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POVZETEK 

Ob koncu predšolskega obdobja se otrok nahaja na določeni stopnji fonološkega zavedanja, ki 

pomembno napoveduje kasnejšo bralno uspešnost. Pomembno je, da že pred vstopom v šolo 

na različne načine spodbujamo razvoj fonološkega zavedanja, katerega osnova so dobre 

sposobnosti poslušanja. Poslušanje je prav tako sestavni del glasbenih dejavnosti, ki z razvojem 

ritmičnega in melodičnega posluha spodbujajo tudi razvoj fonološkega zavedanja. Namen 

magistrskega dela je bil raziskati vpliv glasbenih dejavnosti, osnovanih na pedagoških načelih 

Edgarja Willemsa, na razvoj fonološkega zavedanja v okviru kvazi-eksperimentalne raziskave, 

hkrati pa oblikovati določene smernice, ki bi bile pomoč vzgojiteljem, staršem in različnim 

strokovnjakom pri uvajanju glasbenih dejavnosti za spodbujanje razvoja fonološkega 

zavedanja kot tudi celostnega razvoja otrok.  

V raziskavo je bilo vključenih 70 otrok, starih od 4 do 7 let, od tega je 35 otrok v obdobju šestih 

mesecev enkrat tedensko obiskovalo enourne glasbene ure (eksperimentalna skupina), 35 otrok 

pa tovrstnih glasbenih spodbud ni imelo (kontrolna skupina). S preizkusom fonološkega 

zavedanja, ki ga je oblikovala Simona Ažman, smo ocenjevali spretnosti fonološkega 

zavedanja na začetku izvajanja glasbenega programa in po šestih mesecih. Rezultati analize 

kovariance so pokazali, da med eksperimentalno in kontrolno skupino obstajajo statistično 

pomembne razlike v fonološkem zavedanju, testiranem ob koncu intervencije. To pomeni, da 

smo s pomočjo intervencije v obliki glasbenega uvajanja po Edgarju Willemsu v 

eksperimentalni skupini statistično pomembno vplivali na spremembe v fonološkem 

zavedanju, ki so prisotne tudi ob upoštevanju razlik v starosti in začetnih spretnosti fonološkega 

zavedanja. Potrdili smo tudi hipotezo o statistično pomembnem vplivu starosti na razvoj 

spretnosti fonološkega zavedanja, pri čemer višja starost prinaša višji rezultat na testu 

fonološkega zavedanja. Razlik v uspešnosti reševanja, ki se kažeta med skupinama, pa ne 

moremo pripisati razlikam v spolu, saj se je vpliv slednjega izkazal za statistično 

nepomembnega.   

Na osnovi ugotovitev raziskave lahko potrdimo, da glasbene dejavnosti po Edgarju Willemsu 

predstavljajo uporabno in učinkovito orodje za spodbujanje razvoja fonološkega zavedanja pri 

otrocih, še posebej v predšolskem obdobju.  

Ključne besede:  porajajoča se pismenost, predbralne zmožnosti, fonološko zavedanje, 

glasbene dejavnosti po Edgarju Willemsu 
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ABSTRACT 

At the end of the preschool period a child is at a certain level of phonological awareness which 

is an important predictor of later reading ability. It is important to encourage development of 

phonological awareness in different ways before school entry. Listening, being one of the basic 

skills of phonological awareness is also part of musical activities which with the improvement 

of rhythmic and melodic skills also enhance the progress of phonological awareness. The 

purpose of this master thesis is to investigate the effect of musical activities based on the 

teaching principles of Edgar Willems on the development of phonological awareness in 

children as well as to design certain guidelines to help parents, teachers and other experts in 

conducting musical activities in order to encourage the development of phonological awareness 

and the overall development of a child.  

 A quasi-experimental research was conducted that included 70 children aged 4 to 7, 35 of 

which participated in one hour long musical lessons once per week for six months 

(experimental group) while the other 35 children didn’t receive such lessons (control group). 

A test of phonological awareness designed by Simona Ažman was employed to evaluate the 

skills of phonological awareness at the beginning of the six month period and at the end. The 

results of the ANCOVA (analysis of covariance) showed a statistically significant differences 

in the level of phonological awareness between the experimental and the control group when 

compared at the end of the test period. This shows that statistically significant changes in 

phonological awareness were made by engaging children in musical lessons even when the 

differences in age and the starting skills of phonological awareness are taken into account. 

We’ve also confirmed the hypothesis about the statistically significant effect of age on the 

development of phonological awareness where the higher age brings a higher score on the 

phonological awareness test. The differences between the two groups cannot be associated to 

the differences in sex, the effect of which shoved as statistically unimportant. 

Based on the founding of this research we can confirm that musical lessons based on the 

teaching principles of Edgar Willems present a useful and effective tool to encourage the 

development of phonological awareness in children, especially in the preschool period. 

Key words: emerging literacy, pre-reading abilities, phonological awareness, musical 

activities based on the teaching principles of Edgar Willems 
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I UVOD 
 

Fonološko zavedanje (v nadaljevanju FZ) je primarno slušna spretnost prepoznavanja in 

razlikovanja glasovne strukture jezika, zato so pri tem ključne spretnosti poslušanja. Otrok 

mora biti sposoben slišati glasove v izgovorjenih besedah, da se lahko nauči brati (Moats, 

Tolman, 2009, v Salčnik, 2015). FZ je torej ključna predbralna veščina, ki še posebej na 

prehodu iz vrtca v osnovno šolo pomembno napoveduje poznejši bralnih uspeh otrok. Pred 

učenjem branja morajo otroci razviti sposobnost poslušanja, ki predstavlja osnovo za razvoj 

FZ, hkrati pa je poslušanje sestavni del tudi vseh glasbenih dejavnosti. V prvi vrsti tako 

dejavnosti FZ kot tudi glasbene dejavnosti temeljijo na orientaciji v zvočnem okolju, zaradi 

česar lahko s pomočjo ene vplivamo na drugo (Božič, idr. 2007). 

Razvoj FZ se začne že v predšolskem obdobju in se nadaljuje v prvem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju osnovne šole, zlasti v prvem razredu, kjer se razvijanju tovrstnih spretnosti učitelji 

bolj sistematično posvetijo. Pomembno je, da že pred vstopom v šolo na različne načine 

spodbujamo razvoj FZ. Otroci, ki kažejo večjo fonološko občutljivost v predšolskem obdobju, 

se namreč prej in hitreje opismenijo kot otroci z manj razvito fonološko občutljivostjo (Bradley 

in Bryant, 1983, 1885, v Pečjak, 2010; Bryant, MacLean, Bradley in Crossland, 1990, v Pečjak, 

2010; Wagner, Torgesen in Rashotte, 1999, v Pečjak, 2010; Wagner in Barger, 1994, v Pečjak, 

2010). Ozaveščenost staršev in vzgojiteljev o načinih spodbujanja FZ je pri tem ključnega 

pomena. Eden izmed načinov spodbujanja FZ so, kot že omenjeno, glasbene dejavnosti, ki s 

poudarkom na razvoju pozornega poslušanja, ritmičnega in melodičnega posluha na igriv način 

spodbujajo tudi razvoj spretnosti FZ. 

Različni tuji in slovenski avtorji (Lamb in Gregory, 1993; Degé in Schwarzer, 2011; Zrimšek, 

2002; Božič, Habe in Jerman, 2007) s svojimi raziskavami poudarjajo povezave med 

glasbenimi sposobnostmi in fonološkim zavedanjem. Še vedno pa je premalo raziskav, ki bi to 

potrdile tudi v praksi, in prav to je namen mojega magistrskega dela. Glasbene dejavnosti, kot 

npr. poslušanje glasbe, petje pesmi, ritmične igre in igranje na instrumente, razvijajo otrokov 

melodični in ritmični posluh – to sta glasbeni sposobnosti, ki se visoko povezujeta s slušnim 

razločevanjem in razčlenjevanjem, s tem pa pripomoreta k fonološkemu in fonemičnemu 

ozaveščanju v lastnem jeziku. Poleg tega glasbene dejavnosti spodbujajo napredovanje na 

celostnem (afektivno-socialnem, psihomotoričnem in kognitivnem) področju razvoja, 

spodbujajo otrokovo domišljijo, ustvarjalnost, veselje do zvoka, socialne spretnosti in 
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povečujejo motivacijo. Iz vseh navedenih razlogov je glasba lahko učinkovito orodje za 

spodbujanje razvoja FZ in s tem razvoja porajajoče se pismenosti že v predšolskem obdobju. 

Dobra osnovna pismenost pa omogoča razvoj pismenosti na višjih ravneh razumevanja in 

razvoj funkcionalne pismenosti, s tem pa tudi uspešno funkcioniranje posameznika v družbi.  
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II TEORETIČNI DEL 

1 OPISMENJEVANJE IN PISMENOST 

 »Opismenjevati pomeni učiti (poučevati) pisati in brati, opismeniti se pa naučiti se pisati in 

brati.« (Grginič, 2005a, str. 10) N. Zrimšek (2003, str. 7) opismenjevanje definira kot »proces, 

v katerem se posameznik usposobi za branje in pisanje najrazličnejših besedil, si z njimi v 

vsakdanjem življenju pomaga in jih zna uporabljati«. Pri tem gre skozi proces začetnega 

opismenjevanja, ki obsega tako razvoj predopismenjevalnih veščin (priprava na branje in 

pisanje) kot tudi sistematično obravnavanje in utrjevanje črk ter razvijanje in urjenje tehnike 

branja in pisanja (prav tam).  

S. Pečjak (1999c) opismenjevanje deli na dve temeljni obdobji. V prvem obdobju – obdobju 

razvoja osnovne pismenosti – otrok razvija različne predbralne in predpisalne spretnosti, 

sposobnosti, spretnosti in znanja ter usvaja in avtomatizira tehniko branja in pisanja. Drugo 

obdobje pa predstavlja obdobje branja za učenje oz. učenje s pomočjo branja in pisanja. To je 

obdobje, ko je otrok tovrstne spretnosti že usvojili in razvija bralno, funkcionalno in druge vrste 

pismenosti na višjih ravneh razumevanja. Dejstvo je, da je opismenjevanje postopen in 

dolgotrajen proces, ki se neformalno začne že v zgodnji predšolski dobi z razvojem 

predopismenjevalnih spretnosti in nadaljuje s formalnim načrtnim učenjem branja in pisanja v 

1. razredu osnovne šole. Začetno opismenjevanje »vključuje učenje branja in pisanja, v širšem 

pomenu pa razvijanje tistih spretnosti in sposobnosti, ki vodijo do funkcionalne pismenosti pri 

učencu.« (Pečjak, 2000, str. 43).  

Pojem pismenosti je težko opredeljiv, saj zajema raznovrstne sposobnosti in znanja. Biti 

pismen v najožjem pomenu besede pomeni znati brati in pisati. V širšem pomenu pa pismenost 

kot trajno razvijajoča se zmožnost obsega zmožnost tvorjenja kot tudi razumevanja in rabe 

besedil za potrebe življenja v družini, šoli, na delovnem mestu in v družbi nasploh (Colja, 

2013). »Pismenost postane funkcionalna, ko ustreza zahtevam družbe.« (Colja, 2013, str. 11) 

Funkcionalna pismenost posamezniku prinaša socialno in profesionalno kompetentnost na 

vseh področjih življenja, s tem pa mu omogoča, da se vključi v družbo kot njen aktivni član 

(Jenkins in O'Connor, 2002 v Herrera idr., 2011). Kakšen pomen se pripisuje pismenosti, je v 

veliki meri odvisno od zahtev in potreb družbe. Pismenost je tako kulturno, socialno in 

zgodovinsko-geografsko determinirana in omogoča posamezniku uspešno komuniciranje ter 

delovanje v družbi na vseh področjih življenja (Pečjak, 2009). Tudi Teale in E. Sulzby (1988, 

v Pečjak, 2009) pismenost razumeta kot kulturno definiran pojem, ki kot tak predstavlja tudi 
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zelo živ in dinamičen koncept. Včasih je bilo dovolj, da se je posameznik znal podpisati, da je 

bil opredeljen kot pismen. Danes družba zahteva razmišljujočo pismenost, kar pomeni, da zna 

posameznik s spretnostmi pismenosti razmišljati in reševati vsakodnevne življenjske probleme.  

Pismenost je na eni strani funkcionalna, saj omogoča posamezniku, da se znajde v svetu in da 

naučeno znanje branja in pisanja uporabi v vsakdanjem življenju, na drugi strani pa lahko nudi 

tudi estetske užitke (kadar beremo z razumevanjem in se ne ukvarjamo le s tehniko branja) 

(Kranjc, 2003). Otrok celotno šolanje razvija in utrjuje spretnosti  branja in pisanja z namenom 

pridobivanja funkcionalne pismenosti, ki posamezniku omogoča polno in samostojno 

delovanje na osebnem in družbenem nivoju.  

Pismenost je treba upoštevati znotraj sporazumevalnih procesov, saj gre za sposobnost pisnega 

in ustnega sporočanja v različnih sporazumevalnih okoliščinah. S tem pa pismenost zajema 

različne razvite komunikacijske ali sporazumevalne dejavnosti, ki so sestavni del 

komunikacijskega modela opismenjevanja in hkrati tudi globalen cilj opismenjevanja.  

1.1 Komunikacijski model opismenjevanja  

 

Komunikacijski model opismenjevanja, na katerem temelji Učni načrt devetletne osnovne šole, 

v proces začetnega opismenjevanja enakovredno vključuje štiri sporazumevalne dejavnosti. To 

so govorjenje, poslušanje, pisanje in branje, ki se medsebojno skladno razvijajo in predstavljajo 

načine, kako otrok komunicira z jezikom. Njihov razvoj poteka od rojstva naprej skozi vse 

življenje (Colja, 2013). Ravno zato komunikacijski model opismenjevanje postavi v širši 

kontekst vseživljenjskega učenja, saj se vrste in načini sporočanja in sprejemanja informacij 

preko sporazumevalnih dejavnosti neprenehoma razvijajo. Vse štiri dejavnosti sestavljajo 

uravnotežen  in fleksibilen jezikovni sistem, zato biti nepismen danes pomeni že imeti 

nerazvito ali slabo razvito katero koli od sporazumevalnih spretnosti (Pečjak in Gradišar, 

2012).  

S psihološkega vidika delimo sporazumevalne dejavnosti na receptivne (poslušanje in branje) 

in ekspresivne (govorjenje in pisanje). Posameznik s pomočjo receptivnih dejavnosti sprejema 

sporočila (npr. tako, da jih sliši oz. bere), ravno nasprotno pa mu ekspresivne dejavnosti 

omogočajo, da sporočila posreduje v govorni ali pisni obliki (jih izgovori oz. zapiše). Gre torej 

za dvosmerno sporazumevanje – za izmenjavo sporočil, ki so lahko ustna ali pisna (Pečjak, 

2009; Colja, 2013). Na tej izmenjavi, ki zajema tako sporočanje kot tudi sprejemanje besedil, 
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temelji sporazumevanje, njene glavne dejavnosti pa predstavljajo temelj za pismenost in 

vplivajo na posameznikov socialni in osebnostni razvoj.   

Zelo pomembno je, da v procesu opismenjevanja otrok razvija vse štiri sporazumevalne 

dejavnosti. Čeprav se njihov razvoj prepleta, je vsako od njih potrebno uriti tudi posebej. Hkrati 

se je potrebno zavedati, da se poslušanje, govorjenje, branje in pisanje med seboj enakovredno 

povezujejo v enoten, integriran jezikovni sistem (Pečjak, 2009). Če želimo nekaj napisati, 

prebrati, povedati ali tudi slišati in razumeti, moramo najprej razumeti in znati uporabljati jezik, 

v katerem želimo izraziti ali prejeti neko vsebino (Colja, 2013). Jezik kot sistem simbolov in 

struktur, ki jih človek dekodira in vključuje v svojo kognitivno strukturo, predstavlja stično 

točko sporazumevalnih dejavnosti (Jerman, 2000). Jezikovna zmožnost zajema poimenovalno 

(besedni zaklad), slovnično, pravorečno in pravopisno zmožnost in je tako skupaj s 

pragmatično zmožnostjo pogoj za uspešno sporazumevanje (Kranjc, 1996). Poznavanje 

jezikovnih pravil in stopnja govorne razvitosti vzajemno vplivata na uspešno sporazumevanje. 

Če hočemo namreč razumeti zakonitosti govornega razvoja in njegove učinke, je nujen jezik; 

govor pa je nujen, da se jezik kot sredstvo, s katerim tvorimo, sprejemamo in razumemo 

besedila drugih sploh vzpostavi (de Saussure, 1997; v Skubic, 2004).   

Poleg skupnega jezikovnega jedra je potrebno opozoriti tudi na nekatere druge skupne 

elemente in možnosti sovplivanja sporazumevalnih dejavnosti. Poslušanje in branje kot 

receptivni sporazumevalni dejavnosti imata skupno sposobnost slušnega razločevanja ali 

diskriminacije; branje in pisanje pa sposobnost vidnega razločevanja. Z urjenjem skupnih 

elementov lahko krepimo obe sporazumevalni dejavnosti, s tem pa tudi enotno jezikovno jedro, 

kar pozitivno vpliva na manj razvite sporazumevalne dejavnosti. Izboljšanje na govornem 

področju ima določen učinek na uspešnost pri branju in pisanju; vaje v branju in pisanju pa 

povratno spodbujajo razvoj besedišča, pospešujejo razumevanje besedil in pozitivno vplivajo 

na posameznikove govorne sposobnosti. Takšno sovplivanje ima lahko številne pozitivne 

učinke, hkrati pa lahko določen primanjkljaj v posamezni dejavnosti zavira razvoj vseh ostalih, 

s čimer se slabi tudi enoten jezikoven sistem (Pečjak, 2009; Colja, 2013).  

V nadaljevanju opisujem posamezne sporazumevalne dejavnosti in njihovo vlogo v razvoju 

pismenosti otrok. 

Poslušanje 

Preden otrok začne govoriti, brati ali pisati, najprej posluša govor odraslih in dogajanje okoli 

sebe. Poslušanje je primarna in temeljna človekova jezikovna dejavnost, ki se kronološko 
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najprej razvije ter vpliva na razvoj vseh ostalih jezikovnih sporazumevalnih dejavnosti (Plut 

Pregelj, 1990).   

L. Plut Pregelj (1990) razlikuje med dvema procesoma, to je slišanje in poslušanje. Slišanje je 

fiziološki proces, kjer zaznavamo zvoke s čutili in je odvisno od zaznave, analize in spomina. 

Pomembno vlogo pri procesu slišanja imajo slušni organi (zunanje, srednje in notranje uho). 

»Uho je najpomembnejši organ, sluh pa najpomembnejše čutilo, s katerim zaznavamo zvoke. 

Sicer pa zvok zaznavamo s celim telesom, še posebej skozi kosti.« (Borota, 2013, str. 111) 

Slišanje je predpogoj za poslušanje (Borota, 2013). Poslušanje je psihična in individualna 

dejavnost poslušalca, saj ta sam oblikuje pomen slišane informacije oz. vsebine. Vključuje 

procese izbire, organiziranja in povezovanja slušnih informacij v neke smiselne enote (Plut 

Pregelj 2012). Za poslušanje so potrebni določeni pogoji, to so:  

1. naša voljnost, pripravljenost za poslušanje (usmerimo pozornost na zvok, se 

zavemo zvoka oz. informacij, v nasprotnem primeru samo slišimo, ampak ne 

poslušamo);  

2. usmerjena in vzdrževana pozornost (koncentracija), kjer zavestno in dolgotrajneje 

usmerjamo našo energijo v zvok ali govor;  

3. spomin, ki je nujen za poslušanje. Pri poslušanju glasbe je potreben glasbeni 

spomin, za katerega kot za ostale vrste spomina veljajo zakonitosti pozabljanja, zato 

je potrebno večkratno poslušanje glasbe in utrjevanje glasbenih informacij;  

4. čustva in predsodki pomembno vplivajo na pozornost, procese izbiranja slušnih 

dražljajev ter njihovo interpretacijo (Wolvin in Coakley, v Borota, 2013).  

Zbiranje in povezovanje slišanih vsebin je odvisno tudi od poslušalčevih intelektualnih 

sposobnosti, poslušalskih navad, motivacije in ravni jezikovnega znanja (Jerman, 2000).  

S procesi slišanja in poslušanja otrok usvaja govorno-jezikovne vzorce maternega jezika in 

prvotno razume veliko več, kot je sposoben povedati. Otroku od rojstva dalje omogoča, da 

spoznava glasove in melodijo jezika, njegovo besedišče, sintakso, slovnična pravila in vsebine, 

ki jih jezik prenaša. Poslušanje je vir usvajanja jezika (Colja, 2013). Raziskave kažejo, da že 

fetus v prenatalnem obdobju (v tretjem trimesečju) sliši in se vedenjsko odziva na zvok. Znano 

je tudi, da prepozna materin glas in je sposoben razlikovati med različnimi govornimi zvoki že 

v maternici. Dokaz za to je dejstvo, da otrok takoj po rojstvu kaže večje zanimanje za mamin 

glas kot glas ostalih ljudi (Ajtnik, 2011).  
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Poslušanje odločilno vpliva na učenje jezika, govora in branja. Nesposobnost natančnega in 

pazljivega poslušanja govora odraslih je lahko vzrok nepravilnega izgovora pri otrocih 

(Posohkova, 1999). Spretnosti poslušanja so še posebej pomembne v predšolskem obdobju in 

prvem triletju osnovne šole, saj v prvih letih šolanja, ko učenci še ne znajo brati, večino znanja 

pridobijo prav s poslušanjem. Otroci v šoli okoli 60 % vsega časa sodelujejo v različnih 

dejavnostih, ki zahtevajo spretnost poslušanja. Slednja je po raziskavah tudi najbolj razširjena 

sporazumevalna dejavnost  (Plut Pregelj, 1990).  

Najpomembnejša vrsta poslušanja, ki predstavlja temelj vsem drugim, je razločujoče 

poslušanje. Z njegovim razvojem se otrok začne zavedati svojega zvočnega okolja. Omogoča 

mu, da posluša posamezne besede, določa njihovo dolžino (kratke, dolge besede), določa zloge 

ter prvi (pozneje tudi zadnji) glas v besedi. Poleg razločujočega poslušanja igra pomembno 

vlogo tudi nekoliko zahtevnejše razčlenjujoče poslušanje, s katerim otroci poslušajo 

posamezne besede ter jih razčlenjujejo na zloge in glasove. V šoli se veliko časa namenja tudi 

razvoju poslušanja z razumevanjem (Pečjak, 2009). Spretnosti poslušanja so tako ključne v 

razvoju fonološkega zavedanja. Kot pravi Fitzpatrick (1997, v Salčnik, 2015), je fonološko 

zavedanje pravzaprav sposobnost poslušanja (slišati glasove) znotraj besede. Ravno s pomočjo 

teh spretnosti si otrok ustvarja osnovo za uspešno branje, zato je še toliko bolj pomembno, da 

jih pri otrocih načrtno urimo. Poslušanje se tesno prepleta z naslednjo sporazumevalno 

dejavnostjo, tj. z govorjenjem.  

Govorjenje  

Tako poslušanje kot tudi govorjenje sta del istega procesa, tj. govorno-poslušalskega 

sporazumevanja in se razvijata istočasno (Pečjak, 2009). V začetnem razvoju govora tako 

potekata dva procesa: proces zaznavanja in razločevanja ter proces izgovorjave glasov. Od 

rojstva dalje otrok zaznava lokacijo različnih zvokov, zaznava in razločuje človeški glas od 

drugih glasov, ločuje ženske in moške glasove, usmerja pozornost na ton, ritem, melodijo 

govora itn. Vse to je pogoj za jasno in natančno izgovarjavo posameznih glasov in besed.  

Govorni razvoj igra pomembno vlogo v razvoju zgodnje, porajajoče se pismenosti ter pri 

poznejšem učenju branja, kar potrjujejo izsledki različnih empiričnih raziskav (Dickinson idr., 

2003; Lonigan, Burges in Anthony, 2000; v Marjanovič Umek, 2011). Na podlagi raziskav je 

bilo ugotovljeno, da so pomembni predvsem naslednji govorni napovedniki zgodnje in 

kasnejše pismenosti:  
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– besednjak malčkov/otrok,  

– metajezikovno zavedanje 

– sporazumevalne zmožnosti 

– pripovedovanje  

– skladnost med fonemi in grafemi (Olson idr., 2006, v Marjanovič Umek, 2011; 

Whitehurst in Lonigan, 1998, v Marjanovič Umek, 2011). 

Od vseh naštetih je metajezikovno zavedanje manjših in večjih enot jezikovnega sistema nujni 

pogoj za razvoj branja in pisanja. Ključne metajezikovne zmožnosti, npr. spoznavanje splošnih 

zakonitosti branja in pisanja; razlikovanje med enotami pisanega in tiskanega gradiva, 

fonološko zavedanje, zavedanje črk, zavedanje fonološko-grafične povezanosti, se razvijajo že 

v obdobju zgodnjega otroštva (Marjanovič Umek, 2011). Med razvojem metajezikovnih 

zmožnosti in pismenostjo se vzpostavlja recipročni odnos (Gardner, Torff in Hatch, 1996, v 

Marjanovič Umek, 2011).  

Za razvoj predbralnih veščin in uspešno sporazumevanje je pomembna tudi zveza med 

govorom in jezikom, ki sta med seboj tesno povezana. Tako je pravzaprav ves govorno-

jezikovni razvoj od rojstva dalje na vseh področjih (glasovnem, pomenskem, skladenjskem in 

pragmatičnem) zelo pomemben za zgodnjo (porajajočo se) pismenost kot tudi za kasnejše 

branje in pisanje (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006).  

Za razliko od poslušanja in govorjenja, ki predstavljata primarni jezikovni obliki, se naslednji 

dve dejavnosti: branje in pisanje odražata kot sekundarni jezikovni obliki, saj ju je človek razvil 

nekoliko pozneje (Štrekelj, 2014). 

Branje  

Branje je visoko organizirana kompleksna sposobnost, ki zahteva sočasno koordinirano 

izvajanje različnih procesov (Pečjak in Potočnik, 2011). Učinkovit bralec mora obvladati 

tehniko branja, prebrano mora razumeti in biti sposoben fleksibilnega branja, tj. da zna izbrati 

pravo vrsto branja glede na namen branja (Pečjak, 1999a). Ključna procesa za učinkovito 

branje sta proces dekodiranja in proces razumevanja prebranega, ki sta med seboj vzajemno 

povezana –  učinkujeta drug na drugega. Ravno zaradi tega so mnoge sposobnosti, ki vplivajo 

na učinkovito izvajanje obeh procesov, skupne (Pečjak in Potočnik, 2011). Govorimo o 

skupnih predbralnih veščinah, ki so potrebne za tekoče branje z razumevanjem.  
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Pisanje  

Za pisno sporazumevanje otrok potrebuje usvojene spretnosti črkovanja, glaskovanja, 

poznavanja in upoštevanja slovničnih pravil, možnosti izbiranja ustreznih besed ... (Pečjak, 

2009). Otrok se mora zavedati, da pišemo od leve proti desni in od zgoraj navzdol (tako kot pri 

branju) in ob tem imeti dobro razvito gibalno sposobnost za pisanje – grafomotoriko (Zrimšek, 

2003). Pri branju otrok grafični znak (črko oz. grafem, ki predstavlja razločevalno pisno enoto) 

pretvori v glasovni znak (glas ali fonem, ki predstavlja glas, ki razločuje pomen), pri pisanju 

pa glasovnemu znaku da dogovorjeno vidno podobo in ga zapiše v grafični obliki (Pečjak, 

2009).  

Ko otrok še ne zna pisati, se pojavljajo določena predpisalna vedenja: otrok se dela, da piše 

(npr. račun v trgovini, recept pri zdravniku itn.) in s tem sporoča, da ima pisanje določen namen 

in pomen; namesto pisanja rabi risanje; rabi lahko že posamezne črke, številke in črkam 

podobne oblike; povezuje posamezne črke in sestavlja »besede«, pri čemer v zapisano besedo 

pogosto vključi značilnosti predmeta ali osebe (npr. besedo medved napiše večje kot besedo 

miš ipd.). Na zadnji stopnji predpisanja otrok vzpostavi zvezo črka – glas, torej se že zaveda, 

da vsaka črka predstavlja posamezni glas, vendar pa besede še vedno piše fonetično (napiše jih 

tako, kot jih sliši) (Whitehurst in Lonigan, 1998, v Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 

2006).  

V obdobju začetnega opismenjevanja učenje pisanja poteka istočasno kot učenje branje, vendar 

ne nujno tudi sorazmerno. Ker je njun odnos sovisen, ju ne moremo obravnavati ločeno 

(Zrimšek, 2003). »Otrok s pisanjem utrdi povezavo glas – črka, v mislih razčlenjuje besede na 

glasove in hkrati za seboj tudi bere.« (Zrimšek, 2003, str. 30) Tako za učenje branja kot tudi 

pisanja je nujni predpogoj zavest o glasovni sestavi besede. Učenje, ki vključuje hkrati slušno 

in vidno razločevanje in razčlenjevanje, je za otroka lažje in tudi produktivnejše, zato se 

pogosto ob urjenju zavedanja glasov poučuje tudi tiskane črke, s katerimi je vsak glas 

predstavljen (Brumen, 2006).  

Upoštevanje vseh štirih sporazumevalnih dejavnosti, ki se v otrokovem razvoju ves čas 

prepletajo, prinaša celosten pogled na pismenost, kar je ena izmed glavnih značilnosti 

komunikacijskega modela opismenjevanja. Poleg tega ga zaznamuje tudi usmerjenost v 

funkcionalno pismenost in pojmovanje učenca kot aktivnega udeleženca v procesu 

opismenjevanja (Pečjak, 1999b). Ta proces pa se začne že v predšolskem obdobju – obdobju 

zgodnje pismenosti, ki ga predstavljam v nadaljevanju.   
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1.2 Porajajoča se pismenost 

 

»Porajajoča se pismenost je otrokova sposobnost branja različnih znakovnih sistemov pred 

usvojitvijo branja jezikovnih/besednih znakov. Je torej vse, kar otrok ve o branju, bralnem 

gradivu in pismenosti, preden sam začne brati.« (Haramija, 2017, str. 2) S. Pečjak (2009, str. 

11) navaja, da »porajajoča se pismenost zajema stopnjo razvitosti nekaterih splošnih in 

specifičnih sposobnosti, potrebnih za uspešen pričetek usvajanja spretnosti branja in pisanja«. 

Razvitost porajajoče se pismenosti predstavlja otrokovo pripravljenost na branje in pisanje, ko 

vstopi v formalni proces opismenjevanja.  

Za razvoj pismenosti na različnih ravneh razumevanja je bistvenega pomena premišljeno in 

sistematično delo v obdobju porajajoče se pismenosti, ko se v otroku razvijajo različna znanja, 

delne spretnosti (ang. subskills) in sposobnosti, ki so sestavni deli celovite zmožnosti branja in 

pisanja (Cotič in Medved Udovič, 2001). Razvoj zgodnje pismenosti je proces, ki zajema 

celotno otrokovo predšolsko obdobje in del osnovnošolskega izobraževanja (predvsem prvo 

vzgojno-izobraževalno obdobje) ter prepleta vse sporazumevalne dejavnosti (govorjenje, 

poslušanje, branje in pisanje). V njenem razvoju zasledimo različne stopnje, med katerimi pa 

težko natančno določimo mejnike (Pečjak in Potočnik, 2011).  Dejstvo je, da so pri tem 

ključnega pomena zgodnje socialne interakcije doma in v širšem okolju, v katerih se otroci 

srečujejo z različnimi bralnimi in pisnimi vzorci oz. modeli (Colja, 2013).   

L. Marjanovič Umek (2011) navaja, da se porajajoča se pismenost kaže že v zgodnjih socialnih 

interakcijah med malčki in pomembnimi osebami, v govorni kompetentnosti otrok, drobno-

gibalnih spretnostih, skladnosti gibov rok ter oči in je dober napovednik kasnejše akademske 

(šolske) pismenosti. S tem želi poudariti, da se otrok ne začne učiti brati in pisati šele, ko je 

dovolj star ali zrel za opismenjevanje (npr. pri šestih letih), ampak že mnogo prej. Šele kadar 

ima otrok možnost sodelovati v procesu porajajoče se pismenosti in je deležen primernega 

poučevanja, lahko doseže standard začetne akademske pismenosti (med šestim in sedmim 

letom otrokove starosti). Ravno zato je zelo pomembno, v kakšnem okolju otrok odrašča in 

kakšnih spodbud odraslih (staršev, vzgojiteljev) je deležen v predšolskem obdobju.  

Avtorica L. Miller (1996, v Zrimšek, 2003) s pomočjo ledene gore ponazarja, kar otroci v 

predšolski dobi že vedo o pismenosti in kako do tega vedenja pridejo. S skupnim izrazom to 

poimenuje »pojavljajoča se pismenost«, s katerim zamenja izraz bralna pripravljenost. Pri tem 

poudarja vpliv povezave med razvojem pismenosti ter usmerjenimi in neusmerjenimi 
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dejavnostmi v družini, vrtcu in okolju. K slednji spadajo dejavnosti, kot so na primer kuhanje, 

nakupovanje (branje napisov v trgovinah in veleblagovnicah), branje knjig z odraslimi ali zgolj 

opazovanje odraslih pri branju knjig, časopisov in revij, petje otroških pesmi, izštevank, 

abecedne igre, uganke, iskanje rim, opazovanje oglasa na TV-ekranu itn. Vse to se nahaja pod 

vrhom ledene gore, ki ga ne vidimo, dogaja se namreč spontano in neopazno ob vsakodnevnih 

dogodkih. Ko učenec pokaže vidne znake razvoja pismenost, se pokaže vrh ledene gore. To se 

zgodi, ko otrok npr. navidezno bere, »bere« tisk v okolici, poimenuje črke abecede, prepozna 

enakozvočnice, prepozna in prebere prve znane besede ali črke v knjigah, spontano piše, 

prepozna in zapiše lastno ime itn. Ob pojavih tovrstnih vedenj pravimo, da se pismenost počasi 

poraja (Miller, 1996, v Zrimšek, 2003; Grginič, 2008).  

Za naravno nastajajoče izobraževalne dejavnosti v okviru doma in družine avtorica M. Grginič 

(2005a) uporablja izraz družinska pismenost (angl. »family literacy«). S poudarkom na vlogi 

staršev in družine pri uvajanju otroka v svet pismenosti družinska pismenost vključuje vse tiste 

dejavnosti znotraj družine, ki so povezane s pismenostjo v najširšem pomenu besede. To so vse 

tiste situacije, ko družinski člani na različne načine rabijo bralne, pisne ali računske spretnosti 

v vsakodnevnem življenju. Družinska pismenost zajema tudi bralno kulturo, navade in ostalo, 

kar je povezano s pismenostjo (Knaflič, 2002).  

Teale in E. Sulzby (1986, v Marjanovič Umek, 2011) poudarjata, da ni sprejemljivo točno 

določati časovne prelomnice v otrokovem življenju, ko se začne opismenjevanje, ampak je 

veliko pomembneje prepoznati otroka v samem procesu, ko se opismenjuje. V teoriji in praksi 

je namreč dolgo veljajo prepričanje, da obstaja določen čas, ko je otrok pripravljen oz. zrel za 

branje in pisanje, pred tem časom pa so vse dejavnosti, ki so povezane z branjem in pisanjem, 

izguba časa ali celo škodljive. Koncept porajajoče se pismenosti je prinesel prepoznaven 

premik od koncepta zrelosti za branje in pisanje h konceptu, ki različnim predbralnim in 

predpisalnim izkušnjam v zgodnjem otroštvu pripisuje ključen pomen za razvoj pismenosti.   

Komponente porajajoče se pismenosti  

Lonigan in Whitehurst (1998, v Jurišić, 2001) sta preučevala komponente porajajoče se 

pismenosti. Zanimalo ju je, katere so tiste komponente, ki pomembno vplivajo na branje v 

začetnih razredih osnovne šole. V množici komponent sta izpostavila naslednje: poznavanje 

jezika (znanje semantike, sintakse in pojmovno znanje), pripovedovanje, pojmovanje tiska, 

poznavanje črk, fonološko zavedanje, razumevanje povezanosti med črko in glasom, 

porajajoče se pisanje, fonološki spomin, hitro poimenovanje predmetov in motivacija za branje.  
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Razvojni model porajajoče se pismenosti avtorjev Lomax in Mcgee (1987, v Grginič, 2005a) 

vključuje pet komponent, ki se razvijajo v časovnem zaporedju, kot so navedene spodaj (od 1 

do 5). Komponente zajemajo združeno celoto znanja o pisnem jeziku in bralnih procesih, ki jih 

otrok pridobiva od tretjega do šestega leta starosti.  

Komponente, ki jih vključuje njun model, so naslednje:  

1. »Koncept tiska vključuje otrokovo zavedanje govorjenih in pisnih jezikovnih enot, 

razumevanje splošne zveze med temi enotami in njihovim pomenom (npr. 

prepoznavanje tiska v okoljskem kontekstu), poznavanje procesov in pravil branja (npr. 

smer branja od leve proti desni in od zgoraj navzdol) ter pomensko znanje.« (Grginič, 

2008, str. 11) Otrok se na tej stopnji zaveda, da imata tisk in branje smisel in pomen v 

vsakdanjem življenju, da besede nosijo sporočilo in da lahko z njimi sporočamo sebi 

kot tudi drugim.  

