni spomin – števke (KSLSPŠT), 

– kratkotrajni slušni spomin – povedi (KSLSPPOV), 

– kratkotrajni slušni spomin ob vidni opori (KSLSP), 

– prepoznavanje prvega glasu (PREPGLAS), 

– hitro avtomatizirano poimenovanje (HAPOIM). 

 
Med prvi faktor se uvrščajo zahtevnejše fonološke zmožnosti, verbalni spomin in hitro 

avtomatizirano poimenovanje. Faktorska analiza potrjuje, da je dober spomin za verbalno 

gradivo ključnega pomena pri uspešnem prepoznavanju, razčlenjevanju in upravljanju z 

najmanjšimi jezikovnimi strukturami. Verbalni spomin podpira členjene besed na glasove in 

manipuliranje z njimi. Prav tako dobro razvito fonološko zavedanje pripomore k 

uspešnejšemu pomnjenju verbalnega gradiva. Prvi faktor vključuje fonološko procesiranje, ki 

zajema fonološke zmožnosti višje ravni, verbalni spomin in hiter priklic verbalnega gradiva iz 

dolgotrajnega spomina. Ta faktor vključuje kompleksnejše naloge, v katerih se manipulira s 

fonemi in fonemskimi sklopi različnih velikosti. Otroci, ki so uspešnejši pri nalogah 

fonološkega zavedanja in verbalnega spomina, potrebujejo krajši čas za priklic verbalnih 

informacij iz dolgotrajnega spomina.  

Številni avtorji (Arina idr., 2015; Christoper idr., 2015; Georgiou idr., 2008) poudarjajo, da 

imata delovni spomin za verbalno gradivo in fonološko zavedanje edinstveno vlogo pri 

napovedi kasnejšega uspeha pri branju. Baddeley (2009) je v svojem modelu delovnega 

spomina poudaril, da je za učinkovito delovanje fonološke zanke pomembno tako fonološko 

zavedanje kot verbalni spomin in hiter priklic verbalnih informacij. Henry (2012) razlaga, da 

posamezniki, ki zmorejo hitreje priklicati informacije, zmorejo obdelati več informacij v 

fonološki shrambi kot tisti, ki imajo počasnejši priklic. Sousa (2005) poudarja, da je 

fonološko zavedanje pogoj za uporabo in razvoj verbalnega spomina, tj. za zmožnost uporabe 

in shranjevanja reprezentacij napisanih besed. Ustrezno razvita zmožnost fonološkega 

zavedanja in  verbalnega spomina pa bralcu omogoča razumevanje ne samo povedi, temveč 

tudi odstavkov in poglavij. S. Arina idr. (2015) povedo, da verbalni spomin okrepi 

dekodiranje besed na fonološki ravni. Ima edinstveno vlogo pri ohranjanju povezave grafem – 

fonem in v zaporedju grafemov med analizo in sintezo. E. Tilanus idr. (2013) poudarjajo, da 

slabi bralci težko zadržijo verbalno informacijo v delovnem spominu. Savage idr. (2007) so 

dokazali, da so naloge kratkotrajnega slušnega spomina (konkretno naloge, ki vključujejo 
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serijo povedi, v katerih mora otrok za vsako poved sproti povedati, ali drži in na koncu 

ponoviti zadnje besede), močan prediktor branja pri tipičnih in netipičnih bralcih. Ugotovili 

so, da te naloge bolj korelirajo z zmožnostmi fonološkega zavedanja kot pa z drugimi merjenji 

centralnega eksekutivnega funkcioniranja. E. Tilanus idr. (2013) so ugotovili, da so slabše 

bralne zmožnosti (težave na področju dekodiranja) povezane z verbalnim delovnim 

spominom, s fonološkim zavedanjem in hitrim priklicem verbalnih informacij. 

Drugi faktor ima lastno vrednost 2,6 in smo ga poimenovali zaznavno jezikovne strukture. 

Najbolj ga opisujejo naslednji indikatorji: 

– sinteza zlogov (SINZLOG), 

– fonemska diskriminacija (FONDIS), 

– prepoznavanje rim (PRERIM). 

 
Drugi faktor je izražen z makro jezikovnimi strukturami (zlogi, rimami) in razlikovanjem 

slušno podobnih besed. Osnovo drugemu faktorju predstavljata melodija in zaporedje glasov, 

ki sta nadsegmentalni zmožnosti. Za ta faktor je značilno, da gre za zaznavanje jezikovnih 

struktur. Otrok sliši, ali so glasovi oz. zaporedje glasov enaki ali različni, in združuje dele 

besed. Otroci, ki so občutljivejši za zavedanje zlogov in rim, bolje razlikujejo slušno podobne 

besede. Hkrati pa je razlikovanje podobnih glasov osnova za prepoznavanje rim in sintezo 

zlogov.  

A. Božič, K. Habe in Jerman (2007) razlagajo, da je melodični posluh povezan z zmožnostjo 

združevanja glasov oz. zlogov. Ritem jezika in metrični vzorci otroku pomagajo, da razloči 

besede v govoru, da v govorni strukturi razlikuje med glasovi govora. Otrok, ki dobro zaznava 

ritmični vzorec, ima dobro razvite sposobnosti za urejenost elementov v prostoru in času ter s 

to prednostjo lažje poveže posamezne elemente v celote, npr. zloge v besede.  

 
Tretji faktor ima najnižno lastno vrednost (tj. 1,6) in smo ga poimenovali besedišče. Opisujeta 

ga naslednja indikatorja: 

– analiza zlogov (ANALZLOG), 

– obseg besedišča in razumevanje (OBSEGBR). 

 
V tretji faktor sodita zmožnosti, ki sta povezani z razumevanjem. Otroci s širšim besediščem 

imajo več jezikovnega znanja, naučili so se oz. razumejo več besed, kar pa so se naučili tudi s 

statističnim učenjem zaporedja glasov oz. zlogov. Razumevanje besed vpliva na ustrezno 
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razumevanje povedi in podpira zmožnost členitve besed na zloge. Po drugi strani pa boljša 

analiza zlogov vpliva na hitrejše učenje jezika in s tem na širši obseg besedišča.  

 
Nekatere študije (Christoper idr., 2015; Loningan idr., 2000) razlagajo, da je otrokovo 

besedišče pomemben napovednik branja, ker tvori recipročno povezavo med govornim 

izražanjem in fonološkim zavedanjem. Majhni otroci ne morejo razumeti, da fonemi in zlogi 

tvorijo besede, če ne vedo, kaj pomeni beseda (Christoper idr., 2015). U. Goswami (2002) 

razlaga, da otrokovo besedišče neposredno izboljšuje fonološko zavedanje, ker nudi izkušnjo 

za primerjavo zvokov, ki razlikujejo fonemsko podobne besede. C. Aubrey (2010) trdi, da sta 

fonološko zavedanje in besedišče interaktivno povezana tako medsebojno kot tudi z razvojem 

otrokovega branja. Številni avtorji (Mesmer in Williams, 2015; Tong, McBride - Chang, Shu, 

Retisma in Rispens, 2011) so dokazali, da je zlogovno zavedanje povezano z otrokovim 

besediščem. Tong idr. (2011) razlagajo, da otrokova zmožnost razstaviti besedo na zloge 

vpliva na širše besedišče.  

 
Četrti faktor ima lastno vrednost 3,8 in smo ga poimenovali vidno procesiranje. Najbolj ga 

opisujejo naslednji indikatorji: 

– kratkotrajni vidni spomin (KVIDSP), 

– vidno razlikovanje – natančnost (VIDRAZN) in 

– kratkotrajni vidno-prostorski spomin (KVIDPRSP). 

 
V četrti faktor sodijo zmožnosti, ki omogočajo shranjevanje in osveževanje neverbalnih 

informacij ter razlikovanje vidno predstavljenih simbolov. Dobljeni podatki potrjujejo, da sta 

verbalni in vidni oz. vidno-prostorski spomin ločeni zmožnosti.  

 
L. Henry (2012) razlaga, da sta verbalni delovni spomin in vidno-prostorski delovni spomin 

ločeni zmožnosti in slabo korelirata med seboj. Baddeley idr. (2009) razlagajo, da je vidno-

prostorska skicirka ločena enota delovnega spomina, ki je odgovorna za začasno shranjevanje 

vidnih in prostorskih informacij. Te informacije začasno shranjuje in vključuje aktiven proces 

manipuliranja mentalnih podob. S. Woodrome in K. Johnson (2009) sta dokazali, da 

zmožnost vidnega razlikovanja petletnikov močno vpliva na kasnejšo zmožnost 

prepoznavanja črk, neodvisno od drugih zmožnosti. Vidni spomin omogoča dostop do 

ortografske oblike besed (Arina idr., 2015). M. Bosse in S. Valdois (2009) sta ugotovili, da 

vidne zmožnosti učencev v 1. razredu osnovne šole napovedujejo uspešnost bralnega razvoja 
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od 1. do 3. razreda osnovne šole, neodvisno od učenčevega fonološkega zavedanja. Dokazali 

sta, da vidne zmožnosti napovedujejo zmožnost branja besed in besed brez pomena.  

 
S faktorsko analizo smo dobili štiri faktorje, ki opisujejo skupne značilnosti predbralnih 

zmožnosti in pojasnjujejo skoraj 60 % variance sistema. Pri interpretaciji rezultatov moramo 

upoštevati, da na povezave med spremenljivkami Preizkusa predbralnih zmožnosti vplivajo, 

poleg predbralnih zmožnosti še drugi dejavniki, kot so npr. intelektualne sposobnosti 

posameznika, čustveno-motivacijski dejavniki, socialno-kulturni dejavniki, pozornost in 

eksekutivne funkcije. Ti dejavniki najbrž pojasnjujejo ostalih 43 % variance. 

 
Raziskovalci (Jenko, 2016; Jerman, 2000; Šimnic, 2014) razlagajo, da na razvoj bralne 

zmožnosti vplivajo posameznikove intelektualne sposobnosti. N. Jenko (2016) razlaga, da 

imajo na bralne težave pri učencih z intelektualnimi primanjkljaji pomemben vpliv neverbalne 

intelektualne sposobnosti, toda vpliv drugih dejavnikov, npr. fonološkega zavedanja, je 

pomembnejši v primerjavi z inteligentnostjo posameznika. S. Pečjak (1996) razlaga, da je 

zmožnost branja v višjih razredih osnovne šole vedno bolj odvisna od intelektualnih 

sposobnosti posameznika, vendar ob ustrezno avtomatizirani tehniki branja.  

 
Številni avtorji (Ghanbachi in Rastegar, 2014; Pečjak, 2010; Pečjak in Gradišar, 2015) 

navajajo, da imajo čustveno-motivacijski dejavniki pomemben vpliv na razvoj bralne 

zmožnosti. S. Pečjak (2010) razlaga, da je vpliv čustveno-motivacijskih dejavnikov še višji v 

višjih razredih osnovne šole. Zagotovo pa ima otrokov odnos do branja in njegove izkušnje s 

knjigami pomemben vpliv že v začetnih stopnjah bralnega razvoja.  

 
Številne tuje (Heckman, 2008; Scheicher, 2014; Sousa, 2005) in domače raziskave (Grginič, 

2006; Jerman, 2000; Košak Babuder, 2012; Žakelj in Ivanuš - Grmek, 2010) poudarjajo vpliv 

mnogih socialno-kulturnih dejavnikov na razvoj branja. B. Jurišić (2001) je v raziskavi 

ugotovila, da socialno ekonomski status družine, predvsem izobrazba matere, pomembno 

vpliva na razvoj predbralnih zmožnosti. Heat idr. (2014) navajajo, da so dejavniki, kot so 

nizek socialno-ekonomski status družine, nizka stopnja izobrazbe staršev, jezikovne oz. bralne 

težave staršev, povezani s slabšimi predbralnimi zmožnostmi otrok in napovedujejo kasnejše 

težave na področju branja. Sousa (2005) razlaga, da šibka podpora staršev pri otrokovem 

razvoju (npr. malo literature doma) vpliva na primanjkljaj na področju predbralnih zmožnosti 

in počasnejši napredek pri branju. Avtor poudarja, da se omejene jezikovne izkušnje v 
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predšolskem obdobju odražajo v slabši fonološki občutljivosti, poznavanju črk, zavedanju 

tiska, omejenem obsegu besedišča in kasnejših težavah pri opismenjevanju.  

 
Številni raziskovalci (Finn idr., 2013; Ozbič idr., 2012; Shaywitz in Shaywitz, 2008) navajajo 

regulacijo pozornosti kot pomemben dejavnik pri razvoju posameznih predbralnih zmožnosti 

in zmožnosti branja. Walcott idr. (2010) so z raziskavo ugotovili, da slabša pozornost v 

predšolskem obdobju vpliva na slabše fonološko zavedanje in na kasnejše težave pri učenju 

branja.  

 
Avtorji (Booth idr., 2010; Hudoklin, 2016; Locascio idr., 2010) poudarjajo pomembno vlogo 

izvršilnih funkcij tako za razvoj fonološkega zavedanja kot za razvoj bralnega razumevanja. 

Locascio idr. (2010) razlagajo, da imajo otroci s težavami na področju branja praviloma 

težave na področju izvršilnih funkcij, ki so deloma povezane z njihovim splošnim 

primanjkljajem na področju izvršilnih funkcij. Posamezniki s težavami na področju izvršilnih 

funkcij imajo težave pri dostopanju, organiziranju in koordinirajo več miselnih aktivnosti 

hkrati, kar se potem kaže tako na področju predbralnega kot bralnega razvoja. Številne 

predbralne zmožnosti, predvsem fonološko zavedanje višje ravni in kompleksnejše naloge 

delovnega spomina, predvidevajo učinkovito delovanje izvršilnih funkcij.  

 
Faktorji torej pojasnjujejo latentno strukturo predbralnih zmožnosti in nakazujejo naslednja 

področja dela: vidna analiza in obdelava podatkov, fonološko zavedanje, verbalni spomin ter 

besedišče.  

 

3.5.8 Klasterska analiza 
 

Da bi identificirali podskupine otrok glede na predbralne zmožnosti, smo uporabili metodo 

klasterske analize (analize skupin). Na podlagi Wardove metode smo določili optimalno 

število klastrov. S pomočjo metode elbow in primerjave različnih rešitev smo določili, da je 

najbolj smiselna rešitev s štirimi skupinami. V nadaljevanju smo tako določene skupine 

natančneje opredelili s pomočjo nehierarhične metode »K-means«. Profil vsake od 

identificiranih skupin je prikazan z aritmetično sredino in standardnim odklonom kot mero 

razpršenosti rezultatov v skupini. Za primerjavo smo uporabili skupne rezultate za celoten 

vzorec otrok.  
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Tabela 23: Prikaz ocen parametrov za posamezne skupine po klasterski analizi 

 1. skupina 
N = 84 

2. skupina 
N = 16 

3. skupina 
N = 105 

4. skupina 
N = 102 

Vsi 
N = 307 

M SD M SD M SD M SD M SD 
PRERIM 7,08 2,54 2,63 1,50 9,57 1,26 8,95 1,61 8,32 2,46 
SINZLOG 9,74 0,68 6,94 2,14 9,93 0,42 9,75 0,61 9,66 0,97 
ANALZLOG 8,06 2,39 7,50 2,85 9,53 1,14 8,66 2,30 8,73 2,13 
PREPGLAS 5,71 2,15 3,50 2,45 9,72 0,61 8,36 1,80 7,85 2,51 
FONDIS 8,79 1,56 7,38 1,86 9,64 0,67 9,37 0,88 9,20 1,24 
GLASANAL 1,44 2,59 0,25 1,00 9,74 0,65 6,60 3,52 5,93 4,30 
ODGLAZLO 0,11 0,44 0,13 0,34 6,22 2,16 1,24 1,67 2,57 3,11 
ODGLAS 0,06 0,28 0,13 0,34 4,04 1,42 0,74 1,06 1,65 2,03 
ODZLOG 0,05 0,21 0,00 0,00 2,18 1,18 0,43 0,81 0,90 1,26 
VIDRAZN 2,50 2,33 1,06 1,73 5,80 1,48 4,14 2,45 4,10 2,55 
KSLSP 3,01 1,79 1,38 1,36 5,55 1,14 4,93 1,64 4,43 1,96 
KSLSPŠT 5,92 2,31 4,31 1,78 8,44 1,88 7,07 2,14 7,08 2,39 
KSLSPPOV 0,44 1,28 0,00 0,00 3,19 2,41 1,64 2,01 1,76 2,26 
KVIDSP 5,75 2,76 3,44 2,42 8,84 2,98 6,69 2,72 7,00 3,18 
KVIDPRSP 6,37 3,82 4,88 3,98 11,10 4,98 9,50 4,70 8,95 4,98 
HAPOIM 49,68 12,18 52,72 15,18 38,56 7,08 44,93 11,72 44,46 11,71 
PRIKBF 0,87 1,19 0,75 0,86 5,47 2,77 2,25 1,76 2,90 2,80 
OBSEGBR 7,14 1,49 5,19 1,91 8,20 1,26 7,83 1,34 7,63 1,55 
TZBZ 7,90 2,44 6,75 2,84 20,48 2,35 14,42 3,21 14,31 5,88 
PTOO 1,57 0,68 1,38 0,72 1,94 0,27 1,86 0,37 1,79 0,50 
PTŠO 1,71 0,48 1,38 0,62 1,99 0,10 1,97 0,17 1,88 0,35 
PT 2,71 0,78 2,00 0,82 3,70 0,50 3,47 0,56 3,27 0,80 
PČ 1,12 1,20 1,31 1,66 4,79 0,47 3,62 1,21 3,21 1,84 
ZBD 0,87 0,80 0,69 0,60 5,69 0,54 3,19 1,65 3,28 2,26 
HB 0,00 0,00 0,00 0,00 2,32 1,58 0,26 0,81 0,88 1,47 
 

S klastersko analizo smo razdelili otroke v dve skupini uspešnih otrok (3. in 4. skupina) in v 

dve skupini manj uspešnih otrok (1. in 2. skupina).  
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Slika 37: Grafični prikaz povprečnih vrednosti spremenljivk po klasterski analizi 
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3.5.8.1 Opis posameznih skupin 

 

1. skupina: Otroci z razvijajočimi se predbralnimi zmožnostmi 

 
Tabela 24: Delež otrok 1. skupine glede na starost 

Tabela 25: Delež otrok 1. skupine glede na 
spol 

 

 

Prvo skupino smo poimenovali otroci z razvijajočimi se predbralnimi zmožnostmi. V prvi 

skupini otrok prevladujejo otroci, stari od 5 do 6 let (teh je skupno okrog 70 %). Izredno nizek 

odstotek otrok je starih več kot 6,5 leta. Skupina je približno izenačena po spolu. Za skupino 

so značilne dobro razvite zmožnosti fonološkega zavedanja nižje ravni, dobra fonemska 

diskriminacija, dober obseg besedišča in razumevanje, nerazvite zmožnosti fonološkega 

zavedanja višje ravni ter slabo razvite vidno-spominske ter slušno-spominske zmožnosti. Na 

Preizkusu predbralnih zmožnosti so bili otroci v prvi skupini najuspešnejši pri združevanju 

zlogov v besedo. V povprečju so bili uspešni še pri razlikovanju slušno podobnih besed, 

analizi zlogov, prepoznavanju rim in pri nalogi, ki meri obseg besedišča in razumevanje. 