2. Druga komponenta – grafično zavedanje predstavlja znanje o grafičnih značilnostih 

tiskanih črk in besed. Otrok na tej stopnji razločuje vizualno podobne črke in besede 

ter je pozoren na njihovo orientacijo, na orientacijo zapisa. Pri tem je ključna 

sposobnost vidnega razločevanja, ki jo otrok razvije še pred poimenovanjem črk, 

znanjem abecede kot tudi pred glasovnim zavedanjem. Preden otrok razvije glasovno-

črkovno zvezo, besede prepoznava kot enkratne vidne vzorce (celostno vidno 

zaznavanje) (Grginič, 2008). Mnoge raziskave kažejo, da urjenje vidnega razločevanja 

v predšolskem obdobju nima pomembnega vpliva na hitro prepoznavanja črk in besed 

ob začetku šolanja, nasprotno pa se je načrtno urjenje sposobnosti fonološkega 

zavedanja pogosto izkazalo za zelo koristno (Zrimšek, 2003).  

3. Glasovno ali fonološko zavedanje se najpogosteje opredeljuje kot občutljivost za 

glasovno strukturo jezika in zavedanje, da je jezik zgrajen iz besed, zlogov in glasov 

(Trehearne, 2003, v Salčnik, 2015; Jurišić, 2001). Otroku omogoča, da razločuje 

glasovne elemente v besedah ter ločuje podobnosti in razlike med temi elementi 

(začetki besed, aliteracije, rime, zlogi, glasovi). Razvoj fonološkega zavedanje je pogoj 

za razumevanje abecednega principa – da obstaja sistematična zveza med glasovi v 

govoru in črkami abecede. Ravno zato morajo biti vaje slušnega razločevanja, ki 

predstavlja osnovo za spretnosti FZ, vključno z znanjem glasovno-črkovne asociacijske 

zveze pred črkovnim poimenovanjem (Grginič, 2008).  

4. Znanje o črkovno-glasovni skladnosti se pojavi, ko začne otrok odkrivati asociativno 

zvezo med glasom in črko tudi v neznanih besedah. Prvi poskusi otrokovega spontanega 
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pisanja (neformalni poskusi, ki še niso v skladu z dogovorjenimi jezikovnimi pravili) 

zajemajo čačke, risanje, nefonetične črkovne verige, posnemanje formalnega pisanja, 

rebuse, okrajšave, lažne črke in posebne oblike. Pri tem si pomaga z domiselnim 

črkovanjem, ko glasovom na svoj način prireja črke in jih pri tem še izpušča, uporablja 

napačne. Od lastnega sistema črkovanja se postopoma pomika k standardnemu, 

konvencionalnemu, pri katerem upošteva jezikovna pravila formalnega pisanja, s tem 

pa vedno bolj utrjuje in ozavešča asociativno zvezo črka – glas. V slovenskem jeziku 

posameznemu glasu večinoma pripada ena črka (fonetična pisava), kar otrokom olajša 

učenje zveze glas – črka in obratno (Grginič, 2008). Povezava med glasovi in njihovimi 

pisnimi ustreznicami je torej sistematična, medtem ko je povezava med simboli in 

pomenom arbitrarna. To pomeni, da si mora otrok pri učenju branja in pisanja izgraditi 

sistem glas – črka, pri čemer pa mu to vedenje ne pomaga pri razbiranju pomena besed. 

Npr. otrok ve, da se beseda roka začenja z glasom R oz. črko R, vendar pa mu to nič ne 

pove o pomenu te besede. Ko otrok razume zvezo glas – črka in obvladuje ta sistem, 

lahko pri branju dostopa do besed, ki se nahajajo v njegovem govornem leksikonu 

(Ziegler in Goswamijeva, 2005, v Zorman, 2007). To pa posega že na naslednje stopnjo 

besednega branja z dekodiranjem.  

5. Besedno branje z dekodiranjem predstavlja zadnjo stopnjo in obsega otrokovo 

sposobnost analitičnega branja izoliranih besed (Grginič, 2008). Otrok doseže stopnjo 

dekodiranja, ko je sposoben pretvoriti grafični kod (črko) v glasovni kod (glas) in 

obratno. Pri tem pa sta pomembna predvsem dva procesa: proces vidnega zaznavanja 

in razločevanja in proces slušnega zaznavanja in razločevanja (Pečjak, 2000).  

 

1.3 Bralna pismenost in branje 

 

Nacionalna strategija za razvoj bralne pismenosti (2017, str. 3) bralno pismenost (imenovana 

tudi bralna zmožnost) opredeljuje kot »stalno razvijajočo se zmožnost posameznika in 

posameznice za razumevanje, kritično vrednotenje in uporabo pisnih informacij«. Vključuje 

razvite bralne spretnosti, razumevanje prebranega, pojmovanje branja kot vrednote in 

motiviranost za branje.  

Bralna pismenost je temelj vseh pismenosti in je ključna za razvijanje posameznikovih 

potencialov ter uspešno sodelovanje v družbi. V okviru bralne pismenosti se pogosto pojavlja 

tudi izraz bralna kultura kot skupek pojmovanj, vrednot, norm, sporočil v zvezi z branjem oz. 
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odnos posameznika in posameznice ter družbe do knjige in branja (Nacionalna strategija za 

razvoj bralne pismenosti, 2017). Bralna pismenost predstavlja predpogoj za udejstvovanje v 

bralni kulturi. Razvija se vse življenje v različnih okoliščinah in na različnih področjih ter 

prežema vse človekove dejavnosti. Z razvojem družbe in tehnologije se razumevanje termina 

bralna pismenost spreminja (Haramija, 2017). 

Branje je predpogoj za razvoj bralne pismenosti in je temeljna sporazumevalna dejavnost 

vsakega človeka. Predstavlja nepogrešljivo zmožnost tako na poklicnem področju kot tudi na 

vseh ravneh vzgoje in izobraževanja, saj predstavlja najpogosteje uporabljeno sredstvo učenja 

(Pečjak, 2010). Bralni dosežki so pomemben pokazatelj kakovosti in učinkovitosti 

izobraževalnih sistemov. Številni strokovnjaki branju pripisujejo največji pomen za razvoj 

vsestranske pismenosti, ki posameznikom omogoča izobraževalno uspešnost in zaposlitvene 

možnosti v skladu z njihovimi intelektualnimi in drugimi zmožnostmi (Lundahal, 2011, v Bider 

Petelin, 2014). V raziskavi PISA branje opredeljujejo kot primarno dejavnost za doseganje 

pismenosti in navajajo, da so vse druge dejavnosti sekundarnega pomena (Pečjak, 2010). Tudi 

Venezky (1990, v Pečjak, 2010) navaja, da je pisanje največkrat odziv na prebrano in kot tako 

sekundarno.  

 

Model razvoja bralnih sposobnosti J. Chall 

Usvajanje branja predstavlja dolgotrajen in zapleten miselni proces, ki se v različnih oblikah 

razvija vse življenje. Začetki razvoja bralne pismenosti segajo daleč nazaj v predšolsko obdobje 

ter prvotno ne obsegajo neposrednega stika s tiskano besedo. Temelji za učenje branja se tako 

postavijo v t. i. predbralnem obdobju oz. obdobju predbralnih zmožnosti, pridobljenih v 

predšolskem obdobju (Bider Petelin, 2014). 

O obdobju razvoja predbralnih veščin govori tudi avtorica J. Chall v svojem modelu razvoja 

bralnih sposobnosti (Chall, 1983). Pri tem izhaja iz Piagetove teorije spoznavnega razvoja. Ob 

upoštevanju kognitivnega razvoja in vplivov okolja otrok v razvoju bralnih sposobnosti prehaja 

skozi šest stopenj, pri čemer otrok ne more preiti na naslednjo bralno stopnjo brez uspešno 

usvojene predhodne stopnje. Model vsebuje šest stopenj (Chall, 1983, v Bider Petelin, 2014):  

– Stopnja 0: gre za predbralno obdobje ali obdobje porajajoče se pismenosti. Ta stopnja 

traja najdlje časa (od rojstva do 6. leta starosti) predstavlja čas največjih sprememb. 

Otrok spoznava različne vidike jezika (skladnja, semantika, fonologija, pragmatika idr.) 

in pridobiva znanje o naravi besed, tisku in črkah (nauči se poimenovati in napisati 
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posamezne glasove, črke, nauči se pravilno držati knjigo, listati po njej). Spozna, da se 

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

lahko razdelijo na več delov, da lahko dele besed sestavijo v novo besedo in še druge 

vidike fonološkega zavedanja. Na tej stopnji večina otrok razvije vse zmožnosti, ki jih 

potrebujejo, da se lahko pozneje naučijo brati. Pomembni sta zlasti dve: vidno in slušno 

zaznavanje in razločevanje (Zrimšek, 2003). 

– Stopnja 1: obdobje začetnega branja in dekodiranje, ki traja od 6. do 7. leta. V tem 

obdobju se otrok nauči vseh črk in pripadajočih glasov ter proti koncu povsem razvije 

asociativno zvezo črka – glas. 

– Stopnja 2: utrjevanje spretnosti branja (tekoče branje – avtomatizacija) poteka med  7. 

in 8. letom. Učenec na tej stopnji utrjuje bralno tehniko (hitro in natančno branje). Na 

tej stopnji je zelo pomembno veliko število vaj in ponavljanj, s čimer pridobiva hitrost 

branja in ponotranji spretnost dekodiranja oz. avtomatizira branje. 

– Stopnja 3: branje za učenje (odkrivanje pomena) poteka med 9. in 14. letom starosti. 

Učenci z branjem pridobivajo novo znanje, informacije in izkušnje. Branje postane 

temeljno sredstvo za učenje. 

– Stopnja 4: večstranski pogled na prebrano (ugotavljanje odnosov in stališč) poteka med 

14. in 18. letom starosti. Bralec na tej stopnji lahko sprejema, primerja in presoja 

prebrano ne samo iz enega, temveč iz več zornih kotov.  

– Stopnja 5: konstrukcija in rekonstrukcija (sinteza iz različnih virov) trajata od 18. leta 

dalje. V tem obdobju lahko govorimo o »zrelem bralcu«, ki si sam izgrajuje lastni 

sistem znanja s pomočjo višjih miselnih procesov, kot so analiza, sinteza in 

presojanje/vrednotenje. Bralec je sposoben glede na namen presojati, kaj prebrati in kaj 

(Chall, 1983, v Bider Petelin, 2014). 

 

1.3.1 Predbralne zmožnosti 

 

Preden se otroci začnejo učiti branja, morajo razviti različne predbralne zmožnosti. Začnejo jih 

pridobivati že v predšolskem obdobju in so v tesni povezavi s poznejšim bralnim uspehom 

(Knalec, 2010, v Bider Petelin, 2014). »Če učenec nima potrebnih zmožnosti, ne more usvojiti 

bralne tehnike oz. pozneje preiti na branje z razumevanjem.« (Bider Petelin, 2014, str. 27) 

Hkrati lahko tovrstne zmožnosti predstavljajo tudi dejavnike tveganja poznejših težav na 

področju branja, zato je še toliko pomembnejše, da te zmožnosti poznamo in jih pri otrocih tudi 

spodbujamo. Pomembni sta zlasti dve: vidno in slušno zaznavanje (Zrimšek, 2003).  
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E. Kennedy (2012, v Bider Petelin, 2014) navaja, da morajo otroci pred učenjem branja razviti 

naslednje predbralne zmožnosti: vidne zmožnosti, vidno razlikovanje, fonološko zavedanje, 

fonemsko razlikovanje, poznavanje črk, hitro avtomatizirano poimenovanje, kratkotrajni in 

delovni spomin, besedišče in razumevanje. Vse te zmožnosti otrok intenzivno razvija od rojstva 

do približno šestega leta starosti. 

Ključna procesa za učinkovito branje sta proces dekodiranja in proces razumevanja prebranega, 

ki sta med seboj vzajemno povezana. Vključujeta številne procese in sposobnosti, ki vplivajo 

na učinkovito izvajanje obeh procesov in ravno te nas zanimajo (Pečjak in Potočnik, 2011). To 

so različni vidni in glasovni procesi, spomin, jezikovne sposobnosti (glasovno, semantično in 

slovnično osnovane) in druge kognitivne sposobnosti, ki omogočajo branje na različnih ravneh 

razumevanja (Zorman, 2007).  

– Dekodiranje je v prvi vrsti zaznavni proces, sestavljen iz procesov vidnega in slušnega 

zaznavanja. Otrok mora črko zaznati (videti) in jo pretvoriti v glas. Analizirati mora 

črte, ki sestavljajo črke in črke nato tudi razbrati, jih pretvoriti v glasove, povezati v 

besede. Ključne sposobnosti, ki so potrebne za učinkovito dekodiranje, so: poznavanje 

črk (vidno zaznavanje, razločevanje črk in vzpostavljena zveza črka-glas), uporaba 

podpornih znakov oz. »ključev« pri dekodiranju (grafo-fonetični ali glasovno-črkovni, 

semantični ali pomenski, in sintaktični ali skladenjski ključ) in fonološko zavedanje 

(glasovno razločevanje in glasovno razčlenjevanje) (Pečjak in Potočnik, 2011).  

– Med ključne sposobnosti potrebne za proces razumevanja prebranega prištevamo 

besednjak in uporabo drugih »ključev« oz. namigov, ki otroku omogočajo, da nekaj 

prebere (Pečjak in Potočnik, 2011). Številne raziskave dokazujejo, da je močan 

napovednik bralnega razumevanja in dosežkov na poznejših razvojnih stopnjah tudi 

slušno razumevanje, ki z leti šolanja pridobiva na pomembnosti  (Bider Petelin, 2014).  

Učenje branja in pisanja moramo razumeti kot proces, v katerem se prepletajo različni 

dejavniki (notranji in zunanji), ki so med seboj vzajemno in vzročno povezani. Proučevanje 

njihove soodvisnosti je pokazalo, da je učenje branja najtesneje povezano s sposobnostmi 

metaglasovnega procesiranja jezika – glasovnimi procesi in besednim zakladom (Zorman, 

2005). Odnos med spretnostmi fonološkega zavedanja in uspehom pri branju in črkovanju so 

preučevali tako tuji kot tudi slovenski strokovnjaki in prišli do ugotovitev, da imajo otroci z 

dobro razvitim fonološkim zavedanjem ob vstopu v šolo dobre pogoje za uspešen začetek 

usvajanja spretnosti branja in pisanja (Jurišić, 2001). Nekateri ga označujejo celo kot ključno 

predbralno veščino, ki omogoča avtomatizirano glasovno (abecedno) branje in predstavlja s 
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tem tudi pogoj za razvoj učinkovitega branja pri izkušenem bralcu (Torgesen, 1998, v Zorman, 

2007).  

Ker je FZ eden najmočnejših napovedovalcev kasnejše bralne uspešnosti otrok in ker je kot tak 

v zadnjih letih pridobil največ pozornosti na področju raziskovanja branja, je osrednji element 

mojega proučevanja in ga v naslednjem poglavju podrobneje predstavljam. 

2 FONOLOŠKO ZAVEDANJE  

Fonologija je sistem govorjenih glasov v posameznem jeziku, pri čemer je fonem najmanjša 

enota govorjenega glasu (Jerman, 2000). V literaturi najdemo različne opredelitve fonološkega 

ali glasovnega zavedanja (angl. phonological awareness). FZ se nanaša na razumevanje, da 

lahko govorjeni jezik na različne načine členimo na manjše enote, s katerimi lahko tudi 

manipuliramo. Stavke lahko členimo na posamezne besede, slednje lahko členimo na zloge, te 

na njihove začetke in konce (ang. onset in rime) ter na najmanjše pomensko razlikovalne 

glasovne enote – foneme ali glasove. Manipuliranje z govornimi enotami zajema več procesov, 

kot so npr. izpuščanje ali delecija, dodajanje ali adicija, zamenjava ali substitucija, združevanje 

(sintezo) in razdruževanje (analizo) glasov ali zlogov (Chard in Dickson, 1999). Za otroka ali 

odraslega človeka pravimo, da ima dobro razvito FZ takrat, ko se zaveda glasov v besedah, kar 

je tudi najkrajša opredelitev tega pojava (Jerman, 2000).  

Najpogosteje se FZ opredeljuje kot zavedanje o glasovni strukturi besed lastnega jezika oz. 

občutljivost posameznika nanjo (Jurišić, 2001). Ta pa posamezniku omogoča zavestno 

razločevanje, združevanje in upravljanje glasovnih enot različnih velikosti ne glede na njihov 

pomen (Barrus Smith, Simmons in Kameenui, 1995, v Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 

2006; Young, 2000, v Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006).  

V nizu psihičnih procesov FZ uvrščamo med spoznavne ali kognitivne procese, s katerimi 

pridobivamo in analiziramo podatke (Božič idr., 2007; Jerman, 2000). Je sestavni del 

jezikovnega zavedanja, obenem pa eden izmed glasovnih procesov, ki pri predelovanju pisnega 

in ustnega jezika potrebuje informacije o glasovnih strukturi jezika (Zrimšek, 2003; Magajna, 

1994).  

S. Pečjak (1999a) ga poleg nekaterih drugih avtorjev (L. In E. Kozminsky, 1995, v Zrimšek, 

2003; Zorman, 2005) uvršča med metajezikovne zmožnosti, ki predstavljajo temelj za 

učinkovito opismenjevanje.  Gre za sposobnosti mišljenja o jeziku, ki se začenjajo razvijati pri 

5- do 7-letnih otrocih. Avtorica v (meta)jezikovno zavedanje vključuje dva osnovna dejavnika: 
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zavedanje o zgradbi jezika (zavedanje pojmov, kot so beseda, zlog, črka; zavedanje dolžine in 

števila besed; dopolnjevanje in tvorjenje povedi) in slušne procese (igre poslušanja, slušno 

razločevanje, slušno razčlenjevanje na zlo zloge in glasove, rimanje). Proces opismenjevanja 

je odvisen tudi od učinkovitosti vidnega zaznavanja (igre za oči, vidno razločevanje), a ker je 

ta sposobnost bolj razvojno determinirana in je v veliki meri odvisna od procesov živčnega 

zorenja, njen razvoj ni toliko pod vplivom učenja (Pečjak, 1999a). 

Nekateri avtorji (Wagner in Torgesen, 1987, v Pečjak, 2010) za FZ uporabljajo izraz fonološka 

občutljivost kot sposobnost odkrivanja in manipuliranja z glasovi, ki se pojavljajo v govoru 

(npr. iskanje rim, združevanje zlogov, štetje števila glasov v besed ipd.). FZ opredeljujejo kot 

enega ključnih procesov fonološkega procesiranja (Jerman, 2000). Fonološko procesiranje se 

nanaša na »različne aktivnosti, ki povečujejo občutljivost posameznika za glasove in uporabo 

teh glasov v besedah« (Pečjak, 2010, str. 28). Pravzaprav gre za spretnost zvočne obdelave pri 

odsotnosti tiska, zato so pri tem ključne spretnosti poslušanja. FZ je primarno avditivna oz. 

slušna spretnost prepoznavanja in razlikovanja glasovne strukture jezika (Burton, 2001).  

Poleg fonološke občutljivosti pod osnovne sposobnosti fonološkega procesiranja spadata tudi 

fonološki spomin in fonološko poimenovanje (Wagner in Torgesen, 1987, v Pečjak, 2010). 

Fonološki spomin se nanaša na glasovne informacije iz otrokovega kratkoročnega spomina in 

mu omogoča zadržati trenutno asociativno zvezo med črkami besede in glasovno podobo 

besede. Fonološko poimenovanje pa zajema »sposobnost priklica glasovnih informacij iz 

dolgoročnega spomina s pomočjo poimenovanja izoliranih besed ali serije besed« (Pečjak, 

2010, str. 29). Obe sposobnosti vplivata na zmožnost dekodiranja tako, da jo povečujeta 

(Pečjak, 2010).  

Najvišjo in najzahtevnejšo raven FZ predstavlja fonemsko ali fonemično zavedanje (angl. 

phonemic awareness), ki predstavlja sposobnost slišati, zaznati in prepoznati ter manipulirati s 

posameznimi glasovi, ki sestavljajo glasovno verigo (Reading First in Virginia, 2015, v 

Salčnik, 2015). Manipuliranje z glasovi kot že zgoraj omenjeno pa zajema opuščanje, dodajanje 

in nadomeščanje oz. zamenjave glasov znotraj besede in to z namenom oblikovanja novih 

besed (Chard in Dickson, 1999). Tudi členjenje glasovne verige na glasove in spajanje glasov 

v besede uvrščamo pod sposobnosti fonemičnega zavedanja (Zorman, 2005).  

Termina fonološko in fonemično zavedanje se pogosto uporabljata kot sinonima, a ju ne 

smemo enačiti. Fonološko zavedanje je širši pojem, ki vključuje sposobnost fonemičnega 
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zavedanja – najvišjo stopnjo FZ, prav tako pa vključuje tudi sposobnost slišati in manipulirati 

z večjimi enotami glasov, kot so npr. zlogi, besede, rime, aliteracije itn. (Zorman, 2005).  

Temeljni prvini FZ sta:  

1. Sposobnost akustično-fonemske diferenciacije, ki je pomembna za slušno razločevanje. 

Ta npr. otroku omogoča natančno razlikovanje glasov med seboj in v besednih parih 

(enako, različno); določanje zlogov ter prvih (pozneje tudi zadnjih) glasov v besedi; 

prav tako pa mu omogoča poslušanje posameznih besed in določanje njihove dolžine 

(kratke, dolge besede). Slušno razločevanje je pogoj za razvoj razčlenjevanja.  

2. Sposobnost fonemske segmentacije kot osnova za slušno razčlenjevanje. Otroku 

omogoča, da slišano besedo razdeli na zloge ali foneme (akustična analiza besed). 

Predvidoma se razvije po petem oziroma šestem letu starosti. Najprej so otroci sposobni 

razdeliti besede na zloge, nato na posamezne foneme. Ne razvije se spontano, ampak 

se je otroci morajo naučiti (Brumen, 2006; Pečjak, 1999a). 

2. 1 Fonološko zavedanje – napovedovalec bralnega uspeha  

 

Že raziskava J. Chall (1979, v Grginič, 2005b) je pokazala, da so različno znanje in sposobnosti, 

dosežene na predbralni stopnji, odločilno povezane z bralnim uspehom oz. neuspehom na prvi 

bralni stopnji. Z nadaljnjimi raziskavami so preučevali, katere so tiste sposobnosti, ki vplivajo 

na začetno učenje branja in pisanja. Ugotovili so še posebej velik vpliv specifičnih zaznavnih 

sposobnosti, med katere uvrščamo tudi sposobnosti slušnega razčlenjevanja (Zrimšek, 2003).  

Prve raziskave, ki so preučevale FZ, so izvajali psihologi, ki so se ukvarjali z učenci s težavami 

pri učenju branja in pisanja. Ugotovili so, da imajo ti slabo razvite sposobnosti glasovnega 

procesiranja jezika, medtem ko so primerjalne študije z učenci, ki pri branju in pisanju niso 

imeli težav, pokazale, da imajo slednji dobro razvite sposobnosti FZ. Pri slabih bralcih je bilo 

na splošno zmeraj prisotno slabše razvito FZ (Zorman, 2005; Brumen, 2006). 

B. D. Jurišić (2001) navaja več raziskav, ki dokazujejo recipročno povezanost med branjem in 

FZ (Helfgrott, 1976; Tunmer in Nesdale, 1985; Juel s sod., 1986). Statistično pomembne 

povezave med sposobnostjo razdruževanja besed na glasove ter poznejšo bralno uspešnostjo je 

dokazala J. A. Helfgott že leta 1976, kar sta kasneje potrdila tudi Tunmer in Nesdale leta 1985 

ter Juel s sodelavci  leta 1986. Če otrok razume, da besede lahko razčlenimo na posamezne 

glasove in da posamezne glasove lahko združimo v besede, je zmožen vzpostaviti zvezo črka 

– glas (razumevanje abecednega principa), kar pa je ključnega pomena pri branju in tvorbi 
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besed. Ker so usvojene spretnosti FZ pogoj za razumevanje abecednega principa, predstavljajo 

zelo močan napovedovalec kasnejšega bralnega uspeha (Chard in Dickson, 1999). B. D. Jurišić 

(2001) je po Racku (1997) povzela izsledke raziskav fonološkega zavedanja in med drugim 

navedla, da fonološke spretnosti bolje napovedujejo uspešnost pri učenju branja in pisanja kot 

splošne kognitivne posebnosti, ki jih merimo z inteligenčnimi testi, ter da fonološke spretnosti 

najbolje ločujejo skupino otrok, ki bodo pozneje postali slabi bralci, od tistih, ki bodo brali brez 

težav.  

FZ omogoča hitrejše učenje začetnega branja, hkrati pa začetno branje prispeva k razvoju FZ 

(Jurišić, 2001, v Grginič, 2005a). Whitehurst in Lonigan (2001, v Grginič, 2005a) sta ugotovila, 

da črkovno znanje in fonološko zavedanje, ki ga otroci prinesejo iz vrtca, ima neposreden in 

večji vpliv na bralni uspeh otrok v drugem razredu, kot ga ima učenje branja v prvem razredu. 

Raziskava je prav tako pokazala, da je zaostanek v razvoju predopismenjevalnih spretnosti ob 

vstopu v šolo prisoten tudi pri nadaljnjem formalnem učenju branja in pisanja v prvem in 

drugem razredu. Otroci, vključeni v raziskavo, so izhajali iz socialno šibkih družin, ki pred 

vstopom v šolo niso imeli veliko stika s pismenimi dejavnostmi. Ravno zato bi bilo potrebno 

tem skupinam otrok in njihovim družinskim članom nameniti še posebno skrb in podporo v 

obliki družinskih projektov, delavnic za starše in otroke ipd. na področju porajajoče se 

pismenosti (Knaflič, 2000, v Grginič, 2005a).  

S. Pečjak (2010) navaja raziskave (Bradley in Bryant, 1983, 1885; Bryant, MacLean, Bradley 

in Crossland, 1990; Wagner, Torgesen in Rashotte, 1999; Wagner in Barger, 1994), ki so 

pokazale naslednje: otroci, ki so kazali večjo fonološko občutljivost v predšolskem obdobju, 

so se prej in hitreje opismenili kot otroci z manj razvito sposobnostjo fonološke občutljivosti, 

četudi so jih izenačili po inteligentnosti, besedišču, spominskih sposobnostih in socialno-

ekonomskem statusu.   

L. Čok in A. Brčaninović (2015) navajata več raziskav (Ehri idr., 2001; Lonigan idr., 2000; 

Snow idr., 1999; Storch in Whitehurst 2002; Torgesen idr., 1994; Wagner idr., 1997), ki so 

dokazale, da je FZ eden najpomembnejših napovedovalcev poznejše bralne uspešnosti otrok.  

Razvoj fonološkega zavedanja torej zanesljivo napoveduje poznejšo bralno zmožnost otrok, 

vpliva pa tudi na razvoj sposobnosti pisanja. »Ločevanje posameznega glasu od drugih glasov 

vezane govorice je temeljno izhodišče za pisanje, glasovi so namreč tiste enote govora, ki jih 

preslikujemo v pisne ustreznice.« (Zorman, 2005, str. 26) Akustična analiza posameznih glasov 
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je tako pomembna kompetenca tudi pri pisanju, vendar v manjši meri kot pri branju 

(Giovanardi Rossi in Malaguti, 1994, v Zorman, 2005).  

2.2 Razvoj fonološkega zavedanja 

  

Razvoj spretnosti glasovnega zavedanja poteka skladno z otrokovo starostjo in miselnim 

razvojem (Zorman, 2007). Hipoteza o metakognitivnih faktorjih o razvoju FZ predvideva, da 

morajo otroci doseči nek minimalen prag kognitivnega razvoja, preden lahko dojamejo in 

uporabljajo abstraktne pojme, kot so glas, zlog in beseda (Jerman, 2000). Razvoj FZ se začne 

v predšolskem obdobju in se nadaljuje tekom prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja 

osnovne šole, zlasti v prvem in drugem razredu, kjer se  učitelji bolj sistematično posvetijo 

procesu opismenjevanja (Golli, Grginič in Kozinc, 1996). Otrok že v predšolskem obdobju 

razvija sposobnost prepoznave, da besede nosijo pomen in da so zgrajene iz manjših enot. 

Postopoma se začne zavedati, da te manjše enote besedam spremenijo pomen in da z njimi 

lahko manipulira (Goswami, 2001, v Salčnik, 2015). Zaradi abstraktne oblike fonemov se 

razvoj FZ začne pozneje kot razvoj vidne sposobnosti, razvoj katere je bolj razvojno 

determiniran in tako v manjši meri pod vplivom učenja kot razvoj FZ  (Pečjak, 1999a). 

Različni avtorji imajo različno mnenje o tem, kdaj točno se sposobnosti FZ začnejo razvijati. 

Lonigan in sodelavci (2000, v Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006) ugotavljajo, da se 

v starosti treh do štirih let pojavi pomemben skok v razvoju fonološke občutljivosti. Pri večini 

otrok se sposobnosti FZ začnejo razvijati v tretjem letu starosti in se nato pospešeno razvijajo 

skozi četrto in peto leto starosti (Švigelj, 2011). Jerman (2000) navaja, da razvoj FZ poteka 

postopoma in je najbolj izrazit med 5. in 7. letom starosti. B. D. Jurišič (2001) navaja, da je že 

pri starosti 4 let in pol oz. 5 let možno meriti predbralne sposobnosti, ki so pomembne pri 

razvoju pismenosti, tudi spretnosti FZ. Dejstvo je, da se razvoj FZ močno prepleta z razvojem 

poslušanja in govora.  

2.2.1 Poslušanje kot osnova za razvoj FZ 

 

»Temeljna spretnost, preko katere se začne razvoj fonološkega zavedanja, je poslušanje.« 

(Moats in Tolman, 2009, v Salčnik, 2015, str. 17) J. Fitzpatrick (1997, v Salčnik, 2015) pravi, 

da je FZ pravzaprav sposobnost poslušanja znotraj besede, namreč otrok mora biti sposoben 

slišati glasove v izgovorjenih besedah pred samim učenjem branja (Moats in Tolman, 2009, v 

Salčnik, 2015). Poslušanje je ključna zaznavna sposobnost, potrebna za pridobivanje jezika. 

Otrok s poslušanjem usvaja govorno-jezikovne vzorce maternega jezika in prvotno razume 
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veliko več, kot je sposoben povedati. Od rojstva dalje mu omogoča, da spoznava glasove in 

melodijo jezika, njegovo besedišče, sintakso, slovnična pravila in vsebine, ki jih jezik prenaša. 

Raziskave kažejo, da že fetus v prenatalnem obdobju (v tretjem trimesečju) sliši in se vedenjsko 

odziva na zvok. Znano je tudi, da prepozna materin glas in je sposoben razlikovati med 

različnimi govornimi zvoki že v maternici. Dokaz za to je dejstvo, da otrok po rojstvu kaže 

večje zanimanje za mamin glas kot za glas ostalih ljudi (Ajtnik, 2011). Pravzaprav so dojenčki 

sposobni razlikovati med skoraj vsemi fonetičnimi enotami jezika, pri čemer gre za zgodnjo 

kategorično zaznavo, ki je potrebna, da lahko imitirajo govor in se naučijo maternega jezika 

(Kuhl, 2004, v Salčnik, 2015).  

Pred učenjem branja morajo otroci imeti razvito slušno razumevanje, pri čemer je pomembno 

tako slušno zaznavanje kot tudi slušno razločevanje (Žerdin, 2003, v Bider Petelin, 2014). V 

razvoju FZ se še posebej poudarja vloga razločujočega in razčlenjujočega poslušanja. 

Razločujoče poslušanje predstavlja temelj vsem drugim vrstam poslušanja. Z njegovim 

razvojem se otrok začne zavedati svojega zvočnega okolja, posluša posamezne besede, njihovo 

dolžino itn., z nekoliko zahtevnejšim razčlenjujočim poslušanjem pa lahko otrok posamezne 

besede tudi razčlenjuje na posamezne zloge in glasove (Pečjak, 2009). 

Dejstvo je, da je dober sluh pomemben za pridobivanje besednega zaklada, besedno 

razumevanje, slušno razločevanje in razčlenjevanje, itn., kar vse vpliva na procese branja. Če 

otrok ne sliši in natančno razlikuje posameznih glasov, ga to ovira ali mu celo onemogoča 

analizo in sintezo besed, zaradi česar pa lahko posledično popačeno razumeva besede, njihov 

pomen, dela napake pri branju in zapisu po nareku (Žerdin, 2011). Slušna zaznava se tesno 

prepleta tudi z otrokovo izgovarjavo. Poslušanje in govorjenje sta namreč del istega procesa, 

tj. govorno-poslušalske komunikacije in se razvijata istočasno (Pečjak, 2009). Nepravilen 

izgovor posameznih glasov lahko tako pomembno vpliva na slušno zaznavo posameznih glasov 

in obratno. Kadar začetno opismenjevanje razumemo kot prirejanje zapisa govoru (glasovi kot 

enote govora, ki jih preslikamo v njihove pisne ustreznice), govorimo o treh sestavinah, in 

sicer: 1) razvijanju slušne zaznave in izgovorjave (glasovnega znanja ali fonologije), 2) 

razvijanju FZ – predvsem razločujočega in razčlenjujočega poslušanja ter 3) spoznavanju 

asociativnih zvez med glasovnimi enotami in njihovimi pisnimi ustreznicami (fonografskem 

zavedanju). Vse tri sestavine so med seboj povezane in sovisne (Zorman, 2007). 

Poslušanje je povezano tudi s pozornostjo, zato pogosto govorimo o pozornem poslušanju, ki 

igra pomembno vlogo v razvoju FZ. »Pozorno poslušanje omogoča natančno slušno 
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prepoznavanje glasov, fonetično rešifriranje v delovnem spominu in nato semantično 

procesiranje v besede. Ker se proces izvaja časovno hitro in je izredno pomembna natančnost, 

ima pozornost otroka pri tem velik vpliv. Otroci z bolj pozornim poslušanjem lahko celoten 

proces izvedejo hitreje in brez napak.« (Jerman, 2000, str. 143) Zbrano poslušanje je torej 

predpogoj, da otrok natančno razločuje foneme in hkrati razvija senzibilnost za foneme, kar 

mu omogoča, da lahko kasneje s fonemi opravlja različne procese (analiza, sinteza) (Jerman, 

2000).  

2.2.2 Ravni FZ 

FZ predstavlja enoten pojav, ki zajema različne ravni in razsežnosti (Zorman, 2005). Chard in 

Dickson (1999) sta ravni FZ opredelila kot kontinuum zahtevnosti, ki poteka od preprostih 

operacij glasovnega procesiranja k bolj zapletenim v naslednjem vrstnem redu (od 1 do 5):  

1. rime in aliteracije – otrok slušno zaznava in prepoznava rime in aliteracije (npr. v 

otroških pesmicah in izštevankah) z razločevalnim poslušanjem, oblikuje besede, ki se 

rimajo, zna poiskati besede, ki se rimajo ipd.; 

2. členjenje povedi na besede – otrok se zaveda, da je našo govorico mogoče členiti na 

manjše enote – besede; 

3. členjenje besed na zloge in spajanje zlogov v besede – otrok se zaveda, da je beseda 

sestavljena iz zlogov in jih zna v besedi ustrezno poiskati oz. razdeliti besedo na 

posamezne zloge; 

4. členjenje in spajanje začetkov in koncev (angl. onset in rime) – otrok prepozna začetke 

in konce besed ter izvršuje različne dejavnosti členjenja besed v dva dela, začetnega in 

končnega (npr. ma-k ali ma-k): tvori nove besed z danimi začetki in konci (npr. na 

začetek »ma« tvori mama, mačka, malo, marelica ali na konec »ak« tvori tak, vlak, 

korak itn.), spaja začetke in konce v besede itn.;  

5. členjenje, spajanje in manipuliranje z glasovi v besedi – otrok doseže fonemično 

zavedanje, ki predstavlja razvojno najvišjo stopnjo. Zaveda se, da je vsaka beseda 

sestavljena iz različnih glasov in zna z njimi različno manipulirati (Chard in Dickson, 

1999, v Zorman, 2005). 
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Shema 1: Kontinuum zahtevnosti ravni FZ (Chard in Dickson, 1999) 

Imeti razvito fonološko zavest pomeni imeti razvito splošno razumevanje na vseh navedenih 

ravneh FZ (Chard in Dickson, 1999). S pomočjo navedenih ravni lahko FZ kot sicer enega 

izmed številnih abstraktnih konstruktov izmerimo (Jerman, 2000).  

S. Pečjak (2009) v ta kontinuum razvoja sposobnosti FZ vključuje tudi slušno zavedanje o 

dolžini besed (prepoznavanje dolge in kratke besede), ki ga v zgornjem prikazu ne zasledimo 

in ga najpogosteje uvrščamo na najnižjo raven. Pri razvoju sposobnosti FZ se ji poleg slušnega 

zavedanja dolžine besed zdi pomemben razvoj zlasti naslednjih sposobnosti:  

– zavedanje števila besed v povedi  

– slušno razločevanje glasov (v paru ali nizu, npr. učenci ugotavljajo, ali sta dva glasova 

enaka ali ne, ali npr. da v nizu petih glasov prepozna določen glas) 

– slušno razčlenjevanje besed na zloge in glasove  

– iskanje in tvorjenje rim. 