Otroci te skupine imajo slab povprečni rezultat na Testu zgodnjih bralnih zmožnosti. Na 

začetnih stopnjah porajajoče se pismenosti, tj. pri prepoznavanju tiska iz širšega in ožjega 

okolja ter pri pojmovanju tiska, so dosegli dober povprečni rezultat. V prvi skupini so 

predvsem mlajši – večinoma predšolski otroci, ki imajo že dobro razvite razvojno manj 

zahtevnejše predbralne zmožnosti in začetne stopnje porajajoče se pismenosti. Na področju 

razvoja vidnih zmožnosti, vidnega spomina, vidno-prostorskih zmožnosti in slušnega spomina 

potrebuje ta skupina otrok še različne spodbude, da bodo napredovali na višje stopnje razvoja. 

Pri spremenljivkah odstranitev glasu ali zloga besedi brez pomena in kratkotrajni slušni 

spomin za povedi so otroci te skupine v povprečju dosegli 0 točk, kar kaže na to, da sta 

navedeni zmožnosti razvojno zahtevnejši in lahko rečemo, da ju ni smiselno začeti razvijati, 

Starostne skupine Število otrok Delež otrok 

5,0–5,5 32 38,1 

5,6–6,0 27 32,1 

6,1–6,5 22 26,2 

6,6–7,0 3 3,6 

Vsota 84 100 

Spol Število otrok Delež otrok 

moški 47 56,0 

ženska 37 44,0 
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dokler nima otrok usvojenih zmožnosti fonološkega zavedanja nižje ravni in dobrega 

kratkotrajnega slušnega spomina za verbalno gradivo.  

 

2. skupina: Otroci z najslabše razvitimi predbralnimi zmožnostmi 

 
Tabela 26: Delež otrok 2. skupine glede na starost 

Tabela 27: Delež otrok 2. skupine glede na spol 

 

 
 

Drugo skupino otrok smo poimenovali otroci z najslabše razvitimi predbralnimi zmožnostmi. 

Ta skupina otrok je številčno najslabše zastopana, šteje le 16 posameznikov. Prevladujejo 

mlajši otroci, kar 80 % otrok je starih od 5 do 6 let. V skupini je več dečkov v primerjavi z 

deklicami. Za drugo skupino otrok so značilne srednje dobro razvite zmožnosti sinteze in 

analize zlogov, razlikovanja slušno podobnih besed in prepoznavanja tiska iz širšega in ožjega 

okolja. Čeprav v tej skupini prevladujejo mlajši otroci, lahko rečemo, da imajo otroci te 

skupine v povprečju slabše razvite predbralne zmožnosti in še niso na tretji stopnji porajajoče 

se pismenosti, tj. pri pojmovanju tiska. V primerjavi z ostalimi tremi skupinami otrok, 

identificiranih s klastersko analizo, ta skupina otrok najbolj odstopa pri spremenljivki 

prepoznavanje rim, kjer so vse tri skupine dosegle v povprečju za vsaj 40 % boljšo povprečno 

vrednost. Druga skupina otrok bolj ali manj odstopa od ostalih treh skupin še pri 

spremenljivkah sinteza zlogov, prepoznavanje prvega glasu, kratkotrajni slušni spomin ob 

vidni opori, natančnost vidnega razlikovanja in kratkotrajni vidni spomin. Pri drugih 

spremenljivkah so otroci druge skupine dosegli bolj ali manj enak povprečen razeltat kot 

otroci prve skupine.  Rečemo lahko, da se druga skupina najbolj razlikuje od prve skupine pri 

razvojno manj zahtevnejših predbralnih zmožnostih. Otroci prve skupine so v povprečju 

dosegli nizek povprečni rezultat le pri tistih spremenljivkah, ki so razvojno zahtevnejše in pri 

katerih še ne pričakujemo, da bodo v celoti razvite pred šestim oz. sedmim letom starosti. 

Otroci druge skupine so dosegli nizek povprečni rezultat tudi pri nekaterih spremenljivkah 

Starostne skupine Število otrok Delež otrok 

5,0–5,5 5 31,3 

5,6–6,0 8 50,0 

6,1–6,5 0 0,0 

6,6–7,0 3 18,8 

Vsota 16 100 

Spol Število otrok Delež otrok 

moški 10 62,5 

ženska 6 37,5 
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(npr. prepoznavanje rim, sinteza zlogov, prepoznavanje prvega glasu), ki so razvojno manj 

zahtevne in naj bi bile že usvojene do petega oz. šestega leta starosti.  

 

3. skupina: Otroci z dobro razvitimi predbralnimi zmožnostmi 

 
Tabela 28: Delež otrok 3. skupine glede na starost 

Tabela 29: Delež otrok 3. skupine glede na spol 

 

 

 

 

 

Tretjo skupino otrok, identificiranih s klastersko analizo, smo poimenovali otroci z dobro 

razvitimi predbralnimi zmožnostmi. V tej skupini prevladujejo starejši otroci, kar dobrih 80 % 

otrok je starih več kot 6 let. Skupina je približno izenačena po spolu. Otroci v tretji skupini so 

v primerjavi z ostalimi tremi skupinami dosegli najvišji povprečni rezultat pri vseh 

spremenljivkah Preizkusa predbralnih zmožnosti in Testa zgodnjih bralnih zmožnosti. Ta 

skupina otrok ima večinoma že v celoti razvite zmožnosti fonološkega zavedanja. Izjemoma 

imajo otroci v tej skupini še težave pri odstranitvi glasu ali zloga besedi brez pomena. Prav 

tako potrebujejo ti otroci še spodbude na področju razvoja spomina, tako slušnega kot vidnega 

oz. vidno-prostorskega. V primerjavi z ostalimi tremi skupinami tretja skupina otrok najbolj 

odstopa  v pozitivni smeri pri spremenljivkah odstranitev glasu ali zloga besedi brez pomena 

in pri hitrosti branja. Sklepamo lahko, da se ravno ti zmožnosti najintenzivneje razvijata v 

obdobju od 6 do 7 let. Pri spremenljivki kratkotrajni slušni spomin za povedi so otroci v tretji 

skupini naredili manjši napredek in v povprečju dosegli najnižjo povprečno vrednost. Otroci, 

stari od 6 do 7 let, potrebujejo še veliko spodbud na področju razvoja kompleksnejšega 

slušnega spomina. Otroci v tretji skupini imajo že usvojene vse štiri stopnje porajajoče se 

pismenosti. Napredovati morajo le še na področju hitrega branja. Lahko rečemo, da otrokom 

napredek v razvoju kratkotrajnega spomina omogoča napredek od začetnega dekodiranja k 

hitremu branju.  

Starostne 
skupine 

Število 
otrok 

Delež 
otrok 

5,0–5,5 4 3,8 

5,6–6,0 12 11,4 

6,1–6,5 32 30,5 

6,6–7,0 57 54,3 

Vsota 105 100 

Spol Število otrok Delež otrok 

moški 50 47,6 

ženska 55 52,4 
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4. skupina: Otroci s povprečno razvitimi predbralnimi zmožnostmi 

 

Tabela 30: Delež otrok 4. skupine glede na starost 

Tabela 31: Delež otrok 4. skupine glede na spol 

 

 

 

 

 

Četrto skupino otrok smo poimenovali otroci s povprečno razvitimi predbralnimi zmožnostmi. 

Ta skupina otrok glede na delež posamezne starostne skupine in povprečno vrednost pri 

posameznih spremenljivkah Preizkusa predbralnih zmožnosti in Testa zgodnjih bralnih 

zmožnosti najbolje zastopa celoten vzorec otrok. V tej skupini otrok je največji delež (60 %) 

otrok, starih od 5,6 do 6,5 leta. Slabih 20 % otok je starih 5,5 ali manj in dobrih 20 % otrok je 

starih več kot 6,5 leta. Skupina je približno izenačena po spolu. Otroci v tej skupini imajo že 

dobro razvite zmožnosti fonološkega zavedanja nižje ravni, pri zmožnostih fonološkega 

zavedanja višje ravni (predvsem pri odstranitvi glasu ali zloga besedi brez pomena, pa tudi pri 

zmožnosti glasovne analize) potrebujejo še raznolike spodbude. Prav tako potrebujejo ti otroci 

raznolike dejavnosti za spodbujanje razvoja spominskih zmožnosti in natančnosti vidnega 

razlikovanja. Za to skupino otrok lahko rečemo, da imajo v povprečju že usvojene prve tri 

stopnje porajajoče se pismenosti, morajo pa še napredovati v zmožnosti začetnega branja z 

dekodiranjem in predvsem na področju hitrega branja.  

 
Če primerjamo vse štiri skupine med seboj, je iz povprečnih vrednosti skupin razvidno, da ni 

spremenljivke, kjer bi vse skupine dosegle enako povprečno vrednost. Tri uspešnejše skupine 

otrok, z izjemo 2. skupine otrok, so dosegle enak povprečen rezultat pri spremenljivki sinteza 

zlogov. To kaže na dejstvo, da je zmožnost združevanja zlogov v besedo že razvita pri petih 

letih starosti. Slabši skupini otrok (1. in 2. skupina) sta pri večjem številu spremenljivk 

(odstranitev glasu ali zloga, kratkotrajni slušni spomin za povedi, priklic besed na določen 

fonem, test zgodnjih bralnih zmožnosti, poimenovanje črk in začetno branje z dekodiranjem) 

dosegli približno enak povprečen rezultat, razlike pa so pri prepoznavanju rim, sintezi zlogov, 

Starostne skupine Število otrok Delež otrok 

5,0–5,5 17 16,7 

5,6–6,0 31 30,4 

6,1–6,5 31 30,4 

6,6–7,0 23 22,5 

Vsota 102 100 

Spol Število otrok Delež otrok 

moški 48 47,1 

ženska 54 52,9 
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prepoznavanju prvega glasu, natančnosti vidnega razlikovanja, kratkotrajnem slušnem 

spominu ob vidni opori, kratkotrajnem slušnem spominu za števke, kratkotrajnem vidnem 

spominu, pojmovanju tiska ter prepoznavanju tiska iz širšega in ožjega okolja. Uspešnejši 

skupini otrok (3. in 4. skupina) sta dosegli bolj ali manj enak povprečni rezultat pri 

zmožnostih fonološkega zavedanja nižje ravni, razlikovanju slušno podobnih besed, obsegu 

besedišča in razumevanje, prepoznavanju tiska iz širšega in ožjega okolja ter pri pojmovanju 

tiska. Razlike pa so pri odstranitvi glasu in zloga, glasovni analizi, natančnosti vidnega 

razlikovanja, kratkotrajnem vidnem spominu, priklicu besed na določen fonem, testu zgodnjih 

bralnih zmožnosti, hitrosti branja, začetnem branju z dekodiranjem in poimenovanju črk.  

 
Dobljeni rezultati kažejo, da prva skupina, identificirana s klastersko analizo, potrebuje 

pomoč na področju razvoja fonološkega zavedanja višje ravni in na področju razvoja 

spominskih zmožnosti, tako vidnih oz. vidno-prostorskih kot slušnih. Druga skupina, ki ima 

ustrezno razvito le sintezo in analizo zlogov ter zmožnost fonemske diskriminacije, potrebuje 

podporo pri razvoju fonološkega zavedanja od nižje do višje ravni. Prav tako potrebujejo 

enostavnejše dejavnosti za spodbujanje razvoja spominskih zmožnosti (najprej razvoj 

pomnjenja in upravljanja z manjšim številom enot hkrati), vidnega razlikovanja, besedišča in 

razumevanja. Tretja – najuspešnejša skupina otrok potrebuje dejavnosti za spodbujanje 

razvoja fonološkega zavedanja najvišje ravni ob delovanju spomina (npr. odstranitev glasu ali 

zloga besedi brez pomena). Potrebujejo zahtevnejše dejavnosti za spodbujanje  razvoja 

spominskih zmožnosti, tako slušnih kot vidnih in vidno-prostorskih. Četrta skupina otrok 

potrebuje pomoč pri razvoju fonološkega zavedanja višje ravni (najprej pri glasovni analizi in 

kasneje pri odstranitvi glasu/zloga). Potrebujejo srednje zahtevne dejavnosti za spodbujanje 

razvoja spominskih zmožnosti in pomoč pri razvoju vidnega razlikovanja. Dobljeni rezultati 

kažejo na to, da vsi otroci, stari od 5 do 7 let, potrebujejo raznolike dejavnosti (nekateri 

zahtevnejše, drugi preprostejše) za spodbujanje razvoja spominskih zmožnosti in fonološkega 

zavedanja višje ravni. Mlajši oz. manj uspešni otroci potrebujejo tudi raznolike spodbude na 

področju fonološkega zavedanja nižje ravni, vidnega razlikovanja, besedišča in razumevanja. 

Ugotavljamo, da so profili identificiranih skupin med seboj podobni, le da so nekateri višji oz. 

nižji.  

 

 



Ocenjevanje predbralnih zmožnosti pri otrocih, starih pet do sedem let                                  Ivanka Bider Petelin 

 
158 

  

3.5.9 Primerjava rezultatov med dečki in deklicami 
 

Zanimalo nas je tudi, ali obstajajo statistično pomembne razlike med spoloma. Tabela 32 

prikazuje primerjavo povprečnih rezultatov med dečki in deklicami na Preizkusu predbralnih 

zmožnosti in Testu zgodnjih bralnih zmožnosti. Distribucija rezultatov (aritmetična sredina in 

standardni odklon) za posamezne spremenljivke je prikazana pred normalizacijo rezultatov. 

Za potrebe nadaljnje obdelave podatkov smo spremenljivke normalizirali.  

 
Tabela 32: Primerjava povprečnih rezultatov glede na spol in t-test za primerjavo med dečki 

in deklicami za statistično pomembne razlike 

Spremenljivke SPOL N M SD t-preizkus α 

PRERIM 
dečki 155 8,08 2,53 -1,77 

 
0,08 

 deklice 152 8,57 2,37 

SINZLOG 
dečki 155 9,61 1,05 -0,88 

 
0,38 

 deklice 152 9,71 0,90 

ANALZLOG 
dečki 155 8,74 2,08 0,07 

 
0,94 

 deklice 152 8,72 2,20 

PREPGLAS 
dečki 155 7,75 2,68 -0,67 

 
0,50 

 deklice 152 7,95 2,32 

FONDIS 
dečki 155 9,21 1,25 0,11 

 
0,91 

 deklice 152 9,19 1,23 

GLASANAL 
dečki 155 5,68 4,40 -1,02 

 
0,31 

 deklice 152 6,18 4,19 

ODGLAZLO 
dečki 155 2,56 3,12 -0,07 

 
0,95 

 deklice 152 2,59 3,12 

ODGLAS 
dečki 155 1,65 2,03 

0,03 0,98 
deklice 152 1,64 2,04 

ODZLOG 
dečki 155 0,86 1,26 

-0,53 0,60 
deklice 152 0,94 1,26 

VIDRAZN 
dečki 155 4,06 2,64 -0,23 

 
0,82 

 deklice 152 4,13 2,47 

KSLSP 
dečki 155 4,35 1,97 -0,76 

 
0,45 

 deklice 152 4,52 1,96 

KSLSPŠT 
dečki 155 7,20 2,45 0,90 

 
0,37 

 deklice 152 6,95 2,33 

KSLSPPOV 
dečki 155 1,71 2,33 -0,36 

 
0,72 

 deklice 152 1,80 2,19 

KVIDSP 
dečki 155 6,70 3,21 -1,67 

 
0,10 

 deklice 152 7,30 3,13 

KVIDPRSP 
dečki 155 9,66 5,11 2,53 

 
0,01 

 deklice 152 8,23 4,76 
HAPOIM dečki 155 43,76 10,83 -1,06 0,29 
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deklice 152 45,17 12,53   

PRIKBF 
dečki 155 3,01 2,91 0,70 

 
0,48 

 deklice 152 2,78 2,67 

OBSEGBR 
dečki 155 7,63 1,62 0,00 

 
1,00 

 deklice 152 7,63 1,49 

TZBZ 
dečki 155 14,15 5,97 -0,46 

 
0,64 

 deklice 152 14,47 5,81 

PTOO 
dečki 155 1,85 0,44 2,12 

 
0,03 

 deklice 152 1,72 0,55 

PTŠO 
dečki 155 1,87 0,36 -0,27 

 
0,79 

 deklice 152 1,88 0,34 

PT 
dečki 155 3,20 0,87 -1,49 

 
0,14 

 deklice 152 3,34 0,71 

PČ 
dečki 155 3,21 1,92 -0,02 

 
0,98 

 deklice 152 3,22 1,76 

ZBD 
dečki 155 3,21 2,30 -0,50 

 
0,62 

 deklice 152 3,34 2,23 

HB 
dečki 155 0,83 1,46 -0,61 

 
0,54 

 deklice 152 0,93 1,48 
 

Pri sedmih spremenljivkah so dečki dosegli višjo povprečno vrednost, pri dvajsetih pa 

deklice. Statistično pomembna razlika med dečki in deklicami se je pokazala pri 

spremenljivki kratkotrajni vidno-prostorski spomin (KVIDPRSP), in sicer so dečki v 

povprečju dosegli 1,5 točke več. Dečki so bili prav tako uspešnejši pri spremenljivki 

prepoznavanje tiska iz ožjega okolja (PTOO). Primerjava rezultatov med dečki in deklicami 

pri ostalih spremenljivkah Preizkusa predbralnih zmožnosti in Testa zgodnjih bralnih 

zmožnosti je pokazala, da med njimi ni statistično pomembnih razlik.  

 
Dobljeni podatki se ujemajo z ugotovitvami nekaterih avtorjev (Schwabe idr., 2015), ki 

razlagajo, da so dečki uspešnejši pri vidno-prostorskih zmožnostih in deklice pri preizkusih 

jezikovnih zmožnostih. Po drugi strani rezultati raziskav (D’Odorico, Carubbi, Salerni in 

Calvo, 2001, v Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Podlesek, 2010) kažejo, da se pri 

deklicah jezik razvija hitreje kot pri dečkih. Nekateri avtorji (Apostolos in Napoleon, 2001, v 

prav tam) ob tem opozarjajo, da so razlike med spoloma v jezikovnem razvoju pomembne le 

v določenem razvojnem obdobju in pri posameznih jezikovnih zmožnostih. R. Wildová in J. 

Kropáčková (2015) sta ugotovili, da so deklice uspešnejše pri jezikovnih zmožnostih in 

slušnem procesiranju, dečki pa so boljši na področju vidnega zaznavanja. Avtorji F. Schwabe, 

N. McElvany in Trendtel (2015) so raziskali, da so dečki uspešnejši na preizkusih, ki merijo 

vidno-prostorske zmožnosti, in preizkusih, ki zahtevajo boljše zmožnosti procesiranja 

abstraktnih informacij. Razlagajo, da so dečki uspešnejši pri transformaciji vidno-prostorske 
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slike v delovnem spominu, oblikovanju in manipuliranju z informacijami v mentalni 

predstavi. Avtorica S. Shaywitz (2003) pogostejše pojavljanje težav na področju predbralnega 

in bralnega razvoja usmeri k razmišljanju, da so dečki kar tri- do štirikrat pogosteje odkriti kot 

rizični v primerjavi z deklicami. Poudarja, da številne novejše študije dokazujejo, da so 

deklice pogosto prezrte.  

 
Naša raziskava je pokazala, da razen vidno-prostorskega spomina in prepoznavanja tiska iz 

ožjega okolja ni statistično pomembnih razlik med dečki in deklicami. Pri večini predbralnih 

zmožnosti in Testu zgodnjih bralnih zmožnosti ni pomembnih razlik glede na spol. Do 

podobnih ugotovitev so prišli v raziskavi (Božič idr., 2007), kjer so bile razlike med spoloma 

na vseh preizkusih fonološkega zavedanja statistično nepomembne.  

 

3.5.10  Primerjava rezultatov glede na starost 
 

Za to, da bi opisali razlike med starostnimi skupinami, v tabeli 33 prikazujemo najprej opisno 

statistiko za štiri starostne skupine otrok, kasneje pa preverjamo statistično pomembnost. Iz 

tabele 33 je razvidno, da se skoraj pri vseh spremenljivkah viša povprečna vrednost doseženih 

točk s starostjo otrok. Izjemoma s starostjo otrok ne narašča povprečna vrednost pri 

spremenljivkah sinteza in analiza zlogov, kar pomeni, da sta ti zmožnosti pri večini otrok že 

razviti pri starosti 5 let.  

 

Tabela 33: Opisna statistika za štiri starostne skupine otrok za spremenljivke Preizkusa 
predbralnih zmožnosti in Testa zgodnjih bralnih zmožnosti 

Spremenljivka Starost N M SD Min Max 

PRERIM 

5,0–5,5 58 7,38 2,94 0,00 10,00 
5,6–6,0 78 7,87 2,75 1,00 10,00 
6,1–6,5 85 8,58 1,98 2,00 10,00 
6,6–7,0 86 9,12 1,94 1,00 10,00 

SINZLOG 

5,0–5,5 58 9,71 0,82 5,00 10,00 
5,6–6,0 78 9,47 1,21 2,00 10,00 
6,1–6,5 85 9,82 0,52 7,00 10,00 
6,6–7,0 86 9,64 1,15 4,00 10,00 

ANALZLOG 

5,0–5,5 58 8,59 1,96 3,00 10,00 
5,6–6,0 78 8,86 1,87 0,00 10,00 
6,1–6,5 85 8,81 1,92 2,00 10,00 
6,6–7,0 86 8,64 2,64 0,00 10,00 

PREPGLAS 5,0–5,5 58 6,29 2,80 1,00 10,00 
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5,6–6,0 78 7,23 2,59 ,00 10,00 
6,1–6,5 85 8,13 2,10 3,00 10,00 
6,6–7,0 86 9,19 1,73 1,00 10,00 

FONDIS 

5,0–5,5 58 8,66 1,65 ,00 10,00 
5,6–6,0 78 9,01 1,37 4,00 10,00 
6,1–6,5 85 9,33 1,00 6,00 10,00 
6,6–7,0 86 9,60 0,76 7,00 10,00 

GLASANAL 

5,0–5,5 58 3,00 4,07 0,00 10,00 
5,6–6,0 78 4,42 4,40 0,00 10,00 
6,1–6,5 85 6,49 3,85 0,00 10,00 
6,6–7,0 86 8,72 2,65 0,00 10,00 

ODGLAZLO 

5,0–5,5 58 0,81 1,82 0,00 9,00 
5,6–6,0 78 1,32 2,32 0,00 9,00 
6,1–6,5 85 2,78 3,10 0,00 10,00 
6,6–7,0 86 4,70 3,19 0,00 10,00 

ODGLAS 

5,0–5,5 58 0,47 1,13 0,00 6,00 
5,6–6,0 78 0,81 1,49 0,00 6,00 
6,1–6,5 85 1,84 2,11 0,00 6,00 
6,6–7,0 86 3,02 2,02 0,00 6,00 

ODZLOG 

5,0–5,5 58 0,34 0,83 0,00 3,00 
5,6–6,0 78 0,51 0,98 0,00 3,00 
6,1–6,5 85 0,94 1,24 0,00 4,00 
6,6–7,0 86 1,59 1,43 0,00 4,00 

VIDRAZN 

5,0–5,5 58 2,60 2,50 0,00 7,00 
5,6–6,0 78 3,73 2,53 0,00 7,00 
6,1–6,5 85 4,13 2,39 0,00 7,00 
6,6–7,0 86 5,41 2,12 0,00 7,00 

KSLSP 

5,0–5,5 58 3,67 2,16 1,00 6,00 
5,6–6,0 78 3,69 2,05 1,00 6,00 
6,1–6,5 85 4,79 1,74 1,00 6,00 
6,6–7,0 86 5,27 1,50 0,00 6,00 

KSLSPŠT 

5,0–5,5 58 7,07 2,55 1,00 10,00 
5,6–6,0 78 6,37 2,37 0,00 10,00 
6,1–6,5 85 7,26 2,53 0,00 10,00 
6,6–7,0 86 7,55 2,03 3,00 10,00 

KSLSPPOV 

5,0–5,5 58 0,59 1,24 0,00 4,00 
5,6–6,0 78 1,35 2,08 0,00 8,00 
6,1–6,5 85 1,94 2,29 0,00 7,00 
6,6–7,0 86 2,73 2,48 0,00 10,00 

KVIDSP 

5,0–5,5 58 5,53 2,86 0,00 12,00 
5,6–6,0 78 6,06 3,18 1,00 12,00 
6,1–6,5 85 7,31 2,75 2,00 12,00 
6,6–7,0 86 8,52 3,09 1,00 12,00 

KVIDPRSP 

5,0–5,5 58 7,38 4,77 0,00 20,00 
5,6–6,0 78 6,86 4,60 1,00 20,00 
6,1–6,5 85 9,72 4,97 2,00 20,00 
6,6–7,0 86 11,15 4,40 4,00 20,00 

HAPOIM 
5,0–5,5 58 45,83 10,63 28,90 71,40 
5,6–6,0 78 49,33 13,96 29,10 92,00 
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6,1–6,5 85 43,98 11,52 25,80 92,70 
6,6–7,0 86 39,59 7,91 21,70 62,30 

PRIKBF 

5,0–5,5 58 1,22 1,53 0,00 8,00 
5,6–6,0 78 2,03 2,44 0,00 16,00 
6,1–6,5 85 3,08 2,85 0,00 13,00 
6,6–7,0 86 4,63 2,74 0,00 12,00 

OBSEGBR 

5,0–5,5 58 7,05 1,65 1,00 10,00 
5,6–6,0 78 7,12 1,56 3,00 10,00 
6,1–6,5 85 8,04 1,24 5,00 10,00 
6,6–7,0 86 8,09 1,52 3,00 10,00 

TZBZ 

5,0–5,5 58 9,79 4,46 2,00 23,00 
5,6–6,0 78 11,44 5,14 3,00 23,00 
6,1–6,5 85 15,45 5,54 4,00 23,00 
6,6–7,0 86 18,84 3,67 9,00 23,00 

PTOO 

5,0–5,5 58 1,53 0,73 0,00 2,00 
5,6–6,0 78 1,83 0,41 0,00 2,00 
6,1–6,5 85 1,78 0,52 0,00 2,00 
6,6–7,0 86 1,92 0,28 1,00 2,00 

PTŠO 

5,0–5,5 58 1,66 0,51 0,00 2,00 
5,6–6,0 78 1,86 0,39 0,00 2,00 
6,1–6,5 85 1,95 0,21 1,00 2,00 
6,6–7,0 86 1,97 0,18 1,00 2,00 

PT 

5,0–5,5 58 2,78 0,86 1,00 4,00 
5,6–6,0 78 2,99 0,76 1,00 4,00 
6,1–6,5 85 3,42 0,70 1,00 4,00 
6,6–7,0 86 3,70 0,58 1,00 4,00 

PČ 

5,0–5,5 58 1,91 1,61 0,00 5,00 
5,6–6,0 78 2,28 1,89 0,00 5,00 
6,1–6,5 85 3,61 1,63 0,00 5,00 
6,6–7,0 86 4,55 0,82 2,00 5,00 

ZBD 

5,0–5,5 58 1,71 1,78 0,00 6,00 
5,6–6,0 78 2,19 1,97 0,00 6,00 
6,1–6,5 85 3,55 2,23 0,00 6,00 
6,6–7,0 86 5,05 1,38 1,00 6,00 

HB 

5,0–5,5 58 0,19 0,69 0,00 4,00 
5,6–6,0 78 0,36 1,01 0,00 4,00 
6,1–6,5 85 1,11 1,65 0,00 4,00 
6,6–7,0 86 1,60 1,64 0,00 4,00 

 

Rezultati (tabela 33) nam torej nudijo možnost določevanja okvirnih norm dosežkov 

predšolskih otrok.  

 
Tabela 34 prikazuje, pri katerih spremenljivkah Preizkusa predbralnih zmožnosti in Testa 

zgodnjih bralnih zmožnosti obstajajo statistično pomembne razlike v varianci glede na štiri 

starostne skupine otrok. Izjemi sta SINZLOG in ANALZLOG. 
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Tabela 34: F-test za izračun statistično pomembnih razlik glede na starost otrok 

Spremenljivka  Vsota M² df M² F p 

PRERIM 
Med skupinami 21,04 3,00 7,01 7,46 0,00 
Znotraj skupin 284,96 303,00 0,94   

SINZLOG 
Med skupinami 5,39 3,00 1,80 1,81 0,14 
Znotraj skupin 300,61 303,00 0,99   

ANALZLOG 
Med skupinami 0,83 3,00 0,28 0,27 0,84 
Znotraj skupin 305,17 303,00 1,01   

PREPGLAS 
Med skupinami 52,67 3,00 17,56 21,00 0,00 
Znotraj skupin 253,33 303,00 0,84   

FONDIS 
Med skupinami 23,14 3,00 7,71 8,26 0,00 
Znotraj skupin 282,86 303,00 0,93   

GLASANAL 
Med skupinami 74,34 3,00 24,78 32,41 0,00 
Znotraj skupin 231,66 303,00 0,76   

ODGLAZLO 
Med skupinami 71,56 3,00 23,85 30,83 0,00 
Znotraj skupin 234,44 303,00 0,77   

ODGLAS 
Med skupinami 72,95 3,00 24,32 31,62 0,00 
Znotraj skupin 233,05 303,00 0,77   

ODZLOG 
Med skupinami 44,80 3,00 14,93 17,32 0,00 
Znotraj skupin 261,20 303,00 0,86   

VIDRAZN 
Med skupinami 44,10 3,00 14,70 17,01 0,00 
Znotraj skupin 261,90 303,00 0,86   

KSLSP 
Med skupinami 38,13 3,00 12,71 14,38 0,00 
Znotraj skupin 267,87 303,00 0,88   

KSLSPŠT 
Med skupinami 10,59 3,00 3,53 3,62 0,01 
Znotraj skupin 295,41 303,00 0,97   

KSLSPPOV 
Med skupinami 34,83 3,00 11,61 12,97 0,00 
Znotraj skupin 271,17 303,00 0,89   

KVIDSP 
Med skupinami 39,61 3,00 13,20 15,02 0,00 
Znotraj skupin 266,39 303,00 0,88   

KVIDPRSP 
Med skupinami 38,32 3,00 12,77 14,46 0,00 
Znotraj skupin 267,68 303,00 0,88   

HAPOIM 
Med skupinami 29,31 3,00 9,77 10,70 0,00 
Znotraj skupin 276,69 303,00 0,91   

PRIKBF 
Med skupinami 61,71 3,00 20,57 25,51 0,00 
Znotraj skupin 244,29 303,00 0,81   

OBSEGBZR 
Med skupinami 29,98 3,00 9,99 10,97 0,00 
Znotraj skupin 276,02 303,00 0,91   

TZBZ 
Med skupinami 106,92 3,00 35,64 54,25 0,00 
Znotraj skupin 199,08 303,00 0,66   

PTOO 
Med skupinami 21,09 3,00 7,03 7,48 0,00 
Znotraj skupin 284,91 303,00 0,94   

PTŠO 
Med skupinami 33,12 3,00 11,04 12,26 0,00 
Znotraj skupin 272,88 303,00 0,90   

PT 
Med skupinami 60,12 3,00 20,04 24,69 0,00 
Znotraj skupin 245,88 303,00 0,81   

PČ 
Med skupinami 98,06 3,00 32,69 47,63 0,00 
Znotraj skupin 207,94 303,00 0,69   

ZBD Med skupinami 99,53 3,00 33,18 48,69 0,00 
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Znotraj skupin 206,47 303,00 0,68   

HB 
Med skupinami 45,60 3,00 15,20 17,68 0,00 
Znotraj skupin 260,40 303,00 0,86   

 
 
Pri večini spremenljivk Preizkusa predbralnih zmožnosti in Testa zgodnjih bralnih zmožnosti 

so se pokazale statistično pomembne razlike v povprečjih glede na starost otrok (tabela 35). 

Starejši otroci so v povprečju dosegali višje število točk. Izjemoma so različno stari otroci 

dosegli enak rezultat pri sintezi zlogov (SINZLOG) in analizi zlogov (ANALZLOG), zato pri 

teh dveh spremenljivkah nismo prikazali primerjave povprečnih vrednosti glede na štiri 

starostne skupine otrok.  

 
Tabela 35: Primerjava povprečnih vrednosti spremenljivk glede na štiri starostne skupine 
otrok 

Neodvisna 
spremenljivka 

(I) starost (J) 
starost 

Razlika 
(I – J) 

Stand. 
napaka 

Stopnja 
tveg. 

95 % interval zaupanja 
Spodnja 

meja 
Zgornja 

meja 
PRERIM 5,0–5,5 5,6–6,0 -,20 ,17 ,63 -,63 ,23 

6,1–6,5 -,49* ,17 ,02 -,91 -,06 

6,6–7,0 -,71* ,16 ,00 -,13 -,28 

5,6–6,0 5,0–5,5 ,20 ,17 ,63 -,23 ,63 

6,1–6,5 -,29 ,15 ,24 -,68 ,11 

6,6–7,0 -,51* ,15 ,01 -,90 -,11 

6,1–6,5 5,0–5,5 ,49* ,17 ,02 ,06 ,91 

5,6–6,0 ,29 ,15 ,24 -,11 ,68 

6,6–7,0 -,22 ,15 ,45 -,60 ,16 

6,6–7,0 5,0–5,5 ,71* ,16 ,00 ,28 1,13 

5,6–6,0 ,51* ,15 ,01 ,11 ,90 

6,1–6,5 ,22 ,15 ,45 -,16 ,60 
PREPGLAS 5,0–5,5 5,6–6,0 -,37 ,16 ,09 -,78 ,04 

6,1–6,5 -,73* ,16 ,00 -,14 -,33 

6,6–7,0 -,15* ,16 ,00 -,56 -,75 

5,6–6,0 5,0–5,5 ,37 ,16 ,09 -,04 ,78 

6,1–6,5 -,36 ,14 ,06 -,73 ,01 

6,6–7,0 -,78* ,14 ,00 -,15 -,41 

6,1–6,5 5,0–5,5 ,73* ,16 ,00 ,33 1,14 

5,6–6,0 ,36 ,14 ,06 -,01 ,73 

6,6–7,0 -,42* ,14 ,01 -,78 -,06 

6,6–7,0 5,0–5,5 ,15* ,16 ,00 ,75 1,56 

5,6–6,0 ,78* ,14 ,00 ,41 1,15 

6,1–6,5 ,42* ,14 ,01 ,06 ,78 
FONDIS 5,0–5,5 5,6–6,0 -,29 ,17 ,31 -,72 ,14 

6,1–6,5 -,54* ,16 ,01 -,97 -,12 

6,6–7,0 -,77* ,16 ,00 -1,19 -,34 

5,6–6,0 5,0–5,5 ,29 ,17 ,31 -,14 ,72 

6,1–6,5 -,26 ,15 ,33 -,65 ,14 
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6,6–7,0 -,48* ,15 ,01 -,87 -,09 

6,1–6,5 5,0–5,5 ,54* ,16 ,01 ,12 ,97 

5,6–6,0 ,26 ,15 ,33 -,14 ,65 

6,6–7,0 -,22 ,15 ,44 -,60 ,16 

6,6–7,0 5,0–5,5 ,77* ,16 ,00 ,34 1,19 

5,6–6,0 ,48* ,15 ,01 ,09 ,87 

6,1–6,5 ,22 ,15 ,44 -,16 ,60 
GLASANAL 5,0–5,5 5,6–6,0 -,33 ,15 ,13 -,72 ,06 

6,1–6,5 -,81* ,15 ,00 -1,20 -,43 

6,6–7,0 -1,33* ,15 ,00 -1,72 -,95 

5,6–6,0 5,0–5,5 ,33 ,15 ,13 -,06 ,72 

6,1–6,5 -,48* ,14 ,00 -,84 -,13 

6,6–7,0 -1,00* ,14 ,00 -1,35 -,65 

6,1–6,5 5,0–5,5 ,81* ,15 ,00 ,43 1,20 

5,6–6,0 ,48* ,14 ,00 ,13 ,84 

6,6–7,0 -,52* ,13 ,00 -,86 -,17 

6,6–7,0 5,0–5,5 1,33* ,15 ,00 ,95 1,72 

5,6–6,0 1,00* ,14 ,00 ,65 1,35 

6,1–6,5 ,52* ,13 ,00 ,17 ,86 
ODGLAZLO 5,0–5,5 5,6–6,0 -,17 ,15 ,67 -,57 ,22 

6,1–6,5 -,62* ,15 ,00 -1,01 -,24 

6,6–7,0 -1,25* ,15 ,00 -1,64 -,87 

5,6–6,0 5,0–5,5 ,17 ,15 ,67 -,22 ,57 

6,1–6,5 -,45* ,14 ,01 -,81 -,09 

6,6–7,0 -1,08* ,14 ,00 -1,44 -,73 

6,1–6,5 5,0–5,5 ,62* ,15 ,00 ,24 1,01 

5,6–6,0 ,45* ,14 ,01 ,09 ,81 

6,6–7,0 -,63* ,13 ,00 -,98 -,28 

6,6–7,0 5,0–5,5 1,25* ,15 ,00 ,87 1,64 

5,6–6,0 1,08* ,14 ,00 ,73 1,44 

6,1–6,5 ,63* ,13 ,00 ,28 ,98 
ODGLAS 5,0–5,5 5,6–6,0 -,17 ,15 ,69 -,56 ,22 

6,1–6,5 -,67* ,15 ,00 -1,06 -,29 

6,6–7,0 -1,26* ,15 ,00 -1,64 -,87 

5,6–6,0 5,0–5,5 ,17 ,15 ,69 -,22 ,56 

6,1–6,5 -,51* ,14 ,00 -,86 -,15 
6,67,0 -1,09* ,14 ,00 -1,44 -,73 

6,1–6,5 5,0–5,5 ,67* ,15 ,00 ,29 1,06 
5,6–6,0 ,51* ,14 ,00 ,15 ,86 
6,6–7,0 -,58* ,13 ,00 -,93 -,24 