Iz kontinuuma zahtevnosti je razvidno, da razvoj FZ poteka od občutljivosti za daljše in 

konkretne glasovne enote (npr. besede in zlogi) do manjših glasovnih enot (npr. začetki in 

konci besed) in vse do najmanjših glasovnih enot – fonemov, ki so za otroke najbolj abstraktni 

(Lonigan, 2000, v Salčnik, 2015). Otroci besede najprej zaznavajo kot pomenske enote ne pa 

kot skupek posameznih glasov. Sčasoma in z razvojem se povečuje njihova občutljivost za 

manjše glasovne enote znoraj besed. Ko so sposobni slišati, zaznati in prepoznati ter 
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manipulirati s posameznimi glasovi ali fonemi dosežejo najzahtevnejšo raven, to je fonemsko 

ali fonemično zavedanje (Moats in Tolman, 2009, v Salčnik, 2015).  

Fonemsko ali fonemično zavedanje vključuje:  

1. prepoznavanje (identifikacijo) glasov v glasovni verigi, 

2. manipuliranje  z glasovi v glasovni verigi: npr. dodajanje glasov (adicija) (npr. če besedi 

OKA dodamo na začetku /R/, nastane ROKA), opuščanje (redukcija) oz. odvzemanje 

glasov (npr. če izgovorimo besedo KOSA brez glasu /K/ nastane OSA) in 

nadomeščanje (substitucija) glasov (npr. če v besedi KEPA glas /K/ zamenjamo z 

glasom /R/, dobimo besedo REPA), 

3. členjenje (segmentacija/analiza) glasovne verige na glasove in spajanje (sinteza) glasov 

v besede (npr. beseda ROŽA je sestavljena iz glasov /R/, /O/, /Ž/, /A/ in glasovi /K/, 

/O/, /L/, /O/ sestavljajo besedo KOLO). A. Zorman (2007) pravi: »Razvite sposobnosti 

členjenja besed na glasove in spajanja glasov v besede so pri osnovni pismenosti 

temeljne metaglasovne sposobnosti« (Chard in Dickson, 1999, v Zorman, 2005). 

Posamezne ravni FZ se lahko med seboj prepletajo na ta način, da ima lahko otrok že razvite 

sposobnosti na višjih ravneh, a še vedno uri sposobnosti na nižjih. Npr. otrok že členi povedi 

na besede, a ob tem še vedno uri sposobnost prepoznavanja kratkih in dolgih besed (Phillips 

idr., 2008, v Čok in Brčaninović, 2015). Tudi L. Marjanovič Umek (2006) navaja, da FZ ne 

deluje po načelu vse ali nič; otrok torej lahko razume posamezni vidik organizacije jezika (npr. 

da je izjava sestavljena iz besed), medtem ko drugih vidikov še ne razume (npr. da je beseda 

sestavljena iz fonemov). Težavnost nalog se praviloma stopnjuje z višjo ravnijo FZ (npr. 

prepoznavanje rim je lažje za otroka od združevanja glasov v besedo) (Čok in Brčaninović, 

2015).  

Različni avtorji (Adams, 1990, v Grginič, 2005a; Cunnigham, 1995; v Grginič, 2005a,) 

navajajo, da naj bi vsi otroci ob koncu vrtca razvili glasovno zavedanje do te stopnje, ki bi jim 

omogočila poiskati rime, besede, ki se začnejo z enakim prvim glasom, prepoznavati število 

zlogov v besedi, poznati imena črk in se zavedati asociativne zveze glas – črka. Chard in 

Dickson (1999) navajata, da večina otrok v vrtcu pride do stopnje FZ, ko so sposobni členiti 

besede na njihove začetke in konce; medtem ko se sposobnost členjenja besed na glasove in 

spajanja glasov v besede (spretnosti fonemičnega zavedanja) razvije nekoliko kasneje, na 

prehodu iz vrtca v osnovno šolo. Pogosto torej otroci ne razvijejo eksplicitnega FZ na vseh 

ravneh glasovnega procesiranja pred začetkom organiziranega učenja branja in pisanja v šoli 

(Magajna, 1995, v Zorman, 2005).  
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V slovenskem prostoru Jerman na osnovi svoje raziskave (2000) ugotavlja, da večina otrok 

razvije zmožnost glasovne analize med 5. in 7. letom starosti, pred tem pa so zmožni besede 

deliti na zloge (zlogovna analiza). Povzamemo lahko, da večina študij razvoja FZ, opravljene 

na evropskih jezikih, enotno potrjuje razvojno progresivnost v glasovnem obvladovanju v 

smeri od večjih proti manjšim glasovnim enotam (hierarhični model razvoja glasovnega 

zavedanja) (Zorman, 2007). Ta koncept predvidljivega zaporedja razvoja spretnosti FZ je še 

posebej pomemben za otroke s težavami na področju FZ in je lahko podlaga za učenje po 

ustreznem zaporedju od preprostih do zahtevnejših nivojev FZ (Salčnik, 2015).  

Razlike, ki se pojavljajo med otroci v stopnji razvoja spretnosti FZ (tudi znotraj iste starostne 

skupine), so pogosto posledica velikega števila dejavnikov, ki vplivajo na sam razvoj FZ. V 

nadaljevanju predstavljam nekatere od teh.  

2.2.3 Dejavniki razvoja FZ 

 

Jerman (2000) je z raziskavo, v kateri je zajel predšolske otroke, analiziral stopnje glasovnega 

zavedanja in ugotavljal vpliv dejavnikov na razvoj glasovnega zavedanja. Največjo napovedno 

moč za razvoj glasovnega zavedanja so v naslednjem vrstnem redu pokazale naslednje 

spremenljivke: splošna inteligentnost otroka, pozorno poslušanje, koncentracija za samostojno 

delo, sledila je še zgovornost otroka, discipliniranost otroka, učenje pisanja in branja otroka v 

družini. FZ se poleg zgoraj naštetih pomembno povezuje še z naslednjimi dejavniki: 

kratkoročni spomin, verbalni faktor, motnje v nevrološkem razvoju otroka in sociokulturna 

raven družine (Jerman, 2000). 

V splošnem govorimo o dveh skupinah sposobnosti in spretnosti otrok, ki vplivajo na razvoj 

FZ. To so notranji in zunanji dejavniki. M. Grginič (2005a) med notranje dejavnike prišteva 

kognitivne in čustveno-motivacijske dejavnike. Med kognitivne dejavnike spadajo vidno 

zaznavanje, slušno zaznavanje, vidno in slušno razločevanje in razumevanje. Čustveno-

motivacijski dejavniki so pomembni za otrokovo samopodobo, motivacijo za učenje in 

posledično razvoj predopismenjevalnih spretnosti. To so npr. pozitivni odnos do branja in 

pisanja, zgled staršev, spodbudno domače okolje, dostopnost knjig itn. Na čustveno-

motivacijske dejavnike vplivajo predvsem dejavniki okolja ali zunanji dejavniki, kjer ima še 

posebno vlogo otrokova družina kot tudi vzgojitelji v vrtcu.  

a) Notranji dejavniki  

V nadaljevanju se najprej osredotočam na opis nekaterih notranjih dejavnikov.  



27 
 

Za uspešno reševanje testa iz spretnosti FZ se mora otrok v prvi vrsti zavedati podanega 

dražljaja. Za to je pomembna splošna inteligentnost otroka in stopnja kognitivnega razvoja pri 

otroku. Splošna inteligentnost vključuje sposobnosti sklepanja, razločevanja, analize, sinteze 

(Pogačnik, 1988, v Jerman, 2000). Vse te procese otrok izvaja pri fonološkem procesiranju, ko 

manipulira s posameznimi fonemi in zlogi. Otrok z visoko splošno inteligentnostjo hitreje 

prepozna odnose med glasovi in jih nato sintetizira v besedo ali pa besedo razčleni na 

posamezne glasove. Glas, zlog, beseda so namreč abstraktni pojmi, ki zahtevajo dojemanje in 

razumevanje medsebojnih odnosov, ki imajo svojo osnovo v G-faktorju (Jerman, 2000). Ravni 

FZ so hierarhično razporejene glede na zahtevnost miselne operacije, ki pri tem sodeluje. 

Kronološki potek razvoja posameznih ravni FZ je tako pogojen z otrokovim kognitivnim 

razvojem (Zorman, 2005). 

Ko posameznik zazna posamezni segment govora, mora tega zadržati v spominu toliko časa, 

da lahko opravi zahtevano operacijo. Potreben je torej dobro delujoč kratkoročni spomin, ki je 

pomemben za izvajanje vseh vrst nalog FZ. Najbolj obremenjujoče za otroški kratkoročni 

spomin so naloge glasovnega razčlenjevanja. Iz sposobnosti FZ lahko sklepamo o kapaciteti 

kratkoročnega spomina (Mcbride - Chang, 1995, v Zrimšek, 2011). Slaba razvitost 

kratkotrajnega spomina otroku povzroča težave pri vzdrževanju glasov v besedi, ki jo dekodira. 

Otrok s težavami na tem področju porabi več svojih kognitivnih izvorov za samo dekodiranje 

kot za procese razumevanja (Jurišić, 2001).  

Na spretnosti FZ torej pomembno vpliva slušni spomin, ki pa vključuje tudi otrokovo jezikovno 

predznanje in pripravljenost na poslušanje (Jerman, 2000). Raziskava avtorice C. Mcbride - 

Chang (1995, v Zrimšek, 2011) je pokazala, da inteligenčni količnik in besedni kratkoročni 

spomin v enaki meri vplivata na FZ. Kot zelo pomemben faktor vplivanja na spretnosti FZ pa 

se je izkazal tretji dejavnik, to je govorno zaznavanje. Otroku omogoča, da predstavljen dražljaj 

pravilno zazna in glasove ustrezno obdeluje (npr. premešča, dodaja, odstranjuje idr.) ter je 

povezan z različnimi spretnostmi glasovnega procesiranja osnovnošolskih otrok. Da je razvoj 

FZ v tesni interakciji z razvojem poslušanja in govora, sem že omenila v poglavju o poslušanju 

kot osnovi za razvoj FZ. Poleg intelektualnih sposobnosti so pri analizi in sintezi glasov torej 

pomembne sposobnosti slušnega zaznavanja, slušnega spomina, slušnega priklica in slušne 

pozornosti. Kognitivni razvoj pa je tisti, ki otroku omogoča razvoj predstave o jeziku in pogoj 

za začetek zavedanja njegovih fonetskih, semantičnih in sintaktičnih značilnosti (Jerman, 

2000).  
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Omenili smo že, da je razvoj vidne sposobnosti (zaznavanja in razločevanja) bolj razvojno 

determiniran in ni pod tolikšnim vplivom učenja kot razvoj FZ. Vidno razločevanje se razvije 

pred glasovnim zavedanjem, njegov razvoj pa v določeni meri vpliva na sposobnosti FZ. M. 

Grginič (2005a) navaja ugotovitve različnih raziskav (Mason, 1980; Ehri, 1995; Lomax in 

McGee, 1987), ki so pokazale, da izkušnje z grafičnim zavedanjem črkovnih elementov 

vplivajo in pospešujejo zavedanje glasov v besedah.  

b) Zunanji dejavniki  

V nekaterih obsežnejših raziskavah (Jerman, 2000; Jurišić, 2001; Zrimšek, 2003) se je kot 

statistično pomemben vpliv na FZ izkazal tudi vpliv spola. Deklice so uspešneje reševale teste 

FZ kot dečki pri vseh spremenljivkah, razen pri rimah. V raziskave so bili vključeni otroci 

demografsko raznolikih okolij ter socialno in ekonomsko različnih družin. Čeprav je vpliv 

spola bil majhen, se je izkazal za statistično pomembnega. D. B Jurišić (2001) pojasnjuje, da 

je motivacija za dejavnosti, povezane s pismenostjo, pogosto odvisna od kulturnega okolja, v 

katerem velikokrat prevladuje pedagoški lik ženske. Deklice se lažje poistovetijo z njo, kažejo 

več zanimanja za branje, posledično boljše spretnosti FZ in se prej naučijo brati in pisati. Na 

drugi strani se v raziskavi, ki so jo izvedli A. Božič, K. Habe in Jerman (2007), razlike v 

razvitosti FZ med spoloma niso pokazale kot statistično pomembne, čeprav so deklice dosegale 

nekoliko višje rezultate kot dečki. Možen vzrok temu pripisujejo majhnemu vzorcu otrok, ki 

so sodelovali v raziskavi (N = 67).    

Raziskava T. Strojan (2014) je v magistrskem delu preverjala vpliv nekaterih zunanjih 

dejavnikov na razvoj FZ in med drugim prav tako potrdila vpliv spola, poleg tega pa je pokazala 

tudi vpliv starosti, sociokulturne ravni otroka, izobrazbe staršev, govorne komunikacije, 

bralnih navad in učenja branja.  

2.3 Spodbujanje razvoja FZ doma, v vrtcu in šoli 

 

Sposobnosti glasovne analize kot tudi ostale spretnosti FZ otroci ne razvijejo spontano, temveč 

se jih morajo naučiti s pomočjo odraslih in njihovih pobud (Bider Petelin, 2014). Tukaj so 

poleg staršev pomembni tudi vzgojitelji, učitelji in vse tiste osebe, ki poleg staršev z otrokom 

preživijo največ časa. Ravno zato so zelo pomembne številne in kakovostne zgodnje spodbude, 

ki so jih otroci deležni na področju bralne pismenosti. Pomanjkljive spretnosti FZ pogosto 

kažejo na specifične bralne težave (kot sta npr. disleksija in disgrafija), ki pogosto izvirajo iz 
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pomanjkljive otrokove izkušnje ali učenja in ne nastanejo zaradi kognitivnega primanjkljaja 

(Vellutino, 2003, v Zorman, 2005).  

2.3.1 Raziskave o treningu FZ 

 

B. D. Jurišić (2001) navaja raziskave (Bradley in Bryant, 1983; Ball in Blanchman, 1988; Bus 

in Ijzendoorn, 1999), s katerimi so potrdili, da trening FZ pozitivno vpliva na njegov razvoj in 

da je posebej pomemben pri tistih otrocih, ki imajo težave pri usvajanju branja in pisanja A. G. 

Bus (1993, v Povše, 2016) je zbrala rezultate različnih raziskav o FZ, na podlagi katerih je 

preverjala uspešnost različnih treningov. Ugotovila je: 1) da trening FZ pozitivno vpliva na 

razvoj fonoloških sposobnosti tako pri učencih s težavami na področju FZ kot tudi pri učencih 

brez težav;  2) da je trening bolj uspešen, če vsebuje tudi trening prepoznavanja pisanih črk in 

besed; 3) ter da je bolj učinkovit pri otrocih v predšolskem obdobju kot pa pri otrocih, ki že 

obiskujejo šolo.  

Študije (Torgensen, 1998, v Zorman, 2005) so pokazale, da veliko otrok dosega slabše rezultate 

pri merjenju FZ na začetku zadnjega leta vrtca, kar je posledica neenakih možnosti razvijanja 

sposobnosti glasovnega procesiranja jezika. Poleg tega so ugotovili, da je razvijanje FZ 

najučinkovitejše v obdobju med zadnjim letom vrtca in prvim razredom. Otroci, ki so namreč 

dosegli slabše rezultate od vrstnikov in so nato bili deležni programa razvijanja predbralnih 

spretnosti, so se s treningom izboljšali in dohiteli ostale otroke v spretnostih FZ (Torgesen, 

1998, v Zorman, 2005). 

Raziskava avtorjev Kjeldsen, Niemi in Olofsson (2003, v Povše, 2016) je preučevala, kako 

trening FZ vpliva na predšolske otroke in poleg samega napredka v spretnostih FZ dokazala, 

da je konsistentnost in stalnost treninga bolj pomembna od količine samega treninga. Dobro 

načrtovana vsebina programa zgodnjega opismenjevanja v vrtcih in šolah kot tudi ozaveščenost 

staršev o spodbujanju bralne pismenosti doma je zato ključnega pomena v razvoju FZ pri 

otrocih.  Dejstvo je, da samo sistematično načrtovano spodbujanje razvoja sposobnosti FZ v 

vrtcu in šoli ne zadostuje. Strokovnjaki posebej opozarjajo na pomemben vpliv družinskega 

okolja na razvoj pismenosti otrok. V tem otroku najbližjem in najbolj znanem okolju namreč 

oblikuje podlago za razvoj pismenosti in če je to okolje spodbudno na področju pismenosti, so 

otroci pri opismenjevanju in učenju uspešnejši (Knaflič, 2002).  
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2.3.2 Vloga staršev, vzgojiteljev in učiteljev v procesu razvijanja FZ 

 

a) Družina – starši 

Tako za otroke s težavami pri branju kot tudi za otroke brez tovrstnih težav ima usmerjeno 

razvijanje FZ pozitiven učinek na njegov razvoj. Družina je primarno tista, ki otroku omogoča 

bogate izkušnje in prvi stik z branjem in tiskanim gradivom. Pri tem je pomembno, kakšna je 

bralna pismenost staršev, kakšne so njihove bralne navade, posebno mesto zavzema tudi 

skupno branje staršev in malčkov oz. predšolskih otrok, pomembno pa je tudi kako pogosto 

berejo in po kateri literaturi posegajo, na kakšen način komunicirajo z otrokom (ustrezen 

govorni in bralni zgled), kakšno je prepričanje staršev o vlogi skupnega branja, ipd. 

(Marjanovič Umek, 2010).  

Izsledki raziskav (Whitehurst idr., 1994, v Marjanovič Umek, 2010) poročajo, da je otrokovo 

FZ pozitivno povezano z vključenostjo staršev v različne dejavnosti, povezane s pismenostjo 

v domačem okolju (npr. otrokova izpostavljenost pisnim gradivom, formalno poučevanje črk 

ter branja in pisanja) oz. s splošno kakovostjo govornih spodbud, ne pa toliko s pogostostjo 

skupnega branja. Povezave med skupnim branjem in FZ je zato zgolj posredna, prek razvoja 

besednjaka.  

Branje pravljic, petje pesmi in primeren način komuniciranje med drugim bogatijo otrokov 

besedni zaklad (pomensko oz. semantično znanje) in spodbujajo razvoj slovnice (skladenjsko 

oz. sintaktično znanje). Večji in bolj raznovrsten besednjak pa pri otroku spodbuja razvoj 

fonološkega in fonemičnega zavedanja. Hkrati pa večja občutljivost na foneme otroku 

omogoča, da lažje prepozna pomen novih besed. Odnos med fonološkim zavedanjem in 

otrokovim besednjakom recipročen (Dickinson in dr., 2003, v Marjanovič Umek, Kranjc in 

Fekonja, 2006). Pomen razvoja besednjaka kot semantičnih spretnosti v razvoju spretnosti FZ 

poudarja tudi Snow s sodelavci. Semantične spretnosti naj bi bile pomembno povezane 

predvsem s prepoznavo začetnega in končnega glasu v besedah (Snow  idr., 1995, v Salčnik, 

2015).  Pravljice, še posebej slikanice, v zgodnjem obdobju stimulirajo ustvarjalnost in jezik 

ter otrokom predstavijo osnovno strukturo zgodbe ter povezavo med besedo in njeno podobo. 

Branje poezije in petje pesmi pa je pogosto tisto, ki vpliva na otrokovo sposobnost 

prepoznavanja in oblikovanja rim in aliteracij. Otroci uživajo ob poslušanju ritma, ob 

recitiranju, izmišljanju novih rim, ploskanju ob ritmu in zlogih ter ob petju pesmi (Brumen, 

2006). Raziskave kažejo, da pri otrocih, ki jim starši in učitelji pogosto berejo iz knjig 
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osnovanih na rimah in aliteracijah, se ta proces začne že zelo zgodaj v njihovem jezikovnem 

razvoju (Chard in Dickson, 1999).  

Ob vlogi družine je potrebno izpostaviti tudi vlogo socialno-ekonomskega statusa. Razvoj FZ 

in kasnejša bralna učinkovitost učencev je močno determinirana s SES družine, ki katere otrok 

izhaja (Pečjak, 1995). Otroci, ki izhajajo iz socialno šibkejših družin, imajo pogosto siromašne 

izkušnje na področju zgodnje pismenosti, so redko v stiku s pisnim gradivom in dejavnostmi, 

saj okolje, v katerem živijo, ne spodbuja branja in pisanja ter imajo pogosto tudi slabše in bolj 

skromno besedišče. Nasprotno pa družine z višjo sociokulturno ravnijo otroke bolj spodbujajo 

pri aktivnostih, ki so osnova za kasnejše branje in pisanje (Knaflič, 2002). Bolj izobraženi starši 

imajo boljši materialni položaj in lahko otroku pogosteje nudijo vključevanje v različne 

institucije (knjižnica, obisk gledališča), sami pogosteje posegajo po knjigah, časopisu, revijah, 

pripovedujejo pravljice svojim otrokom in so jim z vsem tem tudi v zgled. Zagotavljajo lahko 

večji obseg knjižnega gradiva, po katerem lahko tudi otroci posegajo, imajo določene bralne 

navade in so bolj ozaveščeni o pomenu predbralnih in predpisalnih dejavnosti (svoje otroke 

spodbujajo v različnih dejavnostih opismenjevanja) (Rošer, 2016). 

Podobno kot pri nižjem socialno-ekonomskem statusu tudi otroci priseljencev (dvojezično 

okolje) v predšolskem obdobju nimajo prav pogostega stika s samim jezikom izobraževanja, 

kot tudi branjem in pisanjem, kar se prav tako izraža v slabše razvitem besednjaku, 

pomanjkljivih bralnih izkušnjah in slabši bralni učinkovitosti. Vse to vpliva na počasnejši 

razvoj spretnosti FZ (Hoff, 2003). Bilinigvistični otroci imajo namreč lahko več težav pri FZ 

obeh jezikov, ker prihaja do zamenjave fonemskih enot med obema jezikoma (Jerman, 2000). 

Dejstvo je tudi, da otroci, ki prihajajo z jezikovnih območij, kjer je zapis besed enostaven, 

branje usvojijo hitreje kot otroci, katerih primarni jezik je kompleksnejši (večje število 

fonemov) (Anthony in Francis, 2005, v Povše, 2016). Slovenščina sicer spada med jezike, kjer 

posameznemu glasu večinoma pripada ena črka (fonetična pisava), kar otrokom olajša učenje 

zveze glas – črka (Grginič, 2008).  

Sociokulturni dejavniki okolja, kot so izobrazba staršev otrok, kakovost interakcij med 

odraslimi in otroki, kakovost in pogostost spodbujanja otrokovega govornega razvoja, s 

simboli podprto okolje, torej pomembno vplivajo na razvoj FZ in pismenosti otrok. Med 

slednje spada tudi poučevanje in učenje zgodnje pismenosti v vrtčevskih formalnih in 

neformalnih kontekstih, kar predstavljam v nadaljevanju (Marjanovič Umek, 2010).   
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b) Vrtec – vzgojitelji  

Vse dejavnosti, ki jih v vsakodnevno življenje vključujejo starši, lahko izvajajo tudi vzgojitelji 

z otroki v vrtcih. V Kurikulumu za vrtce (1999) je zapisano, da je zlasti od tretjega leta starosti 

pomemben razvoj tako predpisalnih kot tudi predbralnih sposobnosti. Otrok naj v tem obdobju 

»prepoznava, uživa in se zabava v nesmiselnih zgodbah, rimah, različnih glasovnih in besednih 

igrah, šalah ter pri tem doživlja zvočnost in ritem.« (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 20) Tudi 

igranje z glasovi, pripovedovanje in prepevanje kratkih pesmic, zgodb, ugank, izštevank in rim 

so v Kurikulumu za vrtce (1999) navedeni kot primeri dejavnosti, ki jih spodbujamo v vrtcu in 

ki pripomorejo k razvoju FZ.  

Značilnost Kurikuluma za vrtce je, da je izrazito odprt, tj. predlagane vsebine in dejavnosti 

predstavljajo več možnih poti in načinov uresničevanja ciljev. Velika vloga se zato pripisuje 

vzgojiteljicam oz. vzgojiteljem, ki po svoji strokovni presoji odloča, kaj, kdaj in kako 

(Kurikulum za vrtce, 1999). Na določenih področjih je to dobrodošlo, vsekakor pa bi bila 

potrebna jasnejša opredelitev predopismenjevanja (Skubic, 2017). »V posodobljen kurikulum 

bi bilo nujno potrebno vnesti predloge za razvijanje jezikovne zmožnosti, še posebej 

(pred)bralnih in (pred)pisalnih spretnosti.« (Skubic, 2017, str. 12)  

Na razvoj spretnosti FZ v veliki meri vplivajo prepričanja vzgojiteljev oz. vzgojiteljic o razvoju 

pismenosti v zgodnjem otroštvu in njihova angažiranost za njeno spodbujanje. Vzgojitelji in 

vzgojiteljice, ki predbralnim in predpisalnim spretnostim pripisujejo pomembno vlogo, 

otrokom običajno zagotavljajo veliko tiskanega gradiva, slikanic in otroških knjig, jih 

spodbujajo k simbolnemu izražanju, prepoznavanju črk, branju besed, vključujejo preko pesmi 

in igre razvoj spretnosti FZ ipd. Pomembno je tudi njihovo strokovno znanje, ki vključuje 

specifična znanja povezana s pismenostjo oz. poznavanje (pred)bralnih in (pred)pisalnih 

strategij, pri čemer je skladno s kurikulumom treba upoštevati otrokove razvojne zmožnosti, 

njegove interese in spodbujati njegovo željo po branju. Zelo pomemben vidik je tudi 

vzgojiteljevo sodelovanje s starši otroka. Naloga vzgojitelja oz. vzgojiteljice v procesu 

razvijanja družinske pismenosti je, da starše seznani o pomenu (zgodnje) bralne pismenosti in 

vključevanju tovrstnih dejavnosti v domače okolje. Pomemben je tudi dvig pričakovanj do 

otroka kot jezikovno kompetentnega partnerja (Skubic, 2017).  

c) Šola – učitelji 

Poleg dejavnosti FZ v predšolskem obdobju tudi sam proces začetnega opismenjevanja v šolah 

spodbuja razvoj spretnosti FZ. Večina zgodnjih dejavnosti FZ otroke učimo v odsotnosti tiska, 
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vendar vedno več raziskav navaja, da zgodnje pisalne dejavnosti ob sočasni slušni zaznavi 

spodbujajo razvoj FZ. Ko začnemo otroke namreč učiti tiskane črke, s katerimi je vsak glas 

predstavljen, otroci lažje združijo svojo fonološko občutljivost s tiskovnim znanjem in hitreje 

vzpostavijo asociativno povezavo črka – glas. Tudi kadar otroci še niso sposobni držati ali 

pisati s pisalom, lahko že gradijo besede iz črk, npr. s pomočjo stavnice (Chard in Dickson, 

1995; Brumen, 2006). »Hkrati slušno in vidno razločevanje ter razčlenjevanje je za otroka lažje 

in produktivnejše.« (Brumen, 2006, str. 75) Začetno opismenjevanje v šolah torej temelji na 

stalni sistematični vidni in slušni zaznavi in s tem pozitivno vpliva na nadaljnji razvoj FZ 

(Chard in Dickson, 1995).  

Posodobljen učni načrt za pouk slovenščine v devetletni osnovni šoli (2018) v vseh treh 

vzgojno-izobraževalnih obdobjih temelji na komunikacijskem modelu opismenjevanja. V 

prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju je sprejemanje (poslušanje, branje) praviloma 

nadrejeno tvorjenju (govorjenju, pisanju), zato se največ časa namenja ravno poslušanju. 

Posebno pozornost se namenja tudi učenju branja in pisanja. Pri tem cilj ni le obvladovanje 

tekočega branja in pisanja, temveč razvita zmožnost sporazumevanja, razmišljanja, ustvarjanja, 

učenja in dosega višje ravni t. i. kritične pismenosti. Pomembno je postopno in sistematično 

uvajanje otrok v svet branja in pisanja, pri čemer mora učitelj na začetku in sproti pri vsakem 

učencu in učenki preveriti razvitost veščin, spretnosti in zmožnosti, potrebnih za branje in 

pisanje ter na podlagi tega za vsakega izdelati individualni načrt razvijanja zmožnosti branja in 

pisanja. Spretnosti FZ so omenjene zgolj pri sistematičnem razvijanju predopismenjevalnih 

zmožnosti, znotraj katerih je poleg vidnega razločevanja, grafomotorike, orientacije na telesu, 

v prostoru in na papirju, drže telesa in pisala, omenjeno tudi slušno razločevanje in 

razčlenjevanje. Potem ko otrok ustrezno razvije predopismenjevalne zmožnosti, se učitelj 

posveti sistematičnemu razvoju tehnike branja in pisanja ter enostavčnih povedi (najprej s 

tiskanimi črkami, nato s pisanimi), nato pa branju z razumevanjem, zmožnosti pisanja besedil, 

spodbujanju razumevanja pomena branja in pisanja v vsakdanjem življenju.  

2.3.3 Dejavniki nadgrajevanja zahtevnosti razvoja FZ 

 

Obstajajo številni predlogi dejavnosti za spodbujanje razvoja FZ. Pri uvajanju dejavnosti 

moramo upoštevati določena načela oz. dejavnike, ki vplivajo na zahtevnost glasovnega 

procesiranja jezika. Poleg razvojne progresivnosti (v smeri od večjih proti manjšim glasovnim 

enotam) je pomembno upoštevati, da otrok glasovno enoto prepozna veliko prej, kot je zmožen 

manipulirati z njo. Ravno zato je tako pri merjenju kot tudi pri spodbujanju spretnosti FZ 
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pomembno, da poleg manipuliranja z zlogi, začetki, konci besed in glasovi, vključujemo tudi 

naloge, ki merijo prepoznavanje teh glasovnih enot, še posebej pri majhnih otrocih (Ziegler in 

Goswamijeva, 2005, v Zorman, 2007). K lažji izvedbi prispeva tudi slikovni material ob nalogi 

ali kadar je otrokom podana možnost izbire; težje pa so tiste naloge, ki zahtevajo spominske 

sposobnosti ali verbalno tvorjenje (Phillips idr., 2008, v Čok in Brčaninovič, 2015).  

S. Barrus Smith, Simmons in Kameenui (1995, v Zorman, 2005) podrobneje opredeljujejo t. i. 

dejavnike nadgrajevanja zahtevnosti pri razvijanju FZ, ki so zbrani v spodnji tabeli.  

Tabela 1: Dejavniki nadgrajevanja zahtevnosti pri razvijanju FZ (Barrus Smith, Simmons in Kameenui, 

1995, v Zorman, 2005) 

PREPROSTO 

 
DEJAVNIK 

ZAHTEVNO 

  

Znane besede  

Otrok ni obremenjen s 

pomenom besede, pozoren je le 

na njeno glasovno sestavo.  
pomen besede 

Neznane ali redkeje 

uporabljene besede 

Otrok se ukvarja s pomenom 

besede, manjšo pozornost 

posveča glasovni sestavi 

besede.  

Krajše besede  

Dolžina besede ne obremenjuje 

spomina.  

dolžina besede 

Daljše besede  

Obremenitev spomina je večja.  

Besede, ki ne vsebujejo 

soglasniških sklopov  

V slovenščini so to besede, ki so 

sestavljene iz CVCV (C – 

glasovna zgradba 

besede 

Besede, ki vsebujejo 

soglasniške sklope in druge 

»težje besede«1 glede na njeno 

glasovno zgradbo 

                                                           
1 V slovenščini med »težje besede« uvrščamo besede, pri katerih stopnjujemo težavnost: 1. dvozložne besede z 

glasovno sestavo VCV (npr. Ana, ata); 2. enozložne besede CVC (npr. koš, sir), pri čemer se izogibamo besed, ki 

imajo med soglasnikoma polglasnik (npr. pes), ter besed, pri katerih kočni soglasnik izgovarjamo drugače, kot ga 

zapišemo (npr. riž – riš, led – let, bel – beu, ipd.); 3. dvozložne besede CVCVC (npr. volan, bazen), pri čemer se 

izogibamo besed, ki imajo v zadnjem zlogu polglasnik (npr. robec, veter), in besed, pri katerih končni soglasnik 

izgovarjamo drugače, kot ga pišemo (npr. golob – golop ipd); 4. trizložne besede brez soglasniških sklopov 

CVCVCV (npr. kamela), 5. besede s soglasniškim sklopom znotraj besede (npr. CVCCV ali VCCV, pri tem pa 

pazimo, da soglasniških sklopov ne izgovarjamo drugače, kot jih zapišemo) (Križaj Ortar, 2000, v Zorman, 2007). 
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soglasnik, V – samoglasnik, npr. 

žoga, teta, roka itn.).  

 

 

Rime  

Členjenje na zloge 

Členjenje na začetke, konce in 

poljubne enote  

velikost glasovne 

enote in raven 

glasovnega zavedanja 

Členjenje na posamezne 

glasove v besedi  

Začetni glasovi  

Končni glasovi 

mesto glasu v besedi 

ali glasovni verigi 

Sredinski glasovi  

Podaljšani glasovi oziroma 

glasovi, ki jih lahko izgovorimo 

podaljšano (npr. vokali, 

priporniki).  

 

 

  

razvoj govornega 

aparata in glasovne 

značilnosti 

procesiranih glasovnih 

enot 

Glasovi, ki jih ni mogoče 

podaljšati, zaradi česar jih je 

težje ločiti od drugih glasov v 

besedi ter z njimi manipulirati 

(zaporniki in sogl. sklopi).  

Glasovi, ki jih skladno z 

razvojem govornega aparata 

otroci zmorejo izgovarjati v 

poznejšem obdobju razvoja: /r/, 

/l/.  

 

2.3.4 Dejavnosti za spodbujanje razvoja FZ 

  

Jerman (2000) je na osnovi ugotovitev svoje raziskave predlagal naslednje dejavnosti za 

spodbujanje razvoja FZ, ki jih je umestil v posamezne starostne kategorije:  

– med 3. in 4. letom – urjenje rim v pesmicah, izštevankah in besednih igrah; razvijanje 

natančnega poslušanja in razločevanja glasov po moči; spodbujanje prostega 

pripovedovanja zgodbic in širjenje besednega zaklada; 

– med 4. in 5. letom – urjenje prepoznavanja začetnega in končnega glasu v besedi, 

razčlenjevanje besed na zloge, pri čemer si otrok lahko pomaga z žetoni ali s 

ploskanjem (en žeton oz. en »plosk« predstavlja en zlog); 

– med 5. in 6. letom – razvijanje glasovnega razčlenjevanja s pomočjo konkretnih 

pomagal (žetoni, kartončki ipd.);  

– med 6. in 7. letom – urjenje odstranjevanja glasu pri izgovorjavi besede z uporabo 

konkretnih pomagal. Sčasoma naj uporabo konkretnih pomagal nadomestijo naloge 

mentalnega dela z glasovi (ko je otrok zrel za prehod na stopnjo konkretno-logičnih 
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operacij). Pri tem avtor predlaga urjenje spretnosti sinteze s povezovanjem največ treh 

do štirih glasov v nesmiselne besede;  

– Po 7. letu – razvijanje mentalnega manipuliranja z glasovi v zahtevnejših besedah in 

brez pripomočkov (npr. poleg odstranjevanja glasov tudi nadomeščanje posameznih 

glasov in ugotavljanje pomena novonastale besede).  

 

L. Čok in A. Brčaninović (2015) v preglednici navajata konkretne primere nalog za razvijanje 

ali vrednotenje sposobnosti FZ pri čemer upoštevata razvojno progresivnost FZ in naloge 

stopnjujeta po zahtevnosti od najlažjih do najtežjih.  

Tabela 2: Primeri nalog za razvijanje ali vrednotenje sposobnosti FZ v slovenščini (Čok in Brčaninovič, 

2015) 

RAVEN FZ PRIMER 

Zavedanje dolžine besede (dolga 

– kratka) 

Otrok slušno primerja pare različno dolgih besed in 

pove, katera je daljša, npr. AVTO – PIKAPOLONICA.  

Prepoznavanje in tvorjenje rim Otrok poišče besedo na sliki, ki se rima na besedo 

ŽOGA – NOGA. Otrok tvori rimo na izgovorjeno 

besedo, npr. MAČKA – TAČKA. 

Členjenje povedi na besede  Otrok s pomočjo žetonov členi poved na besede. Za 

vsako besedo položi predse en žeton (npr. MAMA 

KUHA KOSILO.). 

Zlogovno zavedanje Otrok zloguje besedo s pomočjo ploskanja (npr. KO-

ŠA-RA). 

Zavedanje začetkov in koncev Otrok prepozna besedo, ki jo izgovorimo s podaljšanim 

začetkom (npr. MMMMMMIŠ – otrok pove, da je to 

beseda miš).  

Otrok tvori besede, ki se začnejo na MI-.  

Razločevane enakih 

prvih/zadnjih glasov 

Otroka vprašamo, ali se besedi začneta/končata na enak 

prvi/zadnji glas (npr. KAČA, KITARA; GOS, GORA). 

Otrok med podanimi sličicami poišče tiste, katerih 

besede se začnejo/končajo na določen glas.  