6,6–7,0 5,0–5,5 1,26* ,15 ,00 ,87 1,64 

5,6–6,0 1,09* ,14 ,00 ,73 1,44 

6,1–6,5 ,58* ,13 ,00 ,24 ,93 
ODZLOG 5,0–5,5 5,6–6,0 -,13 ,16 ,84 -,55 ,28 

6,1–6,5 -,47* ,16 ,02 -,88 -,07 

6,6–7,0 -,99* ,16 ,00 -1,40 -,58 

5,6–6,0 5,0–5,5 ,13 ,16 ,84 -,28 ,55 

6,1–6,5 -,34 ,15 ,09 -,72 ,04 

6,6–7,0 -,86* ,15 ,00 -1,23 -,48 

6,1–6,5 5,0–5,5 ,47* ,16 ,02 ,07 ,88 
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5,6–6,0 ,34 ,15 ,09 -,04 ,72 

6,6–7,0 -,52* ,14 ,00 -,88 -,15 

6,6–7,0 5,0–5,5 ,99* ,16 ,00 ,58 1,40 

5,6–6,0 ,86* ,15 ,00 ,48 1,23 

6,1–6,5 ,52* ,14 ,00 ,15 ,88 
VIDRAZN 5,0–5,5 5,6–6,0 -,44* ,16 ,03 -,86 -,03 

6,1– 6,5 -,60* ,16 ,00 -1,01 -,19 

6,6–7,0 -1,10* ,16 ,00 -1,51 -,69 

5,6–6,0 5,0–5,5 ,44* ,16 ,03 ,03 ,86 

6,1–6,5 -,16 ,15 ,71 -,53 ,22 

6,6–7,0 -,66* ,15 ,00 -1,03 -,28 

6,1–6,5 5,0–5,5 ,60* ,16 ,00 ,19 1,01 

5,6–6,0 ,16 ,15 ,71 -,22 ,53 

6,6–7,0 -,50* ,14 ,00 -,87 -,13 

6,6–7,0 5,0–5,5 1,10* ,16 ,00 ,69 1,51 

5,6–6,0 ,66* ,15 ,00 ,28 1,03 

6,1–6,5 ,50* ,14 ,00 ,13 ,87 
KSLSP 5,0–5,5 5,6–6,0 -,01 ,16 1,00 -,43 ,41 

6,1–6,5 -,57* ,16 ,00 -,98 -,15 

6,6–7,0 -,81* ,16 ,00 -1,23 -,40 

5,6–6,0 5,0–5,5 ,01 ,16 1,00 -,41 ,43 

6,1–6,5 -,56* ,15 ,00 -,94 -,18 

6,6–7,0 -,80* ,15 ,00 -1,18 -,42 

6,1–6,5 5,0–5,5 ,57* ,16 ,00 ,15 ,98 

5,6–6,0 ,56* ,15 ,00 ,18 ,94 

6,6–7,0 -,24 ,14 ,33 -,62 ,13 

6,6–7,0 5,0–5,5 ,81* ,16 ,00 ,40 1,23 

5,6–6,0 ,80* ,15 ,00 ,42 1,18 

6,1–6,5 ,24 ,14 ,33 -,13 ,62 
KSLSPŠT 5,0–5,5 5,6–6,0 ,29 ,17 ,32 -,15 ,73 

6,1–6,5 -,08 ,17 ,97 -,51 ,36 

6,6–7,0 -,20 ,17 ,63 -,63 ,23 

5,6–6,0 5,0–5,5 -,29 ,17 ,32 -,73 ,15 

6,1–6,5 -,37 ,15 ,08 -,77 ,03 

6,6–7,0 -,49* ,15 ,01 -,89 -,09 

6,1–6,5 5,0–5,5 ,08 ,17 ,97 -,36 ,51 

5,6–6,0 ,37 ,15 ,08 -,03 ,77 

6,6–7,0 -,12 ,15 ,86 -,51 ,27 

6,6–7,0 5,0–5,5 ,20 ,17 ,63 -,23 ,63 

5,6–6,0 ,49* ,15 ,01 ,09 ,89 

6,1–6,5 ,12 ,15 ,86 -,27 ,51 
KSLSPPOV 5,0–5,5 5,6–6,0 -,34 ,16 ,17 -,76 ,09 

6,1–6,5 -,60* ,16 ,00 -1,02 -,18 

6,6–7,0 -,95* ,16 ,00 -1,37 -,54 

5,6–6,0 5,0–5,5 ,34 ,16 ,17 -,09 ,76 

6,1–6,5 -,26 ,15 ,29 -,65 ,12 

6,6–7,0 -,61* ,15 ,00 -1,00 -,23 

6,1–6,5 5,0–5,5 ,60* ,16 ,00 ,18 1,02 

5,6–6,0 ,26 ,15 ,29 -,12 ,65 
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6,6–7,0 -,35 ,14 ,07 -,72 ,02 

6,6–7,0 5,0–5,5 ,95* ,16 ,00 ,54 1,37 

5,6–6,0 ,61* ,15 ,00 ,23 1,00 

6,1–6,5 ,35 ,14 ,07 -,02 ,72 
KVIDSP 5,0–5,5 5,6–6,0 -,17 ,16 ,74 -,59 ,25 

6,1–6,5 -,56* ,16 ,00 -,97 -,14 

6,6–7,0 -,94* ,16 ,00 -1,35 -,53 

5,6–6,0 5,0–5,5 ,17 ,16 ,74 -,25 ,59 

6,1–6,5 -,39* ,15 ,04 -,77 -,01 

6,6–7,0 -,77* ,15 ,00 -1,15 -,39 

6,1–6,5 5,0–5,5 ,56* ,16 ,00 ,14 ,97 

5,6–6,0 ,39* ,15 ,04 ,01 ,77 

6,6–7,0 -,38* ,14 ,04 -,75 -,01 

6,6–7,0 5,0–5,5 ,94* ,16 ,00 ,53 1,35 

5,6–6,0 ,77* ,15 ,00 ,39 1,15 

6,1–6,5 ,38* ,14 ,04 ,01 ,75 
KVIDPRSP 5,0–5,5 5,6–6,0 ,10 ,16 ,92 -,32 ,53 

6,1–6,5 -,47* ,16 ,02 -,88 -,06 

6,6–7,0 -,76* ,16 ,00 -1,17 -,34 

5,6–6,0 5,0–5,5 -,10 ,16 ,92 -,53 ,32 

6,1–6,5 -,57* ,15 ,00 -,95 -,19 

6,6–7,0 -,86* ,15 ,00 -1,24 -,48 

6,1–6,5 5,0–5,5 ,47* ,16 ,02 ,06 ,88 

5,6–6,0 ,57* ,15 ,00 ,19 ,95 

6,6–7,0 -,29 ,14 ,19 -,66 ,08 

6,6–7,0 5,0–5,5 ,76* ,16 ,00 ,34 1,17 

5,6–6,0 ,86* ,15 ,00 ,48 1,24 

6,1–6,5 ,29 ,14 ,19 -,08 ,66 
HAPOIM 5,0–5,5 5,6–6,0 -,30 ,17 ,27 -,73 ,13 

6,1–6,5 ,16 ,16 ,77 -,26 ,58 

6,6–7,0 ,53* ,16 ,01 ,11 ,95 

5,6–6,0 5,0–5,5 ,30 ,17 ,27 -,13 ,73 

6,1–6,5 ,46* ,15 ,01 ,07 ,84 

6,6–7,0 ,83* ,15 ,00 ,45 1,22 

6,1–6,5 5,0–5,5 -,16 ,16 ,77 -,58 ,26 

5,6–6,0 -,46* ,15 ,01 -,84 -,07 

6,6–7,0 ,38 ,15 ,05 ,00 ,75 

6,6–7,0 5,0–5,5 -,53* ,16 ,01 -,95 -,11 

5,6–6,0 -,83* ,15 ,00 -1,22 -,45 

6,1–6,5 -,38 ,15 ,05 -,75 ,00 
PRIKBF 5,0–5,5 5,6–6,0 -,29 ,16 ,26 -,69 ,12 

6,1–6,5 -,66* ,15 ,00 -1,06 -,27 

6,6–7,0 -1,22* ,15 ,00 -1,61 -,82 

5,6–6,0 5,0–5,5 ,29 ,16 ,26 -,12 ,69 

6,1–6,5 -,38* ,14 ,04 -,74 -,01 

6,6–7,0 -,93* ,14 ,00 -1,29 -,57 

6,1–6,5 5,0–5,5 ,66* ,15 ,00 ,27 1,06 

5,6–6,0 ,38* ,14 ,04 ,01 ,74 

6,6–7,0 -,55* ,14 ,00 -,91 -,20 
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6,6–7,0 5,0–5,5 1,22* ,15 ,00 ,82 1,61 

5,6–6,0 ,93* ,14 ,00 ,57 1,29 

6,1–6,5 ,55* ,14 ,00 ,20 ,91 
OBSEGBR 5,0–5,5 5,6–6,0 -,04 ,17 ,99 -,47 ,39 

6,1–6,5 -,63* ,16 ,00 -1,05 -,21 
6,6–7,0 -,67* ,16 ,00 -1,09 -,25 

5,6–6,0 5,0–5,5 ,04 ,17 ,99 -,39 ,47 
6,1–6,5 -,59* ,15 ,00 -,98 -,21 
6,6–7,0 -,63* ,15 ,00 -1,01 -,24 

6,1–6,5 5,0–5,5 ,63* ,16 ,00 ,21 1,05 
5,6–6,0 ,59* ,15 ,00 ,21 ,98 
6,6–7,0 -,04 ,15 ,99 -,41 ,34 

6,6–7,0 5,0–5,5 ,67* ,16 ,00 ,25 1,09 

5,6–6,0 ,63* ,15 ,00 ,24 1,01 

6,1–6,5 ,04 ,15 ,99 -,34 ,41 
TZBZ 5,0–5,5 5,6–6,0 -,28 ,14 ,20 -,64 ,08 

6,1–6,5 -,96* ,14 ,00 -1,32 -,60 

6,6–7,0 -1,54* ,14 ,00 -1,89 -1,18 

5,6–6,0 5,0–5,5 ,28 ,14 ,20 -,08 ,64 

6,1–6,5 -,68* ,13 ,00 -1,01 -,35 

6,6–7,0 -1,26* ,13 ,00 -1,59 -,93 

6,1–6,5 5,0–5,5 ,96* ,14 ,00 ,60 1,32 
5,6–6,0 ,68* ,13 ,00 ,35 1,01 
6,6–7,0 -,58* ,12 ,00 -,90 -,26 

6,6–7,0 5,0–5,5 1,54* ,14 ,00 1,18 1,89 

5,6–6,0 1,26* ,13 ,00 ,93 1,59 

6,1–6,5 ,58* ,12 ,00 ,26 ,90 
PTOO 5,0–5,5 5,6–6,0 -,59* ,17 ,00 -1,03 -,16 

6,1–6,5 -,48* ,17 ,02 -,91 -,05 

6,6–7,0 -,76* ,16 ,00 -1,19 -,34 

5,6–6,0 5,0–5,5 ,59* ,17 ,00 ,16 1,03 

6,1–6,5 ,11 ,15 ,88 -,28 ,51 

6,6–7,0 -,17 ,15 ,68 -,56 ,22 

6,1–6,5 5,0–5,5 ,48* ,17 ,02 ,05 ,91 

5,6–6,0 -,11 ,15 ,88 -,51 ,28 

6,6–7,0 -,28 ,15 ,23 -,66 ,10 

6,6–7,0 5,0–5,5 ,76* ,16 ,00 ,34 1,19 

5,6–6,0 ,17 ,15 ,68 -,22 ,56 

6,1–6,5 ,28 ,15 ,23 -,10 ,66 
PTŠO 5,0–5,5 5,6–6,0 -,58* ,16 ,00 -1,01 -,16 

6,1–6,5 -,85* ,16 ,00 -1,27 -,44 

6,6–7,0 -,89* ,16 ,00 -1,30 -,47 

5,6–6,0 5,0–5,5 ,58* ,16 ,00 ,16 1,01 

6,1–6,5 -,27 ,15 ,27 -,65 ,12 

6,6–7,0 -,30 ,15 ,17 -,69 ,08 

6,1–6,5 5,0–5,5 ,85* ,16 ,00 ,44 1,27 

5,6–6,0 ,27 ,15 ,27 -,12 ,65 

6,6–7,0 -,03 ,15 1,00 -,41 ,34 

6,6–7,0 5,0–5,5 ,89* ,16 ,00 ,47 1,30 

5,6–6,0 ,30 ,15 ,17 -,08 ,69 
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6,1–6,5 ,03 ,15 1,00 -,34 ,41 
PT 5,0–5,5 5,6–6,0 -,27 ,16 ,33 -,67 ,14 

6,1–6,5 -,81* ,15 ,00 -1,21 -,42 

6,6–7,0 -1,16* ,15 ,00 -1,55 -,76 

5,6–6,0 5,0–5,5 ,27 ,16 ,33 -,14 ,67 

6,1–6,5 -,55* ,14 ,00 -,91 -,18 

6,6–7,0 -,89* ,14 ,00 -1,26 -,53 

6,1–6,5 5,0–5,5 ,81* ,15 ,00 ,42 1,21 

5,6–6,0 ,55* ,14 ,00 ,18 ,91 

6,6–7,0 -,34 ,14 ,06 -,70 ,01 

6,6–7,0 5,0–5,5 1,16* ,15 ,00 ,76 1,55 

5,6–6,0 ,89* ,14 ,00 ,53 1,26 

6,1–6,5 ,34 ,14 ,06 -,01 ,70 
PČ 5,0–5,5 5,6–6,0 -,20 ,14 ,50 -,57 ,17 

6,1–6,5 -,92* ,14 ,00 -1,29 -,56 

6,6–7,0 -1,43* ,14 ,00 -1,79 -1,07 

5,6–6,0 5,0–5,5 ,20 ,14 ,50 -,17 ,57 

6,1–6,5 -,72* ,13 ,00 -1,06 -,39 

6,6–7,0 -1,23* ,13 ,00 -1,57 -,90 

6,1–6,5 5,0–5,5 ,92* ,14 ,00 ,56 1,29 

5,6–6,0 ,72* ,13 ,00 ,39 1,06 

6,6–7,0 -,51* ,13 ,00 -,84 -,18 

6,6–7,0 5,0–5,5 1,43* ,14 ,00 1,07 1,79 

5,6–6,0 1,23* ,13 ,00 ,90 1,57 

6,1–6,5 ,51* ,13 ,00 ,18 ,84 
ZBD 5,0–5,5 5,6–6,0 -,21 ,14 ,44 -,58 ,16 

6,1–6,5 -,82* ,14 ,00 -1,18 -,45 

6,6–7,0 -1,47* ,14 ,00 -1,84 -1,11 

5,6–6,0 5,0–5,5 ,21 ,14 ,44 -,16 ,58 

6,1–6,5 -,60* ,13 ,00 -,94 -,27 

6,6–7,0 -1,26* ,13 ,00 -1,59 -,93 

6,1–6,5 5,0–5,5 ,82* ,14 ,00 ,45 1,18 

5,6–6,0 ,60* ,13 ,00 ,27 ,94 

6,6–7,0 -,66* ,13 ,00 -,99 -,33 

6,6–7,0 5,0–5,5 1,47* ,14 ,00 1,11 1,84 
5,6–6,0 1,26* ,13 ,00 ,93 1,59 

6,1–6,5 ,66* ,13 ,00 ,33 ,99 
HB 5,0–5,5 5,6–6,0 -,12 ,16 ,89 -,53 ,30 

6,1–6,5 -,62* ,16 ,00 -1,03 -,22 

6,6–7,0 -,96* ,16 ,00 -1,37 -,56 

5,6–6,0 5,0–5,5 ,12 ,16 ,89 -,30 ,53 

6,1–6,5 -,51* ,15 ,00 -,88 -,13 

6,6–7,0 -,85* ,14 ,00 -1,22 -,47 

6,1–6,5 5,0–5,5 ,62* ,16 ,00 ,22 1,03 

5,6–6,0 ,51* ,15 ,00 ,13 ,88 

6,6–7,0 -,34 ,14 ,08 -,71 ,03 
 

6,6–7,0 
 

5,0–5,5 ,96* ,16 ,00 ,56 1,37 

5,6–6,0 ,85* ,14 ,00 ,47 1,22 

6,1–6,5 ,34 ,14 ,08 -,03 ,71 
* Razlika med aritmetičnima sredinama je statistično pomembna, če velja p < 0,05. 
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Iz tabel 34 in 35 je razvidno, da so pri otrocih med petim in sedmim letom starosti opazne 

največje razlike pri zmožnosti prepoznavanja prvega glasu, glasovni analizi, odstranitvi glasu 

ali zloga besedi brez pomena in priklicu besed na določen fonem. Podoben napredek je 

opazen pri celotnem Testu zgodnjih bralnih zmožnosti oz. najbolj pri poimenovanju črk in 

začetnem branju z dekodiranjem. Pri teh spremenljivkah so se pokazale statistično pomembne 

razlike aritmetičnih sredin med vsemi štirimi starostnimi skupinami otrok, izjemoma ni 

pomembnih razlik med mlajšima dvema skupinama (tj. med petim in šestim letom starosti). 

To pomeni, da je variabilnost velika in se zmožnosti še razvijajo. Dobljeni podatki potrjujejo, 

da se navedene zmožnosti najintenzivneje razvijajo v obdobju od 5,6 do 7,0 leta. Večje razlike 

med štirimi starostnimi skupinami otrok so se pokazale še pri kratkotrajnem slušnem spominu 

ob vidni opori, kratkotrajnem slušnem spominu za povedi, kratkotrajnem vidnem spominu, 

kratkotrajnem vidno-prostorskem spominu, obsegu besedišča in razumevanju, natančnosti 

vidnega razlikovanja, hitrem avtomatiziranem poimenovanju in hitrosti branja. Pri teh 

zmožnostih so se pokazale razlike v obdobju enega leta med petim in sedmim letom starosti 

oz. med posameznimi starostnimi skupinami že v obdobju pol leta. Pri kratkotrajnem slušnem 

spominu ob vidni opori, kratkotrajnem vidnem spominu, kratkotrajnem vidno-prostorskem 

spominu ter obsegu besedišča in razumevanju se pokažejo v obdobju od 5,6 do 6,5 leta 

statistično pomembne razlike že v obdobju pol leta. Pri hitrosti branja so se pokazale 

statistično pomembne razlike v obdobju pol leta med 5,6 do 6,5 leta.  

 
Naša raziskava potrjuje, da je skoraj pri vseh predbralnih zmožnostih (z izjemo sinteze/analize 

zlogov) opazen večji ali manjši napredek v obdobju med petim in sedmim letom starosti. Pri 

zmožnosti sinteze in analize zlogov se je izkazalo, da so otroci od 5 do 6 let enako uspešni kot 

otroci v starosti od 6 do 7 let. Rezultati potrjujejo, da so že mlajši otroci v starosti med 5 in 6 

let zmožni razstaviti besedo na zloge in združiti zloge v besedo. Ugotovili smo, da so pri 

mlajših dveh skupinah otrok, starih od 5 do 6 let, v večji meri razvite nižje zmožnosti 

fonološkega zavedanja v primerjavi z višjimi zmožnostmi fonološkega zavedanja. Med petim 

in šestim letom starosti večina otrok že zmore besedo razstaviti na zloge in te združiti nazaj v 

besedo. Prav tako so otroci pred 6. letom starosti že v veliki meri uspešni pri prepoznavanju 

rim, razlikovanju slušno podobnih besed in pri pomnjenju slušno ali vidno predstavljenih enot 

manjšega obsega. Otroci pred šestim letom starosti že razlikujejo vidno podobne simbole, 

vendar imajo še težave pri razlikovanju simbolov po usmerjenosti. Z raziskavo smo dokazali, 

da pri otrocih pred sedmim letom starosti še ne moremo pričakovati, da bodo suvereni pri 

odstranitvi glasu ali zloga besedi brez pomena ter pri pomnjenju zadnjih besed serij povedi.  
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Preizkus odstranitev glasu ali zloga besedi brez pomena preverja fonološko zavedanje najvišje 

ravni ob delovanju delovnega spomina. Preizkus delovni spomin od otrok zahteva učinkovito 

delovanje verbalnega delovnega spomina. Otrok mora iz serije večjega števila enot izbrati 

točno določene enote, si jih zapomniti in jih v enakem vrstnem redu ponoviti.  

 
B. Jurišić (2001) razlaga, da zmožnost odstranitve glasu ali zloga besedi brez pomena le redko 

zasledimo pri otrocih, ki še ne znajo brati. Jerman (2000) prav tako ugotavlja, da je zmožnost 

odstranitve glasu/zloga prezahtevna za otroke med petim in šestim letom starosti. Poudarja, da 

bi bil preizkus odstranitve glasu oz. zloga primeren za otroke po sedmem letu starosti, ko 

skladno s kognitivno razvojno teorijo zmorejo zahtevnejše operacije fonološkega 

procesiranja. Lyytinen idr. (2015) razlagajo, da fonološko zavedanje nižje ravni otrokom ne 

povzroča večjih težav, zaplete pa se pri nalogah, ki zahtevajo fonološko zavedanje višje ravni 

ob delovanju delovnega spomina. S. Pečjak (1999) poudarja, da se razvoj glasovne analize 

začne pri predšolskih otrocih, vendar zaradi abstraktne oblike fonemov pozneje kot vidne 

zmožnosti. Otrok se najprej zaveda dolžine besede, nato zlogov in šele nato glasov v besedi. 

Raziskava (Chacko in Kumaraswamy, 2015) je pokazala, da so mlajši otroci oz. 6-letniki bolj 

občutljivi za večje jezikovne enote in manj za manjše. Starejši otroci, stari 8 let, so občutljivi 

tako za manjše kot večje enote jezika; 8-letniki so uspešnejši pri odstranitvi glasu oz. zloga iz 

besede v primerjavi s 5-letniki (Varghese, 2012). R. Wildová in J. Kropáčková (2015) sta 

ugotovili, da obstajajo statistično pomembne razlike v razvitosti predbralnih zmožnosti pri 

otrocih, starih od 5 do 6,5 leta. Bentin, Hammer in Cahan (2008) so z raziskavo dokazali, da 

imajo otroci, stari od 6 do 7 let, razvitejše zmožnosti fonološkega zavedanja kot otroci, stari 

od 5 do 6 let. Ugotovili so, da ni bilo razlik v razvitosti fonološkega zavedanja med skupino 

otrok, starih od 6 do 7 let, in skupino otrok, starih od 7 do 8 let. Avtorji zato sklepajo, da se 

zmožnosti fonološkega zavedanja razvijejo do sedmega leta starosti.  

Če povzamemo, domača avtorja (Jerman, 2000 in Pečjak, 1999) razlagata, da otroci do 

sedmega leta starosti še nimajo v celoti usvojenih vseh zmožnosti fonološkega zavedanja. Tuji 

avtorji (Bentin idr., 2008) pa so ugotovili, da imajo otroci do sedmega leta starosti večinoma 

že usvojene vse zmožnosti fonološkega zavedanja. Na tem mestu moramo razmisliti o tem, da 

je slovenski jezik precej drugačen od npr. angleškega jezika. Pri razvoju fonološkega 

zavedanja je pomembna tudi fonotaktika jezika. Slovenski jezik ima zahtevnejši medsebojni 

vpliv glasov v govorni verigi npr. v zlogu. Unuk (2005) razlaga, da ima slovenski jezik 

zahtevna zaporedja, kot so začetni in končni eno-, dvo-, tri- in štiridelni soglasniški sklopi. 
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Naš jezik ima različne kombinacije soglasnikov in samoglasnikov, ki so lahko na začetku ali 

koncu zloga. Številni tuji (Chacko in Kumaraswamy, 2015; Lyytinen, 2015) in domači 

(Jerman, 2000; Jurišić, 2001; Pečjak, 1999) raziskovalci se strinjajo, da se predbralne 

zmožnosti intenzivno razvijajo ravno v obdobju od 5 do 7 let in se njihov razvoj, predvsem 

zahtevnejših zmožnosti (npr. fonološko zavedanje višje ravni in spominske zmožnosti), še 

nadaljuje po sedmem letu starosti.   

 

3.5.11 Diskriminativna analiza 
 

Za prikaz pomembnih razlik med skupino otrok, ki kažejo tveganje za nastanek motenj branja, 

od skupine otrok brez tveganja, smo uporabili diskriminativno analizo. V tabeli 36 so 

prikazana povprečja obeh skupin in skupno povprečje. Skupino otrok, ki kažejo tveganje za 

nastanek težav na področju branja, sestavlja 64 otrok, starih od 5 do 7 let, ki so na Testu 

zgodnjih bralnih zmožnosti dosegli za več kot en standardni odklon nižji rezultat od 

povprečnega rezultata v svoji starostni skupini. Skupino otrok brez tveganja za nastanek težav 

na področju branja sestavlja 243 otrok.  

 
Tabela 36: Povprečja skupin 

Spremenljivke Aritmetična sredina 

Skupina 1 Skupina 2 Celoten vzorec 
PRERIM 6,50 8,80 8,32 

SINZLOG 9,25 9,77 9,66 

ANALZLOG 8,11 8,90 8,73 

PREPGLAS 5,17 8,56 7,85 

FONDIS 8,37 9,42 9,20 

GLASANAL 1,30 7,15 5,93 

ODGLAZLO 0,09 3,23 2,57 

ODGLAS 0,06 2,07 1,65 

ODZLOG 0,03 1,13 ,90 

VIDRAZN 2,27 4,58 4,10 

KSLSP 2,95 4,82 4,43 

KSLSPŠT 5,83 7,41 7,08 

KSLSPPOV 0,47 2,09 1,76 

KVIDSP 5,22 7,47 7,00 

KVIDPRSP 5,75 9,79 8,95 

HAPOIM 50,02 42,99 44,46 
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Skupina 1 = Skupina otrok s tveganjem za nastanek težav na področju branja    
Skupina 2 = Skupina otrok brez tveganja za nastanek težav na področju branja 
 

Pri pregledu aritmetičnih sredin rezultatov pri posameznih spremenljivkah v tabeli 36 

ugotavljamo, da v vseh primerih obstajajo razlike med rezultati skupine 1 in skupine 2. V 

primerjavi s skupino 1 imajo otroci v skupini 2 višje aritmetične sredine pri vseh 

spremenljivkah Preizkusa predbralnih zmožnosti, razen pri hitrem avtomatiziranem 

poimenovanju, kjer nižji rezultat pomeni krajši čas poimenovanja predmetov.  

 

Tabela 37: Testiranje enakosti povprečij 

Normalizirane 
vrednosti 

Wilksonova 
lambda 

F Stopnje 
prostosti 

1 

Stopnje 
prostosti 

2 

Stopnja 
tveganja

p 

GLASANAL 0,69 135,46 1 305 0,000 

PREPGLAS 0,70 131,91 1 305 0,000 

ODGLAZLO 0,83 61,33 1 305 0,000 

PRIKBF 0,84 59,22 1 305 0,000 

ODGLAS 0,84 58,35 1 305 0,000 

KSLSP 0,85 53,90 1 305 0,000 

PRERIM 0,85 51,82 1 305 0,000 

VIDRAZN 0,86 48,02 1 305 0,000 

ODZLOG 0,87 44,16 1 305 0,000 

FONDIS 0,88 40,41 1 305 0,000 

KVIDPRSP 0,89 37,35 1 305 0,000 

OBSEGBR 0,89 36,72 1 305 0,000 

KSLSPPOV 0,91 28,67 1 305 0,000 

KVIDSP 0,92 27,48 1 305 0,000 

KSLSPŠT 0,93 23,73 1 305 0,000 

HAPOIM 0,94 19,38 1 305 0,000 

SINZLOG 0,95 15,05 1 305 0,000 

ANALZLOG 0,98 7,05 1 305 0,008 

 

V tabeli 37 so v vrstnem redu po padajočih vrednostih Wilksonove lambde prikazane 

vrednosti Wilksonove lambde, ki so ključne za pojasnjevanje razlik med skupinama. Bolj se 

vrednost Wilksonove lambde približuje 1, manjša je njena moč razlikovanja. Pri 

spremenljivki analiza zlogov je vrednost Wilksonove lambde blizu ena, zato so pri tej 

PRIKBF 0,70 3,47 2,90 

OBSEGBR 6,64 7,89 7,63 
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spremenljivki manjše razlike med skupinama, ki pa so statistično značilne (p < 0,05). 

Podobno tudi (Fisherjeve) F-vrednosti izražajo razmerje med medskupinsko variabilnostjo in 

variabilnostjo znotraj skupine. Visoke vrednosti pomenijo, da so razlike med dosežki med 

skupinama bistveno večje od razlik dosežkov posameznikov znotraj skupine. Največjo F-

vrednost imata spremenljivki glasovna analiza in prepoznavanje prvega glasu, kar pomeni, da 

najbolje razlikujeta med posamezniki glede na tveganje za nastanek težav na področju branja. 

Skupini otrok se najbolj razlikujeta še pri naslednjih spremenljivkah: odstranitev glasu ali 

zloga besedi brez pomena, priklic besed na določen fonem, odstranitev glasu besedi brez 

pomena, kratkotrajni slušni spomin ob vidni opori, prepoznavanje rim, natančnost vidnega 

razlikovanja, odstranitev zloga besedi brez pomena, fonemska diskriminacija, kratkotrajni 

vidno-prostorski spomin in pri spremenljivki obseg besednega zaklada ter razumevanje.  

 
Skupina otrok, ki kaže tveganje za nastanek težav na področju branja, ima slabše zmožnosti 

zavedanja posameznih delov jezika: povedi, besed, rim, zlogov in glasov. Največje razlike 

med skupinama otrok so se pokazale na področju fonološkega zavedanja na ravni glasovne 

analize, prepoznavanja prvega glasu, manipuliranja z glasovi in zlogi ob delovanju 

kratkotrajnega slušnega spomina. Pomembne razlike med skupinama otrok so tudi na 

področju priklica besed na določen fonem in pri razlikovanju slušno podobnih fonemov. 

Manjše razlike med skupinama otrok so se pokazale na področju fonološkega zavedanja nižje 

ravni, tj. na ravni zlogovne analize in sinteze. Dobljeni podatki kažejo, da ima skupina otrok s 

tveganjem za nastanek težav na področju branja slabše vidne zmožnosti, so manj natančni pri 

razlikovanju vidno podobnih simbolov in slabše pomnijo vidne oz. vidno-prostorske 

informacije. Dobljeni rezultati diskriminativne analize potrjujejo, da so primanjkljaji na 

področju predbralnih zmožnosti pomemben dejavnik tveganja za kasnejše težave na področju 

razvoja bralne zmožnosti. 
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Tabela 38: Rezultati uspešnosti klasifikacije na osnovi diskriminativne funkcije 

  

Predvidena 
pripadnost Skupaj 

Skupina 1 Skupina 2 

Število učencev 
Skupina 1 55 9 64 

Skupina 2 48 195 243 

Delež učencev 
Skupina 1 85,9 14,1 100 

Skupina 2 19,8 80,2 100 

a) 81,4 % otrok pravilno uvrščenih 
Skupina 1 = Skupina otrok s tveganjem za nastanek težav na področju branja    
Skupina 2 = Skupina otrok brez tveganja za nastanek težav na področju branja 
 

Iz tabele 38 je razvidno, da je bilo s pomočjo spremenljivk Preizkusa predbralnih zmožnosti 

pravilno uvrščenih 85,9 % otrok iz skupine 1 in 80,2 % učencev iz skupine 2. Pravilno je 

uvrščenih 81,4 % otrok celotnega vzorca. Manj kot petina otrok (14,1 % oz. 19,8 %) je bila 

razvrščena neustrezno, in sicer otroci s tveganjem (14,1%) so bili razvrščeni v skupino brez 

tveganja, in otroci brez tveganja (19,8%) v skupino s tveganjem; slednja napaka je s 

strokovnega vidika blažja od prve, saj nudi otrokom spodbudo, čeprav je nujno ne potrebujejo 

za razvoj zmožnosti. Ugotavljamo, da je lahko usodna le razvrstitev v skupino 2 namesto v 

skupino 1 (14,1 %); obratna razvrstitev in posledično nudenje pomoči otrokom, ki je ne nujno 

potrebujejo, pa otrokom ne bi škodovalo. Povprečna uspešnost razvrščanja je 81,4 %. 

 
Klasične teorije disleksije poudarjajo težave fonološkega procesiranja kot glavni vzrok težav 

na področju branja, medtem ko zadnje študije vedno bolj poudarjajo medsebojno prepletenost 

različnih dejavnikov, ki vplivajo na nastanek primanjkljajev na področju branja. Le Jan idr. 

(2011) so odkrili, da kombinacije slušnih, vidnih in fonoloških zmožnosti vplivajo na branje. 

J. Carroll idr. (2016) razlagajo, da so otroci z disleksijo že pred formalnim učenjem branja 

kazali težave na področju fonološkega zavedanja in verbalnega spomina. Lin idr. (2016) so v 

obširni študiji dokazali, da so vidno-prostorske zmožnosti povezane z branjem v prvem, 

drugem in tretjem razredu osnovne šole. S. Woodrome in K. Johnston (2009) sta dokazali 

povezanost vidnih zmožnosti z branjem neodvisno od drugih zmožnosti. Avtorji Arina idr. 

(2015) opozarjajo, da imata vidno-prostorski spomin in verbalni spomin ključno vlogo pri 

napovedi začetnega učenja branja (tj. dekodiranja). Razlagajo, da hitrost in pravilnost 
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dekodiranja predvidevata interakcijo vseh treh komponent delovnega spomina. Učenje branja 

aktivira kompleksne multi-sistemske nevralne povezave, ki vključujejo fonološke, vidne in 

vidno-prostorske zmožnosti. Tako je za učenje branja pomembna vloga fonološke zanke in 

centralnega izvršitelja. Christoper idr. (2015) so dokazali, da so z začetnim branjem 

najmočneje povezane zmožnosti fonološkega zavedanja, verbalni spomin, besedišče in hitro 

poimenovanje.  

 
V literaturi se enotno strinjajo, da različne zmožnosti vplivajo na bralno uspešnost pri otrocih 

z disleksijo. Strinjajo se, da so pri tipičnih bralcih bolj enaki napovedovalci uspeha pri branju, 

medtem ko je pri bralcih s težavami več različnih napovedovalcev uspeha. Zgodnje 

ocenjevanje bralnih težav mora zajemati merjenja fonološkega zavedanja, hitrega 

poimenovanja in verbalnega delovnega spomina (Tilanus idr., 2013). 

 

3.5.12 Norme za Preizkus predbralnih zmožnosti 
 

Na osnovi rezultatov raziskave smo oblikovali norme za Preizkus predbralnih zmožnosti. 

Norme so predstavljene za vsako nalogo predbralnih zmožnosti posebej, z upoštevanjem štirih 

starostnih kategorij med petim in sedmim letom starosti. Ker je analiza rezultatov pokazala, 

da ni dovolj visokih razlik med spoloma, smo norme izdelali enotno za oba spola. Norme so 

izračunane v Gulfordovih C-vrednostih (Guilford, 1968), ki dosežke pri vsaki spremenljivki 

izrazijo na lestvici od 0 do 10 glede na norme, ki jih lahko postavimo za vsako starostno 

kategorijo na podlagi zbranih rezultatov. Centilno porazdelitev za Guilfordove C-vrednosti 

smo prevedli v uporabnejše stanine vrednosti (Rajamanickam, 2001).  