Prepoznavanje in tvorjenje 

aliteracij 

Otroku povemo tri besede zaporedoma in ga vprašamo, 

ali se začnejo na isti glas (npr. KATJA KUPUJE 

KORENJE.) 
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Otrok prepoznava aliteracije ob branju, npr. pesmi.  

Otrok sam tvori podobne povedi ali poljubno tri besede. 

Prepoznavanje prvega/zadnjega 

glasu v besedah  

Otrok nam pove, na kateri glas se začne/konča določena 

beseda. Pomaga si s sličicami.  

Otrok tvori besedo na podan glas.  

Razločevane glasov v besedah Otrok poišče sličico, katere beseda vsebuje npr. glas /S/ 

(lahko ga vsebuje na začetku, na koncu ali v sredini).  

Prepoznavanje mesta glasov v 

besedah 

S pomočjo sheme vlaka (ki ponazarja začetek, konec in 

sredino besede) otrok pokaže, kje sliši posamezen glas 

(npr. beseda KOS (/K/ /O/ /S/)). Vprašamo najprej po 

prvem, nato po zadnjem in na koncu po srednjem glasu. 

Prepoznavanje srednjega glasu S pomočjo sheme vlaka otroka vprašamo, kateri glas 

sliši na sredini besede (pokažemo na sredino vlaka).  

Tvorjenje besed na prvi/zadnji 

glas 

Otrok tvori besede na podan prvi/zadnji glas.  

Glaskovanje Otrok s pomočjo žetonov glaskuje besedo (npr. beseda 

BIK (/B/ /I/ /K/). Za vsak glas položi en žeton.  

Združevanje glasov v besedo Otroku glaskujemo besedo na eni od slik, npr. besedo 

RAK (/R/ /A/ /K/), otrok pa pokaže na sliko, katero 

besedo smo glaskovali.  

Brisanje glasov v besedi Otroku glaskujemo besedo TRAK s pomočjo žetonov in 

umaknemo prvi žeton, ki predstavlja glas /T/. Obenem 

otroka vprašamo, katera beseda nastane, če damo /T/ 

stran.  

Dodajanje glasov v besedi Otroku glaskujemo besedo KOS s pomočjo žetonov in 

dodamo na koncu še en žeton, ki predstavlja glas /T/. 

Obenem otroka vprašamo, katera beseda nastane, če 

besedi dodamo /T/.  

Menjava glasov v besedi Otroku glaskujemo besedo ROKA s pomočjo žetonov in 

na začetku zamenjamo žeton /R/ z žetonom, ki 

predstavlja glas /M/. Obenem otroka vprašamo, katera 

beseda nastane, če namesto glasu /R/ besedi dodamo 

glas /M/. ROKA – MOKA.  
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3 GLASBA IN FONOLOŠKO ZAVEDANJE 

Glasba omogoča, da otrok ob njenem poslušanju, izvajanju in ustvarjanju intelektualno raste, 

ob petju in poslušanju pridobiva besedni zaklad, ob ritmičnem gibanju in igranju na inštrument 

povečuje nadzor nad svojim telesom, raziskuje zvočno okolje okoli sebe ter spoznava tudi 

samega sebe in svojo osebnost kot del kulturne stvarnosti (Pesek, 1997).  

Ena izmed osnovnih sposobnosti, ki primarno povezuje glasbo in jezik, je poslušanje. Tako na 

področju glasbe kot tudi zgodnjega opismenjevanja je pomembno sistematično prizadevanje 

za razvoj sposobnosti poslušanja (Ajtnik, 2001). Slednje imajo še posebej ključno vlogo v 

razvoju spretnosti FZ. Kot pravi J. Fitzpatrick (1997, v Salčnik, 2015), je FZ pravzaprav 

sposobnost poslušanja znotraj besede. Otrok mora biti sposoben slišati glasove v izgovorjenih 

besedah, preden se začne učiti branja (Moats in Tolman, 2009, v Salčnik, 2015). Prav tako 

mora vse, kar otrok usvoji v glasbi, predhodno zazveneti v njegovih ušesih (Füller, 1974, v 

Sicherl - Kafol, 2001). V prvi vrsti tako fonološko zavedanje kot tudi glasbene dejavnosti 

temeljijo na orientaciji v zvočnem okolju (Božič, idr. 2007). Vzgoja poslušanja sodi k 

osnovnim nalogam glasbenega pouka in bi morala biti tudi naloga družinske, predšolske vzgoje 

in izobraževanja v vsej vertikali (Ajtnik, 2001).  

Danes je glasbena vzgoja zaradi množice akustičnih dražljajev (zvočno okolje, avdiovizualna 

sredstva) pogosto zapostavljena. Če je bilo včasih samoumevno, da otroci z veseljem pojejo, 

igrajo in ustvarjajo, danes to ni več tako (Denac, 2011). Vzrok zanemarjanju glasbenih 

dejavnosti je tudi v pomanjkljivem znanju, ozaveščenosti staršev in vzgojiteljic o pomenu 

glasbenih dejavnostih za celostni razvoj otrok. Tovrstnim dejavnostim ne pripisujejo tako 

pomembne vloge v primerjavi z ostalimi dejavnostmi, saj pogosto zmotno menijo, da je glasba 

namenjena zgolj uživanju.  

Doseči stopnjo analitičnega, zavestnega poslušanja je pomemben cilj vzgoje poslušanja na vseh 

področjih in ga ne smemo jemati kot nekaj samoumevnega (Ajtnik, 2001). Ravno zato je 

pomembno, da že od predšolske dobe naprej načrtujemo dejavnosti, ki razvijajo otrokov sluh 

in poslušanje na različnih ravneh. V nadaljevanju se osredotočamo na predstavitev glasbenih 

sposobnosti in dejavnosti, ki razvijajo poslušanje in druge sposobnosti ter s tem posredno 

vplivajo na razvoj nekaterih predbralnih spretnosti, še posebej na razvoj FZ. Pri tem kot 

sredstvo za spodbujanje razvoja FZ predstavljam metodološki sistem in dejavnosti, osnovane 

na pedagoških načelih glasbenega pedagoga Edgarja Willemsa. 
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3.1 Glasbene sposobnosti 

 

Sposobnosti so sestavni del posameznikove celotne osebnostne strukture. So posledica 

prirojenih psihofizičnih zasnov, ki jih lahko razvijamo le v procesu aktivne interakcije otroka 

in okolja, v procesu dejavnosti in njenega usmerjanja (stimulativno okolje). So dedno pogojene, 

kar pomeni, da se lahko s primernimi metodami toliko razvijejo, kot omogoča dedna masa. 

»Tudi glasbene sposobnosti se razvijejo na podlagi psihofizičnih zasnov in z dejavnostmi v 

stimulativnem okolju« (Pesek, 1997, str. 13). Na eni strani govorimo o splošnih sposobnostih, 

kot so na primer hitrost reakcij, načrtovanje, predvidevanje, posploševanje ipd., na drugi strani 

pa o posebnih sposobnostih, ki se individualno izražajo (npr. intelektualne, umetniške in 

socialne sposobnosti). Med posebne sposobnosti spadajo tudi glasbene sposobnosti (Pesek, 

1997).  

Strokovnjaki si niso enotni glede razlage struktur glasbenih sposobnosti. Nekateri menijo, da 

glasbena sposobnost ni samo ena, ampak so raznovrstne, delujejo pa povezovalno in vzajemno 

(Gardner, 1994, v Borota, 2013). Na drugi strani predstavniki unitaristične teorije (Révész, 

Mursell, Wing, Michel idr., v Pesek, 1997) trdijo, da muzikalnost predstavlja enotno, globalno 

lastnost, ki se je ne da analizirati. Kljub temu lahko domnevamo, da poleg bolj ali manj izražene 

splošne glasbene sposobnosti, ki jo nekateri označujejo kot muzikalnost, obstajajo še relativno 

med seboj odvisne posebne glasbene sposobnosti, kot so sposobnost za diferenciacijo tonskih 

višin, ritma, intenzitete tona, barve in tempa itn. (Pesek, 1997). Pojem muzikalnosti ima sicer 

več definicij. M. Vidor (1931, v Pesek 1997) trdi, da je muzikalnost dispozicija, ki se nanaša 

na psihofizične lastnosti posameznika in jo lahko najdemo in razvijamo pri vsakem človeku. 

Moog (1968) pa k temu dodaja, da je muzikalnost pri nekaterih ljudeh bolj, pri drugih pa manj 

razvita sposobnost za doživljanje glasbe.  

Po Gardnerju (1995, v Smolej Fritz, 1998) se glasbene sposobnosti izražajo preko različnih 

sestavin, kot so: višina, ritem, barva in čustveni vidiki. Glasbeno inteligentnost navaja kot 

enakovreden tip ostalim šestim inteligentnostim (jezikovna, logično-matematična, prostorska, 

telesno gibalna, medosebna, znotraj-osebna in naravoslovna).  

O. Denac (2002) pod glasbene sposobnosti, spretnosti in znanja uvršča:  razvoj posluhov 

(ritmični, melodični, harmonični), tehnike izvajanja (dihanje, dikcija, artikulacija), elemente 

interpretacije (dinamika, tempo, agogika) ter glasbene pojme in informacije. V začetnem 

obdobju otrok usvaja temeljne glasbene sposobnosti, kot sta ritmični in melodični posluh. 

Slednji uvrščamo pod elementarni glasbeni sposobnosti, ki se razvijata na osnovi prirojenih 
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dispozicij (Sloboda, 1985, v Borota, 2013). Postopno otrok razvija tudi glasbene sposobnosti 

višjega reda, kamor sodi harmonski posluh pa tudi sposobnost estetskega oblikovanja in 

vrednotenja (Sicherl - Kafol, 2001) 

 

Michel (1967, v Pesek, 1997) razlikuje pet skupin glasbenih sposobnosti, ki jih otrok razvija v 

glasbenih dejavnostih: 

– V prvo skupino uvršča tiste, ki se nanašajo na slušno analizo. Sem spadajo sposobnosti 

za razlikovanje kvalitete tona, to je tonske višine v širšem smislu ter sposobnosti za 

razlikovanje tonskega trajanja in intenzitete. Del slušne analize je tudi sposobnost 

analize glasbene celote, torej zaznave za melodične in harmonske komplekse ter 

zaznave za ritmično členjenje. Ravno te sposobnosti so ključne tudi pri analizi 

govorjenega jezika in njegovih enot (stavki, besede, zlogi, glasovi).  

– V drugo skupino uvršča kinestetične občutke in predstave, kamor spadata občutek za 

gibanje in predstavljanje. Tudi pevski aparat s svojimi organi (usta, jezik, nebo, grlo) 

in okončine trupa spadajo v to skupino.  

– Tretja skupina obsega spominske sposobnosti, kot so spomin za kvaliteto, intenziteto, 

dolžino tona, tonskih višin in tonskih kompleksov. Vse navedene spominske 

sposobnosti so določene z značajem glasbene dejavnosti. Avtor razlikuje glasbeni 

spomin za akustične, vizualne, motorične in emocionalne vsebine. 

– Četrto skupino sestavljajo motorične sposobnosti, kot so koordinacijske sposobnosti 

muskulature igralnega ali pevskega aparata ter moč in spretnost prstov in rok. 

Omogočajo prenos zvočne slike na instrument oziroma glas.  

– Velik vpliv na glasbene sposobnosti ima zadnja, peta skupina, to so duhovne 

sposobnosti (npr. fantazija, mišljenje). Sem spada sposobnost razumevanja, dojemanja  

glasbene vsebine in zgradbe kompozicije ter sposobnost doživljanje glasbenega poteka. 

Slednja vključuje zavestne intelektualne, emocionalne in volitivne procese. 

 

Po Bentleyju (1966, v Smolej Fritz, 2000) obstajajo tri bazične glasbene sposobnosti, ki so 

nepogrešljive pri ukvarjanju z glasbo. To so:  

– razlikovanje višine tonov,  

– pomnjenje melodije in 

– pomnjenje ritma. 
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Te sposobnosti je Bentley zajel tudi v svojem »Testu glasbenih sposobnosti«, ki ga je zasnoval 

na štirih predpostavkah: 

1. Najosnovnejša oblika je fraza, ki jo sestavlja skupina tonov znotraj ritmičnega okvirja.  

2. Melodije se ne da dojeti, v kolikor oseba ni sposobna ponoviti vseh slišanih tonov, 

ponavljanje pa temelji na dojemanju osnovnih značilnosti melodije, kot sta npr. višina 

in trajanje.  

3. Za petje in igranje na večino instrumentov je pomembna preciznejša diskriminacija 

višine od poltona.  

4. V melodiji akordi niso osnovni elementi, vendar je kljub temu pomembno, da se 

izvajalec zaveda različnih tonov v akordu, saj je s tem njegov doprinos k skupinskemu 

igranju adekvatnejši (Bentley, 1996, v Smolej Fritz, 2000) 

Bazične sposobnosti, kot so razlikovanje višine tonov, pomnjenje melodije in ritma, so 

zastopane skoraj v vseh testih merjenja glasbenih sposobnosti različnih avtorjev (Whistler - 

Thorpe, Kwalwasser, Seashore, Ortmann, Wing itn.). Avtorji si niso enotni glede tega, katera 

od navedenih bazičnih sposobnosti je primarna. Tako npr. nekateri zagovarjajo primarnost 

otrokovega gibanja, tj. odzivanja na ritem, drugi pa menijo, da so primarne otrokove reakcije 

na melodične elemente  

(Sicherl - Kafol, 1999). Ne glede na to, iz katerega teoretičnega izhodišča izhajajo, so enotnega 

mnenja, da so vse zgoraj naštete temeljne sposobnosti, ki so nujne pri kakršnem koli glasbenem 

udejstvovanju – niso pa edine (Smolej Fritz, 2000). 

 

3.1.1 Razvoj glasbenih sposobnosti 

»Razvoj glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj je dolgotrajen proces, kjer otrok v procesu 

učenja doživljajsko in miselno predeluje glasbene izkušnje in se glasbeno razvija. Dosežki pri 

glasbenih dejavnostih nas opozarjajo, na kateri razvojni stopnji se nahaja otrok pri posamezni 

glasbeni dejavnosti, kaj je že usvojil, kje ima težave in katere procese je še treba razvijati, da 

bomo dosegli želene cilje.« (Denac, 2002, str. 59) Razvoj glasbenih sposobnosti je rezultat 

glasbenih dejavnosti, med katere uvrščamo dejavnosti glasbenega izvajanja, poslušanja in 

ustvarjanja (Denac, 2002). 

Cilj razvoja glasbenih sposobnosti je razviti funkcionalno glasbeno pismenost. Biti glasbeno 

pismen ne pomeni zgolj znati brati in pisati glasbeno notacijo (notni zapis). Tako kot jezikovna 

tudi glasbena pismenost zajema vse štiri sporazumevalne spretnosti. Gordon (1984, v Pesek, 

1997) govori o štirih vrstah glasbenega besednjaka: poslušalski, govorni (petje in gibanje), 
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bralni in pisni. Najpomembnejši je poslušalski, saj ga najprej razvijamo in predstavlja temelj 

za razvoj vseh ostalih spretnosti. Funkcionalna glasbena pismenost predstavlja vzpostavitev 

povratne povezave med notranjim poslušanjem in zapisom glasbene vsebine (Zadnik, 2013). 

To v praksi pomeni, da je posameznik na podlagi zapisanega notnega gradiva (partiture) 

sposoben slišati pripadajoče zvoke (tone) in na podlagi slišanih zvokov zapisati pripadajoče 

notno gradivo (Kodály, 1983, v Pesek, 1997). Do tega pridemo postopoma, s sistematičnim 

urjenjem glasbenih sposobnosti v okviru glasbenih dejavnosti.  

Strokovnjaki (Gardner, 1995, v Lešnik, 2011; Piaget, 1970, v Lešnik, 2011; Oblak, 2003, v 

Lešnik, 2011) so si enotnega mnenja, da razvoj glasbenega opismenjevanja prehaja od 

konkretnih aktivnosti k simboličnim oblikam. Pri tem ima pomembno vlogo likovni zapis in 

predstave, ki sčasoma omogočijo izgradnjo zvočnih predstav in kasnejše ustrezne avdiacije 

(Lešnik, 2011). Razvoju glasbenih sposobnosti v smeri od konkretnega k simboličnemu oz. 

abstraktnemu sledi tudi metodološki sistem Edgarja Willemsa, ki v središče glasbene vzgoje 

postavlja razvoj otrokovega posluha.  

Povezave med razvojem glasbenih in govorno-jezikovnih sposobnosti 

Tako kot je otrokov splošni razvoj odvisen od dednosti, okolja in lastne aktivnosti, to velja tudi 

za razvoj glasbenih sposobnosti. Otrok podeduje biološke zmožnosti prepoznavanja in 

reprodukcije zvoka in njegovih kombinacij (Starc in Markočić, 2004, v Božič idr., 2007). To 

so njegove prirojene glasbene dispozicije oz. zasnove. Otrokova aktivnost predstavlja 

predpogoj, da se dispozicije razvijejo v sposobnosti. Ključen vpliv na razvoj glasbenih 

sposobnosti ima prav tako spodbujajoče okolje (Denac, 2002). Gordon (1997) je prišel do 

spoznanja, da so glasbene sposobnosti rezultat prirojenega potenciala ter neformalnega in 

formalnega okolja oz. njegovih vplivov. Vsak otrok ima prirojen določen potencial za razvoj 

glasbenih sposobnosti, ki pa se brez spodbudnega okolja ne razvija ali celo zamre. Vzrok temu 

je dejstvo, da vpliv okolja na razvoj glasbenih sposobnosti po 9. letu močno upade, saj se 

glasbene sposobnosti do približno tega leta stabilizirajo. Zgodnje glasbene izkušnje, ki jih 

otroci pridobijo doma, v vrtcu ali širšem socialnem okolju (glasbena šola), pomembno vplivajo 

na razvoj njihovega glasbenega potenciala. Tako kot govorimo o občutljivem obdobju v 

razvoju govorno-jezikovnih sposobnosti otroka, govorimo tudi o občutljivem obdobju za 

razvoj glasbenih sposobnosti. Kritično obdobje za razvoj občutljivosti za glasbo traja od rojstva 

do drugega leta starosti, krivulja potenciala razvoja glasbenih sposobnosti pa doseže vrh med 

petim in šestim letom. V tem obdobju na krivuljo potenciala vpliva količina in kakovost glasbe, 
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ki ji je otrok izpostavljen (Starc in Markočić, 2004, v Božič idr., 2007). Dejstvo pa je, da čim 

zgodnejše je glasbeno učenje, tem večji so učinki na razvoj možganov (Sicherl - Kafol, 2001).  

 

Razvoj glasbenih sposobnosti se tako kot razvoj govorno-jezikovnih sposobnosti začne že zelo 

zgodaj, pravzaprav že v prenatalnem obdobju, ko se fetus s pomočjo poslušanja začne odzivati 

na prve zvočne dražljaje v maternici. Tudi kasneje – še pred formalnim učenjem jezika ali 

glasbe – so pomembne vse izkušnje in spodbude, ki jih otrok pridobiva v domačem okolju na 

obeh področjih. Otrok se prvotno uči govoriti ali peti s poslušanjem in posnemanjem, zato je 

pomembno, da govor in petje tudi pogosto sliši. Najraje posluša govor in pesmi tistih, ki jih 

pozna in na katere je čustveno navezan – to so običajno starši, ki otroku predstavljajo vzor, 

kasneje pa so to lahko tudi njegovi vrstniki. V glasbeno spodbudnem okolju in ob odraslih, ki 

so senzibilni za zvočno okolje in komunikacijo, otrok hitro razvija sposobnost osredotočenja 

pozornosti na zvoke oz. glasbo ter razvija sposobnosti poslušanja (Borota, 2013).  

Razvoj govorno-jezikovnih in glasbenih sposobnosti se torej prepleta že v najbolj zgodnjem 

obdobju otrokovega razvoja, saj ju združuje skupen element – to je zvok. Kot pravi Patel 

(2005), sta glasba in jezik dva organizirana sistema zvokov, ki ju ljudje uporabljamo. Oba 

sistema uporabljata elemente, kot so ritem, melodija in določena pravila, ki določajo zaporedja. 

Jezikovna prozodija je pravzaprav tista, ki zajema melodijo, poudarke in ritem govora – torej 

vse te elemente, ki so prisotni tudi v glasbi. Jezikovno prozodijo se zato pogosto označuje kot 

glasbeni aspekt govora (Berložnik, 2016). Otrok najprej razume govor s pomočjo ritmično-

melodične strukture, šele kasneje pa začne dojemati besedo preko sestave glasov (Jerman, 

2000). Glasba in govor vsebujeta variacije v ritmu, tempu, razponu oziroma obsegu, višini, 

barvi glasu in poudarkih ter sta pomembna pri posredovanju čustev in sintaktičnih struktur 

(Berložnik, 2016). Ob koncu prvega leta dojenček uporablja neverbalne prozodične vzorce 

govora,  uporablja glasovne modulacije, ki vsebujejo različne kontraste, kot so visoko-nizko, 

tiho-glasno in počasno-hitro glasovno žlobudranje, kar pa hkrati tudi predstavlja glasbene 

elemente najzgodnejših melodij. Otrok ima tako prirojene sposobnosti za ustvarjanje pesmi 

(Zoller, 1991, v Rupnik, 2011).  

Ugotovili smo že, da je vloga poslušanja zvokov zelo pomembna na področju otrokovega 

zgodnjega govorno-jezikovnega in glasbenega razvoja. Zvok pa sam po sebi še ni glasba ali 

jezik. Zvok to šele postane, ko ga prevajamo v mislih in mu pripišemo določen pomen (stopnja 

analitičnega, zavestnega poslušanja). To nam, kot pravi Gordon (1997), omogoča proces t. i. 

avdiacije (angl. audiation). Pojem definira kot proces poslušanja in razumevanja glasbe, kadar 
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ta pravzaprav ni zares prisotna. Avdiacija je glasbi to, kar misel predstavlja govoru. Meni, da 

si glasba in jezik delita ta proces notranje slušne predstave, v smislu skupnega procesiranja in 

pripisovanja pomena različnim zvokom (govornim ali glasbenim). Proces avdiacije je odvisen 

od stopnje glasbenih sposobnosti, obsega znanja in izkušenj, ki jih posameznik pridobiva 

tekom odraščanja.  

Skupna lastnost jezikovnega in glasbenega razvoja je tudi v tem, da gre pri razvoju obeh za 

dolgotrajen proces in ne enkraten produkt. Tako kot poteka govorno-jezikovni razvoj po 

določenih zakonitostih, tako tudi v razvoju glasbenih sposobnosti nekatere kognitivne 

zmožnosti ohranjajo vrstni red razvoja. Kljub temu bi bilo nesmiselno razvoj glasbenih 

sposobnosti vpeti v določene ozke stopenjske okvire, ki s starostnimi omejitvami določajo 

zakonitosti na posamezni stopnji razvoja. Obstajajo namreč velike medosebne in medkulturne 

razlike, pogojene z različnimi dejavniki, ki se pojavljajo v razvoju glasbenih sposobnosti 

(Božič idr., 2007).  

 

Prepletanje razvoja glasbe in jezika prinaša določene skupne značilnosti, zaradi katerih lahko 

s pomočjo enega povratno vplivamo na drugo področje (glasbene sposobnosti vplivajo na raven 

jezikovnih sposobnosti in obratno). Pomembne so raziskave, ki so dokazale da lahko dosežena 

vedenja z glasbenimi dejavnostmi (npr. boljša pozornost, samostojnost pri reševanju nalog, 

motiviranost) prenesemo tudi na druga področja otrokovega razvoja (Denac, 2012). Tovrstni 

transferni učinki so mogoči zaradi kompleksnega in dinamičnega mrežnega delovanja 

možganov (Sicherl - Kafol, 2001). Moč zvoka je tista, s pomočjo katerega lahko povečamo 

število nevronskih povezav v možganih in s tem spodbudimo različne sposobnosti, tudi 

jezikovne.  

V nadaljevanju predstavljam, kakšen je vpliv razvoja glasbenih sposobnosti na specifično 

jezikovno veščino porajajoče se pismenosti, tj. fonološko zavedanje.  

 

3.1.2 Vpliv glasbenih sposobnosti na fonološko zavedanje 

 

A. A. Brčaninovič (2012) je zbrala ugotovitve različnih raziskav o vplivu glasbenih 

sposobnosti na jezikovni razvoj otrok in povzela tri ključne komponente, ki pripomorejo tako 

k razvoju glasbenih kot tudi jezikovnih zmožnosti. To so: slušna zaznava, fonološki spomin in 

metakognitivne sposobnosti, kar je potrdil tudi Bolduc (2009) v svoji raziskavi. 

Metakognitivna sposobnost, ki predstavlja enega najpomembnejših napovedovalcev bralne 

uspešnosti otrok, je FZ.  
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Mnoge raziskovalce je še posebej zanimal pomen glasbenih sposobnosti pri razvijanju FZ 

(Lamb in Gregory, 1993; Douglas in Willatts, 1994). Lamb in Gregory (1993) sta izvedla 

študijo o povezavi med branjem in glasbenimi sposobnostmi ter sposobnostmi FZ pri petletnih 

otrocih. Otroci, ki so dosegali visoke rezultate na testih prepoznavanja višine tonov, so imeli 

najboljše rezultate tudi na testih FZ in branja. Sposobnost razlikovanja tonske višine sta na 

podlagi rezultatov označila kot boljši prediktor uspešnega branja v primerjavi s sposobnostjo 

razlikovanja zvočne barve. S. Douglas in Willatts (1994) sta z otroki izvajala teste razlikovanja 

višine tonov, ritmičnih vzorcev ter teste branja in črkovanja. Prišla sta do spoznanja, da 

sposobnosti ritmičnega razlikovanja bolje napovedujejo branje in črkovanje v primerjavi s 

sposobnostjo razlikovanja tonske višine.  

Pri nas je N. Zrimšek s svojo raziskavo (2002) dokazala povezavo glasbenih sposobnosti s FZ. 

Ugotovila je, da so glasbene sposobnosti najvišje povezane s slušnim razločevanjem in 

razčlenjevanjem. Razvitost pomnjenja in dobre slušne analize je osnova za uspešno 

razlikovanje višin tonov in ritmičnih vzorcev kot tudi za glasovno analizo besed. Melodični 

posluh (natančno zaznavanje razlike v višinah tonov) je imel največjo korelacijo (r = 0,319; 2P 

= 0.000) z glaskovanjem ter splošnim glasovnim zavedanjem (r = 0,324; 2P = 0,000). Ritmični 

posluh je imel še močnejše povezave z glasovnim zavedanjem v primerjavi z melodičnimi 

posluhom. Najmočneje se je ritmični posluh povezoval z zaznavanjem zadnjega glasu (r = 

0,403; 2P = 0,000), glasovnim razčlenjevanjem oz. glaskovanjem (r = 0,400; 2P = 0,000) in 

splošnim glasovnim zavedanjem (r = 0,435; 2P = 0,000). Največjo diskriminativno moč pa je 

imelo analitično poslušanje glasbenih motivov oz. pozorno poslušanje. Avtorica je potrdila 

močno povezavo med poslušanjem v glasbi in razločujočim ter razčlenjujočim poslušanjem pri 

jeziku. Tovrstna povezava je bila pričakovana, saj poslušanje ne glede na področje opazovanja 

(glasba ali jezik) predstavlja sposobnost, za katero veljajo enake zakonitosti. 

Hansen, Bernstorf in Stuber (2004, v Skubic, 2017) so ugotovili, da obstajajo vzporednice med 

razvijanjem glasbenih ter (pred)bralnih in (pred)pisalnih spretnosti. Fonološko zavedanje 

(občutljivost za glasovne enote: tvorjenje in prepoznavanje rime, zlogov, začetnih in končnih 

glasov itn.) avtorji vzporejajo s prvinami glasbenega zvoka (prepoznavanje ponavljajočih in 

oponašajočih glasovnih vzorcev, sekvenc, stilskih nians itn.), fonemično zavedanje 

(prepoznavanje najmanjših glasovnih enot v pisanih simbolih, npr. posameznih črk) pa s 

poudarjanjem najmanjših enot glasbenega zvoka v glasbenem zapisu. Tekočnost kot zmožnost 

izraziti idejo jasno, govorno ali pisno vzporedno primerjajo z zmožnostjo »gladkega« izvajanja 

glasbe.  
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Povezanost glasbenih sposobnosti in FZ pri otrocih so preverjali tudi A. Božič, K. Habe in 

Jerman (2007). Med drugim so ugotovili povezanost melodičnega posluha in sposobnosti 

prepoznavanja glasov jezika ter povezanost ritmičnega posluha s sposobnostjo povezovanja oz. 

združevanja glasov. A. Božič na podlagi ugotovitev raziskave (2005) pojasnjuje, da gre pri 

prepoznavanju glasov za analizo zaporedij, tudi barve in trajanja zvokov, kar otroku omogoča, 

da razloči posamezne glasove in jim določi mesto v besedi. Pri razločevanju tonov v glasbi gre 

za uporabo istih sposobnosti. Posledično lahko z eno sposobnostjo vplivamo na drugo. Ritem 

vpliva predvsem na časovno in prostorsko predstavo. Pravilno zaznavanje ritma zahteva dobro 

razvite sposobnosti časovnega in prostorskega zaporedja, kar otroku pomaga pri združevanju 

posameznih enot v celoto (npr. zlogov v besedo). Pravzaprav je ritem osnova za govor, podlaga 

za pomnjenje besedila in priprava na opismenjevanje. Pri branju in pisanju je pomembno, da 

otrok zazna tako celoto kot tudi posamezne dele in da zna razlikovati podrobnosti med seboj 

(Lesjak Skrt, 2008).  

3.2 Glasbene dejavnosti  

Ločimo tri vzgojno-izobraževalna področja glasbene vzgoje: poslušanje, izvajanje (petje 

pesmi, igranje glasbil) in ustvarjanje glasbe (ustvarjanje v glasbi in ustvarjanje ob glasbi). To 

so temeljne glasbene dejavnosti, ob katerih otrok pridobiva različne glasbene izkušnje in 

razvija glasbene sposobnosti in spretnosti, na temelju katerih razvija glasbeno mišljenje. 

Glasbeno védenje oz. znanje je rezultat procesov ozaveščanja tovrstnih glasbenih izkušenj 

(Sicherl - Kafol, 2001). Osnovne glasbene dejavnosti so:  

 

– Dejavnost poslušanja ali recepcija je samostojna glasbena dejavnost in je hkrati 

aktivnost, ki je sestavni del vseh ostalih glasbenih dejavnosti (Borota, 2013). Zajema 

spodbujanje različnih ravni poslušanja, predvsem sposobnosti analitičnega in 

doživljajskega poslušanja (Sicherl - Kafol, 2001). Še posebej pri mlajših otrocih je v 

ospredju doživljajsko poslušanje, namen katerega je, da glasba otroka nagovori in 

spodbudi, da svoja razpoloženja ozavešča in prepoznava, doživetja pa izrazi. Hkrati se 

na doživljajski ravni pridružuje tudi doživljajsko analitično poslušanje, s katerim 

pozornost že usmerjamo na nekaj v glasbi (Borota, 2013). Pri doživljajsko analitičnem 

poslušanju otrok zaznava glasbene prvine, kot so: tiho-glasno, visoko-nizko, hitro-

počasi, posluša barve različnih instrumentov – vse to so prvine oz. kontrasti, ki jih 

najdemo tudi v govoru (Grögl, 2002, v Rupnik, 2011). »Cilj poslušanja je prebujanje 

zvočne zaznave z namenom odkrivanja in vrednotenja glasbenih izraznih in oblikovnih 
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elementov.« (Sicherl - Kafol, 2001, str. 93) Poleg doživljanja glasbe in spoznavanja 

glasbenih elementov in del je poslušanje glasbe pomembno tudi za razvoj slušne 

zaznave in pozornosti na zvok (Borota, 2013).  

– Glasbeno izvajanje ali reprodukcija zajema igranje na glasbila, ritmično izreko in petje, 

pri čemer petje predstavlja elementarno glasbeno dejavnost. Petje razvija temeljni 

glasbeni sposobnosti – ritmični in melodični posluh. Otroci pri petju razvijajo ritmično 

in intonančno natančnost reprodukcije in sposobnost doživete interpretacije pesmi, 

vključuje pa tudi razvoj nekaterih elementov kot so artikulacija, dikcija, fraziranje z 

dinamiko in agogiko. Poleg tega petje pomaga pri razvoju slušne percepcije, imitacije 

zvokov, pasivnega in aktivnega besednjaka, spodbuja spomin, priklic in obnavljanje, 

učenje besed. Kadar gre za skupinsko petje so vključene kognitivne in senzomotorične 

sposobnosti, sposobnosti slušnega zavedanja in socializacijske sposobnosti z občutkom 

pripadnosti in čutom za skupni napor pri izvajanju (Rupnik, 2011).  

Igranje na inštrumente spodbuja razvoj glasbenih sposobnosti, motorike, koordinacije 

in izvajalske spretnosti ter odkrivanje temeljnih glasbenih konceptov, kot so višina, 

trajanje, dinamika, tempo, zvočna barva, ponavljanje, kontrasti itn. Tako petje kot tudi 

inštrumentalna igra poglabljata doživljanje, zavedanje in estetsko izvedbo glasbenih 

vsebin ter sta tesno povezana z naslednjo glasbeno dejavnostjo – ustvarjanjem (Sicherl 

- Kafol, 2001).  

– Ustvarjanje ali produkcija vključuje »pevske in inštrumentalne izmišljarije, 

poustvarjalne interpretacije pevskih in inštrumentalnih vsebin ter likovno, besedno in 

gibalno izražanje glasbenih doživetij in zaznav« (Sicherl - Kafol, 2001, str. 94). V teh 

dejavnostih otrok izraža lastno doživljanje, (pre)oblikuje zvočno gradivo ter razvija 

glasbeno mišljenje in ustvarjalen odnos do glasbe. Ustvarjanje je nepogrešljivo zlasti 

na začetni stopnji uvajanja otrok v glasbene vsebine. S pozitivnimi odzivi na otrokovo 

ustvarjalnost to ohranjamo in razvijamo (Sicherl - Kafol, 2001).  

 

Kot že omenjeno, z osnovnimi glasbenimi dejavnostmi izvajanja, ustvarjanja in poslušanja 

otrok razvija proces t. i. notranjega poslušanja ali po Gordonu (1997) proces »avdiacije«, ki je 

ključni element v razvoju glasbene pismenosti posameznika.   

3.2.1 Spodbujanje razvoja FZ s pomočjo glasbenih dejavnosti 

Pozitivne učinke glasbe so poznali že v preteklosti, dr. Alfred Tomatis pa je s svojimi 

raziskavami prvi dokazal pozitivni vpliv glasbe na različne funkcije človeškega delovanja. V 
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raziskavah je preučeval vpliv Mozartove glasbe in materinega glasu. Dokazal je, da poslušanje 

slednjih izboljša predvsem slušne in govorne sposobnosti, čustveno stabilnost in miselno 

prožnost (Campbell, 2004). Glasba predstavlja učinkovito sredstvo spodbujanja razvoja 

otrokovih sposobnosti zaradi svoje integrativne razsežnosti, saj poleg glasbenega razvoja 

spodbuja napredovanje na celostnem (afektivno-socialnem, psihomotoričnem in kognitivnem) 

področju razvoja (Sicherl - Kafol, 2001). »Gosta mreža glasbenih predstav vključuje leve in 

desne možganske polovice, kar omogoča celostno učenje.« (Sicherl - Kafol, 2001, str. 65) 

Glasbena vzgoja ob razvoju glasbenih sposobnosti spodbuja tako estetski, moralni, telesni kot 

tudi intelektualni razvoj otrokove osebnosti (Denac, 2011).  

Da ima glasbena vzgoja številne pozitivne vplive na razvoj otrok, je že znano dejstvo. Postavi 

se vprašanje, zakaj uporabiti glasbene dejavnosti za spodbujanje FZ, če bi namesto njih lahko 

uporabili neposredni trening FZ preko zgolj tovrstnih aktivnosti. Različne raziskave 

(Catwright,  2008, v Salčnik, 2015; Povše, 2016; Bradley in Bryant, 1983, v Jurišić, 2001; Ball 

in Blanchman, 1988, v Jurišić, 2001; Bus in Ijzendoorn, v Jurišić, 2001) potrjujejo, da z 

neposrednim treningom FZ pozitivno vplivamo na izboljšanje FZ tako pri učencih s težavami 

na področju FZ kot tudi pri otrocih brez tovrstnih težav. V slovenščini obstaja tudi že kar nekaj 

zanimivih knjig, priročnikov in diplomskih ter magistrskih del z zbranim didaktičnim 

materialom, osredotočenih na spodbujanje posameznih ravni FZ, ki jih lahko uporabljajo 

vzgojiteljice ali starši (npr. Tereza Žerdin: Motnje v razvoju jezika, branja in pisanja; Sonja 

Pečjak: Ali slišiš – ali vidiš?; zbrano gradivo v magistrskem delu Anite Brčaninovič: Razvijanje 

fonološkega zavedanja pri otrocih pred vstopom v šolo (2012), diplomsko delo Tamare Udovč: 

Pismenost v vrtcu (2012) idr.). Zakaj torej uporabiti ravno glasbene dejavnosti za spodbujanje 

razvoja FZ?  