 
Stanine vrednosti celoten vzorec razdelijo v 9 kategorij. Posamezne kategorije od 1 do 9 

predstavljajo naslednje percentilne vrednosti: 4., 11., 23., 40., 60., 77., 89., 96. in 100. 

percentil. Norme bodo strokovnjakom v praksi omogočale oceno razvitosti predbralnih 

zmožnosti glede na otrokovo starost in ustrezno načrtovanje pomoči. Norme nam omogočajo 

tudi spremljanje razvitosti predbralnih zmožnosti v daljšem časovnem obdobju in ugotavljanje 

harmoničnosti profila razvitosti predbralnih zmožnosti pri posameznem otroku.  
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Tabela 39: Norme za Preizkus predbralnih zmožnosti za otroke, stare od 5,0 do 5,5 leta 

 
Stanine vrednosti 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
PRERIM 1,36 2,49 4,57 8,00 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
SINZLOG 8,00 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

ANALZLOG 4,00 5,49 7,57 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
PREPGLAS 1,00 2,49 4,00 5,60 8,00 9,00 10,00 10,00 10,00 

FONDIS 5,36 7,00 8,00 9,00 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
GLASANAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1,40 7,43 10,00 10,00 10,00 
ODGLAZLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3,51 5,64 9,00 

ODGLAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 3,64 6,00 
ODZLOG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3,00 3,00 

VIDRAZN 0,00 0,00 0,00 1,00 3,40 5,00 6,00 7,00 7,00 
KSLSP 1,00 1,00 1,00 3,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

KSLSPŠT 2,36 3,00 5,00 7,00 8,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
KSLSPPOV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 4,00 4,00 
KVIDSP 1,00 2,00 4,00 4,00 6,00 9,00 9,00 10,64 12,00 

KVIDPRSP 0,36 2,00 4,00 5,60 8,40 12,00 14,00 16,00 20,00 
HAPOIM 29,54 34,59 38,31 41,26 47,84 51,92 62,48 70,68 71,40 

PRIKBF 0,00 0,00 0,00 0,60 1,00 2,00 3,51 4,00 8,00 
OBSEGBR 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 8,00 9,00 10,00 10,00 
 
 

Tabela 40: Norme za Preizkus predbralnih zmožnosti za otroke, stare od 5,6 do 6,0 leta 

 
Stanine vrednosti 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

PRERIM 2,00 3,00 6,00 8,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
SINZLOG 7,00 8,00 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

ANALZLOG 4,00 6,69 8,00 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
PREPGLAS 2,00 3,00 6,00 7,00 8,40 10,00 10,00 10,00 10,00 
FONDIS 5,16 7,00 8,17 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

GLASANAL 0,00 0,00 0,00 1,00 6,40 10,00 10,00 10,00 10,00 
ODGLAZLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 4,62 7,84 9,00 

ODGLAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3,00 5,00 6,00 
ODZLOG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 3,00 3,00 
VIDRAZN 0,00 0,00 1,00 3,60 5,00 6,00 7,00 7,00 7,00 

KSLSP 1,00 1,00 1,00 3,00 4,00 6,00 6,00 6,00 6,00 
KSLSPŠT 3,00 4,00 5,00 5,00 7,00 8,00 10,00 10,00 10,00 

KSLSPPOV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 4,00 7,00 8,00 
KVIDSP 2,00 2,00 4,00 5,00 6,00 9,00 11,31 12,00 12,00 
KVIDPRSP 1,00 2,00 4,00 4,00 7,00 9,00 13,31 17,68 20,00 
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HAPOIM 32,05 34,50 39,65 43,30 49,14 55,26 69,52 82,23 92,00 
PRIKBF 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 3,00 5,00 7,52 16,00 
OBSEGBR 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 8,00 9,00 10,00 10,00 
 
 

Tabela 41: Norme za Preizkus predbralnih zmožnosti za otroke, stare od 6,1 do 6,5 leta 

 Stanine vrednosti 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
PRERIM 3,00 5,00 8,00 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

SINZLOG 8,44 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
ANALZLOG 3,44 6,00 8,78 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
PREPGLAS 3,00 5,00 7,00 8,00 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

FONDIS 7,00 8,00 9,00 9,40 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
GLASANAL 0,00 0,00 2,00 7,00 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

ODGLAZLO 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 6,00 8,00 8,56 10,00 
ODGLAS 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 4,00 5,00 6,00 6,00 
ODZLOG 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 4,00 

VIDRAZN 0,00 0,00 2,00 4,00 5,00 6,00 7,00 7,00 7,00 
KSLSP 1,00 3,00 3,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

KSLSPŠT 2,44 5,00 5,00 7,00 8,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
KSLSPPOV 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 4,00 6,08 7,00 7,00 
KVIDSP 3,00 4,00 5,78 6,00 8,60 9,00 12,00 12,00 12,00 

KVIDPRSP 2,44 4,00 5,78 7,00 11,00 13,00 16,00 20,00 20,00 
HAPOIM 28,10 31,28 35,40 39,70 44,70 49,44 56,23 68,62 92,70 

PRIKBF 0,00 0,00 1,00 1,40 3,60 5,00 7,00 9,00 13,00 
OBSEGBR 6,00 6,00 7,00 8,00 8,60 9,00 9,00 10,00 10,00 
 

Tabela 42: Norme za Preizkus predbralnih zmožnosti za otroke, stare od 6,6 do 7,0 leta 

 Stanine vrednosti 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
PRERIM 3,48 6,57 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
SINZLOG 6,00 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

ANALZLOG 1,00 4,57 8,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
PREPGLAS 4,48 7,00 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

FONDIS 8,00 8,00 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
GLASANAL 0,00 5,14 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
ODGLAZLO 0,00 0,00 1,00 4,00 6,00 8,00 9,00 10,00 10,00 

ODGLAS 0,00 0,00 1,00 3,00 4,00 5,00 6,00 6,00 6,00 
ODZLOG 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 4,00 4,00 

VIDRAZN 0,00 1,57 5,00 6,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 
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KSLSP 1,00 3,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 
KSLSPŠT 4,00 5,00 5,00 7,00 8,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
KSLSPPOV 0,00 0,00 0,00 2,00 2,40 4,00 7,00 7,00 10,00 

KVIDSP 2,00 4,00 6,00 8,80 9,00 12,00 12,00 12,00 12,00 
KVIDPRSP 4,00 5,57 8,01 9,00 12,00 14,99 17,43 20,00 20,00 

HAPOIM 27,64 30,29 33,30 37,34 41,48 44,88 46,84 57,48 62,30 
PRIKBF 0,48 1,00 2,00 4,00 5,00 7,00 8,00 10,00 12,00 
OBSEGBR 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 9,00 10,00 10,00 10,00 
 

Otroci, ki so v svoji starostni skupini pri posamezni spremenljivki Preizkusa predbralnih 

zmožnosti dosegli število točk, ki je višje od števila točk v 4. stanine vrednosti in nižje ali 

enako številu točk 5. stanine vrednosti, se uvrščajo v 5. stanine vrednost, ki zajema 20 % 

srednjih vrednosti (tj. od 40. do vključno 60. percentila).  

Pri tem 4. stanine vrednost (tj. od 23. do vključno 40. percentila) predstavlja rezultat, ki je 

nekoliko pod povprečjem in 6. stanine vrednost (tj. od 60. do vključno 77. percentila) 

predstavlja rezultat, ki je rahlo nad povprečjem.  

V 7. stanine vrednost se uvrščajo otroci, ki so v svoji starostni skupini dosegli višje število 

točk od 6. stanine vrednosti in manjše ali enako število točk 7. stanine vrednosti (to 

predstavlja od 77. do vključno 89. percentila).  

V 3. stanine vrednosti so otroci, ki so dosegli rezultat od 11. do vključno 23. percentila; 7. in 

3. stanine vrednosti sta torej že pomembno nad oz. pod povprečjem; 8. stanine vrednost (od 

89. do vključno 96. percentila) pa predstavlja visok rezultat. Posamezniki, ki so se uvrstili v 9. 

stanine vrednost (tj. od 96. do vključno 100. percentila), so dosegli zelo visok rezultat.  

V 2. stanine vrednosti so otroci, ki so glede na svojo starostno skupino dosegli višje število 

točk od 4. percentila do 11. percentila, kar predstavlja nizek rezultat.  

V 1. stanine vrednosti so otroci, ki so dosegli število točk do vključno 4. percentila, kar 

predstavlja zelo nizek rezultat. Če ima otrok, star npr. 6 let (glej tabelo 40), pri spremenljivki 

prepoznavanje prvega glasu vrednost 5 točk, sodi v 3. stanine vrednost, kar pomeni, da je vsaj 

77 % otrok preizkus prepoznavanja rim izvedlo uspešneje kot on.  

 

M. Ozbič idr. (2012) razlagajo, da je 25. percentil meja, ki predstavlja še tipično pojavljanje 

vedenja glede na vzorec. Otroci, ki dosežejo pri posamezni zmožnosti rezultat, nižji od 25. 

percentila, potrebujejo različne spodbude za razvoj zmožnosti, da se bodo lahko približali 

ravni vrstnikov. Otroci, ki so se uvrstili v 1., 2. ali 3. stanine vrednost (tj. do 23. percentila), bi 

potrebovali različne spodbude, podporne dejavnosti in treninge za razvoj šibkejših področij 
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predbralnega razvoja. M. Ozbič idr. (2013) poudarjajo, da je preventivo smiselno začeti tako 

kot v socialno razvitih državah že pri 25. percentilni vrednosti in ne šele pri 5. oz. 10. 

percentilni vrednosti. To dokazujejo tudi drugi avtorji (Goodwin, 2012; Singelton idr., 2003) 

in uspešni projekti, kot je npr. COPS.  

 

3.6 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN 
INTERPRETACIJA 
 

1. Koliko otrok je glede na pridobljene norme rizičnih za nastanek bralnih motenj? 

 

Otroci, ki so se uvrstili v prvo stanine vrednost (oz. osmo stanine vrednost pri nalogi hitrega 

avtomatiziranega poimenovanja), so rizični za nastanek bralnih motenj. To pomeni, da je kar 

96 % otrok njihove starostne skupine izvedlo nalogo uspešnejše kot oni. Nekaterim 

spremenljivkam nismo mogli določiti prve stanine vrednosti zaradi nerazpršenosti dobljenih 

podatkov (tj. nenormalne distribucije). V starostni skupini od 5,0 do 5,5 leta kaže 15 otrok (tj. 

26 %) tveganje za nastanek težav na področju branja: dvanajst otrok na enem preizkusu in 

trije otroci na treh preizkusih. V skupini otrok, starih od 5,6 do 6,0 leta, je 19 otrok (tj. 22 %) 

rizičnih za nastanek bralnih motenj. Od tega se je v prvo stanine vrednost na enem preizkusu 

uvrstilo 13 otrok, 1 otrok na dveh, 2 otroka na treh in 1 otrok na šestih preizkusih predbralnih 

zmožnosti. Od 6,1 do 6,5 leta se je 23 otrok (tj. 27 %) uvrstilo v prvo stanine vrednost: 18 

otrok na enem preizkusu, 2 otroka na dveh preizkusih in trije otroci na treh preizkusih. Glede 

na pridobljene norme je 33 otrok (tj. 38 %), starih od 6,6 od 7,0 leta, doseglo na enem 

preizkusu ali več preizkusih predbralnih zmožnosti nižji povprečni rezultat kot 96 % otrok 

njihove starostne skupine. Od tega sodi v prvo stanine vrednost 19 otrok na enem preizkusu, 

10 otrok na dveh preizkusih, 2 otroka na treh preizkusih in 2 otroka na štririh preizkusih 

predbralnih zmožnosti. 29 % otrok, starih od 5 do 7 let, ima manjše ali večje težave na 

področju predbralnih zmožnosti.  

 
Naša raziskava se ujema z ugotovitvami še nekaterih avtorjev (npr. Magajna idr., 2008), ki 

pogostost učnih težav pri otrocih ocenjujejo na 20 %. Če bomo tem otrokom dovolj zgodaj 

ponudili pomoč in jim pomagali pri razvoju predbralnih zmožnosti še pred formalnim 

učenjem branja, bo velika večina izmed njih lahko napredovala brez dodatne strokovne 

obravnave. M. Ozbič in drugi (2012) razlagajo, da večina otrok, ki so rizični za specifične 
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učne težave (7 do 8 %) zaradi zgodnjega posega, ki poteka v (pred)šolskem okolju, razvije 

dovolj dobre sposobnosti za branje in pisanje. Preostali otroci (2 do 3 %) pa bodo potrebovali 

dodatno strokovno obravnavo.  

 

2. Ali rezultati pri posameznih nalogah predbralnih zmožnosti statistično pomembno 

korelirajo med seboj? 

 

Posamezne spremenljivke Preizkusa predbralnih zmožnosti so večinoma vse med seboj 

statistično pomembno povezane, kar je bilo pričakovano. Izjemoma spremenljivki hitrost 

vidnega razlikovanja in priklic besed na določeno nadpomenko ne tvorita statistično 

pomembnih povezav s spremenljivkami Preizkusa predbralnih zmožnosti oz. so te povezave 

izredno nizke (manjše ali enake 0,20). Ti dve zmožnosti ne zahtevata in ne aktivirata 

zapletenih procesov, ki so udeleženi pri ostalih predbralnih zmožnostih in zgodnjih bralnih 

zmožnostih. Ugotovili smo, da imata ti spremenljivki nizko zanesljivost in smo ju zato izločili 

iz nadaljnjih analiz. Hitrost vidnega razlikovanja in priklic besed na določeno nadpomenko 

nimata vpliva na zgodnje bralne zmožnosti otrok. Prav tako ni pomembnih razlik glede na 

starost otrok.  

Ugotovili smo, da so predbralne zmožnosti sinteza in analiza zlogov ter fonemska 

diskriminacija šibko (r ≤ 0,31) povezane s posameznimi predbralnimi zmožnostmi. Podobno 

je hitro avtomatizirano poimenovanje šibko (r ≤ - 0,34) povezano z ostalimi predbralnimi 

zmožnostmi. Fonološko zavedanje nižje ravni ne vključuje vrsto zapletenih procesov, ki jih 

predvidevata fonološko zavedanje višje ravni in verbalni spomin. Zmožnost hitrega 

avtomatiziranega poimenovanja ne predvideva razvitega fonloškega zavedanja in verbalnega 

kratkotrajnega spomina. Naloge hitrega avtomatiziranega poimenovanja merijo hitrost 

dostopa in priklica informacij iz dolgotrajnega spomina, kar pa se nenehno dogaja med 

branjem.  

Najmočneje so med seboj povezane višje zmožnosti fonološkega zavedanja (kamor sodijo 

glasovna analiza, prepoznavanje prvega glasu in zmožnost odstranitve glasu/zloga), priklic 

besed na določen fonem in kratkotrajni slušni spomin za števke in besede. Te ugotovitve 

potrjujejo, da je fonološko procesiranje izredno zapletena in zahtevna zmožnost, ki 

predvideva učinkovito delovanje fonološkega zavedanja višje ravni in učinkovit delovni 

spomin.  
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Če povzamemo, je naša raziskava pokazala, da višje zmožnosti fonološkega zavedanja 

(odstranitev glasu/zloga, glasovna analiza, priklic besed na določen fonem, prepoznavanje 

prvega glasu) in kratkotrajni slušni spomin najmočneje korelirajo med seboj. Nižje zmožnosti 

fonološkega zavedanja (sinteza in analiza zlogov, fonemska diskriminacija) in hitro 

avtomatizirano poimenovanje so šibko povezane z ostalimi predbralnimi zmožnostmi. 

Številni avtorji (Landerl idr., 2013; Christoper idr., 2015) ugotavljajo, da fonološko zavedanje 

in slušni spomin najmočneje korelirata med seboj. Številne raziskave (Liao idr., 2015; Pan in 

McBride - Chang, 2011; Powell idr., 2007) so dokazale, da hitro avtomatizirano 

poimenovanje slabo korelira z ostalimi predbralnimi zmožnostmi in napoveduje zmožnost 

branja neodvisno od drugih predbralnih zmožnosti. 

 

3. Kako so predbralne zmožnosti povezane z zgodnjimi bralnimi zmožnostmi in katere 

spremenljivke Preizkusa predbralnih zmožnosti najbolje napovedujejo bralne 

težave? 

 

Vse spremenljivke Preizkusa predbralnih zmožnosti tvorijo statistično pomembne povezave s 

Testom zgodnjih bralnih zmožnosti. Visoke povezave so bile ugotovljene z glasovno analizo, 

z odstranitvijo glasu/zloga besedi brez pomena, s prepoznavanjem prvega glasu in s priklicem 

besed na določen fonem. Zmerne povezave so pri: kratkotrajnem slušnem spominu ob vidni 

opori, natančnosti vidnega razlikovanja, prepoznavanju rim, kratkotrajnem slušnem spominu 

za povedi, kratkotrajnem slušnem spominu za števke, kratkotrajnem vidno-prostorskem 

spominu, kratkotrajnem vidnem spominu in hitrem avtomatiziranem poimenovanju. 

Spremenljivke Preizkusa predbralnih zmožnosti, ki tvorijo močne in zmerne povezave s 

Testom zgodnjih bralnih zmožnosti, so najmočneje povezane z začetnim branjem z 

dekodiranjem in poznavanjem črk. Odstranitev glasu in/ali zloga besedi brez pomena tvori 

poleg navedenih spremenljivk Testa zgodnjih bralnih zmožnosti močno povezavo še s 

hitrostjo branja. Višje zmožnosti fonološkega zavedanja so najmočneje povezane z zgodnjimi 

zmožnostmi branja.  

Ugotovili smo, da so predbralne zmožnosti sinteza in analiza zlogov, fonemska 

diskriminacija, obseg besedišča in razumevanje šibko (r ≤ 0,37) povezane s Testom zgodnjih 

bralnih zmožnosti. Spremenljivki hitrost vidnega razlikovanja in priklic besed na določeno 

nadpomenko tvorita neznatno (r ≤ 0,14) povezavo s Testom zgodnjih bralnih zmožnosti.   
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S pomočjo regresijske analize smo potrdili, da so zmožnosti odstranitve glasu besedi brez 

pomena, prepoznavanje prvega glasu, glasovna analiza in priklic besed na določen fonem 

pomembno povezane z zgodnjimi bralnimi zmožnostmi. Vrednosti korelacijskih koeficientov 

kažejo, da so zgodnje bralne zmožnosti otrok statistično pomembno povezane še s fonemsko 

diskriminacijo.  

Sklenemo lahko, da navedene zmožnosti fonološkega zavedanja višje ravni (prepoznavanja in 

manipuliranja z glasovi), priklic besed na določen fonem in zmožnost razlikovanja slušno 

podobnih besed prispevajo k boljšim zgodnjim bralnim zmožnostim. S poznavanjem petih 

spremenljivk Preizkusa predbralnih zmožnosti lahko napovemo zgodnje bralne zmožnosti pri 

posamezniku oz. možnost pojava kasnejših težav na področju branja. 

 
Številne raziskave (Arina idr., 2015; Le Jan idr., 2011; Lyytinen, 2015; Woodrome in 

Johnston, 2009) potrjujejo, da imajo zmožnosti fonološkega zavedanja največjo napovedno 

vrednost pri začetnih zmožnostih branja. Raziskovalci (Hogan, 2004; Lei idr., 2011; Tilanus 

idr., 2013) so ugotovili, da so kompleksnejše fonološke zmožnosti na ravni prepoznavanja in 

manipuliranja z glasovi najmočneje povezane z bralnimi zmožnostmi in napovedujejo 

možnost pojava kasnejših težav na področju branja. K. Farquharson idr. (2014) razlagajo, da 

imajo otroci z bralnimi težavami slabše razvito fonološko zavedanje, težje prikličejo besede in 

imajo slabši verbalni delovni spomin. 

 

4. Kakšna je struktura predbralnih zmožnosti otrok, starih od 5 do 7 let? 

 

Faktorska analiza je pokazala, da latentno strukturo predbralnih zmožnosti določajo štirje 

faktorji, ki pojasnjujejo 57,03 % skupne variance. Številne raziskave poročajo, da na 

povezave med predbralnimi zmožnostmi vplivajo številni dejavniki, kot so: intelektualne 

zmožnosti (Jenko, 2016; Jerman, 2000; Šimnic, 2014), čustveno-motivacijski dejavniki 

(Ghanbachi in Rastegar, 2014; Pečjak, 2010; Pečjak in Gradišar, 2015), socialno-kulturni 

dejavniki (Heckman, 2008; Košak Babuder, 2012; Scheicher, 2014; Žakelj in Ivanuš - Grmek, 

2010), pozornost (Finn idr., 2013; Ozbič idr., 2012; Shaywitz in Shaywitz, 2008) in izvršilne 

funkcije (Booth idr., 2010; Hudoklin, 2016; Locascio idr., 2010). 

 
Prvi faktor, ki smo ga poimenovali metafonološke zmožnosti, izkazuje najvišje povezave  z 

zahtevnejšimi fonološkimi zmožnostmi (odstranitev glasu, odstranitev zloga, glasovna 

analiza, prepoznavanje prvega glasu), s priklicem iz dolgotrajnega spomina (priklicem besed 
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na določen fonem in hitrim avtomatiziranim poimenovanjem) in z verbalnim spominom 

(kratkotrajni slušni spomin – števke, kratkotrajni slušni spomin – povedi, kratkotrajni slušni 

spomin ob vidni opori). Prvi faktor pojasnjuje največji delež skupne variance in vključuje 

fonološko procesiranje, ki se nanaša na fonološke zmožnosti višje ravni, priklic verbalnih 

informacij in verbalni spomin. Manipuliranje s fonemi in fonemskimi sklopi je recipročno 

povezano z verbalnim kratkotrajnim oz. delovnim spominom.  

Drugi identificirani faktor, ki smo ga poimenovali zaznavno jezikovne strukture, najbolje 

opisujejo naslednji indikatorji: sinteza zlogov, prepoznavanje rim in fonemska diskriminacija. 