Seveda je pomembno in tudi potrebno, da se pri otrocih posebej osredotočimo na spodbujanje 

posameznih ravni FZ, vendar se pri tem ne smemo oddaljiti od igre. To velja predvsem za 

predšolsko obdobje, ko morajo učne situacije temeljiti na igri in otrokovih avtentičnih 

izkušnjah. Razvijanje spretnosti FZ lahko za otroka hitro predstavlja naporno in dolgočasno 

vajo. Lahko se zgodi, da ga vztrajnost urjenja in ponavljanja odvrne od dela in posledično tudi 

od njegovega zanimanja za glasove, črke in branje (Čok in Brčaninović, 2015). Eden izmed 

načinov, ki na igriv, socialen in poučen način spodbudi razvoj FZ so glasbene dejavnosti.   

V prid uporabe glasbenih dejavnosti za spodbujanje razvoja FZ govorijo tudi rezultati raziskav, 

ki so preučevale vpliv izvajanja (intenzivnega) glasbenega programa na razvoj spretnosti FZ 



49 
 

pri predšolskih otrocih (Gromko, 2005; Bolduc, 2009; Degé in Schwarzer, 2011; Herrera, 

Lorenzo, Defior, Fernandez - Smith, Costa - Giomi, 2011).  

E. Gromko (2005) je ugotovila, da glasbene dejavnosti pri pet- in šestletnih otrocih spodbujajo 

razvoj sposobnosti slušnega zaznavanja, ki pa direktno vplivajo na zmožnost razčlenjevanja 

besed na glasove. Tudi Bolduc (2009) je izvedel podoben program s petletniki in ugotovil, da 

intenzivno izvajanje glasbenega programa (npr. petje, improvizacija, slikovni zapisi glasbe) 

vpliva na FZ, predvsem na prepoznavanje zlogov, glasov in rim.  

F. Degé in Schwarzer (2011) sta s predšolskimi otroki izvajala tako glasbeni program kot tudi 

trening FZ in primerjala učinke obeh programov. Merjenje rezultatov se je izvedlo na začetku 

in ob koncu izvajanja programa. Obe skupini sta pomembno napredovali v spretnostih FZ, še 

posebej na področju zaznave večjih fonoloških enot (npr. rime, spretnosti razčlenjevanja in 

združevanja), medtem ko v kontrolni skupini do tovrstnega napredka ni prišlo. Z rezultati njune 

študije sta potrdila, da si glasba in jezik delita določene mehanizme slušne zaznave zvočnih 

kategorij. Prav tako izvajanje glasbenega programa prikazujejo kot dragoceno pripravo na 

učenje branja in pisanja. Avtorja zato menita, da se glasbeni program lahko uporablja kot 

alternativni pristop za razvoj FZ ali kot pristop, ki dopolnjuje že obstoječ trening FZ. 

Pomembno je torej vključevanje obeh programov. Če želimo ta dva pristopa združiti, pa je 

potrebno narediti podrobno analizo specifičnih glasbenih veščin, ki prispevajo k razvoju FZ in 

to upoštevati pri izvedbi kombiniranega programa. Tudi N. Zrimšek (2003) se strinja, da je 

smiselno nekatere vsebine povezovati, pri čemer predlaga kombiniranje pouka jezika s poukom 

glasbene vzgoje. Sposobnosti namreč niso ločene dejavnosti tako kot predmeti v šoli, ampak 

se pogosto prepletajo in dopolnjujejo na posameznih področjih. S svojo raziskavo je takšen 

preplet sposobnosti dokazala na področju glasbenih sposobnosti in FZ.  

V eni izmed raziskav (Herrera, Lorenzo, Defior, Fernandez - Smith, Costa - Giomi, 2011) se 

je trening FZ z glasbenimi dejavnostmi izkazal za celo bolj učinkovitega od običajnega treninga 

FZ predvsem v zgodnjem otroštvu, s posebnim poudarkom na petju pesmi kot naravnem načinu 

spodbujanja FZ. Pesem predstavlja sintezo razvoja različnih glasbenih elementov (ritma, 

melodije, harmonije) in besedilnega sporočila ter je kot taka otrokom zelo zanimiva. Masaru 

Ibuka v svoji knjigi navaja podatek, da so otroški možgani v stanju brez napora sposobni držati 

v spominu od 100 do 200 kratkih pesmic. Otrok se jih uči spontano, brez naprezanja, ker občuti 

zadovoljstvo ob samem procesu izvajanja in ponavljanja (Posohkova, 2008). Petje pesmi je 

pogosto tisto, ki vpliva na otrokovo sposobnost prepoznavanja, oblikovanja rim in aliteracij 
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(običajno prva stopnja pri razvoju FZ) in vpliva na  večji in bolj raznovrsten otrokov besednjak, 

kar pa posredno spodbuja tudi razvoj fonemičnega zavedanja (Brumen, 2006). 

Raziskovalci Anavri, Trainor, Woodside in Levy (2002) ter Flaugnacco idr. (2015) so 

ugotovili, da imajo glasbene dejavnosti pozitiven učinek na razvoj FZ tudi, ko imajo 

posamezniki jezikovne primanjkljaje. Pri nas je M. Rupnik (2011) je pripravila izbor glasbenih 

aktivnosti, vaj, ki pri posamezni govorno-jezikovni komunikacijski motnji pripomorejo k 

zmanjševanju slednjih. V terapiji disleksije je ugotovila, da so najprimernejše ritmične 

aktivnosti in poslušanje glasbe.  

A. Berložnik (2016) je na podlagi povezav med elementi govora in jezika ter glasbe oblikovala 

predlog programa (vaje) za spodbujanje FZ in verbalnega spomina s pomočjo glasbenih 

dejavnosti in tega preizkusila na skupini sedmih učencev prvega razreda osnovne šole.  

Ugotovila je, da se lahko vse glasbene elemente vključi v proces učenja FZ in razvijanja 

verbalnega spomina ter da posameznih elementov ne moremo med seboj preprosto ločevati, 

saj se kot pri jeziku tudi v glasbi med seboj prelivajo in dopolnjujejo.  

M. Obolnar Hrnjičić (2017) je oblikovala trimesečni program glasbenih dejavnosti za 

spodbujanje razvoja FZ, v katerega je bil vključen en učenec z disleksijo (študija primera). 

Glasbene dejavnosti so temeljile na spodbujanju ritmičnega in melodičnega posluha. Rezultati 

končnega merjenja so pokazali učencev napredek na področju odstranjevanja glasu v besedi, 

odstranjevanju (prvega) zloga v besedi, slušnem razčlenjevanju (končni glas), slušnem 

razčlenjevanju (glaskovanje) in slušni sintezi. Na področju bralnih sposobnosti pa je otrok 

deloma napredoval v hitrosti branja, natančnosti branja in bralnem razumevanju, predvsem pa 

je izboljšal hitrost glasnega in tihega branja. Vzrok temu pripisuje predvsem spodbujanju 

spretnosti slušnega glasbenega zaznavanja in slušnega časovnega procesiranja, ki zajemata 

kognitivno manipulacijo z zvočno-akustičnimi informacijami.  

V raziskavi na Madžarskem (Chomsky, 1974, v Denac, 2002) so otroke poučevali po 

Kodályjevi metodi in prišli do pomembnih spoznanj na področju vidnega in slušnega 

zaznavanja, ki so se pri otrocih z izvajanjem metode izboljšala. Tako vidno kot tudi slušno 

zaznavanje sta pomembna zaznavna procesa, potrebna za učinkovito dekodiranje pri branju. 

Metodološki sistem Zoltána Kodályja poudarja gibanje in petje, pri čemer pesmi črpa iz lastne 

ljudske glasbene dediščine in različnih glasb sveta. Cilj programa je optimalni razvoj glasbeno 

pismene osebnosti, in to skozi aktivno sodelovanje otrok v vzgojno-izobraževalnem procesu. 

E. Ladics (1999, v Sicherl - Kafol, 2001) na podlagi njegove metode ugotavlja: »... če bi si 
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ogledali kakšno uro glasbe v osnovni šoli, bi videli, da malo več glasbe zelo osreči človeka. Ti 

otroci bolje računajo, ker zanje števila niso abstraktni pojmi, ampak jih v telesu čutijo z ritmom. 

Prej berejo tekoče, kajti v povedih čutijo povezano glasbeno obliko. Lepše in točneje pišejo, 

ker notni zapisi navajajo na pazljivost, kajti v njem že en spodrsljaj ali pika pomeni ta drug 

glas. Tudi pravopis usvojijo prej, razvija se tudi grafični čut« (Ladics, 1999, v Sicherl - Kafol, 

2001, str. 64). Kodály glasbeni jezik primerja z govornim jezikom in meni, da se obeh jezikov 

lahko naučimo enako dobro, če so le glasbene izkušnje pravilno in sistematično organizirane 

(Pesek, 1997).  

Pri nas še ni bilo izvedene raziskave, ki bi preučevala vpliv določenega glasbenega 

metodološkega sistema na razvoj FZ. Voditi glasbeni razvoj, ki posnema napredovanje v 

maternem jeziku, je eno izmed načel metodološkega sistema po Edgarju Willemsu. Slednji 

predstavlja izhodišče empiričnega dela mojega magistrskega dela, zato ga v nadaljevanju 

podrobneje predstavljam. Poleg osnov filozofije, psihologije, značilnosti pedagoške prakse in 

ciljev tega metodološkega pristopa, predstavljam tudi nekatere glasbene dejavnosti, ki jih 

izvajamo z otroki v programu glasbenega uvajanja po Edgarju Willemsu. Tovrstne dejavnosti 

smo uporabili tudi v empiričnem delu, kjer se je eksperimentalna skupina v obdobju šest 

mesecev enkrat tedensko udeleževala glasbenih uric.   

3.2.2 Metodološki sistem Edgarja Willemsa  

 

Metodološki sistem v glasbeni pedagogiki označuje celovit pristop k določeni glasbeni vzgoji 

in izobraževanju, ki ima za podlago: 

1. filozofijo, ki jo lahko identificiramo; 

2. pedagoško prakso, ki je usklajena s filozofsko podlago; ter 

3. splošne in posebne cilje, ki jih uresničujemo v praksi (Pesek, 1997). 

Trenutno najbolj razširjeni in aktualni glasbeni metodološki sistemi tako v Evropi kot drugod 

po svetu so sistemi Carla Orffa, Emila Jacquesa - Dalcroza in Zoltána Kodályja. Nekoliko manj 

poznan, ampak vedno bolj razširjen v tujini (Francija, Italija, Švica, Španija, Portugalska, 

Brazilij, ZDA) in pri nas v Sloveniji, je metodološki sistem Edgarja Willemsa.  

Edgar Willems se je rodil leta 1890 v Belgiji. Najprej je svoje šolanje posvetil slikanju, nato 

pa se kot samouk začel ukvarjati z glasbo. V središču svojega glasbeno-pedagoškega dela se je 

posvetil vzgoji sposobnosti poslušanja in razvoju glasbenega posluha. Napisal je več knjig na 

to temo, med katerimi sta najbolj znani »Psihološke osnove glasbene vzgoje« (Les bases 

psychologiques de l`éducation musicale) in »Glasbeno uho« (L'oreille musicale). Koncept 
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glasbenega ušesa predstavlja koncept poslušanja na treh ravneh: senzorični (slušno 

zaznavanje), afektivni (čustvena odzivnost na slišano) in mentalni (analitično, zavestno 

poslušanje) ravni. Na podlagi teh treh ravni uporablja izraze: zaznati, poslušati, slišati. Z 

glagolom slišati torej ne označuje splošne sposobnosti slušnega organa, kot se prepogosto 

zamenjuje, ampak poslušanje na višji ravni, tj. analitično, zavestno poslušanje, ki vključuje 

mentalni vidik poslušanja.  Koncept glasbenega ušesa predstavlja središče Willemsovega dela, 

pri čemer je v ospredju sinteza vseh treh vidikov poslušanja, ki vodijo v razvoj sposobnosti 

notranjega poslušanja. Slednja pa je ključni element v razvoju glasbene pismenosti 

posameznika (Glasbeni center Edgar Willems, b. d.; Gordon, 1997, v Zadnik, 2013). Za 

namene izvajanja vzgoje poslušanja je razvil tudi nekaj posebnih glasbenih instrumentov, ki so 

osnovani na mikro intervalih, in sicer: serijo zvončkov, razdeljenih do tridesetinke tona; 

avdiometer in sonometer do dvestotinke tona; mikrointervalno panovo piščal; avdiokultor za 

samo-pomoč pri slušnem zaznavanju; mikrointervalni metalofon, uglašen na četrine tona v 

obsegu ene oktave; in mikrointervalni metalofon, uglašen na cele tone, poltone, tretjine, 

četrtine, devetine in osemnajstine tona. Willems se je ukvarjal tako z glasbeno vzgojo za 

majhne otroke kot tudi z uporabo glasbe v terapevtske namene pri prizadetih otrocih, mladih 

in odraslih (Glasbeni center Edgar Willems, b. d.).  

Willems je pri poučevanju glasbene vzgoje poudarjal razumevanje neposrednih odnosov med 

glasbenimi elementi in človeškim bitjem, ki jih je prikazal v svojem prvem objavljenem delu 

– »Nove filozofske ideje o glasbi in njihova praktična uporaba«. Ritmični element je povezal 

s fizičnim življenjem človeka, melodični element s čustvenostjo ter harmonski element z našim 

umom oz. razumom. Pri glasbeni vzgoji otrok je vedno izhajal iz življenja. Menil je, da je 

temelje za uspešno pedagoško delo potrebno iskati v pristnem življenjskem okolju in povezati 

glasbeno vzgojo z novimi znanji s področja psihologije (Glasbeni center Edgar Willems, b. d.). 

Willems je torej s preučevanjem osnov psihologije glasbene vzgoje in otroške psihologije ter z 

ljubeznijo do vseh otrok in glasbe oblikoval predlog izvajanja glasbene vzgoje s poudarkom na 

določenih načelih oz. psiholoških vidikih, ki jih predstavljam v nadaljevanju. 

Psihološki temelji in cilji 

Bolj kot za metodo gre za upoštevanje določenih načel oz. temeljev in ciljev – namreč metode, 

ki jih ustvarjamo, so lahko bolj ali manj zanesljive, celo nevarne; načela pa, prav nasprotno, 

obstajajo od nekdaj in jih je treba le odkriti (Willems, 1978). Willems navaja naslednja načela, 

ki jih moramo upoštevati pri delu z otroki:  
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– občutek za glasbo je potencialno navzoč v vsakem človeku. S primerno vzgojo ga je 

mogoče prebuditi in razvijati že od ranega otroštva naprej;  

– pri izvajanju glasbene vzgoje je potrebno izključiti kakršnekoli zunajglasbene postopke 

(npr. uporaba barv, risb, različnih predstav za tonalitete, zgodbic, igric itn.) in se 

posluževati zgolj glasbenih elementov (zvok, tonsko gibanje, infratonalni prostor, 

pankromatizem, ritem, intervali, akordi, melodija, lestvice, pesmi itn.). Willems to 

stališče zagovarja z dejstvom, da mora v ospredju glasbene vzgoje biti vedno narava 

zvoka in ritma, ki je že sama po sebi neskončno bogata; 

– zavedati se je potrebno, da so glasba, človek in kozmos v tesni povezavi in skozi ta 

binom »glasba – življenje« spodbujati celostni razvoj otroka; 

– spoštovati naravno ureditev in njene obstoječe hierarhične zakone; 

– voditi didaktično dejavnost, ki upošteva predvsem bistvene glasbene elemente 

(esencializem) in ne le njihovega zunanjega, površinskega videza (formalizem); 

– voditi glasbeni razvoj, ki posnema napredovanje v maternem jeziku – najprej 

poslušamo, se učimo izražati, govoriti; šele kasneje, ko že znamo govoriti in se 

sporazumevati, se naučimo tudi brati, pisati, spoznamo slovnične zakonitosti ...; 

– slediti praktični dejavnosti in na prvem mestu ohraniti občutek za ritem in glasbeni 

posluh 

(Willems, 1978; Glasbeni center Edgar Willems, b. d.). 

 

Ob upoštevanju vseh zgoraj navedenih načel je potrebno slediti naslednjim ciljem, ki si jih 

zastavlja glasbena vzgoja po Edgarju Willemsu:   

– spodbuditi otroke, da bodo imeli radi glasbo; da bodo razvili pozitiven odnos do glasbe 

in umetnosti v širšem smislu; 

– s primernimi pedagoškimi metodami spodbujati aktivno sodelovanje otrok in jim nuditi 

kar največ možnosti, da se bodo glasbeno razvili (razvili ritmični, melodični in 

harmonski glasbeni posluh); 

– dati to možnost – kolikor je le mogoče – vsem otrokom (tudi tistim, ki niso posebej 

nadarjeni); 

– zbuditi v otrocih življenjski instinkt in spodbuditi njihovo spontanost ter osebno 

izraznost; 

– omogočiti otrokom umetniško doživljanje in izražanje (s petjem in z igranjem na 

instrumente, ki pride na vrsto kasneje – glas je naš prvi instrument); 
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– omogočiti otrokom, da postopoma razvijajo glasbeno znanje, usvajajo glasbeni 

besednjak in temeljne glasbene pojme; 

– z likovnim in notnim zapisom uvesti otroke v svet osnovnih zakonitosti glasbene 

notacije; idr. (Tomac Calligaris, 2004; Glasbeni center Edgar Willems, b. d., Willems, 

1978). 

Omenjeni so zgolj nekateri izmed številnih ciljev, ki jim sledijo Willemsovi pedagogi. 

Metodološki sistem Edgarja Willemsa je namenjen predvsem celostni glasbeni vzgoji in 

vsestranskemu oblikovanju človeške osebnosti (Glasbeni center Edgar Willems, b. d.).  

Glasbeno uvajanje in dejavnosti po Edgarju Willemsu 

Metodološki sistem Edgarja Willems je zasnovan progresivno. Ob upoštevanju razvojnih 

značilnosti otrok se izvaja tristopenjsko glasbeno uvajanje otrok (v nadaljevanju GU), ki 

omogoča intenziven in sistematičen pristop do glasbene in širše estetske vzgoje že v zgodnjem 

otroštvu. Willems svetuje, da s prvo stopnjo glasbene vzgoje pričnemo čim bolj zgodaj – z 

otroki starimi štiri leta, lahko že tudi prej (triletniki). Otrok je pri teh letih že dojemljiv za 

vodeno in sistematično pedagoško delo. Kot že omenjeno med načeli, pri tem predlaga glasbeni 

razvoj, ki posnema napredovanje v maternem jeziku – otrok najprej posluša, govori, šele nato 

bere in piše. S tem je Willems želel poudariti, da moramo tudi v glasbi slediti določenim 

razvojnim zakonitostim in da nikakor ne smemo preskakovati posameznih stopenj razvoja. 

Tudi če se otroci v glasbeno vzgojo vključijo kasneje, npr. pri petih ali šestih letih, je vedno 

potrebno začeti na prvi stopnji GU. Program dela se nadalje prilagodi starosti ter napredku 

otrok v glasbenih sposobnostih. Petletnik tako npr. v enem šolskem letu obdela vsebine prve 

in druge stopnje glasbenega uvajanja (Glasbeni center Edgar Willems, b. d.; Tomac Calligaris, 

2004).  

Otroci enkrat ali dvakrat tedensko obiskujejo glasbene ure GU, ki glede na posamezno stopnjo 

in okoliščine (razpoložljiv čas in prostor) trajajo različno dolgo. Willems kot idealen časovni 

okvir predlaga 60-minutno uro 1. stopnje, ura 2. stopnje naj bi trajala približno 75 minut, 3. 

stopnja pa zaradi obsežnejših vsebin nekoliko dlje časa, tj. 90 minut. Zaželeno število otrok v 

posamezni skupini je okoli deset otrok. Manjše število otrok v skupini pedagogu omogoča lažjo 

organizacijo dela in pregled nad glasbenimi sposobnostmi posameznih otrok. Ob skupinskem 

delu se tako lahko posveti tudi posameznemu otroku in vsakemu posebej prilagodi raven 

zahtevnosti določenih glasbenih vsebin.  
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V vseh stopnjah GU se znotraj vsake glasbene ure pedagog posveti spodbujanju štirih večjih 

področij glasbene vzgoje, in sicer po naslednjem vrstnem redu:  

1. poslušanje 

2. ritmična vzgoja  

3. pesmi  

4. naravno telesno gibanje  

 

1. del učne ure je namenjen vzgoji poslušanja. Otrok se mora najprej naučiti poslušati in znati 

v sebi ustvariti trenutek tišine. Willems pri razvoju poslušanja izhaja iz stališča, da posluh 

pogojujejo tri pomembne sposobnosti: slušno zaznavanje, čustvena odzivnost na slišano in 

analitično, zavestno poslušanje. Glasbeni pedagog mora natančno vedeti, kako spodbujati 

vsako od navedenih sposobnosti pri posameznem otroku in v posameznih stopnjah GU. Za ta 

namen se uporablja raznolik slušni material, zgoščen iz različnih aspektov zvoka, poslušanja 

ter ritma (različni instrumenti, priklici za ptice, zbirke zvoncev različnih oblik, kuhinjski 

predmeti, doma izdelani instrumenti, Orffov instrumentarij ipd.). Kot že omenjeno, je za otroke 

najbolj pomembno naučiti se poslušati, nato prepoznavati zvoke, jih reproducirati, urejati in 

razvrščati. V okviru dejavnosti vzgoje poslušanja otrok razvija sposobnosti slušnega 

zaznavanja, prepoznavanja, razlikovanja, slušnega spomina, usmerjanja in vzdrževanja 

pozornosti, razvija svoj posluh, notranje poslušanje in multisenzorno dojemanje zvočnih vtisov 

(Glasbeni center Edgar Willems, b. d.).  

2. del učne ure je posvečen ritmični vzgoji. Ritem predstavlja element, ki je najbolj fizičen in 

kot tak tudi primaren. Ritem tako kot zvok predstavlja t. i. predglasbeni element, saj sta oba 

dejansko predhodnika prave glasbe. V tem delu učne ure se posvetimo prebujanju in razvijanju 

ritmičnega instinkta. Ritem je tesno povezan z gibanjem in energijo, ki je potrebna za njegovo 

izvajanje in se vzpostavi skozi tri faze: vzmah, udarec in odboj. Pri vzgoji ritmičnega posluha 

se namenja posebno vlogo igram z rokami oz. različnim »udarcem« po mizi (trkanje, udarjanje 

s pestmi ali dlanmi, drsanje ali tapkanje s prsti ipd.), ki imajo posebno zvočno kvaliteto in s 

katerimi razvijamo motorične spretnosti, potrebne za kasnejše igranje instrumenta. Otroci prav 

tako izvajajo hitra ritmična zaporedja, ritme brez ali z vokalizacijo, dolge-kratke zvoke, ritem 

govorjenega jezika itn. Otroci si vključno s pedagogom izmišljujejo različne ritmične motive 

(invencije), pri čemer so izmišljeni ritmi sprva zelo svobodni, nemetrični, polni presenečenj in 

raznolike dinamike, hitrosti, kontrastov, kasneje se svobodnim pridružijo še ritmični in 

metrični ritmi (interni zapiski).  
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Pesmi, ki se jih izvaja v 3. delu učne ure, so prvi globalen element glasbene vzgoje, pri čemer 

je glavni poudarek na lepoti petja. Pesem predstavlja sintezo različnih glasbenih elementov 

(ritma, melodije, harmonije) in besedilnega sporočila ter je kot taka središče vsake učne ure na 

vseh stopnjah GU. Ravno zato je pomembno, da so pesmi skrbno izbrane, raznolike po vzdušju, 

atmosferi, ki ga ustvarijo, zanimive po svoji melodični, ritmični in besedilni vsebini, primerne 

pevskemu obsegu otrok in so otrokom tudi všeč. Izbiramo tudi take pesmi, ki jih bomo kasneje 

lahko uporabili za doživljanje in učenje glasbenih pojmov (npr. pesmi za učenje intervalov, 

solmizacijska imena ipd.). Pesmi, ki se začnejo z določenim intervalom, se v metodološkem 

sistemu Edgarja Willemsa uporabljajo kot didaktična pomoč pri učenju intervalov. 

Mednarodno društvo glasbenih pedagogov Willems je izdalo zbirko takih pesmi tudi v 

slovenskem jeziku, vsak učitelj pa lahko uporabi tudi druge pesmi po svoji izbiri. Za začetne 

stopnje in kasnejše pripravo na igranje instrumenta so še posebej primerne pesmi po zaporednih 

stopnjah in od 2- do 5-tonske pesmi, ki so uporabne za izmenično igranje in za prstno ureditev. 

Pri izvajanju vseh pesmi uporabljamo raznoliko dinamiko, tempo, ekspresivnost, pesmi tudi 

transponiramo, jih pojemo na nevtralne zloge in jih spremljamo z ritmičnimi instrumenti, s 

katerimi izvajamo različne ritmične elemente – ritem, tempo, težka doba in delitev dobe 

(Willems, 1996; Tomac Calligaris, 2004).  

 

Zadnji, 4. del učne ure vključuje naravno telesno gibanje s posebno posvetitvijo razvoju 

občutka za tempo. Cilj tega dela učne ure je, da otrok začuti mero in značaj določene glasbene 

vsebine in z njo uskladi svoje gibalno izražanje. Uporablja se naravna telesna gibanja, ki so: 

hoja, tek, skakanje, galop, hopsanje, zibanje in krožno gibanje. Sprva se učitelj z lastno 

melodično improvizacijo prilagaja gibanju, ki si ga otrok izbere sam; nato se otrok uči 

prilaganja določeni glasbeni vsebini (zahtevnejše). Kot glasbeno podlago za gibanje lahko 

učitelj uporabi lastno improvizacijo ob spremljavi bobenčka, glasbeno-didaktične posnetke ali 

primere določenih glasbenih del.  

Sistematično vodenje glasbeno-didaktične dejavnosti skozi prve tri stopnje GU, predstavljene 

v nadaljevanju, spodbuja razvoj posluha in občutka za ritem, ki sta kasneje nepogrešljiva 

elementa pri učenju solfeggia, instrumenta ali katerekoli druge glasbene dejavnosti. 

Progresivni tristopenjski pristop temelji na predhodno pridobljenih izkušnjah učencev, s 

katerimi učenca popelje od konkretnega zvoka do njegove abstrakcije. Omogočen je skladen 

prehod od instinktivnosti do zavestnega delovanja, vse do obvladovanja avtomatizmov, ki so 

potrebni pri glasbeni dejavnosti (Glasbeni center Edgar Willems, b. d.).  
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V nadaljevanju predstavljam vsebine dela posameznih stopenj in nekatere glasbene dejavnosti, 

ki se izvajajo znotraj posamezne stopnje GU. Ker so bili otroci, ki so sodelovali v raziskavi 

magistrskega dela, v obdobju šestih mesecev deležni vsebin 1. in 2. stopnje GU, podrobneje 

predstavljam vsebine in dejavnosti iz teh dveh stopenj. Zgolj okvirno (brez navedenih primerov 

dejavnosti) pa predstavljam vsebine dela na 3. stopnji GU.  

1. Stopnja glasbenega uvajanja 

 

V ospredju 1. stopnje GU je aktivno doživljanje glasbenih izkušenj, ki jih glasbeni pedagog 

posreduje otroku. Pedagog mora v otroku vzbuditi zanimanje za zvok in njegovo aktivno 

raziskovanje, kar pa se kaže tudi v otrokovih prvih poskusih ustvarjanja (prve svobodne 

invencije ali izmišljarije otrok). Improvizaciji se skozi vse stopnje pripisuje velik pomen, saj 

predstavlja osrednjo dejavnost aktivnega sodelovanja in je eden od načinov, s katerim se vzgaja 

ritmični, melodični in harmonski posluh otrok. V prvi stopnji je v ospredju svobodno, živo 

izražanje v obliki invencije, ki sprva nima posebne strukture. Različne melodične in ritmične 

invencije si pedagog lahko izmišlja in izmenjuje z otrokom v obliki dialoga: vprašanje – 

odgovor ali skupinsko – tako, da si izmišljujejo vsi hkrati.  

Na 1. stopnji je poudarek na senzoričnosti (predvsem slušni razvoj) in impregnaciji. Učitelj 

impregnira otroka z zvočnim svetom tako, da mu na zanimiv in doživet način predstavi raznolik 

slušni material in instrumentarij, ga spodbuja k prepoznavi, posnemanju, reprodukciji in 

doživljanju različnih zvokov, posameznih tonov, naraščajočega ali padajoče tonskega gibanja, 

kratih melodičnih in ritmičnih motivov ipd. Z otroki prepevamo različne vrste pesmi (od 2- do 

5- tonske pesmi; pesmi po zaporednih stopnjah; ritmično zanimive pesmi oz. pesmi z 

izrazitejšim, bolj prepoznavnim ritmom; pesmi, ki jih spremlja naravno gibanje ali igranje na 

instrumente; pesmi za pevski užitek ipd.), ki so najprej preprostejše in krajše. Učitelj v 

zaključnem delu ure spodbuja tudi naravno telesno gibanje otrok ob glasbi, kot je npr. hoja, 

poskoki, tek, zibanje, ploskanje itn. (Willems, 1978).  

Tabela 3: Nekateri primeri dejavnosti 1. stopnje glasbenega uvajanja (Tomac Calligaris, 2004) 

PODROČJE 

GLASBENE 

VZGOJE 

PRIMER DEJAVNOSTI 

1. poslušanje – Prepoznavanje določenega zvoka med drugačnimi 
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Pripravimo si sedem različnih zvočil (npr. 7 zvoncev, različnih oblik 

in barve zvoka). Po predstavitvi in raziskovanju zvoka posameznih 

zvončkov se igramo zvočne uganke. Otrok zamiži, učitelj medtem 

zaigra na enega izmed zvončkov, otrok mora nato prepoznati, kateri 

zvonček se je oglasil. Čez čas stopnjujemo zahtevnost 

(prepoznavanje enega zvoka, večih zvončkov zapovrstjo ali večih 

zvončkov sozvočno ipd.). 

– Prepoznavanje enakih zvokov 

Igra z ropotuljami, ki si jih lahko sami izdelamo doma in se po 

zunanjosti ne smejo razlikovati (npr. plastična jajčka napolnimo z 

različnimi vsebinami). Ropotulje zaradi drugačne vsebine ropotajo na 

različne načine. Naloga otroka je, da na podlagi pozornega poslušanja 

poišče par dveh enakih ropotuljic.  

2. ritmična vzgoja – Izvajanje ritma govorjenega jezika 

Otrok z gibi (npr. z udarci rok po mizi) spremlja besede, kratke 

stavke, pri čemer en udarec predstavlja en izgovorjen zlog besede. 

Med pedagogom in otrokom se vzpostavlja dialog (vprašanje – 

odgovor). Ustvarjamo kratke zgodbe, ki jih otroci oblikujejo skupaj 

z nami. Pri izvajanju ritma sledimo naravnemu ritmu govornega 

jezika. Za ta namen se lahko uporabijo tudi različne izštevanke in 

deklamacije. 

– Izvajanje kratkih in dolgih zvokov 

Otrok ponavlja in si izmišlja različna zaporedja kratkih in dolgih 

zvokov. Za izvajanje slednjih se uporabljajo instrumenti, kot so 

činela, triangel, gong ipd., pri katerih lahko z gibom roke jasno 

ponazorimo dolžino trajanja zvoka. V osredju je torej trajanje zvoka 

in temu primerna naravna kretnja. Izvajanje kratkih in dolgih zvokov 

lahko spremljamo z vokalizacijo (npr. zim zim). 

3. pesmi – Pesmi na dveh do petih tonih  

Gre za preproste pesmi z omejenim obsegom, prilagojene 

otrokovemu razvoju. Kasneje (na 3. stopnji) tovrstne pesmi služijo 

kot pomembna priprava na igranje instrumenta in začetek učenja 
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solfeggia. Primer pesmi: Katarina Barbara, Majhna sem bila, Lepo je 

pomad' na svet', Pleši pleši črni kos, So ptički se ženili itn.  

– Pesmi, pri katerih se melodična linija giblje pretežno po 

zaporednih stopnjah 

Tovrstne pesmi so še posebej primerne, ko začnemo uvajati 

solmizacijske zloge. Pri petju spremljamo melodično linijo z gibom 

roke tako da se roka giblje navzgor. oz. navzdol, skladno z gibanjem 

melodije. Primer pesmi: Kuža pazi, Čuk se je oženil, Janez Bitenc: 

Bobenček ipd.  

4. naravno telesno 

gibanje  

Uporabljamo naravna telesna gibanja, kot so: hoja, tek, skakanje, 

galop, hopsanje, zibanje in krožno gibanje. 

– Hoja s presenečenji 

Otroci se gibljejo (npr. hodijo) ob melodični improvizaciji, ki jo 

izvaja učitelj ob spremljavi bobenčka, na katerega igra tempo. Ko se 

bobenček ustavi in melodija preneha, se otroci morajo zaustaviti in 

ostati na mestu. Ko učitelj nadaljuje z improvizacijo, se otroci gibajo 

dalje. Med improvizacijo vključujemo več nepredvidljivih 

»presenečenj«, ko prenehamo s petjem. Tovrstna aktivnost od otrok 

zahtevna pozorno sledenje in poslušanje.  

– Mačka in miš 

Gre za menjavanje dveh osnovnih gibanj: počasne hoje, ki predstavlja 

premikanje mačke in hitrega teka po prstih, ki predstavlja tek hitre 

miške. Učitelj je tisti, ki z lastno improvizacijo ob spremljavi 

bobenčka, s pomočjo katerega spreminja tempo, vodi in usmerja to 

izmenjavo (počasi – hitro). Otroci morajo s poslušanjem zaznati 

spremembo v tempu in melodiji ter temu primerno prilagoditi svoje 

gibanje.  

 

 

2. Stopnja glasbenega uvajanja 

V drugi stopnji GU po Edgarju Willemsu začnejo otroci ozaveščati glasbene vsebine, ki so jih 

spoznali v prvi stopnji. Ta ozaveščenost se najprej kaže v poimenovanju predhodno usvojenih 

in doživetih glasbenih elementov. Tako npr. otroci na tej stopnji poimenujejo, da zvok flavte 
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potuje »gor« ali »dol«; da je zvok enega zvončka »višji«, drugega »nižji«; da lahko činela 

enkrat igra »kratke«, drugič »dolge« zvoke; seznanijo se s pojmom »lestvica« ipd.  

Glasbeno znanje začnejo poglabljati, utrjevati in nadgrajevati tudi tako, da začnejo zapisovati 

elemente, kot so: potek tonskega gibanja, hitra ritmična zaporedja ter kratke in dolge zvoke. 

Uvede se t. i. grafični oz. likovni zapis (neke vrste »predzapis«), ki predstavlja direktno 

projekcijo otrokovih zvočnih vtisov (melodičnih ali ritmičnih). S pisanjem in branjem likovnih 

zapisov otroci vstopajo v mentalni svet branja in pisanja glasbe, s čimer prehajajo od 

konkretnega k abstraktnemu. V področje abstraktnega spadajo tudi tonska imena, ki jih 

začnemo na tej stopnji postopoma uvajati kot solmizacijske zloge (preko pesmi za tonska imena 

in preko lestvice). Otrokova melodična invencija je na tej stopnji bolj raznolika in strukturirana. 

Pri otroku se začenja oblikovati občutek za tonalnost in občutek za tempo, kar glasbeni pedagog 

usmerja in spodbuja. Višja težavnostna stopnja se izvaja tudi na področju slušnega zaznavanja, 

kjer se dela na zaznavanju manjših razlik v tonskih višinah. Za ta namen se uporabljajo posebni 

glasbeno-didaktični instrumenti (npr. družine zvoncev, infratonalni metalofon). Petje pesmi 

ostaja tudi na 2. stopnji osrednji del učne ure. Izvajajo se vse pesmi iz prve stopnje, uvajamo 

pa tudi zahtevnejše pesmi tako z melodičnega kot tudi ritmičnega vidika. To so npr. pesmi za 

učenje intervalov in trozvokov, pesmi za učenje solmizacijskih zlogov itn. (Tomac Calligaris, 

2004). 

 

Tabela 4: Nekateri primeri dejavnosti 2. stopnje glasbenega uvajanja (Tomas Calligaris, 2004) 

PODROČJE 

GLASBENE 

VZGOJE 

PRIMER DEJAVNOSTI 

1. poslušanje – Prepoznavanje, izvajanje in zapis tonskega gibanja  

Za izvajanje tonskega gibanja uporabljamo poseben instrument, tj. 

»flavto na poteg« (slika 1),  ki omogoča izvajanje pankromatičnega 

gibanja, lahko pa tudi naš glas kot naravni gl. instrument. Izvajanje 

spremljamo s primernimi gibi oz. kretnjami (gibanje melodije 

gor/dol/na mestu).   
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Slika 1: Flavta na poteg za izvajanje pankromatičnega gibanja 

 

Tonsko gibanje (prepoznavanje, imitacija, reprodukcija) izvajamo z 

otroki že na 1. stopnji, v 2. stopnji pa se konkretni izkušnji pridruži še 

likovni zapis, ki od leve proti desni sledi tonskemu gibanju flavte (Slika 

2). Pomembno je, da likovne zapise otrokom predstavimo na različne 

načine, kot je opisano v predstavitvi 2. stopnje GU.  

 

Slika 2: Primer likovnega zapisa poteka tonskega gibanja 

 

2. ritmična vzgoja – Ponavljanje in zapis hitrih ritmičnih zaporedij 

Hitra ritmična zaporedja učitelj izvaja z otroki že na 1. stopnji GU, kjer 

otroci z rokami, nogami ali ritmičnimi instrumenti (npr. palčke, zvočno 

kladico) ponavljajo sklop hitrih udarcev (od enega do šest). Igra je na 2. 

stopnji podobna kot na prvi, le da malo zahtevnejša (ponavljanje od 1–

9 hitrih zaporedij). Izvajanju sledi tudi zapis. Zvoke zapišemo z isto 

hitrostjo, kot jih izvajamo: 

 

Slika 3: Primer zapisa hitrih ritmičnih zaporedij 

Zapis beremo vokalno ali instrumentalno, pa tudi s ploskanjem ali 

udarci po mizi. Pri branju je pomembno, da spreminjamo hitrost in 

dinamiko izvajanja. 

– Prepoznavanje ritma znanih pesmi 
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Otroci prepoznavajo pesmi ali ritmična besedila, ki jih izvajamo na 

ritmične instrumente (brez petja ali govorjenja). Uporabimo ritmično 

raznolike pesmi. Ritmično uganko lahko zastavijo tudi učenci sami. S 

to dejavnostjo spodbujamo sposobnost spomina in notranje slušne 

predstave.  

3. pesmi V pevski repertoar uvrščamo pesmi, ki so vse bolj zahtevne tako z 

melodičnega  kot z ritmičnega vidika. Poseben poudarek damo učenju 

pesmi za učenje intervalov in trozvokov. Besedila preprostih pesmi, ki 

jih učenci že dobro obvladajo, nadomestimo s solmizacijskimi zlogi. 

Posebej za to so primerne pesmi, pri katerih se melodična linija giblje 

po pretežno zaporednih stopnjah (npr. Kuža Pazi,). Pri petju spremljamo 

melodično linijo z gibom roke. Roka se giblje navzgor in navzdol v 

skladu z melodijo prosto v prostoru – ne uporabljamo točno določenih 

pozicij roke, kot jih npr. predvideva uporaba fonomimike. Ob petju 

izvajamo tudi različne metrične elemente. 

4. naravno telesno 

gibanje 

Koncept dela glasbene ure, ki je namenjen gibanju, je enak kot pri 

glasbenem uvajanju prve stopnje. V naše delo uvedemo nekaj 

zahtevnejših elementov, kot so: agogične spremembe (accellerando, 

rallentando); sosledja različnih gibanj v eni skladbi (hoja, tek, 

hopsanje…), gibalna biritmija (ob hoji po meri otroci ploskajo ritmični 

ostinato ali težke dobe). Otroke spodbujamo k čim večji samostojnosti 

pri zaznavanju sprememb v hitrosti izvajanja glasbe. 

 

3. Stopnja glasbenega uvajanja 

Celotna 3. stopnja glasbenega uvajanja je namenjena pripravi otroka na »živi solfeggio«2 in 

igranju na inštrument, in sicer na slušnem, melodičnem, ritmično-metričnem in izvajalskem 

področju. Tretja stopnja pomaga otroku usvojiti posamezne avtomatizme, ureditve 

pankromatičnih in diatoničnih tonov. Z izvajanjem različnih ritmičnih načinov otrok krepi 

                                                           
2»Živi solffegio« je koncept, ki si ga je zamislil Edgar Willems. Elementi glasbe, kot so zvok, ritem, glasbeno 

uho, melodija, harmonija, niso le fizični, materialni elementi, ampak so elementi življenja, ki jih najdemo v naravi 

kot tudi v  psihološkem, čustvenem in mentalnem svetu človeka. Glasbena dejavnost mora biti osnovana na 

»živem ritmu« in »živem zvoku«, na odkrivanju odnosov med toni, melodijo in harmonijo. Izhajati moramo iz 

predhodnih izkušenj učencev, ki naj glasbene pojave doživijo in dojamejo s čuti (poslušanje) in čustveno 

občutljivostjo, preden se seznanijo z glasbeno teorijo. Taka vsestranska dejavnost, ki spodbuja aktivno doživljanje 

glasbenih izkušenj, razvija muzikalnost in ohranja notranji življenjski zagon posameznika (Willems, 1987).  
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neodvisnost rok, koordinacijo telesa in lateralizacijo leva – desna. Več časa se posveti tudi 

urjenju drobnogibalnih spretnosti kot pripravi na kasnejše igranje inštrumenta. Pesmi še vedno 

predstavljajo osrednji del učnih ur in postanejo izhodišče za pripravo na solfeggio in igranje 

instrumenta. Tretja stopnja vsebuje več informacij, pravil in zapisov kot prvi dve stopnji. 

Učiteljeva odgovornost je, da kljub vsebnosti večje količine informacij in večje zahtevnosti ne 

zanemari doživetega občutja glasbenih vsebin med uro in da ves čas ohranja lepo interpretacijo 

(Tomac Calligaris, 2004; interni zapiski, b. d.).  

Na vseh delih učne ure in stopnjah GU je naloga učitelja, da v otrocih vedno znova prebudi 

zanimanje za zvok, njegovo raziskovanje, da s svojimi zanimivimi in bogatimi predstavitvami 

(zvočnimi, melodičnimi, ritmičnimi, pevskimi) pritegne njihovo pozornost ter jih spodbuja k 

aktivnemu sodelovanju v procesu razvijanja glasbenih spretnosti, sposobnosti in znanj. 

Willems zelo poudarja vlogo učitelja, ki vodi otroka v razvoju glasbenih sposobnosti. Naloga 

učitelja je, da poleg upoštevanja Willemsovih načel ves čas z igrivim otroškim zanimanjem 

pred očmi pripravi otroka na učenje solfeggia in inštrumenta. Učitelj mora zavzeti držo, ki je v 

osnovi izjemno pozitivna ter hkrati dinamična in optimistična. Ohranjati mora človeškost in ob 

tem ne pozabiti, da se otrok bliža glasbi z veseljem (Willems, 1978). Veselje in zanimanje za 

zvok pa mora tudi sam vzdrževati in vsakič na novo raziskovati – namreč brez lastnega 

zanimanje tega zelo težko prebudi tudi pri otroku. Ob vsem tem mora skrbeti za svojo 

strokovno rast, glasbeno usposabljanje in izobraževanje, ki je vseživljenjsko.  
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III EMPIRIČNI DEL 

1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Funkcionalna bralna pismenost igra pomembno vlogo v naši družbi in je nujna za socialni in 

profesionalni razvoj vsakega posameznika (Jenkins in O'Connor, 2002 v Herrera idr., 2011). 

Največ pozornosti se ji namenja v osnovni šoli, pogosto pa se pozablja, da se proces branja 

začne razvijati že prej – v predšolskem obdobju z razvojem predbralnih zmožnosti. Tovrstne 

zmožnosti so v tesni povezavi s poznejšim bralnim uspehom in hkrati predstavljajo dejavnike 

tveganja poznejših težav na področju branja, zato je še toliko bolj pomembno, da jih poznamo 

in jih pri otrocih tudi spodbujamo. Ena izmed ključnih predbralnih zmožnosti je FZ (Jurišić, 

2001).  

Otroci vstopajo v osnovne šole z različnim predznanjem na področju FZ, kar je posledica 

številnih dejavnikov v predšolskem obdobju (spodbudno oz. nespodbudno okolje, odnos 

družine do branja, vključenost otroka v vrtec, kakovost in pogostost izvajanja 

predopismenjevalnih dejavnostih v vrtcih in doma, socialno-ekonomski status, dvojezično 

okolje itn.) (Zorman, 2005). Otroci z dobro razvitim FZ ob vstopu v šolo imajo dobre pogoje 

za uspešen začetek usvajanja spretnosti branja in pisanja (Jurišić, 2001). Za boljšo 

pripravljenost vseh otrok na začetek učenja branja in zmanjševanje razlik v spretnostih FZ ob 

vstopu v osnovno šolo bi bilo smiselno, če bi vzgojitelji v vrtcih bolj načrtno in sistematično 

uporabljali dejavnosti, ki spodbujajo razvoj porajajoče se pismenosti. Tovrstne dejavnosti 

izvajajo tudi učitelji v osnovnih šolah, še posebej v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, 

saj vsi otroci običajno ne razvijejo eksplicitnega FZ na vseh ravneh glasovnega procesiranja 

pred začetkom organiziranega učenja branja in pisanja v šoli (Magajna, 1995). Pomembno pa 

je, da z urjenjem FZ začnemo dovolj zgodaj, namreč raziskave so pokazale, da je razvijanje FZ 

najbolj učinkovito v predšolskem obdobju, še posebej na prehodu iz vrtca v šolo (Torgesen, 

1998, v Zorman, 2005). Vprašanje torej ni, ali uvesti več opismenjevalnih dejavnosti v vrtce in 

šole, temveč kako ter katere pristope pri tem uporabiti.  

 

J. Rivalland (2000, v Grginič, 2005) navaja, da se največja nevarnost skriva ravno v izbiri 

pravega pristopa. Razvijanje spretnosti FZ lahko za otroka hitro predstavlja naporno in 

dolgočasno vajo. Lahko se zgodi, da otrok še ni zrel za določeno raven fonološkega zavedanja 

in ga prezahtevne vsebine, vztrajnost urjenja in ponavljanja odvrne od dela in zanimanja za 

glasove, črke in branje (Čok in Brčaninović, 2015). Premišljeno načrtovane in ciljno naravnane 
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glasbene dejavnosti to preprečujejo, saj otroka na privlačen način motivirajo in razvijajo 

njegove sposobnosti poslušanja. Upoštevati moramo, da je pri predšolskem otroku v ospredju 

želja po igri in socialnih stikih, kar motivira njegova vedenja ter potrebe po gibanju, govoru in 

aktivnemu vključevanju v pismenih dejavnostih. Upoštevati je prav tako potrebno, da je osnova 

za razvoj FZ in drugih pomembnih veščin, ki so nujne za učenje branja in pisanja, ustrezno 

razvita slušna pozornost. Glasbene dejavnosti po Edgarju Willemsu temeljijo na razvoju 

sposobnosti poslušanja, upoštevajo potrebe predšolskega otroka in spodbujajo razvoj spretnosti 

FZ.  

Danes je glasbena vzgoja zaradi množice akustičnih dražljajev (zvočno okolje, avdiovizualna 

sredstva) pogosto zapostavljena (Denac, 2011). Vzrok zapostavljanju glasbenih dejavnosti je 

tudi v pomanjkljivem znanju, ozaveščenosti staršev, vzgojiteljic in ostalih strokovnjakov o 

pomenu glasbenih dejavnostih za celostni razvoj otrok. Tovrstnim dejavnostim ne pripisujejo 

tako pomembne vloge v primerjavi z ostalimi dejavnostmi, saj pogosto zmotno menijo, da je 

glasba namenjena zgolj uživanju. Z organiziranimi glasbeno-didaktičnimi aktivnostmi lahko 

med drugim spodbujamo sposobnosti pozornega poslušanja, ritmični in melodični posluh, 

krepimo priklic in spominske sposobnosti, širimo besednjak, razvijamo zgodnje bralne 

spretnosti ... Številni tuji in slovenski avtorji (Božič idr., 2007; Degé in Schwarzer, 2011; Lamb 

in Gregory, 1993; Zrimšek, 2002) v svojih raziskavah posebej izpostavljajo pozitivne vplive 

glasbenih sposobnosti na razvoj FZ. Kljub temu je še vedno premalo takih, ki bi to potrdile tudi 

v praksi, in prav to je namen mojega magistrskega dela. V slovenskem prostoru prav tako še ni 

bilo izvedene raziskave, ki bi preučevala vpliv določenega glasbenega metodološkega sistema 

na razvoj FZ. Ugotoviti želim, ali obstaja takšen vpliv in na podlagi rezultatov raziskav ter 

teoretičnih spoznanj povzeti oz. oblikovati določene smernice za uvajanje glasbenih dejavnosti 

v vrtce, šole ali kot del individualne terapije. Namen smernic in raziskave je ozavestiti in 

spodbuditi vzgojitelje, starše in različne strokovnjake, da bi pogosteje in dovolj zgodaj posegali 

po različnih glasbenih dejavnostih kot oblikah preventive in pomoči otrokom v začetnih fazah 

opismenjevanja kot tudi za spodbujanje celostnega razvoja otrok.  

2 CILJI RAZISKAVE IN HIPOTEZE 

V okviru magistrskega dela želimo preveriti, ali glasbene dejavnosti po Edgarju Willemsu 

vplivajo na razvoj FZ in ali prihaja do statistično pomembnih razlik v spretnostih FZ med 

otroki, ki enkrat tedensko v obdobju šestih mesecev obiskujejo program glasbenega uvajanja 
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po Edgarju Willemsu, in otroki, ki se tega programa ne udeležujejo. Poleg tega nas zanima, ali 

pri tem obstaja določen vpliv spola in starosti na spretnosti FZ.  

Na podlagi zastavljenega cilja smo postavili naslednje hipoteze:  

– H 1: Otroci, ki enkrat tedensko obiskujejo glasbeno uvajanje po Edgarju Willemsu, 

dosegajo statistično pomembno višje rezultate pri preizkusu spretnosti FZ kot otroci, ki 

se glasbenih ur ne udeležujejo. 

– H 2: Starejši otroci, ki obiskujejo 1. razred osnovne šole (od 6 do 7 let stari otroci), 

dosegajo statistično pomembno višje rezultate pri preizkusu spretnosti FZ kot 

predšolski otroci (otroci, stari od 4 do 5 in od 5 do 6 let).  

– H 3: Med spoloma ni statistično pomembnih razlik v spretnostih FZ.   

3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Uporabili smo kvantitativni raziskovalni pristop in pri tem uporabili deskriptivno in kvazi-

eksperimentalno metodo.  

 

3.1 Vzorec 

 

V raziskavi je sodelovalo 70 otrok, starih od 4 do 7 let, največji delež pa je bilo 5-letnikov (Mo 

= 5). V skupnem je sodelovalo 38 (54,3 %) dečkov in 32 (45,7 %) deklic. Udeleženci so bili v 

razmeroma enakovrednem deležu razvrščeni v dve skupini. Prvo skupino (tj. eksperimentalno 

skupino) je sestavljalo 34 otrok (51,4 %), kjer je bilo število dečkov in deklic enako (N = 17). 

Ta skupina je v obdobju šestih mesecev obiskovala program glasbenega uvajanja po Edgarju 

Willemsu. Na drugi strani pa preostali delež otrok (tj. kontrolna skupina), v katero je bilo 

vključenih 36 otrok (48,6 %) od tega 15 deklic (41,7 %) in 21 dečkov (58,3 %) v tovrsten 

program ni bila vključena.  

Pri vseh udeležencih so bile preverjene spretnosti fonološkega zavedanja s pomočjo Preizkusa 

fonološkega zavedanja Simone Ažman. Otroci so bili zaradi lažjega razumevanja razvojne 

stopnje fonološkega zavedanja razdeljeni v 3 starostne kategorije. Predšolske otroke smo 

razdelili v kategoriji od 4- do 5-letnikov in od 5- do 6-letnikov, osnovnošolske otroke pa smo 

umestili v ločeno kategorijo od 6- do 7-letnikov. 
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Tabela 5: Struktura vzorca glede na starostno kategorijo in pripadnost skupini 

  Eksperimentalna 

skupina 

 Kontrolna 

skupina 

 
Skupaj 

 N %  N %  N % 

Otroci stari od 4 do 5 let  10 29,4  11 30,6  21 30 

Otroci stari od 5 do 6 let  12 35,3  13 36,1  25 35,7 

Otroci stari od 6 do 7 let  12 35,3  12 33,3  24 34,3 

Skupaj  34 100  36 100  70 100 

 

3.2 Pripomočki  

 

Za preverjanje spretnosti FZ smo uporabili Preizkus fonološkega zavedanja iz diplomskega 

dela S. Ažman (2011), ki je zbrala naloge iz različnih virov (Test motenj branja in pisanja, B. 

Šali; SNAP test; CoPS, Test fonološkega zavedanja, L. Magajne, Test jezikovnih spretnosti, 

B. Jurišić; Test fonološkega zavedanja, V. Tretjak; neobjavljen material dr. M. Ozbič). 

Preizkus je sestavila tako, da preverja več različnih ravni FZ v takšnem vrstnem redu, kakor se 

spretnosti FZ razvojno pojavljajo, od prej razvitih do kasneje razvitih, v čemer se kaže njegova 

uporabnost.  

Za namene raziskave smo uporabili skoraj vse naloge iz preizkusa, skupno 11 nalog. Zaradi 

dolžine celotnega preizkusa in prevelike zahtevnosti nekaterih nalog za predšolske otroke smo 

iz nabora nalog izključili zadnji dve nalogi, ki ocenjujeta spretnost izločiti glas iz besede 

(neobstoječe besede) in izločiti zlog iz besede (neobstoječe besede).  

Posamezne ravni FZ, ki smo jih pri otrocih preverjali, in število točk, ki jih je možno doseči 

pri nalogi ter na celotnem preizkusu, je prikazano v Tabeli 6. 

Tabela 6: Ravni FZ in število možnih točk pri posameznih nalogah 

Raven fonološkega zavedanja Število možnih točk 

1. Ocenjevanje dolžine besed – OCB  5 

2. Razdruževanje besed na zloge – RBZ  5 

3. Združevanje zlogov v besede – ZZB  5 

4. Iskanje rim – IR  10 

5. Prepoznavanje rim – PR  5 

6. Priklic besed na določen fonem – PrBDF  = število naštetih besed  

7. Poimenovanje besede na določen fonem – PoBDF 5 

8. Prepoznavanje prvega glasu v besedi – PPG 5 

9. Razlikovanje prvega glasu – RPG 5 

10. Fonemsko glasovno razčlenjevanje (slušna analiza) – SA  10 

11. Fonemsko glasovno združevanje (slušna sinteza) – SS  10 
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SKUPAJ  
65 + število besed na določen 

fonem 

 

Pri večini nalog je vrednotenje odgovorov potekalo v skladu z navodili S. Ažman iz preizkusa 

FZ. Odgovore smo zapisovali sproti v pripravljen ocenjevalni list, ki je sestavni del preizkusa. 

Vsak pravilen odgovor je bil ovrednoten z 1 točko. Napačen odgovor, odsotnost odgovora ali 

odgovor »ne vem« je bil ovrednoten z 0 točk. Kadar je otrok odgovoril napačno, ga (po 

navodilih) nismo smeli popravljati. Ne glede na otrokov pravilen ali nepravilen odgovor smo 

nadaljevali z nalogami, dokler nismo prišli do konca reševanja preizkusa. Maksimalno število 

doseženih točk se je pri posameznih nalogah razlikovalo. Večinoma je maksimalen dosežek 

znašal 5 oz. 10 točk, razen pri šesti nalogi (priklic besed na določen fonem), kjer je otrok lahko 

dobil toliko točk, kot je naštel besed na fonem /P/. Višji skupni seštevek tako pri posamezni 

nalogi, kot tudi na celotnem testu pomeni višje razvito spretnost FZ. Iz rezultatov je tako hitro 

razvidno odstopanje na določenem področju, kar nam lahko olajša nadaljnje urjenje spretnosti 

FZ. Za uporabljeni test norme še ne obstajajo (nestandardiziran test), te bi bilo potrebno 

pridobiti na večji populaciji otrok.  

 

3.2.1 Opis posameznih nalog za preverjanje spretnosti FZ 

 

1. Ocenjevanje dolžine besed 

Prva naloga ocenjuje otrokovo sposobnost ocenjevanja dolžine besed. Sestavljena je iz dveh 

uvodnih primerov za demonstracijo, s čimer preverimo razumevanje navodila in petih nalog, 

ki jih nato točkujemo. Otrok mora opredeliti, ali je določena beseda dolga ali kratka. Otroku 

pred testiranjem podamo navodila: »Besede razlikujemo tudi po dolžini. Nekatere so kratke in 

jih izgovorimo hitro, nekatere pa dolge, saj jih izgovarjamo dalj časa.« Pri tem z rokama 

ponazorimo dolžino besed, pri čemer desno dlan držimo pri miru, z levo pa se pomikamo stran 

toliko časa, kolikor izgovarjamo besedo. Sledi navodilo: »Povedala ti bom nekaj besed. Tvoja 

naloga je, da poveš, ali je beseda dolga ali kratka. Lahko si pomagaš z rokama, kot sem ti prej 

pokazala.«  Maksimalen dosežek je pet točk (Ažman, 2011).  

2. Razdruževanje besed na zloge  

Po dveh začetnih primerih demonstracije zlogovanja besed (se npr. pretvarjamo, da govorimo 

kot roboti), sledi pet besed, ki jih otrok mora samostojno zlogovati (analiza besed na zloge). 

Besede so dvo-, tri- in štirizložne. Zlogi se po dolžini razlikujejo. Navodilo naloge je: 
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»Povedala ti bom besedo. Tvoja naloga je, da jo kakor robot glasno izgovoriš. Sedaj poskusiva 

izgovoriti besedo VAZA.« Maksimalno dosežek je pet točk (Ažman, 2011).  

3. Združevanje zlogov v besede 

Po začetni demonstraciji prvih dveh besed mora otrok sam po zlogih izgovorjene besede 

združiti in povedati v celoti (zlogovna sinteza). Besede so dvo-, tri- in štirizložne, pri čemer se 

tudi zlogi po dolžini razlikujejo. Premor med izgovorom zlogov je pol sekunde. Navodilo 

otroku je: »Sedaj bom jaz besedo izgovorila kot robot, ti boš pa povedal/a oz. uganil/uganila, 

kaj sem povedala. Poskusiva s prvo besedo: LU – ŽA. Kaj sem rekla?« Maksimalen dosežek 

je pet točk (Ažman, 2011).   

4. Iskanje rim  

V nalogi iskanja rim mora otrok izmed treh predloženih besed (ponazorjene s sličicami) izbrati 

eno, ki se rima na tarčno besedo (prav tako ponazorjena s sličico). Med predloženimi besedami 

je ena, ki se rima s standardno besedo; ena, ki ima začetni glas enak kot tarčna beseda; in ena, 

ki ima skupne značilnosti s standardno besedo (bodisi spadata v isto semantično kategorijo – 

npr. krava in muca sta živali, bodisi sta funkcionalno povezani – npr. most in voda). Navodilo: 

»Tu vidiš nekaj sličic. Tu na vrhu je narisan dežnik. Lahko poveš, kaj je narisano pod 

dežnikom?« Če otrok sam ne poimenuje sličic, ker teh ne pozna, mu pomagamo pri 

poimenovanju brez posebnih poudarkov. Ne smemo pa mu pomagati pri iskanju povezave. 

Nato nadaljujemo: »Katera izmed spodnjih sličic se lepo sliši oz. rima z besedo dežnik?« Če 

otrok ne ve, kaj pomeni, da se besedi rimata ali odgovori napačno, mu to poskusimo razložiti 

z lastnim primerom in razlago, da se nekatere besede med seboj podobno/smešno slišijo, ko jih 

na glas izgovorimo. Maksimalen dosežek je deset točk (Ažman, 2011).  

5. Prepoznavanje rim   

Otrok mora pri tej nalogi prepoznati, ali se izgovorjeni besedi rimata ali ne. Pri tem ne 

uporabljamo slikovnega materiala kot pri prejšnji nalogi. Nekateri besedni pari so iz istega 

semantičnega polja (jablana, jagoda), oz. imajo nekatere skupne značilnosti. Besede so različno 

dolge (eno-, dvo- in trozložne). Navodilo otroku se glasi: »Povedala ti bom dve besedi. Tvoja 

naloga je, da pozorno poslušaš, in poveš, ali se besedi rimata (podobno/smešno slišita) ali ne.« 

maksimalen dosežek je pet točk (Ažman, 2011) 
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6. Priklic besed na določen fonem  

Otrok mora našteti besede, ki se začnejo na fonem P, s čimer preverjamo sposobnost 

samostojnega priklica besed na določen fonem brez vidne opore. Navodilo: »Naštej nekaj 

besed, ki se začnejo na P, npr. potica. Katere besede še najdeš na P?«. Otroku damo toliko časa, 

da lahko razmisli in najde besede (približno dve minuti). Zabeležimo vsako besedo, ki jo 

našteje. Doseže toliko točk, kolikor besed na P našteje. Če ne našteje nobene besede ali če 

našteje besede na drug fonem, vrednotimo z 0 točk (Ažman, 2011).  

7. Poimenovanje besed na določen fonem 

Naslednja naloga za izjemo od ostalih nalog ne vsebuje predvaje. Preverja, ali otrok z vidno 

oporo prepozna besede, ki se začnejo na določen začetni fonem, v našem primeru na glas T. 

Pri preizkusu uporabimo slikovni material – list, na katerem so slike različnih predmetov, med 

katerimi je pet stvari, ki se začnejo na glas T. Navodilo: »Pokaži mi samo tiste stvari, ki se 

začnejo na T.« Zapišemo si vse, kar otrok pokaže. Vsak pravilen odgovor vrednotimo z eno 

točko. Maksimalen dosežek je pet točk (Ažman, 2011).  

8. Prepoznavanje prvega glasu v besedi  

Cilj naloge je, da otrok prepozna prvi glas v besedi, tako da ga poimenuje. Navodilo: »Povedala 

ti bom besedo. Pozorno poslušaj in povej, s katerim glasom se začne. Npr. na kateri glas se 

začne COF?«. Po začetni demonstraciji otroku govorimo posamezne besede, ki so različno 

dolge in zahtevne glede na slišnost prvih glasov (npr. pri besedi trava je zvočnik R bolj 

prodoren kot T). Maksimalen dosežek je pet točk (Ažman, 2011).  

9. Razlikovanje prvega glasu  

Otrok pri tej nalogi ugotavlja, ali sta prva fonema dveh besed enaka ali različna. Nekateri 

besedni pari imajo enaka začetna fonema (npr. kitara – kovač); nekateri so iz istega tematskega 

polja (npr. zelena – modra), nekateri besedni pari pa podobno zvenijo (npr. kost  - gozd). 

Navodilo: »Povedala ti bom dve besedi. Ti mi pa povej, ali se začneta na isti glas ali ne? Npr. 

se besedi kitara – kovač začneta na isti  glas?.« Maksimalen dosežek je pet točk (Ažman, 

2011).  

10. Fonemsko ali glasovno razčlenjevanje (slušna glasovna analiza) 

S to nalogo preverjamo otrokove sposobnosti glaskovanja oz. slušne glasovne analize. Besede 

so različno dolge, razvrščene od krajših in lažjih (besede, ki ne vsebujejo soglasniških sklopov) 

do daljših in zahtevnejših po strukturi (besede s soglasniškimi sklopi). Nekatere besede so 
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zahtevnejše tudi zaradi hitrejše artikulacije oz. glasu, ki postane neslišen (npr. tkalec). 

Navodilo: »Katere črke moram zapisati, če želim napisati besedo VEJA?« Otrokovih 

nepravilnih odgovorov ne popravljamo. Naloga se od drugih nalog razlikuje po tem, da pri treh 

nepravilno glaskovanih besedah z nalogo zaključimo, torej ne nadaljujemo s preostalimi 

besedami. Možnih je deset točk (Ažman, 2011).  

11. Fonemsko ali glasovno združevanje (slušna glasovna sinteza) 

Otrok mora povezati glasove v smiselno besedo, ki smo jo otroku predhodno črkovali. Besede, 

ki jih črkujemo so različno dolge, razporejene od krajših, lažjih (besede brez soglasniških 

sklopov) do daljših, zahtevnejših (besede s soglasniškimi sklopi). Navodilo se glasi: »Besede 

bom povedala na drugačen način. Ti boš pa moral/-a ugotoviti, katero besedo sem izgovorila. 

Npr. rečem Š-A-L. Katera beseda je to?« Velja podoben sistem vrednotenja kot pri prejšnji 

nalogi. Po treh neuspešno ugotovljenih besedah, z nalogo zaključimo. Maksimalno število točk 

je deset (Ažman, 2011).  

 

3.3 Postopek zbiranja podatkov in izvedbe glasbenega uvajanja  

 

Pred izvedbo testiranja smo v vrtcu, osnovni in glasbeni šoli pridobili pisna dovoljenja 

ravnateljev ter dovoljenje staršev za sodelovanje otrok v raziskavi, ki je bilo prostovoljno in 

anonimno. Vsi pridobljeni podatki so bili obdelani na skupinski ravni in uporabljeni zgolj za 

potrebe raziskave. Celoten potek in izvedba raziskave je potekala skladno z etičnimi pravili in 

standardi znanstvenega raziskovanja. 

Preizkus fonoloških spretnosti je bil izveden z vsakim otrokom posebej individualno v 

prostorih vrtca, osnovne šole oz. glasbene šole, kjer ni bilo prisotnih motečih elementov. Za 

izvedbo testa smo potrebovali od 20–45 minut, odvisno od starosti otrok. Pri mlajših otrocih 

(od 4 do 5 let) je bilo potrebno približno 30–45 minut, medtem ko je preizkus s starejšimi (od 

5 do 6 in od 6 do 7 let) trajal od 20 do 30 minut. Pred vsako nalogo je otrok dobil jasna navodila 

in potrebne pripomočke za izvedbo posameznih nalog (naloga 4: iskanje rim in naloga 7: 

poimenovanje besed na določen fonem). Večina nalog vsebuje uvodne primere demonstracije 

(2 primera), kjer preverimo otrokovo razumevanje navodil.  

Otroci so bili testirani dvakrat: prvič na začetku izvajanja programa glasbenega uvajanja 

(september/oktober, 2017) in drugič po šestih mesecih (februar/marec, 2018). V obeh primerih 

smo uporabili enak preizkus, tj. preizkus fonološkega zavedanja Simone Ažman. 

Eksperimentalna skupina je v času med začetnim in zadnjim testiranjem enkrat tedensko 
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obiskovala program glasbenega uvajanja po Edgarju Willemsu, ki predvideva od 60- do 90-

minutne glasbene ure (odvisno od starosti otrok). Ta v okviru vsake glasbene ure predvideva 

delo na štirih večjih tematskih področjih, ki predstavljajo posamezne glasbene sposobnosti. To 

so: poslušanje, ritmična vzgoja, pesmi in naravno telesno gibanje. Program glasbenega 

uvajanja so izvajali usposobljeni glasbeni pedagogi s pridobljeno Pedagoško diplomo Willems, 

ki poučujejo na Glasbenem centru Edgar Willems. Vsebina programa s primeri dejavnosti je 

podrobneje predstavljena na straneh 58–67. Predšolski otroci (4- in 5-letniki ter 5- in 6-letniki) 

iz eksperimentalne skupine so bili skupno deležni približno 23 ur glasbenih dejavnosti po 

programu glasbenega uvajanja; šolski otroci pa nekoliko več, tj. približno 34 ur zaradi 

predvidenega obsežnejšega programa dela (1,5 ure na teden).  

 

3.4 Postopek statistične obdelave podatkov 

 

Zbrane podatke smo kvantitativno obdelali s pomočjo statističnega programa IBM SPSS 

Statistics 23.0 (2015), pomagali pa smo si tudi z orodji MS Excel. Uvodoma smo s pomočjo 

deskriptivne statistike opisali naš vzorec z vidika povprečnih, odklonskih in mejnih vrednosti 

na posamezni spremenljivki. Normalnost porazdelitve spremenljivk smo testirali s pomočjo 

koeficientov asimetrije in sploščenosti, uporabili pa smo tudi D’Agostino-Pearsonov test, s 

katerim smo na podlagi omenjenih koeficientov ugotavljali, v kolikšni meri naši podatki še 

sovpadajo z Gaussovo krivuljo, kjer smo v okviru dopustne mejne vrednosti (|z| ≤ 5,991) 

ugotavljali prisotnost normalnosti porazdelitve (D'Agostino, 1986; D'agostino, Belanger in 

D'Agostino Jr., 1990). 

Pred izvedbo nadaljnjih analiz smo s pomočjo koeficienta notranje konsistentnosti – Cronbach 

alfa (α) preverili zanesljivost uporabljenega inštrumenta. Z izračunom Pearsonovih 

korelacijskih koeficientov smo preverili tudi osnovne soodvisnosti med vključenimi 

spremenljivkami. Nato smo nadaljevali s preverbo učinkov glasbenega uvajanja na spretnosti 

FZ, ki so bile v obeh skupinah spremljane pred začetkom intervencije in 6 mesecev po njeni 

končani izvedbi.  

Domnevo o učinkih (kvazi) eksperimenta smo testirali s pomočjo analize kovariance, kjer smo 

preučevali, ali se pod vplivom neodvisne spremenljivke – glasbeno uvajanje (oz. pripadnost 

eksperimentalni skupini) kažejo razlike v FZ, ki je predstavljalo odvisno spremenljivko, v 

katero je bilo vštetih vseh 11 ravni fonološkega zavedanja. V analizo sta bili kot kovariati 

vključeni spremenljivki starost in začetno merjenje oz. rezultati na testu fonološkega zavedanja 

pred izvedbo glasbenega uvajanja. Pred zagonom analize smo pridobili dokaze o tem, da naši 
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podatki ustrezajo vsem pomembnim predpostavkam, ki so predvidene za izvedbo analize 

kovariance.  

Za preverjanje druge hipoteze, kjer smo preučevali vlogo starosti na spretnosti FZ, smo 

uporabili analizo variance, kjer smo rezultate na testu FZ medsebojno primerjali znotraj vseh 

treh starostnih skupin obenem pa nas je zanimalo ali ima starost različen učinek znotraj 

eksperimentalne in kontrolne skupine, zato smo v analizo vključili tudi to neodvisno 

spremenljivko. Predvideno hipotezo smo tako preverili s pomočjo dvofaktorske analize 

variance, za katero smo predhodno preverili zadovoljenost predpostavk. Ob ugotovljeni 

heterogenosti varianc, smo dodatno izvedli še robustnejšo verzijo – Welch-ovo analizo 

variance, ki pa je pokazala skladne rezultate. Na osnovi ugotovljenih signifikantnih razlik med 

različno starimi otroki smo s post hoc testi še natančneje raziskali, do kakšnih razlik vsebinsko 

prihaja in ali so vse izmed razlik tudi statistično pomembne. Pri izbiri post hoc testa smo 

uporabili Games-Howellov test, ki posebej upošteva prisotnost heterogenosti varianc, obenem 

pa se njegovo uporabo priporoča v primerih, ko imamo majhno število udeležencev v 

posamezni skupini. 

Za preverbo hipoteze o razlikah med spoloma smo, po ugotovljeni odvisnosti med kovariato 

FZ ob prvem merjenju (predznanje) in odvisno spremenljivko, opustili vključitev kovariat v 

analizo in tako ponovno izvedli dvofaktorsko analizo variance, kjer smo v analizo kot 

neodvisni spremenljivki vključili spol in funkcionalno skupino (eksperimentalno in kontrolno), 

saj nas je tudi tukaj zanimalo, ali se potencialne razlike v FZ med spoloma pojavljajo v različni 

oz. enaki meri v eksperimentalni in kontrolni skupini. Pri interpretiranju vseh rezultatov smo 

si pomagali z izračunom velikosti učinka (eta kvadrat η2) ter izrisom grafov in diagramov.  

 

4 REZULTATI  

4.1 Preliminarne analize vključenih spremenljivk  

 

V uvodnih analizah smo izračunali deskriptivne statistike za vse vključene spremenljivke, kjer 

smo se posebej osredotočili na povprečno vrednost, standardni odklon, minimume in 

maksimume test s pomočjo koeficientov asimetrije in sploščenosti preverili normalnost 

porazdelitve. Omenjene deskriptivne statistike so bile preverjene tudi ločeno za 

eksperimentalno in kontrolo skupino ter za posamezne starostne kategorije, kar smo združili v 

tabeli 3. 
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Izvedli smo tudi natančnejšo analizo parametrov deskriptivne statistike in normalnosti 

porazdelitve po posameznih ravneh FZ, prav tako ločeno za obe funkcionalni skupini ter po 

posameznih starostnih kategorijah. Rezultati teh so povzeti v tabelah 9–14, ki so del Priloge.  