Osnovo drugemu faktorju predstavljata ritem in zaporedje glasov. Naše ugotovitve se ujemajo 

z ugotovitvami avtorjev A. Božič idr. (2007), ki razlagajo, da melodični posluh podpira 

razlikovanje slušno podobnih glasov in povezovanje zlogov v besedo.  

Tretji faktor smo poimenovali besedišče. Opisujeta ga analiza zlogov in obseg besedišča in 

razumevanje. Številni avtorji (Aubrey, 2010; Christoper idr., 2015; Goswami, 2002) 

poudarjajo recipročno povezanost med otrokovim besediščem in fonološkim zavedanjem. 

Christoper idr. (2015) razlagajo, da je razumevanje besed osnova pri zavedanju, da so besede 

sestavljene iz zlogov.  

Četrti faktor smo poimenovali vidno procesiranje, najbolj ga opisujejo naslednji indikatorji: 

kratkotrajni vidni spomin, vidno razlikovanje – natančnost in kratkotrajni vidno-prostorski 

spomin. V četrti faktor sodijo zmožnosti, ki omogočajo shranjevanje in osveževanje 

neverbalnih informacij ter razlikovanje vidno predstavljenih simbolov.  

 
Latentno strukturo predbralnih zmožnosti otrok, starih od 5 do 7 let, določajo štirje faktorji: 

metafonološke zmožnosti, zaznavno jezikovne strukture, besedišče in vidno procesiranje. 

Ugotavljamo, da so višje zmožnosti fonološkega zavedanja na ravni prepoznavanja in 

manipuliranja z glasovi močno povezane s kratkotrajnim slušnim spominom in priklicem 

verbalnih informacij. Baddeley idr. (2009) razlagajo, da je za učinkovito delovanje fonološke 

zanke temeljnega pomena ohranjanje in priklic informacij. Naše ugotovitve se skladajo z 

ugotovitvami avtorjev (Baddely idr., 2009; Henry, 2012), ki poudarjajo, da sta fonološka 

zanka in vidno-prostorska skicirka ločeni enoti delovnega spomina. Ugotovili smo, da so nižje 

zmožnosti fonološkega zavedanja slabše povezane z zahtevnejšimi fonološkimi zmožnostmi 

in verbalnim spominom.  
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5. Kakšne so značilnosti otrok s podobno razvitimi zmožnostmi? 

 

S pomočjo klasterske analize smo identificirali štiri skupine otrok z različno razvitimi 

predbralnimi oz. zgodnjimi bralnimi zmožnostmi. Dobili smo dve skupini manj uspešnih 

otrok, ki smo jih poimenovali otroci z razvijajočimi se predbralnimi zmožnostmi in otroci s 

slabše razvitimi predbralnimi zmožnostmi. Skupini uspešnejših otrok smo poimenovali otroci 

z dobro razvitimi predbralnimi zmožnostmi in otroci s povprečno razvitimi predbralnimi 

zmožnostmi. 

V skupini otrok z razvijajočimi se predbralnimi zmožnostmi prevladujejo mlajši otroci (70 % 

otrok je starih od 5 do 6 let), ki imajo že dobro razvite zmožnosti fonološkega zavedanja nižje 

ravni, ustrezen obseg besedišča in ustrezno razlikujejo slušno podobne besede. Ta skupina 

otrok še nima razvitih zmožnosti fonološkega zavedanja višje ravni, kratkotrajnega slušnega 

spomina in vidnih oz. vidno-spominskih zmožnosti. Skupina otrok z razvijajočimi se 

predbralnimi zmožnostmi se nahaja na začetnih stopnjah porajajoče se pismenosti (tj. pri 

pojmovanju tiska).  

V skupini otrok s slabše razvitimi predbralnimi zmožnostmi prav tako prevladujejo mlajši 

otroci (80 % otrok je starih od 5 do 6 let). Kljub temu ugotavljamo, da ima ta skupina otrok v 

primerjavi s prvo skupino otrok slabše razvite razvojno manj zahtevnejše zmožnosti 

fonološkega zavedanja, kratkotrajni slušni spomin ob vidni opori, natančnost vidnega 

razlikovanja in se še ne nahajajo na stopnji porajajoče se pismenosti – pojmovanje tiska.  

V najuspešnejši skupini, ki smo jo poimenovali starejši otroci z dobro razvitimi predbralnimi 

zmožnostmi, prevladujejo otroci, stari od 6 do 7 let (teh je kar 80 %). Ta skupina otrok ima  v 

povprečju že dobro razvite zmožnosti fonološkega zavedanja, z izjemo zmožnosti odstraniti 

besedi brez pomena glas ali zlog. Na področju razvoja spomina, tako slušnega kot vidnega oz. 

vidno-prostorskega, še potrebujejo raznolike spodbude. Najslabše so reševali preizkus 

delovnega spomina, ki preverja kratkotrajni slušni spomin za povedi. Starejši otroci z dobrimi 

predbralnimi zmožnostmi dosegajo vse štiri stopnje porajajoče se pismenosti, napredovati 

morajo le na področju hitrega branja.  

V skupini otrok s povprečno razvitimi predbralnimi zmožnostmi prevladujejo otroci, stari od 

5,6 do 6,5 leta (teh je 60 %). Otroci s povprečno razvitimi predbralnimi zmožnostmi imajo že 

dobro razvite zmožnosti fonološkega zavedanja nižje ravni in deloma razvite zmožnosti 

fonološkega zavedanja višje ravni. Potrebujejo še spodbude na področju razvoja glasovne 

analize in kasneje na področju odstranitve glasu ali zloga besedi brez pomena. Napredovati pa 

morajo na področju vidnega razlikovanja in spominskih zmožnosti. Otroci s povprečno 



Ocenjevanje predbralnih zmožnosti pri otrocih, starih pet do sedem let                                  Ivanka Bider Petelin 

 
186 

  

razvitimi predbralnimi zmožnostmi imajo usvojene prve tri stopnje porajajoče se pismenosti, 

torej še niso na stopnji začetnega branja z dekodiranjem.  

 
Če primerjamo med seboj štiri skupine otrok, identificiranih s klastersko analizo, lahko 

vidimo, da vsi otroci, stari od 5 do 7 let, še potrebujejo bolj ali manj zahtevne dejavnosti za 

spodbujanje razvoja predbralnih zmožnosti. Mlajši dve skupini otrok oz. manj uspešni skupini 

otrok potrebujeta raznolike spodbude na področju razvoja fonološkega zavedanja, in sicer od 

nižje do višje ravni. Pri mlajših otrocih oz. otrocih s slabše razvitimi predbralnimi 

zmožnostmi moramo prav tako razvijati področje vidnega razlikovanja in besedišča. Vse 

skupine otrok pa potrebujejo raznolike spodbude na področju razvoja spominskih zmožnosti, 

tako slušnega kot vidnega in vidno-prostorskega spomina. Pri mlajših otrocih oz. otrocih s 

slabše razvitimi predbralnimi zmožnostmi bomo začeli z manj zahtevnimi nalogami, ki 

zahtevajo manipuliranje z manjšim številom enot hkrati, ki so enostavnejše oblike in se med 

seboj manj razlikujejo. Pri starejših otrocih, ki imajo že večino predbralnih zmožnosti dobro 

razvitih, je smiselno uriti zahtevnejše spominske zmožnosti in fonološko zavedanje najvišje 

ravni (tj. raven manipuliranja z zlogi in glasovi).  

 

6. Kako se dosežki pri posameznih nalogah Preizkusa predbralnih zmožnosti in Testa 

zgodnjih bralnih zmožnosti razlikujejo glede na spol? 

 

Statistično pomembna razlika med dečki in deklicami se je pokazala le pri kratkotrajnem 

vidno-prostorskem spominu in pri prepoznavanju tiska iz ožjega okolja, in sicer v prid 

dečkom. Primerjava rezultatov med dečki in deklicami pri ostalih spremenljivkah Preizkusa 

predbralnih zmožnosti in Testa zgodnjih bralnih zmožnosti je pokazala, da med njimi ni 

statistično pomembnih razlik.  

 
Naše ugotovitve podpirajo različne raziskave (Božič idr., 2007; Jerman, 2000; Jurišić, 2001), 

ki ugotavljajo, da ni pomembnejših razlik v razvitosti predbralnih zmožnosti med dečki in 

deklicami. Nekateri avtorji (Wildová in Kropáčková, 2015) navajajo, da so dečki uspešnejši 

pri nalogah vidno-prostorskega procesiranja in deklice pri nalogah, ki merijo jezikovne 

zmožnosti.  
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7. Kako se dosežki pri posameznih nalogah Preizkusa predbralnih zmožnosti in Testa 

zgodnjih bralnih zmožnosti razlikujejo glede na starost? 

 

Pri večini nalog Preizkusa predbralnih zmožnosti in Testa zgodnjih bralnih zmožnosti so se 

pokazale statistično pomembne razlike glede na štiri starostne skupine otrok, in sicer v prid 

starejšim. Med petim in sedmim letom starosti se otroci ne razlikujejo v zmožnosti sinteze oz. 

analize zlogov ter pri priklicu besed na določeno nadpomenko. Dobljeni rezultati potrjujejo, 

da so otroci že po petem letu starosti zmožni besedo razstaviti na zloge in zloge združiti v 

besedo. Raziskava je pokazala, da ni pomembnih razlik v hitrosti vidnega razlikovanja glede 

na starost otrok. Starejši otroci so zmožni natančnejšega vidnega razlikovanja in zmorejo v 

približno enakem času prepoznati oz. poiskati več vidno podobnih simbolov. Na Preizkusu 

predbralnih zmožnosti so se pokazale največje razlike pri zmožnosti prepoznavanja prvega 

glasu, glasovni analizi, odstranitvi glasu ali zloga besedi brez pomena in priklicu besed na 

določen fonem. Iz tega sledi, da se višje fonološke zmožnosti najintenzivneje razvijajo ravno 

pred vstopom v šolo oz. v prvem razredu osnovne šole. Dosežki otrok na Testu zgodnjih 

bralnih zmožnosti se glede na starost najbolj razlikujejo pri pojmovanju tiska, poimenovanju 

črk in začetnem branju z dekodiranjem. Med petim in sedmim letom starosti otroci najbolj 

napredujejo pri prepoznavanju črk in posameznih besedah. Te ugotovitve potrjujejo, da se 

zahtevnejše fonološke zmožnosti razvijajo vzporedno z začetnimi zmožnostmi branja. V 

razvoju otrok se slušna in vidna analiza besed medsebojno prepletata.  

Večje razlike med štirimi starostnimi skupinami otrok so se pokazale še pri kratkotrajnem 

slušnem spominu ob vidni opori, kratkotrajnem slušnem spominu za povedi, kratkotrajnem 

vidnem spominu, kratkotrajnem vidno-prostorskem spominu, obsegu besdišča in 

razumevanju, natančnosti vidnega razlikovanja, hitrem avtomatiziranem poimenovanju in 

hitrosti branja. 

 
Ugotovili smo, da so otroci pred šestim letom starosti uspešno reševali naloge, ki preverjajo 

zmožnosti fonološkega zavedanja nižje ravni, zmožni so si zapomniti vidno ali slušno 

predstavljene enote manjšega obsega, razlikujejo vidno predstavljene simbole, vendar imajo 

še težave pri razlikovanju simbolov, ki se razlikujejo po usmerjenosti. Ugotovili smo, da 

otroci do sedmega leta starosti razvijejo večino zmožnosti fonološkega zavedanja višje ravni 

in si zmorejo zapomniti večje število vidno oz. slušno predstavljenih enot hkrati. Raziskava je 

pokazala, da se zmožnosti odstranitve glasu ali zloga besedi brez pomena in pomnjenje 

zaporedja zadnjih besed serij povedi še razvijata po sedmem letu starosti. Naše ugotovitve 
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potrjujejo raziskave (Jerman, 2000; Jurišić, 2001; Lyintinen, 2009), ki navajajo, da pred 

sedmim letom starosti otroci še nimajo povsem usvojenih zmožnosti fonološkega zavedanja 

višje ravni in še napredujejo na področju delovnega pomnjenja.  

 

8. Katere spremenljivke Preizkusa predbralnih zmožnosti najbolje ločujejo skupino 

otrok, ki kažejo tveganje za težave na področju branja, od skupine otrok brez 

tveganja? 

 

Skupina otrok, ki kaže tveganje za nastanek težav na področju branja, se najbolje razlikuje od 

skupine otrok brez tveganja pri naslednjih spremenljivkah Preizkusa predbralnih zmožnosti: 

glasovna analiza, prepoznavanje prvega glasu, odstranitev glasu ali zloga besedi brez pomena, 

priklic besed na določen fonem, odstranitev glasu besedi brez pomena, kratkotrajni slušni 

spomin ob vidni opori, prepoznavanje rim, natančnost vidnega razlikovanja, odstranitev zloga 

besedi brez pomena, fonemska diskriminacija, kratkotrajni vidno-prostorski spomin in pri 

spremenljivki obseg besedišča in razumevanje. Največje razlike med skupinama otrok so se 

pokazale na področju fonološkega zavedanja, na ravni glasovne analize, prepoznavanja 

prvega glasu in ravni uporabe fonemskega zavedanja za priklic besed ter ravni manipuliranja s 

segmenti (glasovi ali zlogi) ob delovanju spomina. Pomembne razlike med skupinama otrok 

so tudi pri razlikovanju slušno podobnih fonemov, obsegu besednega zaklada in razumevanju. 

Manjše razlike med skupinama otrok so se pokazale na področju fonološkega zavedanja nižje 

ravni, tj. na ravni zlogovne analize in sinteze. Skupina otrok s tveganjem za nastanek težav na 

področju branja slabše razlikuje vidno podobne simbole in slabše pomni vidne oz. vidno-

prostorske informacije. Dobljeni rezultati diskriminativne analize potrjujejo, da so 

primanjkljaji na področju predbralnih zmožnosti pomemben dejavnik tveganja za kasnejše 

težave na področju razvoja bralnih zmožnosti. 

 
Naše ugotovotve se ujemajo z ugotovitvami še nekaterih avtorjev (Carroll idr., 2016; 

Christoper idr., 2015), ki izpostavljajo zmožnosti fonološkega zavedanja ob delovanju 

verbalnega spomina kot enega izmed glavnih dejavnikov tveganja za nastanek težav na 

področju branja. Številne študije (Arina idr., 2015; Kibby idr., 2015; Le Jan idr., 2011) 

poudarjajo poleg fonološkega zavedanja in verbalnega spomina pomembnost ustrezno razvitih 

vidnih zmožnosti, predvsem vidnega razlikovanja ter zmožnosti vidnega oz. vidno-

prostorskega spomina.  
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4 SKLEP 
 

4.1 Sklepne ugotovitve 
 

Številne raziskave (Carnine idr., 2004; Cooke idr., 2010; Goodwin, 2012; Pan in McBride - 

Chang, 2011) dokazujejo, da so otrokove zgodnje predbralne zmožnosti v tesni povezavi s 

kasnejšim bralnim uspehom. Sodobne raziskave potrjujejo, da so številne zmožnosti pred 

vstopom v šolo nujne za uspešen začetek formalnega učenja branja. Tako v tujini že obstaja 

veliko preizkusov (npr. COPS, PAC-SI), ki dokazano odkrijejo otroke s slabše razvitimi 

predbralnimi zmožnostmi. Pri nas do nedavnega še nismo imeli preizkusa za celotno področje 

predbralnih zmožnosti. 

 
S pričujočo raziskavo smo dokazali, da oblikovan instrumentarij – Preizkus predbralnih 

zmožnosti pri otrocih, starih od 5 do 7 let, omogoča oceno stopnje razvitosti posamezne 

predbralne zmožnosti pri otroku in glede na pridobljene norme primerjavo z ostalimi vrstniki. 

Strokovnjakom omogoča oceno profila razvitosti posamezne predbralne zmožnosti in 

posledično zgodnjo vključitev otrok v obravnavo, ki kažejo tveganje za nastanek težav na 

področju branja. Glede na pridobljene norme smo ugotovili, da ima 29 % testiranih otrok 

manjše ali večje težave na področju predbralnih zmožnosti. Na osnovi sodobnih dognanj smo 

prepričani, da bi velika večina teh otrok, ki kaže tveganje za nastanek učnih težav, zmogla ob 

zgodnji obravnavi v (pred)šolskem obdobju napredovati brez intenzivnejše in dolgotrajnejše 

dodatne strokovne obravnave.  

Cooke idr. (2010) razlagajo, da zgodnje intervencije v predšolskem oz. zgodnješolskem 

obdobju, ki predvidevajo neposredne, eksplicitne in sistematične inštrukcije za razvoj 

pomanjkljivo razvitih predbralnih zmožnosti, vztrajno kažejo na učinkovito odpravljanje oz. 

zmanjševanje mnogih dolgo trajajočih težav na področju branja.  

 
Naša raziskava je potrdila, da med dečki in deklicami pri večini predbralnih zmožnosti ni 

statistično pomembnih razlik. Izjemoma so se pokazale pomembne razlike pri vidno-

prostorskem spominu v prid dečkom. Ugotovili smo, da otroci med petim in sedmim letom 

starosti ne napredujejo v zmožnosti sinteze in analize zlogov. Otroci, stari manj kot 6 let, so 

enako uspešno razdruževali in združevali zloge v besede kot otroci, stari več kot 6 let. Pred 

šestim letom starosti imajo otroci že razvite zmožnosti fonološkega zavedanja nižje ravni in 

so si zmožni zapomniti manjše število vidno oz. slušno predstavljenih enot. Po šestem letu 
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starosti otroci intenzivno napredujejo pri zmožnostih fonološkega zavedanja višje ravni in 

pomnjenju večjega števila vidno oz. slušno predstavljenih enot. Do sedmega leta starosti je 

razvoj fonološkega zavedanja višje ravni praktično že zaključen pri večini otrok. Glede na 

dobljene rezultate lahko sklenemo, da otroci po sedmem letu starosti še napredujejo na 

področju fonološkega zavedanja višje ravni ob delovanju delovnega spomina (tj. odstranitvi 

glasu/zloga besedi brez pomena) ter pri kompleksnejših nalogah delovnega spomina.  

 

Struktura prebralnih zmožnosti otrok, starih od 5 do 7 let, je opredeljena s štirimi medsebojno 

bolj ali manj neodvisnimi faktorji. Najpomembnejši je faktor metafonološke zmožnosti, ki je 

opredeljen z razvojno zahtevnejšimi fonološkimi zmožnostmi in verbalnim spominom. Drugi 

faktor – zaznavno jezikovne strukture je opredeljen s sintezo zlogov, prepoznavanjem rim in 

fonemsko diskriminacijo. Tretji faktor – besedišče je opredeljen z analizo zlogov in obsegom 

besdišča. Četrti faktor smo poimenovali vidno procesiranje, ki je določen z vidno-

spominskimi zmožnostmi.  

 
Dokazali smo, da se zahtevnejše fonološke zmožnosti najintenzivneje razvijajo ravno v 

obdobju od 5 do 7 let in izkazujejo najvišje povezave z zgodnjimi bralnimi zmožnostmi. 