 

Tabela 7: Rezultati deskriptivne statistike in testa normalnosti porazdelitve za vključene spremenljivke 

merjene v začetku in po preteku 6 mesecev za celoten vzorec ter po posameznih starostnih in 

funkcionalnih skupinah 

  N min maks M SD Asm. Spl. 
D’A-P (χ2-

vrednost) 

Starost  70 1 3 2,04 0,81 –0,08 –1,45 6,67 

Spol   70 1 2 1,46 0,50 0,18 –2,03 13,21 

FZ  (začetno)  70 10 73 39,26 17,02 0,15 –0,88 2,66* 

 4–5 let 21 11 52 27,90 11,25 0,43 –0,70 1,26* 

 5–6 let 25 10 65 36,16 15,37 –0,06 –0,79 0,79* 

 6–7 let 24 21 73 52,42 14,28 –0,43 –0,45 1,05* 

 Kontrolna 36 10 73 34,31 18,05 0,56 –0,72 2,88* 

 Eksperimentalna 34 18 73 44,50 14,33 0,04 –0,52 0,45* 

FZ (končno)  70 9 78 50,39 18,76 –0,53 –0,91 5,98* 

 4–5 let 21 9 67 35,90 16,41 0,40 –0,88 1,45* 

 5–6 let 25 13 72 48,72 16,48 –0,83 –0,09 3,18* 

 6–7 let 24 33 78 64,79 11,26 –1,72 3,02 24,11 

 Kontrolna 36 9 75 43,81 20,71 –0,07 –1,51 3,89* 

 Eksperimentalna 34 23 78 57,35 13,54 –0,59 –0,28 2,29* 

Opombe. Asm. = koeficient asimetrije, SEasimetrija = standardna napaka asimetrije (0,287), Spl. = koeficient 

sploščenosti, SEsploščenost = standardna napaka sploščenosti (0,566), D’A-P (χ2-vrednost) = χ2-vrednost 

testne statistike D'Agostino-Pearson., * χ2 < 5,991 

 

Večina obravnavanih spremenljivk ima ustrezno mezokurtično oz. normalno sploščenost, 

izjemi predstavljata le FZ v skupini od 6- do 7-letnikov ob končnem merjenju, ki kaže nekoliko 

koničasto porazdelitev, ter spol, ki se na vzorcu porazdeljuje sploščeno oz. platikurtično. V 

skladu s temi tudi χ2-vrednosti D'Agostino-Pearsonovega testa kažeta odstopanje od normalne 

porazdelitve v primeru obeh spremenljivk, medtem ko se preostale spremenljivke 

porazdeljujejo normalno. 

Starost udeležencev smo obravnavali kot kategorično spremenljivko s tremi možnimi 

kategorijami,  zato se tukaj vrednosti gibljejo med 1 in 3. Iz povprečja je razvidno, da večina 

udeležencev sodi v kategorijo 2, kamor umeščamo od 5- do 6-letnike. S pregledom povprečij 
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lahko opazimo, da na celotnem vzorcu udeleženci dosegajo v povprečju nižje rezultate na testu 

fonološkega zavedanja ob začetnem merjenju v primerjavi s povprečjem ob končnem merjenju. 

Opazimo lahko tudi, da v povprečju največ točk dosega skupina najstarejših otrok, te razlike 

pa so prisotne tako ob začetnem ko tudi ob končnem merjenju. 

Če pa primerjamo dosežke na testu v kontrolni in eksperimentalni skupini, lahko opazimo, da 

so razlike v povprečjih večje ob drugem merjenju, tj. po izvedeni intervenciji (13,54 točke 

razlike), v primerjavi z razlikami v začetnem merjenju (10,19 točke razlike). Ko smo 

podrobneje pregledali razlike med skupinama glede na posamezno raven fonološkega 

zavedanja (tabela 10 in tabela 11 v Prilogi) pa smo ugotovili, da se v začetnem merjenju otroci 

razlikujejo predvsem v uspešnosti nalog razlikovanje prvega glasu in iskanje rim, kjer so bili 

otroci eksperimentalne skupine boljši, medtem ko se je kontrolna skupina odrezala v povprečju 

nekoliko boljše pri nalogi združevanje zlogov v besede. Ob končnem merjenju pa so bile 

razlike med eksperimentalno in kontrolno skupino najbolj opazne pri uspešnosti reševanja 

nalog iskanje rim in fonemsko glasovno združevanje (slušna analiza), kjer so bili otroci, ki so 

bili vključeni v glasbeno uvajanje, boljši od kontrolne skupine, medtem ko je slednja dosegala 

nekoliko boljše rezultate pri nalogi razdruževanje besed na zloge.  

Če primerjamo rezultate posameznikov znotraj skupin, pa lahko opazimo, da do največjih 

odstopanj med rezultati prihaja v kontrolni skupini ob končnem merjenju, kjer se rezultati 

posameznikov od povprečja razlikujejo tudi za 20,71 točke (SD). Iz tabele 11 (glej v Prilogi) 

smo razbrali, da so ta odstopanja najbolj očitna pri nalogi fonemsko glasovno razčlenjevanje 

(slušna analiza). 

 

Na ravni vseh otrok vključenih v raziskavo smo iz tabele 9 (v Prilogi) prepoznali, da so v 

splošnem vsi otroci najprej najslabše rezultate dosegali pri nalogi fonemsko glasovno 

združevanje (slušna sinteza), kjer so v povprečju pri začetnem merjenju odgovarjali pravilno 

le v 22,6 %. Po drugi strani so bili najbolj uspešni pri nalogi združevanje zlogov v besede, kjer 

so v povprečju pravilno odgovarjali v 93,8 %. Po preteku 6 mesecev in izvedeni intervenciji v 

eksperimentalni skupini so otroci še vedno v največjem deležu (tokrat 99,8 %), pravilno 

odgovarjali v nalogi združevanje zlogov v besede, medtem ko so bili najmanj uspešni pri nalogi 

fonemskega glasovnega združevanja (slušna sinteza) (47,1 %). Iz tabele 9 je razvidno, da so 

vsi otroci v povprečju pri končnem merjenju dosegli višje rezultate na testu FZ v primerjavi z 

začetnimi merami, uspešnost pa se je v največji meri (za 24,5 %) izboljšala pri reševanju naloge 

fonemsko glasovno razčlenjevanje (slušna analiza). 
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V okviru preliminarnih analiz smo pa smo preverili tudi potencialne soodvisnosti med 

vključenimi spremenljivkami in s pomočjo različnih koeficientov testirali zanesljivost 

uporabljenega pripomočka za merjenje fonološkega zavedanja. 

 

Tabela 8: Pearsonovi korelacijski koeficienti med vključenimi spremenljivkami ter njihovi koeficienti 

notranje konsistentnosti 

  1 2 3 4 

1 Spol -    

2 Starost –0,05 -   

3 Fonološko zavedanje (začetno merjenje) 0,11 0,59** (0,89)  

4 Fonološko zavedanje (končno merjenje) 0,03 0,62** 0,89** (0,89) 

Opombe. V oklepajih so zapisani Cronbach alfa koeficienti, v ležečem je prikazan koeficient 

retestne zanesljivosti; **p < 0,01 

 

Pearsonovi korelacijski koeficienti kažejo, da na našem vzorcu med spolom in fonološkim 

zavedanjem ne obstaja statistično pomembnih povezav. Na drugi strani pa smo zasledili 

statistično pomembne povezave s starostjo, kjer ugotavljamo zmerne do močne pozitivne 

povezave tako z začetnim kot končnim merjenjem.  

Z izračunom koeficienta notranje konsistentnosti Cronbach alfa (α) smo preverili še 

zanesljivost testa, ki lahko zavzame vrednosti med 0 in 1, pri čemer višja vrednost odraža boljšo 

notranjo konsistentnost oz. zanesljivost merjenja. V kolikor α znaša > 0,8, govorimo o odlični 

zanesljivosti, vrednosti med 0,8 in 0,7 pomenijo dobro zanesljivost, medtem ko je pri α < 0,6 

delež napake merjenja že precejšen, kar pomeni, da je zanesljivost vprašljiva (Ferligoj, 

Leskošek in Kogovšek, 1995). Na našem vzorcu je za celoten preizkus (FZ) tako ob začetnem 

kot tudi ob končnem merjenju presegal vrednost α > 0,8, kar kaže na dobro zanesljivosti 

preizkusa pri obeh merjenjih. O zanesljivosti pa lahko sklepamo tudi na podlagi koeficienta 

retestne zanesljivosti, imenovanega tudi koeficeint stabilnosti, saj kaže na stabilnost rezultata 

v času (Field, 2013). Ta koeficient predstavlja korelacijo med začetnim in končnim merjenjem 

fonološkega zavedanja, ki smo ga v tabeli označili z ležeče. Njegova vrednost ( > 0,8) kaže, 

dobro mero retestne zanesljivosti, kar pomeni, da imamo opraviti s stabilno mero fonološkega 

zavedanja. Tako z vidika zanesljivosti ni bilo potrebno izključiti nobene naloge. 
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4.2 Testiranje vpliva glasbenega uvajanja po Edgarju Willemsu na FZ 

 

V nadaljevanju smo se lotili preverjanja naših domnev, kjer smo najprej na osnovi opaženih 

razlik v povprečjih začetnih meritev FZ pri otrocih, ki smo jih umestili v kontrolno in 

eksperimentalno skupino, izvedli t-test za neodvisne vzorce. Rezultati testne statistike 

Studentovega t-testa so pokazali, da med eksperimentalno (M = 44,5, SE = 14,33) in kontrolno 

skupino (M = 34,31, SE = 18,05) res obstajajo statistično pomembne razlike v začetnem 

merjenju (t(68) = 2,607, p = 0,011), kar pomeni, da se skupini že pred izvedbo intervencije 

sistematično razlikujeta v ravni FZ.  

Ker smo želeli preverili, ali smo s 6-mesečno intervencijo glasbenega uvajanja po Edgarju 

Willemsu, ki je predstavljala našo neodvisno spremenljivko, vplivali na spremembe v FZ v 

eksperimentalni skupini (odvisni spremenljivki) smo izvedli analizo variance. Glede na 

predhodno izkazane razlike med skupinama v začetnih merah smo v analizo kot kovariato 

vključili tudi začetno mero. Enako pa smo tudi na osnovi razlik v dosežkih različno starih otrok 

predvideli, da tudi starost predstavlja pomemben dejavnik v razvoju spretnosti FZ, zato smo 

tudi tega obravnavali kot kovariato. Kovariata predstavlja spremenljivko, ki sicer ni del glavne 

eksperimentalne manipulacije, ampak predvidevamo, da ima vpliv na odvisno spremenljivko. 

Na ta način smo preverili, ali se eksperimentalna in kontrolna skupina v spretnostih 

fonološkega zavedanja, merjenih ob koncu intervencije, pomembno razlikujeta, pri tem pa smo 

kontrolirali razlike v spretnostih FZ, ki so bile med skupinama prisotne že v začetku ter razlike 

v starosti, s čimer smo analizo variance spremenili v analizo kovariance. 

Pred izvedbo analize smo preverili, ali naši podatki dovoljujejo uporabo omenjene analize in 

tako preverili normalnost porazdelitve vključenih spremenljivk, neodvisnost skupin ter 

neodvisnost kovariat in učinka manipulacije, homogenost variance in homogenost regresijskih 

nagibov ter linearnost zveze med odvisno in neodvisno spremenljivko.  

Že v uvodnih analizah smo s pomočjo D'Agostino-Pearsonovega testa potrdili prisotnost 

normalnosti porazdelitve, ki je za začetno (χ2 = 2,66) in končno merjenje (χ2 = 5,98) pokazal 

ustrezne χ2-vrednosti (χ2 < 5,991), manjše odstopanje od normalnosti pa je bilo prisotno pri 

spremenljivki starost (χ2 = 6,67). V nadaljevanju smo s Pearsonovim korelacijskim 

koeficientom preučili predpostavko o obstoju linearne povezave med vključenima 

spremenljivkama, ki je bila prav tako zadoščena (r = –0 ,37, p < 0,01). Homogenost varianc 

smo preverili z  Levenovim testom, ki je bil nesignifikanten (p = 0,56), zato smo lahko 

zaključili, da imamo prisotno enakost varianc. Homogenost regresijskih nagibov pa smo 



78 
 

testirali s pomočjo izrisa grafa povezav med posamično kovariato in odvisno spremenljivko, 

kjer smo se osredotočili na vrednosti regresijskih koeficientov (b) v obeh skupinah in preverili 

njihovo skladnost. Pri kovariati začetno merjenje smo prepoznali razmeroma podobne 

regresijske nagibe (b = 1,07, b = 0,74, v skupinah, kar pomeni, da je zahteva o homogenosti 

nagiba približno izpolnjena. Dodatno pa smo to predpostavko preverili še s pomočjo vnosa 

interakcije med neodvisno spremenljivko in kovariato, kjer je signifikanca znašala p = 0,05, 

kar je ravno na meji. Ko pa smo preverili regresijske nagibe za kovariato starost, smo 

prepoznali njihovo popolno homogenost (b = 0,03), kar je potrdil tudi nesignifikanten 

interakcijski termin med kovariato starost in neodvisno spremenljivko (p = 0,88). Z analizo 

variance smo preverili še neodvisnost kovariate in neodvisne spremenljivke, kjer smo lahko na 

osnovi nesignifikantnih rezultatov zaključili, da sta obe kovariati starost (p = 0,88) in začetno 

merjenje (p = 0,05) v obeh skupinah zastopana približno enako. Glede na ustrezno izpolnjene 

predpostavke smo lahko nadaljevali z glavno analizo.  

Rezultati analize kovariance so pokazali, da med eksperimentalno in kontrolno skupino 

obstajajo statistično pomembne razlike v fonološkem zavedanju, testiranem ob koncu 

intervencije. To pomeni, da smo s pomočjo intervencije v obliki glasbenega uvajanja po 

Edgarju Willemsu v eksperimentalni skupini statistično pomembno vplivali na spremembe v 

FZ, ki so prisotne tudi ob upoštevanju razlik v starosti in začetnih spretnosti FZ (F(1,66) = 6,17, 

p  = 0,016, eta kvadrat η2 = 0,09). 

Iz natančnejšega pregleda posameznih kovariat smo razbrali, da je starost statistično 

pomembno povezana s spretnostmi FZ (1,66) = 8,34, p = 0,005, eta kvadrat η2 = 0,11), analiza 

učinkov pa je pokazala, da v kolikor se starost poveča za eno enoto, lahko na testu FZ opazimo 

višji rezultat za b = 4,36 (t = 2,89, p = 0,005). Podobno pa smo ugotovili statistično pomembne 

spremembe v FZ tudi v povezavi z začetnimi spretnostmi FZ (F(1, 66) = 118,29, p < 0,000, eta 

kvadrat η2 = 0,64). Pri zvišanju začetnih spretnosti za 1 enoto tako lahko pričakujemo višji 

rezultat v FZ ob končnem merjenju za b = 0,82 (t = 10,88, p < 0,000). Ključen doprinos 

vključenih kovariat je ta, da z njimi lahko določimo natančnejši delež učinka manipulacije oz. 

intervencije, s čimer nam zmanjša znotrajskupinsko napako variance oz. delež nepojasnjene 

napake. 

 

Glede na razliki v popravljenih povprečjih ekperimentalne (M = 53,01, SE = 1,43) in kontrolne 

skupine (M = 47,91, SE = 1,39), tj. ob upoštevanju obeh kovariat, se skupini pri dosežkih na 

testu FZ, razlikujeta za 5,1 točke. Če upoštevamo še velikost učinka teh sprememb, ki so bile 

dosežene z intervencijo, pa bi lahko na sklepali, da gre za spremembo v FZ, ki je po svoji 
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velikosti majhna (η2 = 0,09), pri čemer je vloga začetnih spretnosti večja (η2 = 0,64) od  starosti 

(η2 = 0,11). V spodnjem grafu (slika 1) smo prikazali razlike med skupinama, ki so prisotne v 

začetnih spretnostih FZ, in popravljene povprečne vrednosti FZ, ki so prisotne po preteku 6 

mesecev oz. izvedeni intervenciji ob upoštevanju vloge starosti in predznanja.    

 

 

 
Graf 1: Primerjava rezultatov na testu FZ v obeh skupinah ob začetnem in končnem merjenju 

Iz grafa 1 lahko razberemo, da se pri ponovnem testiranju FZ pri vseh udeležencih pojavi 

znatno višja uspešnost, obenem pa je tudi razvidno, da so razlike med skupinama ob končnem 

merjenju značilno manj izrazite kot pri začetnem merjenju. Posebej imata pri tem pomembno 

vlogo kovariati starost in predznanje v FZ, ki razlike v teh povprečjih ob končnem merjenju 

znižata, saj bi pri preprostem pregledu doseženih točk iz tabele 7, lahko hitro sklepali na še 

večja odstopanja med skupinama v končnem merjenju (13,45 točke), pri čemer bi precejšen 

delež variance lahko zmotno pripisali učinku intervencije ali drugim nepoznanim dejavnikom.  
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Natančnejše razlike med skupinama, ki se pojavijo pri posameznih ravneh FZ v obeh primerih 

merjenja, smo ponazorili v grafu 6, ki se nahaja v Prilogi. Iz tega prikaza pa lahko razberemo, 

da ob končnem merjenju do največjih odstopanj pri uspešnosti reševanja pride v nalogi iskanje 

rim in razlikovanje prvega glasu, ki sta v eksperimentalni skupini rešeni opazno boljše. 

Nekoliko boljše rezultate v kontrolni skupini pa lahko opazimo le pri nalogah razdruževanje 

besed na zloge (za 0,2 točke) ter ocenjevanje dolžine besed, kjer se rezultat v povprečju 

razlikuje za 0,02 točke. 

 

4.3 Preverjanje vloge starosti pri spretnostih FZ 

 

V nadaljevanju smo želeli podrobneje preučiti, kakšna je vloga starosti pri spretnostih FZ, kar 

smo preverili s pomočjo primerjave končnih mer FZ v skupini otrok, ki so obiskovali glasbeno 

uvajanje in v kontrolni skupini, ki takšnega uvajanja ni imela.  

Kot smo že zapisali, so bili otroci glede na njihovo starost razdeljeni v 3 starostne kategorije, 

saj je takšna razdelitev omogočala boljši vpogled in razumevanje razvojnih stopenj FZ.  

Iz spodnjih histogramov, združenih v grafu 2, lahko razberemo, da se povprečno število 

doseženih točk v posamezni starostni skupini razlikuje v začetnih in končnih merah, razlike pa 

so tudi prisotne, če primerjamo eksperimentalno in kontrolno skupino. Slednja razlika se iz 

prostega pregleda povprečij zdi še nekoliko večja. 

 

 

Graf 2: Prikaz povprečij v začetnih in končnih merah FZ po posameznih starostnih skupinah ločeno 

glede na pripadnost eksperimentalni in kontrolni skupini 
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Da bi preverili, ali se učinki starosti sistematično razlikujejo tudi glede na eksperimentalno in 

kontrolno skupino, smo v analizo vključili tudi to neodvisno spremenljivko. Tako smo za 

preverjanje te hipoteze izvedli 2-faktorsko analizo variance, ki omogoča preverbo učinka 

neodvisne spremenljivke (starosti) na odvisno spremenljivko (FZ) na različnih ravneh druge 

neodvisne spremenljivke (eksperimentalni in kontrolni skupini). 

Pred izvajanjem analize variance smo preverili, ali naši podatki kažejo primerne lastnosti, 

potrebne za veljavno izvajanje te analize. Mednje štejemo: neodvisnost opazovanj, odsotnost 

signifikantnih osamelcev, približno normalna porazdelitev odvisne spremenljivke v vseh 

skupinah, homogenost varianc, odvisna spremenljivka mora biti intervalna oz. zvezna in 

neodvisna spremenljivka mora imeti vsaj dve kategoriji.  

Približno normalno porazdelitev odvisne spremenljivke v vsaki izmed kategorij neodvisne 

spremenljivke smo že uvodoma potrdili s pomočjo D'Agostino-Pearsonovega testa, ki je 

pokazal, da se v večini starostnih skupin ta porazdeljuje normalno (z < 5,991) (tabela 7). 

Signifikanten Levenov test (p < 0,05) je nakazal na heterogenost varianc, zato smo med post-

hoc izbrali testno statistiko Games-Howell, ki ta pogoj upošteva. Lastnosti odvisne 

spremenljivke kot tudi neodvisnih spremenljivk pa so v skladu z zahtevami analize, zato smo 

lahko nadaljevali z izvajanjem analize variance.  

Rezultati analize variance so pokazali, da obstajajo statistično pomembne razlike v FZ med 

eksperimentalno in kontrolno skupino (F(1, 64) = 19,45, p < 0,000), kot tudi da obstajajo 

pomembne razlike v FZ glede na starost (F(2, 64) = 27,57, p < 0,000). Omenjena učinka smo 

zaradi odsotne homogenosti varianc testirali tudi z uporabo bolj robustne analize variance – 

Welch-ovo analizo variance, ki je prav tako za obe neodvisni spremenljivki potrdila prisotnost 

razlik v fonološkem zavedanju (FW (1, 60) = 10,6, p = 0,002; FW (2, 42) = 24,65, p < 0,000). 

Nadalje pa smo ugotovili, da obstaja tudi signifikanten učinek, zajet v interakciji med obema 

neodvisnima spremenljivkama (F(2, 64) = 3,93, p < 0,024), ki nam pravi, da se eksperimentalna 

in kontrolna skupina razlikujeta v vplivu, ki jo ima starost na spretnosti fonološkega zavedanja. 

Interakcijski učinek smo grafično prikazali v grafu 3.  
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Graf 3: Razlike v povprečnih vrednostih FZ med različno starimi otroki znotraj eksperimentalne in 

kontrolne skupine 

Iz grafa 3 lahko razberemo, da je vpliv starosti v eksperimentalni in kontrolni skupini raznolik, 

predvsem je ta vpliv večji za kontrolno skupino, saj lahko opazimo, da z višjo starostjo 

spretnosti FZ strmo naraščajo, medtem ko v eksperimentalni skupini, čeprav lahko opazimo 

naraščanje v FZ, ta soodvisnost obstaja v šibkejši meri.  

Ko smo ugotovili, da so razlike med starostnimi skupinami v FZ sistematično prisotne, pa smo 

želeli preverili, o kakšnih razlikah vsebinsko lahko govorimo. Z naknadnimi post-hoc 

analizami smo s pomočjo Games-Howellovega testa potrdili, da v primerjavi s 5- do 6-letnimi 

otroki najmlajši (od 4 do 5 let) kažejo statistično pomembno nižje spretnosti v FZ (18,82 ± 

4,87, p > 0,031),  kar je še posebej izrazito v primerjavi s šolskimi otroki, ki na testu FT 

dosegajo v povprečju celo 2,25-krat višje rezultate (28,89 ± 4,26, p < 0,000). Razliko v 

spretnostih FZ smo opazili tudi med skupinama od 5- do 6-letnikov in od 6- do 7-letnikov (p < 

0,001), ta razlika pa je bila po svoji velikost celo večja (16,07 ± 4,02) od razlik, ki obstajajo 

med najmlajšimi in od 5- do 6-letniki. Izvedba multiplih primerjav s post hoc testi tudi glede 

na funkcionalno skupino (eksperimentalno in kontrolno) nam ni bila omogočena zaradi 

premajhnega števila skupin (k < 2), kar lahko prosto opazimo iz grafa 3, pa je, da so razlike 
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med eksperimentalno in kontrolno skupino največje med najmlajšimi otroki, medtem ko so 

najmanjše razlike prisotne pri najstarejših – šolskih otrocih. Opažene razlike med 

funkcionalnimi skupinami moramo obravnavati previdno, saj nimamo podatka o njihovi 

signifikantnosti. 

 

4.4 Ugotavljanje razlik med spoloma 

 

Nazadnje smo testirali našo domnevo o obstoju razlik v spretnostih FZ glede na spol. Pri tem 

smo želeli upoštevati ugotovljene razlike v začetnih merah FZ, vendar smo zaradi ugotovljenih 

neizpolnjenih predpostavk za izvedbo analize kovariance ta kovarat izpustili in tako testirali 

razlike med spoloma zgolj na podlagi rezultatov FZ pridobljenih ob končnem merjenju, kjer 

nas je zanimalo, ali se razlike pojavljajo tudi glede na skupino, ki ji je udeleženec pripadal. 

Že z enostavnim pregledom povprečij na celotnem vzorcu smo ugotovili, da med spoloma ne 

prihaja do velikih razlik v povprečnih dosežkih na testu FZ tako ob končnem merjenju kot tudi 

v začetnih merah, kar smo prikazali v spodnjem histogramu (graf 4). 

 

 

Graf 4: Prikaz povprečij v začetnih in končnih merah FZ po posameznih skupinah glede na spol 

Našo hipotezo o odsotnosti razlik med spoloma smo testirali z uporabo dvofaktorske analize 

variance, kjer smo kot odvisno spremenljivko obravnavali spretnosti FZ ob končnem merjenju, 

medtem ko smo med neodvisnimi spremenljivkami obravnavali spol ter pripadnost 

eksperimentalni oz. kontrolni skupini. Vse spremenljivke so pokazale ustrezne kategorične oz. 
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zvezne lastnosti, prav tako je bila pri njih ugotovljena približno normalna porazdelitve znotraj 

skupin. Levenov test enakost varianc pa je bil nesignifikanten (p < 0,05), kar pomeni, da 

predpostavki o homogenosti varianc nismo zadostili. 

Dvofaktorska analiza variance pa je pokazala, da med spoloma ne obstajajo statistično 

pomembne razlike v FZ ob končnem merjenju (F(1, 66 = 0,00, p = 0,99), medtem ko so se 

razlike v FZ med eksperimentalno in kontrolno skupino, v skladu s prejšnjimi ugotovitvami, 

potrdile (F (1, 66) = 3241,74, p = 0,002). Enake rezultate smo dobili tudi ob izvedbi Welch 

analize variance, ki smo jo bili primorani izvesti zaradi neizpolnjene predpostavke o 

homogenosti varianc (FW (1, 62) = 0,068, p = 0,796; FW (1, 60) = 10,60, p = 0,002). 

Tudi interakcijski učinek med spolom in funkcionalno skupino se ni izkazal za statistično 

signifikantnega (F(1,66) = 0,23, p = 0,64), kar pomeni, da se eksperimentalna in kontrolna 

skupina ne razlikujeta v učinku, ki ga ima spol na FZ. Interakcijski učinek, v katerem je zajet 

skupni vpliv neodvisnih spremenljivk na odvisno smo grafično prikazali v grafu 5. 

 

 

Graf 5: Razlike v poprečnih vrednostih FZ med spoloma znotraj eksperimentalne in kontrolne skupine 
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Iz prikaza je razvidno, da med eksperimentalno in kontrolno skupino obstajajo razlike, kot je 

to potrdila analiza. Če se osredotočimo na razlike glede na spol pa lahko opazimo, da v 

kontrolni skupini deklice dosegajo nekoliko nižje rezultate od dečkov v isti skupini, medtem 

ko je v eksperimentalni skupini uspešnost reševanja ravno obratna. Čeprav smo ta odstopanja 

v dosežkih lahko zaznali, pa glede na statistično nesignifikantne rezultate razlik v uspešnosti 

reševanja, ki se kažeta med skupinama, ne moremo pripisati razlikam v spolu. Iz tega bi lahko 

sklepali, da so za razlike, ki se pojavljajo med skupinama, odgovorni nekateri drugi dejavniki, 

npr. predznanje v spretnostih FZ in starost, kot smo z rezultati podkrepili v prejšnjih analizah, 

ki pa v tej analizi niso bili vključeni. Med spoloma tako ne prihaja do dovolj sistematičnih 

razlik, ki bi jih lahko posplošili tudi na populacijo. 

5 INTERPRETACIJA REZULTATOV 

5.1 Interpretacija rezultatov na preizkusu FZ glede na vključenost v skupino 

  

Rezultati analize kovariance so z upoštevanjem razlik v starosti in začetnih spretnosti FZ 

pokazali, da med eksperimentalno in kontrolno skupino ob končnem merjenju obstajajo 

statistično pomembne razlike v uspešnosti na preizkusu FZ v prid eksperimentalne skupine, s 

čimer smo potrdili našo glavno hipotezo raziskave, ki se glasi:  

Otroci, ki enkrat tedensko obiskujejo glasbeno uvajanje po Edgarju Willemsu, dosegajo 

statistično pomembno višje rezultate pri preizkusu spretnosti fonološkega zavedanja kot otroci, 

ki se glasbenih ur ne udeležujejo.  

Tovrstna ugotovitev sovpada z rezultati nekaterih podobnih raziskav (Bolduc, 2009; Degé in 

Schwarzer, 2011), ki so preučevale vpliv izvajanja glasbenega progama na spretnosti FZ pri 

predšolskih otrocih  in dokazale pomemben vpliv glasbenih dejavnosti pri spodbujanju razvoja 

FZ. Za interpretacijo rezultatov naše glavne raziskave je pomembno razumeti nekatere razlike 

med navedenimi raziskavami in našo raziskavo, ki se pojavljajo v samem izvajanju glasbenega 

programa in načinu vzorčenja.  Programa, ki sta si ga zastavila tako Bolduc (2009) kot tudi F. 

Degé in Schwarzer (2011), sta bila v primerjavi z našim programom intenzivnejša (dnevno 

izvajanje glasbenih dejavnostih v krajšem obdobju) in izvedena na naključnem vzorcu s 

podobnim demografskim in socioekonomskim ozadjem. Vse to je prineslo večje in bolj očitne 

razlike v spretnostih FZ ob končnem merjenju v prid eksperimentalne skupine, ki so jih lahko 

pripisali izključno izvajanju glasbenega programa.  

V našem primeru takšno intenzivno izvajanje programa ni bilo možno, saj so otroci iz 

eksperimentalne skupine sledili javnoveljavnemu programu glasbenega uvajanja sodelujoče 
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glasbene šole, ki predpostavlja enourne tedenske »glasbene urice«. Kljub manj intenzivnemu 

glasbenemu programu, ki se je izvajal v daljšem šestmesečnem obdobju, smo z analizo 

rezultatov ugotovili statistično pomemben vpliv izvajanja glasbenih dejavnosti na razvoj FZ. 

Sklepamo pa lahko, da bi ta bil še večji, če bi glasbene urice z otroki izvajali pogosteje, npr. 

vsak dan eno uro (ali manj) in za krajše časovno obdobje (npr. 3 mesece ali manj).  

Zaradi višjih šolnin sodelujoče glasbene šole lahko sklepamo, da so otroci, vključeni v 

eksperimentalno skupino, večinoma izhajali iz družin z višjim socialno-ekonomskim statusom 

(SES), kar ima pomemben vpliv na razvoj FZ in kasnejšo bralno učinkovitost učencev (Pečjak, 

1995). Družine z višjim SES otroke bolj spodbujajo pri raznovrstnih aktivnostih, ki so osnova 

za kasnejše branje in pisanje (Knaflič, 2002). To bi lahko bil eden izmed razlogov boljšega 

izhodišča v začetnih spretnostih FZ v eksperimentalni skupini. Dejavnika, ki prav tako vplivata 

na razvoj spretnosti FZ in sta povezana s SES, sta sociokulturna raven otrokovega okolja in 

izobrazba staršev. Kulturna raven otrokove družine, v kateri otrok razvija svoj govor in tudi 

fonološke spretnosti, ima določen vpliv na razvoj FZ (Jerman, 2000). V glasbeno šolo, ki je 

izvajala program glasbenega uvajanja, se pogosto vpisujejo otroci staršev z višjo in visoko 

izobrazbo in z izobrazbo umetniške smeri. Stopnja pridobljene izobrazbe vpliva na raven 

pismenosti odraslih. Bolj izobraženi starši imajo običajno boljši materialni položaj in lahko 

otroku pogosteje nudijo vključevanje v različne institucije (gledališče, knjižnica …), sami 

pogosteje posegajo po knjigah, časopisu, revijah, pripovedujejo pravljice svojim otrokom. V 

domačem okolju jim zagotavljajo večji obseg knjižnega gradiva, s svojimi bralnimi navadami 

so jim v zgled in so pogosteje bolj ozaveščeni o pomenu predbralnih in predpisalnih dejavnosti 

(svoje otroke spodbujajo v različnih dejavnostih opismenjevanja) (Rošer, 2016). Tako 

spodbudno okolje otroka dobro pripravi na formalni začetek opismenjevanja pogosteje, zato ti 

otroci v predšolskem obdobju dosegajo boljše rezultate na področju FZ. Boljši izhodiščni 

rezultati eksperimentalne skupine v naši raziskavi bi lahko bili torej posledica navedenih 

razlogov. Vendar pa  je potrebno vpliv omenjenih dejavnikov (SES, sociokulturna raven in 

izobrazba staršev) obravnavati previdno, namreč v okviru raziskave tovrstnih podatkov nismo 

pridobili, zaradi česar so naši zaključki zgolj hipotetični, utemeljeni na podlagi teoretičnih 

izhodišč. Vsekakor bi bilo za prihodnje podobne raziskave s poudarkom na vplivu omenjenih 

dejavnikov smiselno, da se pred začetkom izvajanja glasbenega programa pridobi tudi te 

podatke.   

Bistvena razlika med našo raziskavo in raziskavama Bolduca (2009) ter F. Degé in Schwarzerja 

(2011) je bila v tem, da v slednjih dveh ob začetnem merjenju spretnosti FZ med 
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eksperimentalno in kontrolno skupino ni bilo prisotnih statistično pomembnih razlik v 

spretnostih FZ, kot tudi ne v starosti, spolu, inteligentnosti in SES. Nasprotno so v našem 

primeru rezultati testne statistike Studentovega t-testa že v začetnem merjenju spretnosti FZ 

pokazali, da med eksperimentalno in kontrolno skupino obstajajo statistično pomembne 

razlike, kar pomeni, da sta se skupini že pred izvedbo intervencije sistematično razlikovali v 

spretnostih FZ. Iz tega razloga smo bili primorani uporabiti analizo kovariance, v katero smo 

vključili začetno merjenje FZ kot kovariato, in to upoštevali pri končnih analizah. Ker smo 

imeli vzorec, ki je zajemal otroke različnih starosti, od 4 – 7 let, smo pri končni analizi kot 

kovariato upoštevali tudi razlike v spretnostih FZ, ki so posledica staranja oz. normalnega 

razvoja. Ugotovili smo tudi, da imajo razlike v začetnih spretnosti FZ precej večji vpliv na 

končni rezultat v spretnostih FZ od same starosti. Čeprav se je ob upoštevanju obeh kovariat 

velikost učinka glasbenega uvajanja na razvoj FZ izkazala kot majhna, se je razlika v 

spretnostih med eksperimentalno in kontrolno pokazala za statistično pomembno.  

Med izvajanjem preizkusa FZ smo opazili, da so nekateri otroci vključeni v raziskavo otroci 

priseljencev. Gre za otroke, katerih materni jezik ni slovenščina, z učenjem slovenščine se jih 

je večina srečala ob vstopu v vrtec ali šolo. Zaznali smo, da je bil večji delež teh otrok bil 

vključen v kontrolni vzorec, prav tako so to bili večinoma predšolski otroci (v starostni skupini 

4–5 ali 5–6 let). Dvojezični oz. bilingivistični otroci imajo lahko več težav pri FZ obeh jezikov, 

ker lahko prihaja do zamenjave fonemskih enot med obema jezikoma (Jerman, 2000). Podobno 

kot pri nižjem SES so tudi otroci priseljencev v predšolskem obdobju doma manj izpostavljeni 

bralnim in pisalnim dejavnostim, poleg tega pa v domačem okolju nimajo pogostega stika z 

jezikom izobraževanja, kar se lahko izraža v slabše razvitem besednjaku, pomanjkljivih bralnih 

izkušnjah in slabši bralni učinkovitosti tako v maternem kot tudi drugem jeziku. Vse navedeno 

se izkazuje tudi v počasnejšem razvoju spretnosti FZ (Hoff, 2003). Torej tudi dvojezičnost 

otrok bi lahko bila tista, ki je prispevala k nižjim rezultatom kontrolne skupine na preizkusu 

FZ tako ob začetnem kot tudi ob končnem merjenju. Natančnega podatka o prisotnosti 

bilingvizma pri otrocih v okviru raziskave nismo pridobili, zato so zgoraj navedeni zaključki 

zgolj domneve oz. razmišljanja o možnih vplivih na spretnosti FZ na osnovi teoretičnih 

izhodišč.  

Naša potrditev hipoteze o vplivu glasbenih dejavnostih na razvoj FZ potrjuje tudi obstoj 

povezav med glasbenimi sposobnostmi in FZ, kar so s svojimi raziskavami ugotovili številni 

tuji (Lamb in Gregory, 1993; Douglas in Willatts, 1994) in slovenski strokovnjaki (Zrimšek, 

2002; Božič idr., 2007). Z analizami nismo podrobneje preučevali tovrstnih povezav, ker to ni 
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bil naš namen, smo pa lahko iz prostega pregleda povprečij ob končnem merjenju razbrali, da 

so glasbene dejavnosti po Edgarju Willemsu na določene ravni FZ imele večji učinek kot na 

druge (glej graf 6 v Prilogi). Največja odstopanja so se tako pokazala pri uspešnosti reševanja 

nalog iskanje rim in razlikovanje prvega glasu, na katerih je eksperimentalna skupina dosegala 

bistveno boljše rezultate. Naloga iskanja rim predstavlja razvojno nižjo raven FZ, saj gre za 

večje fonološke enote, medtem ko je razlikovanje prvega glasu del fonemičnega zavedanja in 

zajema manjše fonološke enote, zatorej predstavlja višjo in razvojno zahtevnejša raven FZ. Če 

bi želeli raziskati, katere glasbene sposobnosti so tiste, ki so prispevale k boljšemu rezultatu na 

določenih ravneh FZ in v kolikšni meri, bi bilo potrebno pri otrocih tako v začetku kot tudi ob 

koncu izvajanja glasbenega programa testirati tudi glasbene sposobnosti. Ker teh podatkov 

nimamo, napredka na določenih področjih ne moremo zanesljivo pripisati posameznim 

glasbenim sposobnostim. Lahko pa na podlagi ugotovljenega zagotovo pritrdimo, da imajo 

glasbene dejavnosti kot celovita dejavnost, ki intenzivno razvija otrokovo pozorno poslušanje, 

ritmični in melodični posluh, pozitiven vpliv na razvoj FZ in so zato lahko učinkovito orodje 

pri njegovem spodbujanju od predšolskega obdobja dalje.   