Poleg zahtevnejših in enostavnejših fonoloških zmožnosti ob delovanju verbalnega spomina 

pri otrocih od 5 do 7 let najbolje napovedujejo možnost pojava težav na področju branja še 

zmožnosti razlikovanja slušno podobnih besed, natančnost vidnega razlikovanja, obseg 

besednega zaklada in razumevanje. Rezultati naše raziskave kažejo, da so vse predbralne 

zmožnosti, z izjemo hitrosti vidnega razlikovanja in priklica besed na določeno nadpomenko, 

pomemben napovednik nastanka splošnih ali specifičnih težav na področju branja.  

Če povzamemo, imajo statistično pomembno napovedno vrednost nastanka težav na področju 

branja naslednje zmožnosti: fonološko zavedanje na 1., 2. in 3. ravni, torej na zlogovni ravni 

in ravni rim, fonemski ravni in ravni uporabe fonemskega zavedanja za priklic besed ter ravni 

manipuliranja s segmenti (glasovi ali zlogi) ob delovanju spomina; natančnost vidnega 

razlikovanja, vidno-spominske zmožnosti in hitro avtomatizirano poimenovanje. 

 

Naše ugotovitve potrjujejo številne raziskave (Jenko, 2016; Melby - Lervag idr., 2012; Pears 

idr., 2011; Šimnic, 2014), ki navajajo fonološko zavedanje kot izhodišče težav pri slabšem 

branju. Številni avtorji (Savage idr., 2007; Tilanus idr., 2013) poudarjajo pomembnost 

ustrezno razvitega fonološkega zavedanja ob delovanju spomina za učenje branja. J. Carroll 

idr. (2016) razlagajo, da so otroci z disleksijo že pred formalnim učenjem branja kazali težave 
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na področju fonološkega zavedanja in verbalnega spomina. Slabše fonološko zavedanje, pri 

katerem imata pomembno vlogo tako fonološka zanka kot fonološki spomin, vpliva na težave 

pri začetnem opismenjevanju. Slabša fonološka občutljivost vpliva na težave pri dekodiranju 

besed. Lei idr. (2011) razlagajo, da so primanjkljaji na področju fonološkega procesiranja, ki 

vključuje fonološko zavedanje, fonološki spomin in hitro avtomatizirano poimenovanje, 

univerzalni pokazatelji težav na področju branja. M. Christoper idr. (2015) so dokazali, da so 

z začetnim branjem najmočneje povezane zmožnosti fonološkega zavedanja, verbalni spomin, 

besedišče in hitro poimenovanje. E. Tilanus idr. (2013) razlagajo, da hitro avtomatizirano 

poimenovanje in verbalni delovni spomin vplivata na pravilen in učinkovit priklic specifičnih 

informacij o besedah, kar je močno povezano z branjem. Hitro avtomatizirano poimenovanje 

in verbalni delovni spomin imata pomembno vlogo pri dekodiranju in črkovanju. Lin idr. 

(2016) so v obširni študiji dokazali, da so vidno-prostorske zmožnosti povezane z branjem v 

prvem, drugem in tretjem razredu osnovne šole. M. Kibby idr. (2015) poudarjajo, da so težave 

na področju branja povezane s težavami na področju vidnega procesiranja. Kavale in Forness 

(2000) razlagata, da sta vidni spomin in vidno razlikovanje najboljša prediktroja splošnih 

bralnih zmožnosti. Ugotovila sta, da imajo posamezniki z motnjo branja primanjkljaje na 

področju vidnega razlikovanja in kratkotrajnega vidnega spomina za zaporedja. J. Carroll idr. 

(2015) so z longitudinalno raziskavo ugotovili, da so vsi šibki bralci pred vstopom v šolo 

kazali težave na vsaj enem področju predbralnih zmožnosti. Avtorji so tako ugotovili, da ni 

samo ene predbralne zmožnosti, ki bi napovedovala možnost nastanka težav na področju 

branja.  

 

4.2 Znanstveni prispevek raziskave 
 

Znanstveni dosežek raziskave je opredelitev strukture predbralnih zmožnosti otrok, starih od 5 

do 7 let, in analiza medsebojnih vplivov predbralnih zmožnosti z zgodnjimi bralnimi 

zmožnostmi.  

 
Izviren prispevek k znanosti je ugotavljanje latentne strukture predbralnih zmožnosti, nadalje 

ugotavljanje prediktorske moči posameznih zmožnosti Preizkusa predbralnih zmožnosti, 

ugotavljanje skupin otrok s podobno razvitimi zmožnostmi ter ne nazadnje oblikovanje 

instrumenta, primernega za slovenski prostor, ki ocenjuje predbralne zmožnosti otrok in 

pokaže, kolikšna je stopnja razvitosti teh pri otrocih pred vstopom v šolo in v prvem razredu 
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osnovne šole. S pomočjo raziskave smo oblikovali pilotske norme, ki strokovnjakom v 

vzgojno-izobraževalnih ustanovah omogočajo primerjavo stopnje razvoja predbralnih 

zmožnosti pri posameznemu otroku s percentilnimi normami otrok njegove starosti.  

 
S pomočjo klasterske analize smo ugotovili, katere predbralne zmožnosti je treba razvijati pri 

vseh otrocih in katere le pri šibkejših oz. mlajših otrocih. Dobljeni podatki kažejo, da vsi 

otroci potrebujejo vaje fonološkega zavedanja in spodbujanje razvoja spominskih zmožnosti. 

Te vaje moramo prilagoditi stopnji razvoja predbralnih zmožnosti posamezne starostne 

skupine otrok. Izbrati moramo ravno prav zahtevne vaje, da bodo otroke še spodbujale k višji 

stopnji razvoja predbralnih zmožnosti. Pri mlajših oz. manj uspešnih otrocih moramo poleg 

enostavnejših vaj fonološkega zavedanja in spominskih zmožnosti razvijati tudi zmožnost 

vidnega razlikovanja in razumevanja.  

 

4.3 Prispevek raziskave za prakso 
 

Oblikovan instrumentarij omogoča strokovnjakom v vzgojno-izobraževalnih ustanovah 

pravočasno prepoznavanje otrok, ki so rizični za nastanek težav na področju branja. Naše 

ugotovitve kažejo, da ima relativno visok odstotek testiranih otrok (29 %) slabše razvite 

predbralne zmožnosti. Ocena Preizkusa predbralnih zmožnosti bi bila v kombinaciji z 

Vprašalnikom za profiliranje otrok pred vstopom v šolo (Ozbič idr., 2012), ki prav tako dobro 

loči otroke z odstopanji od tistih brez njih (Kanalec, 2016), še natančnejša. Če bodo 

strokovnjaki pravočasno odkrili otroke s tveganjem za nastanek težav na področju branja, 

bodo zanje lahko dovolj zgodaj razvili programe pomoči, s katerimi bodo odpravili ali vsaj 

zmanjšali možnosti za kasnejše učne težave.  

 
S pričujočo raziskavo smo osvetlili pomembnost ustrezno razvitih predbralnih zmožnosti pred 

pričetkom formalnega učenja branja. Glede na rezultate raziskave so otroci pred vstopom v 

šolo uspešni pri zlogovni analizi in sintezi. Z raznolikimi dejavnostmi, z igro, s poslušanjem, s 

petjem in z drugimi bolj specifičnimi, usmerjenimi ter zahtevnejšimi dejavnostmi 

manipuliranja in pomnjenja jezikovnih enot lahko pri otrocih pred vstopom v šolo in ob 

pričetku šolanja razvijemo večino nižjih in višjih zmožnosti fonološkega zavedanja, okrepimo 

njihov delovni spomin, razvijamo vidno-prostorsko zavedanje ter širimo besednjak.  
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Namen pričujoče raziskave je senzibilizirati vzgojiteljice v vrtcu in učiteljice v prvem razredu 

o pomembnosti ustrezno razvitih predbralnih zmožnosti pred pričetkom formalnega učenja 

branja. Strokovnjaki v vzgojno-izobraževalnih ustanovah se moramo zavedati pomembnosti 

dobro razvitih predfunkcij, ki so temelj za formalno učenje branja, ki je ena izmed 

najpomembnejših spretnosti za uspeh posameznika tako na šolskem področju kot ostalih 

področjih socialnega in delovnega okolja. Učitelji in vzgojitelji lahko s svojim znanjem in z 

izvajanjem raznolikih dejavnosti za spodbujanje predbralnega razvoja pripomorejo k 

zmanjševanju razlik med učno uspešnimi in manj uspešnimi posamezniki. Za večino teh otrok 

bi bilo dovolj, da bi izvajali le dobro poučevalno prakso v okviru rednega kurikuluma. Manjši 

delež otrok, ki kaže tveganje za nastanek težav na področju branja, bi potreboval intenzivnejše 

individualne oz. skupinske programe pomoči.   

 
Ob tem ne smemo pozabiti, da nam Preizkus prebralnih zmožnosti poda obsežno informacijo 

o razvitosti šibkejših in močnejših področij razvoja. S tem nam omogoča načrtovanje ciljev in 

spodbudnih oz. podpornih dejavnosti za maksimalen razvoj vsakega posameznika. Smiselno 

je, da začnemo pomoč izvajati pri posameznikih, ki kažejo že manjša odstopanja v razvoju 

predbralnih zmožnosti. Oblikovan instrumentarij je dovolj zahteven, da nam pokaže, kateri 

otroci so naprednejši na področju predbralnega razvoja in katere zmožnosti lahko pri njih 

razvijamo, da bodo v polni meri napredovali na področju temeljnih zmožnosti, pomembnih za 

učenje branja, pisanja in računanja. Raznolike kompleksnejše naloge fonološkega zavedanja 

in delovnega spomina bodo izziv tudi uspešnejši skupini otrok. Predvsem pa je pomembno, da 

se lahko vse aktivnosti vplete v predšolski kurikulum, ne da bi za ta namen stigmatizirali in 

izolirali otroke. Vse dejavnosti za podporo predbralnemu razvoju lahko izvajamo v okviru 

rednega kurikuluma, torej brez dodatne strokovne obravnave, kar je še posebej pomembno v 

času finančnih omejitev.  

 

4.4 Omejitve raziskave in predlogi za nadaljnje delo  
 

 
Glede na to, da so rezultati raziskave pokazali dobro prognostično vrednost Preizkusa 

predbralnih zmožnosti, bi bilo v okviru razvojno-raziskovalnega tima smiselno opraviti 

testiranja na obsežnejšem vzorcu otrok in pridobiti natančnejše norme za manjše starostne 

razpone. Instrumentarij bi bilo potrebno standardizirati, kar bi šele zares pokazalo njegovo 
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vrednost in napovedno vlogo. Preizkus bi morali pretvoriti v obliko računalniške igrice, kar bi 

bilo za otroke še privlačnejše, strokovnjakom pa bi omogočalo sprotno beleženje otrokovih 

odgovorov v računalniški zapis. Računalniški program bi omogočal izris rezultatov 

posameznega otroka v obliki grafičnega profila in na individualnem posnetku ter s tem 

primerjavo z normami in prikaz otrokovih močnejših oz. šibkejših področij razvoja.   

 
S Preizkusom predbralnih zmožnosti bi morali ob vstopu v šolo ali najkasneje v prvem 

razredu osnovne šole oceniti vse otroke. Otroci bodo tako deležni zgodnje preventivne 

pomoči, še preden bodo njihove težave onemogočale napredek pri učenju osnovnih veščin.  
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Priloga 1 
 

Tabela 43: Povezave med spremenljivkami Preizkusa predbralnih zmožnosti in Testa zgodnjih bralnih zmožnosti 

Korelacijska matrika                     
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PRERIM 1 ,417** ,290** ,524** ,298** ,466** ,388** ,369** ,360** ,110 ,392** ,462** ,302** ,285** ,319** ,264** -,243** ,370** ,096 ,307** ,476** ,238** ,313** ,377** ,407** ,453** ,305** 
SINZLOG ,417** 1 ,213** ,255** ,243** ,261** ,217** ,200** ,207** ,094 ,256** ,287** ,208** ,164** ,159** ,101 -,178** ,205** ,121* ,237** ,265** ,057 ,164** ,264** ,214** ,272** ,169** 
ANALZLOG ,290** ,213** 1 ,257** ,091 ,182** ,219** ,220** ,235** ,154** ,212** ,125* ,100 ,182** ,139* ,098 -,152** ,203** ,021 ,275** ,233** ,150** ,070 ,283** ,168** ,203** ,175** 
PREPGLAS ,524** ,255** ,257** 1 ,312** ,625** ,542** ,531** ,481** ,101 ,443** ,528** ,355** ,425** ,324** ,373** -,316** ,536** ,139* ,393** ,698** ,267** ,315** ,551** ,651** ,686** ,435** 
FONDIS ,298** ,243** ,091 ,312** 1 ,319** ,248** ,225** ,237** ,121* ,267** ,256** ,203** ,206** ,220** ,200** -,263** ,208** ,083 ,169** ,347** ,231** ,208** ,261** ,356** ,335** ,169** 
GLASANAL ,466** ,261** ,182** ,625** ,319** 1 ,657** ,658** ,582** ,120* ,422** ,514** ,451** ,450** ,345** ,386** -,327** ,567** ,068 ,322** ,764** ,230** ,343** ,468** ,714** ,791** ,507** 
ODGLAZLO ,388** ,217** ,219** ,542** ,248** ,657** 1 ,958** ,895** ,098 ,457** ,461** ,429** ,474** ,378** ,314** -,351** ,649** ,123* ,327** ,765** ,220** ,270** ,433** ,634** ,761** ,696** 
ODGLAS ,369** ,200** ,220** ,531** ,225** ,658** ,958** 1 ,760** ,097 ,470** ,444** ,424** ,495** ,366** ,324** -,348** ,633** ,108 ,302** ,776** ,213** ,265** ,419** ,647** ,768** ,729** 
ODZLOG ,360** ,207** ,235** ,481** ,237** ,582** ,895** ,760** 1 ,093 ,392** ,409** ,377** ,387** ,349** ,250** -,309** ,556** ,109 ,327** ,636** ,193** ,233** ,378** ,514** ,644** ,556** 
VIDRAZH ,110 ,094 ,154** ,101 ,121* ,120* ,098 ,097 ,093 1 ,081 ,147* ,106 ,158** ,125* ,223** -,136* ,171** ,097 ,082 ,163** ,081 ,004 ,142* ,185** ,146* ,086 
VIDRAZN ,392** ,256** ,212** ,443** ,267** ,422** ,457** ,470** ,392** ,081 1 ,336** ,240** ,346** ,451** ,352** -,259** ,340** ,052 ,303** ,499** ,169** ,226** ,386** ,477** ,493** ,323** 
KSLSP ,462** ,287** ,125* ,528** ,256** ,514** ,461** ,444** ,409** ,147* ,336** 1 ,469** ,385** ,234** ,335** -,317** ,369** ,081 ,312** ,518** ,177** ,226** ,440** ,504** ,511** ,267** 
KSLSPŠT ,302** ,208** ,100 ,355** ,203** ,451** ,429** ,424** ,377** ,106 ,240** ,469** 1 ,367** ,191** ,297** -,298** ,328** ,114* ,174** ,414** ,122* ,156** ,166** ,404** ,433** ,317** 
KSLSPPOV ,285** ,164** ,182** ,425** ,206** ,450** ,474** ,495** ,387** ,158** ,346** ,385** ,367** 1 ,294** ,290** -,301** ,416** ,186** ,299** ,481** ,226** ,227** ,347** ,421** ,463** ,358** 
KVIDSP ,319** ,159** ,139* ,324** ,220** ,345** ,378** ,366** ,349** ,125* ,451** ,234** ,191** ,294** 1 ,322** -,211** ,302** ,066 ,241** ,391** ,128* ,173** ,350** ,344** ,347** ,332** 
KVIDPRSP ,264** ,101 ,098 ,373** ,200** ,386** ,314** ,324** ,250** ,223** ,352** ,335** ,297** ,290** ,322** 1 -,215** ,377** ,150** ,260** ,415** ,186** ,188** ,340** ,410** ,406** ,217** 
HAPOIM -,243**-,178** -,152** -,316** -,263** -,327** -,351**-,348** -,309** -,136* -,259** -,317** -,298**-,301**-,211** -,215** 1 -,344** -,227**-,244**-,402** -,146* -,094 -,274** -,350** -,396** -,347**

PRIKBF ,370** ,205** ,203** ,536** ,208** ,567** ,649** ,633** ,556** ,171** ,340** ,369** ,328** ,416** ,302** ,377** -,344** 1 ,224** ,254** ,698** ,253** ,275** ,425** ,605** ,682** ,597** 
PRIKBN ,096 ,121* ,021 ,139* ,083 ,068 ,123* ,108 ,109 ,097 ,052 ,081 ,114* ,186** ,066 ,150** -,227** ,224** 1 ,230** ,107 ,138* ,077 ,130* ,088 ,093 ,071 
OBSEGBZR ,307** ,237** ,275** ,393** ,169** ,322** ,327** ,302** ,327** ,082 ,303** ,312** ,174** ,299** ,241** ,260** -,244** ,254** ,230** 1 ,351** ,070 ,199** ,447** ,284** ,315** ,207** 
TZBZ ,476** ,265** ,233** ,698** ,347** ,764** ,765** ,776** ,636** ,163** ,499** ,518** ,414** ,481** ,391** ,415** -,402** ,698** ,107 ,351** 1 ,385** ,444** ,658** ,908** ,947** ,762** 
PTOO ,238** ,057 ,150** ,267** ,231** ,230** ,220** ,213** ,193** ,081 ,169** ,177** ,122* ,226** ,128* ,186** -,146* ,253** ,138* ,070 ,385** 1 ,387** ,274** ,307** ,275** ,178** 
PTŠO ,313** ,164** ,070 ,315** ,208** ,343** ,270** ,265** ,233** ,004 ,226** ,226** ,156** ,227** ,173** ,188** -,094 ,275** ,077 ,199** ,444** ,387** 1 ,366** ,388** ,341** ,201** 
PT ,377** ,264** ,283** ,551** ,261** ,468** ,433** ,419** ,378** ,142* ,386** ,440** ,166** ,347** ,350** ,340** -,274** ,425** ,130* ,447** ,658** ,274** ,366** 1 ,561** ,531** ,354** 
PČ ,407** ,214** ,168** ,651** ,356** ,714** ,634** ,647** ,514** ,185** ,477** ,504** ,404** ,421** ,344** ,410** -,350** ,605** ,088 ,284** ,908** ,307** ,388** ,561** 1 ,853** ,549** 
ZBD ,453** ,272** ,203** ,686** ,335** ,791** ,761** ,768** ,644** ,146* ,493** ,511** ,433** ,463** ,347** ,406** -,396** ,682** ,093 ,315** ,947** ,275** ,341** ,531** ,853** 1 ,690** 
HB ,305** ,169** ,175** ,435** ,169** ,507** ,696** ,729** ,556** ,086 ,323** ,267** ,317** ,358** ,332** ,217** -,347** ,597** ,071 ,207** ,762** ,178** ,201** ,354** ,549** ,690** 1 

 
** Povezava je statistično značilna na ravni 1 % tveganja. 
*Povezava je statistično značilna na ravni 5 % tveganja.  
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Priloga 2 
 
Slika 38: Dendogram 

 