 

5.2 Interpretacija rezultatov na preizkusu FZ glede na starostno kategorijo  

 

Na podlagi analize rezultatov na preizkusu FZ glede na vključenost v posamezno starostno 

kategorijo, lahko potrdimo drugo zastavljeno hipotezo, ki pravi: 

Starejši otroci, ki obiskujejo 1. razred osnovne šole (6–7 let stari otroci), dosegajo statistično 

pomembno višje rezultate pri preizkusu spretnosti FZ kot predšolski otroci (otroci, stari 4–5 in 

5– 6 let).  

Že z izračunom Pearsonovega korelacijskega koeficienta smo lahko razbrali, da sta starost in 

FU povezana oz. soodvisna. Pri starejših otrocih smo ugotovili višje spretnosti FZ. Z 

nadaljnjimi analizami (post-hoc testi) smo ugotovili, da je ta razlika v spretnostih FZ še posebej 

izrazita med najmlajšimi, od 4- do 5-letniki, in najstarejšimi, od 6- do 7-letniki. Nekoliko 

manjše razlike, a še vedno statistično pomembne so se pojavljale med 5- do 6-letniki ter med 

6- do 7-letniki. Rezultati sovpadajo s teoretičnimi spoznanji, ki trdijo, da razvoj spretnosti FZ 

poteka skladno z otrokovo starostjo in miselnim razvojem, pri čemer višja starost in višji 

kognitivni nivo prinašata boljši rezultat v spretnostih FZ (Zorman, 2007). Gre za razlike, ki se 

pojavljajo predvsem med predšolskimi in šolskimi otroki. Pomembna značilnost šolskega dela, 

ki v veliki meri doprinese k tovrstnim razlikam, je sistematično delo na procesu 

opismenjevanja, še posebej v prvem in drugem razredu osnovne šole, pri čemer se veliko časa 
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namenja treningu spretnosti FZ (Golli, Grginič in Kozinc, 1996). Zgodnje pisalne dejavnosti 

in učenje tiskanih črk ob sočasni slušni zaznavi pozitivno spodbuja razvoj FZ in vzpostavitev 

asociativne povezave črka – glas (Chard in Dickson, 1995; Brumen, 2006). Posledično torej 

šolski otroci izkazujejo najvišje rezultate na preizkusu FZ.  

Statistično pomembne razlike so se izkazale tudi med različno starimi predšolskimi otroki, pri 

čemer so od 4- do 5-letniki dosegali statistično pomembno nižje spretnosti od 5- do 6-letnikov. 

Tudi tak rezultat je bil za pričakovati, dejstvo je namreč, da se razvoj FZ začne že v 

predšolskem obdobju (pri treh, štirih letih), najbolj izrazit razvoj pa poteka med petim in 

sedmim letom starosti (Jerman, 2000).  

Teoretično bi lahko otroke razdelili na dve nadredni kategoriji, in sicer predšolske (od 4- do 5- 

letnike in od 5- do 6-letnike) in šolske/osnovnošolske otroke (od 6- do 7-letnike). Z delitvijo 

na tri starostne skupine smo dobili boljši vpogled v potek razvoja FZ (od začetnega porajanja 

FZ do obvladovanja tovrstne spretnosti). Glede na teoretična izhodišča, ki pravijo, da 

intenziven razvoj FZ poteka med petim in sedmim letom, bi lahko merili tovrstne spretnosti 

zgolj pri teh dveh starostnih skupinah otrok.  Zaradi potrebe po večjem vzorcu in spremljanju 

samega napredka od začetka porajanja do obvladovanja spretnosti FZ smo v raziskavo vključili 

tudi mlajše otroke, od 4- do 5-letnike. Pri tem smo se oprli tudi na nekatere raziskave (Jurišič, 

2001), ki navajajo, da je že pri starosti 4 leta in pol oz. 5 let možno meriti predbralne spretnosti, 

tudi spretnosti FZ. Hkrati se je po končnih analizah rezultatov izkazalo, da je takšna vključitev 

bila smiselna, saj so se največje razlike v spretnostih FZ pokazale ravno med najmlajšimi (od 

4- do 5-letniki), ki obiskujejo oz. ne obiskujejo glasbenega uvajanja, kar podrobneje 

interpretiram v nadaljevanju.  

 

Ugotovili smo, da je vpliv starosti na spretnosti FZ različen glede na to, ali so otroci obiskovali 

glasbeno uvajanje ali ne. Vpliv starosti se je izkazal večji za kontrolno skupino, kjer z višjo 

starostjo spretnosti FZ strmo naraščajo, medtem ko je v eksperimentalni skupini to naraščanje 

prisotno v manjši meri (graf 3). Vzrok temu lahko pripisujemo velikim razlikam v začetnih 

spretnostih FZ med kontrolno in eksperimentalno skupino. V vseh treh starostnih kategorijah 

je namreč kontrolna skupina ob začetnem merjenju spretnosti FZ dosegala povprečno nižje 

rezultate kot eksperimentalna skupina. Na račun starosti in nekaterih drugih dejavnikov, ki jih 

je prav tako potrebno upoštevati (predopismenjevalne dejavnosti v vrtcu, spodbudno družinsko 

okolje, SES …), so nato otroci iz kontrolne skupine v obdobju šestih mesecev strmo 

napredovali v spretnostih FZ, pri čemer kljub napredku niso dohiteli vrstnikov, ki so se v tem 

času udeleževali glasbenih uric. Otroci iz eksperimentalne skupine so tako prej dosegli višjo 
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raven FZ in tudi ob končnem merjenju izkazovali boljše obvladovanje tovrstnih spretnosti, saj 

so bili deležni glasbenih spodbud, ki pospešujejo razvoj FZ, kar potrjujejo številne raziskave 

(Gromko, 2005; Bolduc, 2009; Degé in Schwarzer, 2011; Herrera, Lorenzo, Defior, Fernandez 

- Smith, Costa - Giomi, 2011). Otroci, ki obiskujejo program glasbenega uvajanja po Edgarju 

Willemsu, so torej ob vstopu v šolo z bolj razvitimi spretnostmi FZ bolje pripravljeni na začetek 

sistematičnega opismenjevanja. Kot že omenjeno, pa je potrebno upoštevati tudi vpliv 

nekaterih drugih dejavnikov, kot so dejavnosti v vrtcu, družinske dejavnosti, izobrazba staršev, 

inteligentnost otroka, idr., ki jih v raziskavi nismo podrobno preučevali in so dodatno 

pripomogli k boljšemu rezultatu eksperimentalne skupine.  

 

Čeprav zaradi premajhnega števila skupin ((k < 2) nismo mogli izvesti multiplih primerjav s 

post hoc testi tudi glede na funkcionalno skupino (eksperimentalno in kontrolno), smo lahko iz 

grafa v Sliki 4 prosto razbrali, da so razlike med eksperimentalno in kontrolno skupino ob 

končnem merjenju spretnosti FZ največje med najmlajšimi otroki, medtem ko so najmanjše 

razlike prisotne pri najstarejših – šolskih otrocih. To lahko pojasnimo z dejstvom, da je v 

predšolskem obdobju otrok najbolj dojemljiv za različne spodbude, zaradi česar v tem obdobju 

ob primernih spodbudah hitreje napreduje kot kasneje (v osnovnošolskem obdobju). Krivulja 

potenciala razvoja glasbenih sposobnosti naj bi dosegla vrh med petim in šestim letom, ko je 

otrok zelo dojemljiv za količino in kakovost glasbe, ki ji je izpostavljen (Starc in Markočić, 

2004, v Božič idr., 2007). V starosti petih let se nekatere glasbene sposobnosti, kot npr. 

zmožnost prepoznave višine tonov, intenzivno razvijajo. To vpliva na razvit melodični posluh, 

ki pa pripomore k boljšemu prepoznavanju posameznih glasov, njihovega mesta v besedi, pa 

tudi besednega naglasa, stavčne melodije (Božič idr., 2007). Dejstvo je, da čim zgodnejše je 

glasbeno učenje, tem večji so učinki na razvoj možganov (Sicherl - Kafol, 2001). Opažene 

razlike med funkcionalnimi skupinami (glej slika 4) in posledično njihove interpretacije 

moramo obravnavati previdno, saj nimamo podatka o njihovi signifikantnosti.  

 

5.3 Interpretacija rezultatov na preizkusu FZ glede na spol 

 

Rezultati analize tretje hipoteze so v skladu z zastavljeno hipotezo, ki pravi:  

Med spoloma ni statistično pomembnih razlik v spretnostih fonološkega zavedanja.  

Iz povprečij na celotnem vzorcu smo ugotovili, da med spoloma ne prihaja do velikih razlik v 

povprečnih dosežkih na testu FZ tako ob končnem merjenju kot tudi v začetnih merah. 

Nekatere razlike so se pojavile, ko smo se osredotočili na razlike med eksperimentalno in 
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kontrolno skupino v spretnostih FZ glede na spol ob končnem merjenju. Ker se interakcijski 

učinek med spolom in funkcionalno skupino ni izkazal za statistično signifikantnega, smo 

lahko zaključili, da se eksperimentalna in kontrolna skupina ne razlikujeta v učinku, ki ga ima 

spol na FZ.  

 

V nekaterih obsežnejših raziskavah (Jerman, 2000; Jurišić, 2001; Zrimšek, 2003) se je vpliv 

spola na FZ izkazal za statistično pomembnega. Deklice so izkazovale boljše rezultate kot 

dečki pri vseh nalogah razen pri rimah. Vzrok temu bi lahko pripisovali vplivu kulturnega 

okolja, v katerem prevladuje pedagoški lik ženske povezan z motivacijo za dejavnosti, ki so 

povezane s pismenostjo. Deklice se lažje poistovetijo s tem likom, so običajno govorno 

spretnejše, kažejo več zanimanja za branje, se prej naučijo brati in pisati, pri čemer pa jih tudi 

starši bolj spodbujajo (Jurišić, 2001). V drugih raziskavah (Božič idr., 2007) pa se ta vpliv ni 

izkazal kot statistično pomemben. Vzrok temu avtorji pripisujejo majhnemu vzorcu otrok, 

vključenem v raziskavo (N = 67). Tudi v naši raziskavi je sodelovalo približno toliko otrok (N 

= 70, manjši vzorec), kar bi lahko bil vzrok dobljenemu rezultatu. Deklice so sicer izkazovale 

nekoliko višje rezultate, ko so bile vključene v eksperimentalno skupino, in sicer tako ob 

začetnem kot tudi končnem merjenju. Čeprav smo ta odstopanja v dosežkih lahko zaznali, pa 

glede na statistično ne-signifikantne rezultate, razlik v uspešnosti reševanja, ki se kažeta med 

skupinama, ne moremo pripisati razlikam v spolu. Iz tega bi lahko sklepali, da so za razlike, ki 

se pojavljajo med skupinama, odgovorni nekateri drugi dejavniki, npr. predznanje v spretnostih 

FZ in starost, kot smo z rezultati podkrepili v prejšnjih analizah, ki pa v tej analizi niso bili 

vključeni. Med spoloma tako v našem primeru ne prihaja do dovolj sistematičnih razlik, ki bi 

jih lahko posplošili tudi na populacijo. 
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6 METODOLOŠKI IZZIVI 

Med izvajanjem preizkusa FZ z otroki različnih starosti in pri obdelavi podatkov sem se srečala 

z nekaterimi metodološkimi izzivi, ki so se pojavljali predvsem na naslednjih področjih:   

– zahtevnost preizkusa (zahtevnost nalog, dolžina preizkusa, razporeditev vključenih 

nalog, besednjak) 

– oblika preizkusa (vrednotenje, norme) 

– vzorec 

– dejavniki, ki vplivajo na spretnosti FZ  

– predlogi za nadaljnje raziskave  

Večina področij se med seboj prepleta, vendar jih za lažji pregled v nadaljevanju opisujem 

posamezno.  

6.1 Zahtevnost preizkusa 

 

Kljub odstranitvi dveh zahtevnejših nalog se je ta za nekatere 4- do 5-letnike še vedno izkazal 

kot nekoliko prezahteven, nasprotno pa je bil za nekatere 6- do 7-letnike nekoliko prelahek. Z 

vidika razvojnih zakonitosti je tak rezultat delno pričakovan. Zanimivo je, da se je preizkus 

izkazal kot nekoliko prezahteven le za skupino 4–5 let starih otrok, vključenih v kontrolno 

skupino, ne pa tudi za otroke iz eksperimentalne skupine, ki so v povprečju dosegali boljše 

rezultate na celotnem preizkusu. To kaže na dejstvo, da imajo predšolski otroci zelo različna 

predznanja, izkušnje in spodbude na področju zgodnjega opismenjevanja, kar privede do 

tolikšnega razkoraka v dosežkih na preizkusu FZ pri isto starih otrocih.  

Naloge pri katerih so 4- do 5-letniki imeli največ težav vključujejo višje abstraktne ravni, ki od 

otrok zahtevajo delo s fonemi (priklic besed na določen fonem, poimenovanje besed na določen 

fonem, razlikovanje prvega glasu, analiza besed na foneme, sinteza fonemov v besede). 

Zataknilo pa se je že na ravni besednega zavedanja (pri nalogi ocenjevanja dolžine besede in 

nalogi prepoznavanja rim). To sovpada z metakognitivno razlago FZ, ki pravi, da morajo otroci 

doseči določeno stopnjo kognitivnega razvoja, preden lahko dojamejo in uporabljajo abstraktne 

pojme, kot so glas, zlog in beseda (Jerman, 2000). Nekateri otroci so pri nalogi ocenjevanja 

dolžine besed dolge besede povezovali z velikimi predmeti oz. živali in obratno – kratke besede 

z majhnimi (npr. pikapolonica je majhna žival in zato kratka beseda; hiša je velika in zatorej 

dolga beseda). To nakazuje, da imajo mlajši otroci pri tej starosti še težave z razumevanjem 

koncepta »besede« in da povežejo dolžino besede s konkretno predstavo predmeta. Tudi pri 

eni od osnovnih spretnosti v razvoju FZ – nalogi prepoznavanja rim – se je pri nekaterih od 4- 
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do 5-letnikih pokazalo nerazumevanje koncepta rimanja. Pogosteje so tako med seboj povezali 

tista dva predmeta, ki spadata v podobno semantično kategorijo (npr. dežnik in luža, nos in oko 

ipd.), ne pa tista dva, ki se rimata.  

Razvoj metaspoznavnih procesov se razvija približno od četrtega leta otrokove starosti dalje. 

Za obdobje zgodnjega otroštva so značilne nižje stopnje FZ, kot so prepoznavanje rim, 

izštevank, členjenje izjav na besede, besed na zloge in povezovanje zlogov v besede, zato je 

smiselno preverjati vse naštete ravni že pri najmlajših (Hemphill in Snow, 1996, v Marjanovič 

Umek, 2010). Če bi naš vzorec sestavljali samo od 4- do 5-letni otroci, bi bilo smiselno vključiti 

več takih nalog, ki preverjajo nižje ravni FZ, določene višje ravni pa prilagoditi oz. izključiti 

iz preizkusa zaradi prevelike razvojne zahtevnosti. Pri tem bi morali upoštevati, da so 

najugodnejša oblika merjenja FZ za to starost rime. Za mlajše otroke k lažji izvedbi prispeva 

tudi slikovni material ali vključitev nalog, kjer je otrokom podana možnost izbire; težje pa so 

tiste naloge, ki zahtevajo spominske sposobnosti ali verbalno tvorjenje (Phillips idr., 2008, v 

Čok in Brčaninovič, 2015). Dve nalogi preizkusa sta vključevali slikovni material, naloge 

izbire pa so bile tri: ocenjevanje dolžine besed, prepoznavanje rim in razlikovanje prvega glasu. 

Za mlajše bi lahko poleg že navedenega tudi pri nalogi povezovanja glasov v smiselno besedo 

(slušna glasovna sinteza) vključili slikovni material. Pri starejših pa bi enako nalogo izvedli 

brez slikovnega materiala.  

Da bi prilagodili preizkus mlajšim, predšolskim otrokom smo iz preizkusa odstranili nalogo 

izločanja glasu iz neobstoječe besede oz. nebesede in nalogo izločanja zloga iz nebesede. Gre 

za nalogi, ki zahtevata najvišjo stopnjo mentalnega manipuliranja z glasovi. Pomanjkljivost 

odstranitve teh dveh nalog je v zmanjšanju možnosti preverjanja napredka na višjih ravneh FZ 

pri starejših, osnovnošolskih otrocih. Izločili smo namreč ravno tiste naloge, v katerih bi se 

lahko pokazal napredek pri starejših otrocih (od 6- do 7-letniki). Nekateri od 6- do 7-letniki, ki 

so se tako zelo dobro izkazali že ob prvem merjenju FZ in pri posameznih nalogah dosegali 

maksimalno število točk, so večinoma tudi ob drugem merjenju pri enakih nalogah dosegali 

maksimalno število točk. Napredka torej v tem primeru nismo mogli zaznati, čeprav so otroci 

v samih spretnostih FZ lahko napredovali. Poraja se vprašanje, ali bi takšna vključitev nalog 

res vplivala na končni rezultat, namreč Bryant in Bradley (1998, v Jerman, 2000), raziskovalca 

FZ, sta v svoji raziskavi ugotovila, da so naloge z odstranjevanjem glasov večinoma pravilno 

reševali otroci, stari 8 let in več. Za mlajše so bile po njunem mnenju te naloge še pretežke. 
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Z zahtevnostjo preizkusa je povezana tudi dolžina njegovega trajanja. Daljša kot je dolžina 

preizkusa, večja je njegova zahtevnost. Čeprav smo iz preizkusa izločili dve nalogi, ki 

vključujeta najvišje ravni FZ (manipuliranje z glasovi v besedah), je dolžina preizkusa bila še 

vedno nekoliko predolga za 4–5 let stare otroke. Posledično je pozornost otrok s časom začela 

upadati, kar je dodatno vplivalo na nižje rezultate, še posebej pri zadnjih nalogah preizkusa. 

Enako se je dogajalo tudi pri nekaterih od 5- do 6-letnih otrocih. Naloge v preizkusu si sledijo 

po zahtevnosti od najlažje do najtežje, kar pomeni, da mora otrok pri zadnjih nalogah biti 

najbolj osredotočen. Vse naloge FZ zahtevajo od otroka koncentracijo za pozorno poslušanje 

in so zahtevne z vidika kognitivnega procesiranja, saj vsi procesi FZ vključujejo tudi splošne 

kognitivne procese. Pri zadnjih nalogah, ki zahtevajo največ zbranega poslušanja, so bili 

nekateri otroci že precej izčrpani in zato težje sledili navodilom naloge. Morda bi zato bilo bolj 

smiselno, da nekoliko spremenimo vrstni nalog in zahtevnejše naloge pomešamo med lažje oz. 

nekatere težje naloge razvrstimo bolj na začetek preizkusa. Preizkus bi lahko skrajšali tudi na 

ta način, da izključimo naloge, ki preverjajo podobne ravni FZ. Pri tem bi se odločili za tiste, 

ki bolje reprezentirajo spretnost FZ, oz. izključili tiste, ki neposredno ne preverjajo FZ. Takšna 

je npr. 6. naloga preizkusa, ki poleg FZ preverja tudi sposobnost priklica besed.  

Čeprav je preizkus namenoma oblikovan tako, da obsega več področij FZ od osnovne do 

napredne ravni, se je to zaradi prevelike obsežnosti izkazalo kot nekoliko prenaporno predvsem 

za predšolske otroke. Tako obsežen preizkus nam dobro pokaže odstopanja na določenem 

področju FZ in je zato primernejši pri načrtovanju individualne obravnave z otrokom 

(ocenjevanje spretnosti FZ pri posameznem otroku oz. manjšem številu otrok), manj uporaben 

pa takrat, kadar želimo oceniti spretnosti FZ na večjem vzorcu, torej z vidika ekonomičnosti 

izvajanja testiranja. Pri manjšem vzorcu oz. testiranju enega otroka bi preizkus lahko izvajali 

v dveh delih. V tem primeru bi lahko test še razširili in poleg že zajetih nalog vključili kakšno 

dodatno nalogo (npr. nalogi, ki preverjata prepoznavanje srednjega in končnega glasu v 

besedi). Pri večjem vzorcu pa bi priporočali manjše število nalog in skrajšanje nekaterih nalog, 

ki zajemajo več primerov za točkovanje. Takšne naloge so naloga iskanja rim, naloga 

glasovnega razčlenjevanja (slušna analiza) in naloga glasovnega združevanja, ki poleg dveh 

nalog za vajo vsebujejo deset primerov za točkovanje. Naloge bi skrajšali na 2–3 uvodna 

primera za demonstracijo in 5 primerov za točkovanje.  

Med izvajanjem preizkusa smo ugotovili, da imajo otroci več težav pri nalogah FZ, ki vsebujejo 

otrokom manj znane besede. Poleg fonološke zaznave ima namreč vpliv na uspešnost pri 

nalogah FZ tudi semantika. Raziskave navajajo recipročno povezanost med FZ in otrokovim 
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besednjakom (Dickinson in dr., 2003, v Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). Otrokom 

je bilo težje pri slušni glasovni analizi besed, kot sta iskra in tkalec, ter pri slušni glasovni 

sintezi besede pišče. Gre za besede, ki niso tako pogoste v vsakdanjem besednjaku otrok. Hkrati 

so te besede zahtevnejše tudi po svoji zgradbi, saj vsebujejo soglasniške sklope. Nekaj težav 

so imeli tudi pri prepoznavanju slik pri nalogi iskanja rim, kjer najpogosteje niso prepoznali 

slik, ki označujejo naslednje besede: mak, vrt, krt, led, hrib, kos, čoln in copata. Včasih je bila 

težava v nepoznavanju besede (npr. mak, kos ali copata), včasih pa v sliki, ki ni bila dovolj 

nazorna (npr. vrt, hrib, led). V teh primerih smo otroku pomagali pri poimenovanju slike, ne 

pa pri iskanju povezave med besedami, kot je to navedeno v navodilih preizkusa. Kljub temu 

bi bilo bolje, da v naslednjih raziskavah uporabimo bolj nazorne, nedvoumne slike.  

6.2 Oblika preizkusa  

 

Oblikovan preizkus Simone Ažman ni standardiziran, kar pomeni, da za ta test ne obstajajo 

norme. Tudi sicer pri nas ne obstaja veliko testov FZ, ki bi bili standardizirani. Eden izmed 

takšnih je test FZ, ki ga je izdelala specialistka klinične psihologije Vali Tretjak in za katerega 

norme je kot rezultat svoje raziskave doktorske disertacije oblikoval Janez Jerman (2000). V 

končni vzorec raziskave so vključili 700 otrok, starih od 5 do 7 let iz cele Slovenije. Za 

prihodnje raziskave bi bilo smiselno uporabiti ta test na večjem vzorcu otrok in upoštevati 

oblikovane norme pri interpretaciji rezultatov. V prihodnje pa bi lahko tudi za uporabljen 

preizkus FZ Simone Ažman. Na reprezentativnejšem vzorcu bi pridobili norme, ki bi bile 

namenjene diagnosticiranju razvitosti fonoloških spretnosti, načrtovanju ustrezne obravnave 

pri razvijanju fonoloških spretnosti in spremljanju napredka na tem področju pri posameznem 

otroku.   

Vrednotenje vseh nalog, pri katerih je verjetnost pravilnega odgovora 50-odstotna, je nekoliko 

problematično, ker lahko otrok ugiba pravilen odgovor. Naloge, ki v preizkusu ponujajo izbiro 

med dvema odgovoroma, so: ocenjevanje dolžine besed, prepoznavanje rim in razlikovanje 

prvega glasu. Tovrstne naloge imajo nekatere prednosti, ker so z vidika zahtevnosti nekoliko 

lažje, prijaznejše predvsem mlajšim otrokom, na drugi strani pa dopuščajo, da otrok kljub 

nerazumevanju naloge ugane pravilen odgovor v 50-odstotni verjetnosti. To možnost bi bilo 

potrebno upoštevati pri vrednotenju rezultatov. K navodilom preizkusa bi zato bilo pri teh 

nalogah potrebno dodati, da pri mlajših otrocih uporabimo nekoliko več primerov za 

demonstracijo (npr. 2–4 glede na potrebe), preden testiramo otroka. Kot poskusni primer je 

dobro, da vključimo tudi par besed, iz katerega lahko razberemo, ali otrok razume koncept 
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kratke – dolge besede in je na tej ravni metajezikovnega zavedanja besed. Primer takšne naloge: 

Katera beseda je daljša, tovornjak ali vlak? Katera beseda je krajša, mravlja ali kača? 

(Marjanovič Umek, 2010). Če zaznamo, da otrok kljub uvodnim primerom ne razume naloge 

(kar pomeni, da še ni dosegel te kognitivne ravni), naloge ne izvajamo. V nasprotnem primeru 

se lahko zgodi, da otrok ugiba odgovore in dobimo manj zanesljive rezultate.  

Posamezne naloge niso povsem enakovredne, saj so ovrednotene z različnim številom točk. 

Potrebno bi jih bilo uravnotežiti. Kot že omenjeno pri prejšnji točki, bi lahko skrajšali naloge 

glasovnega razčlenjevanja (slušna analiza), nalogo glasovnega združevanja in nalogo iskanja 

rim z deset primerov na pet primerov za točkovanje ter tako uravnotežili vse vključene 

podteste. 

6.3 Vzorec 

 

V raziskavi smo zajeli sorazmerno majhen vzorec, ki pa je zajel kar širok starostni interval (od 

4 do 7 let). Na osnovi ugotovitev raziskav lahko pričnemo začetek razvoja FZ spremljati okrog 

4. leta starosti, zato je smiselno v tovrstne raziskave vključiti 4-letne otroke in pri tem 

upoštevati nekatere prilagoditve, omenjene pri točki 6.1 Zahtevnost preizkusa. Starostni obseg 

bi lahko razširili še na starejše otroke, stare od 8 do 9 let (do konca 2. razreda OŠ), ko se 

zaključi proces opismenjevanja. To bi omogočalo direktno merjenje vpliva predhodnega 

rezultata na podtestih FZ na kasnejšo uspešnost branja in pisanja. V tem primeru bi morali 

vključiti zahtevnejše operacije fonološkega procesiranja, kot so naloge, ki zahtevajo 

manipuliranje z glasovi. Vključili pa bi tudi nekatere teste, ki preverjajo spretnosti branja (npr. 

enominutni test branja) in pisanja.  

Omejitev naše raziskave je predstavljala predvsem velikosti vzorca, kar je lahko delno vplivalo 

na nekatere rezultate. Za nadaljnje raziskave bi bilo potrebno vključiti večje število otrok, tako 

po posameznih starostnih kategorijah kot tudi v celotnem vzorcu.   

 

6.4 Dejavniki, ki vplivajo na spretnosti FZ  

 

Ena izmed omejitev raziskave je, da pri otrocih nismo eksplicitno ocenili in pridobili podatkov 

o nekaterih dejavnikih, ki imajo prav tako pomemben vpliv na spretnosti FZ. To so npr. splošna 

inteligentnost otroka, dvojezičnost otrok, SES, izobrazba staršev, spodbujanje zgodnjega 

opismenjevanja doma in v vrtcu oz. šoli (poučevanje in učenje). V ta namen bi bilo potrebno 

oblikovati vprašalnik, ki bi ga dali staršem otrok vključenih v raziskavo za pridobitev podatka 

o SES in njihovi izobrazbi ter o dejavnostih, ki jih z otroki izvajajo doma in ki pripomorejo k 
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razvoju FZ (branje pravljic, petje pesmi, bralni model, obiskovanje knjižnice …). Za testiranje 

inteligentnosti bi bilo potrebno uporabiti test, namenjen temu (npr. test barvnih progresivnih 

matric avtorja Ravena). Prav tako pa bi morali uporabiti vprašalnik namenjen vzgojiteljem 

otrok in učiteljem o zgodnjih opismenjevalnih dejavnostih, ki jih izvajajo v vrtcu oz. šoli. Za 

pridobitev vseh navedenih podatkov bi bilo v raziskavo smiselno vključiti več neodvisnih 

raziskovalcev. Vsi omenjeni dejavniki imajo po raziskavah sodeč pomemben vpliv na razvoj 

FZ, zaradi česar bi jih morali v nadaljnjih raziskavah upoštevati.   

6.5 Predlogi za nadaljnje raziskave  

 

Nekatere izboljšave metodoloških in vsebinskih vidikov raziskave, ki bi jih bilo potrebno 

upoštevati pri nadaljnjih raziskavah, smo omenili že v interpretaciji rezultatov in v okviru 

metodoloških izzivov. Področja raziskav, ki bi se jim še v prihodnje lahko posvetili, so:  

– Nekateri strokovnjaki, ki so se ukvarjali z iskanjem povezav med glasbenimi 

sposobnostmi in FZ, so oblikovali avtorske programe za spodbujanje razvoja FZ. Z 

otroki bi tako lahko izvajali že oblikovane programe glasbenih dejavnosti za 

spodbujanje razvoja FZ, katerih učinke bi lahko preučevali na večjem vzorcu v 

nadaljnjih raziskavah. V tem primeru bi tudi lažje izbrali večji, bolj naključni vzorec s 

podobnim socioekonomskim ozadjem in na ta način zmanjšali možnost razlik v 

začetnih spretnostih. Enega izmed takih programov je oblikovala A. Berložnik (2016) 

v okviru svojega diplomskega dela. Če bi želeli preučevati, kakšen vpliv na razvoj FZ 

imajo glasbene dejavnosti pri učencih s specifičnimi jezikovnimi motnjami, kot je npr. 

disleksija, pa bi lahko uporabili izdelan program glasbenih dejavnosti za spodbujanje 

razvoja FZ M. Obolnar Hrnjičić (2017), ki je temu namenjen. Na ta način bi raziskali 

učinke ciljno naravnane integrirane intervencije, ki združuje tako glasbene kot tudi 

govorno-jezikovne elemente za namen spodbujanja razvoja FZ.  

– Ker so za razvoj pismenosti še posebej pomembne spodbude, ki so jih otroci deležni v 

predšolskem obdobju, bi lahko z nadaljnjimi raziskavami podrobneje preverjali vpliv 

sociokulturnih dejavnikov na razvoj FZ. Preverjali bi, kako pogosto in katere dejavnosti 

za spodbujanje zgodnjega opismenjevanja uporabljajo vzgojiteljice v vrtcih in starši 

doma, ali poznajo pomen FZ za razvoj branja in pisanja ter na kakšne načine ga 

spodbujajo. Zanimalo bi nas tudi, ali uporabljajo glasbene dejavnosti in s katerim 

namenom. Posvetili bi se predvsem tistim rizičnim skupinam otrok, ki prihajajo iz 



98 
 

družin z nižjim SES, dvojezičnega okolja, otrokom priseljenih družin, ki potrebujejo 

veliko spodbud na področju jezika in zgodnjega opismenjevanja.  

– Program glasbenega uvajanja bi lahko pomagal tudi otrokom z odstopanji na govorno-

jezikovnem področju. Da bi to potrdili, bi lahko v raziskavo vključili tudi otroke z 

govorno-jezikovnimi motnjami oz. otroke s specifično jezikovno motnjo. V ta namen 

bi morali oceniti govorno-jezikovne spretnosti otrok in spremljati njihov napredek ob 

izvajanju glasbenih dejavnosti.  

– Če bi želeli podrobneje raziskati, katere glasbene dejavnosti so tiste, ki so prispevale k 

boljšemu rezultatu na določenih ravneh FZ, in v kolikšni meri bi bilo potrebno pri 

otrocih tako na začetku kot tudi ob koncu izvajanja glasbenega programa testirati tudi 

glasbene sposobnosti. Kot rezultat tako zastavljene raziskave bi lahko oblikovali tudi 

lasten program glasbenih dejavnosti za spodbujanje razvoja FZ.  

– Lahko bi primerjali vpliv izvajanja dveh različnih programov na razvoj spretnosti FZ, 

pri čemer bi z eno eksperimentalno skupino otrok izvajali program glasbenih 

dejavnosti, z drugo skupino pa program treninga FZ ter analizirali njune prednosti oz. 

pomanjkljivosti. Hkrati pa bi za spremljanje učinka programov in napredka otrok 

vključili še kontrolno skupino. Po raziskavah sodeč imata oba programa pozitivne 

učinke (Degé in Schwarzer, 2011; Brčaninovič, 2012; Berložnik, 2016; Povše, 2016). 

Uporabili bi lahko že oblikovane programe glasbenih dejavnostih kot tudi program 

treninga FZ navedenih avtorjev.  
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IV SKLEP 
 

FZ zavzema posebno mesto v razvoju zgodnje in kasnejše pismenosti otrok, saj že v 

predšolskem obdobju pomembno napoveduje uspešnost pri kasnejšem učenju branja. Tako FZ 

kot tudi glasbene dejavnosti temeljijo na orientaciji v zvočnem okolju, za kar so potrebno dobre 

sposobnosti poslušanja (Božič, idr. 2007). Razvoj FZ poteka v določenem zaporedju skladno z 

otrokovo starostjo in njegovim spoznavnim razvojem. Njegovega razvoja ne smemo 

prehitevati, lahko pa ga spodbujamo in pri tem upoštevamo vpliv nekaterih notranjih in 

zunanjih dejavnikov. Možnosti njegovega spodbujanja segajo že v predšolsko obdobje, v 

katerem lahko starši, vzgojitelji, učitelji in drugi strokovnjaki, ki se ukvarjajo z otroki 

(logopedi, specialno-rehabilitacijski pedagogi), kot učinkovito orodje za spodbujanje razvoja 

FZ uporabijo tudi glasbene dejavnosti.  

V magistrskem delu smo preučevali, ali obstajajo statistično pomembne razlike v spretnostih 

FZ med otroci, ki enkrat tedensko obiskujejo glasbeno uvajanje po Edgarju Willemsu, in otroci, 

ki se tovrstnih glasbenih ur ne udeležujejo. Z izvajanjem programa glasbenih dejavnosti pri 4–

7 let starih otrocih smo želeli še v praksi potrditi teoretična izhodišča in izsledke že izvedenih 

raziskav (Lamb in Gregory, 1993; Douglas in Willatts, 1994; Zrimšek, 2002; Bolduc, 2009; 

Božič idr., 2007; Brčaninovič, 2012; Hansen, Bernstorf in Stuber, 2004, v Skubic, 2017), ki 

potrjujejo povezanost glasbenih sposobnosti in FZ.  

Naš izhodiščni problem raziskave je bil v tem, da sta se eksperimentalna in kontrolna skupina 

že ob začetnem merjenju bistveno razlikovali v spretnostih FZ. Tolikšen razkorak med 

začetnimi spretnostmi FZ kaže na dejstvo, da so otroci v predšolskem obdobju zelo različno 

pripravljeni na začetek formalnega opismenjevanja in da je razvoj FZ individualni proces, na 

katerega vpliva veliko dejavnikov. Z upoštevanjem začetnih razlik med skupinama in razlik, 

ki jih prinaša zorenje v razvoju spretnosti FZ, smo ugotovili, da se skupini v končnem rezultatu 

na celotnem preizkusu FZ statistično pomembno razlikujeta. Otroci z glasbenimi spodbudami 

prej razvijejo tako nižje kot tudi višje ravni FZ ter so ob vstopu v šolo bolje pripravljeni na 

formalni začetek opismenjevanja. Mlajši kot so otroci, večji je učinek intervencije glasbenih 

dejavnosti na razvoj spretnosti FZ.  

 

Glede na razlike v začetnih in končnih spretnostih FZ med kontrolno in eksperimentalno 

skupino menim, da je že v predšolskem obdobju potrebno posebno pozornost posvetiti razvoju 

FZ in prepoznavanju otrok s težavami na tem področju. Pri tem je še posebej pomembno 
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ozaveščanje staršev, vzgojiteljev in ostalih strokovnjakov o pomenu zgodnjega opismenjevanja 

in njihovi vlogi v tem procesu. Potrebno jih je podrobneje seznaniti o vlogi FZ v porajajoči se 

pismenosti ter jim predstaviti tudi možnosti spodbujanja razvoja FZ s pomočjo glasbenih 

dejavnosti. V ta namen smo oblikovali tudi smernice za vključevanje glasbenih dejavnosti pri 

spodbujanju FZ in jih vključili v prilogo magistrskega dela.  

Vpogled v rezultate po različnih starostnih kategorijah je potrdil spoznanje, da je razvoj 

pismenosti individualni in linearni spoznavni proces, ki poteka v določenem zaporedju skladno 

z otrokovo starostjo in njegovim spoznavnim razvojem. Otroci v šolo prihajajo iz različnih 

socialnih, kulturnih in jezikovnih okolij. Dejstvo je, da so zreli za branje in pisanje, ko dosežejo 

določeno stopnjo socialnih, spoznavnih, grafomotoričnih zmožnosti ter predbralnih in 

predpisalnih spretnosti (Marjanovič Umek, 2010).  

Ravno pri tem nam lahko zelo dobro služijo glasbene dejavnosti po Edgarju Willemsu, ki 

upoštevajo izhodiščno raven otrokovih sposobnosti, sledijo otrokovemu razvoju in z uvedbo 

strukturiranih, ciljno naravnanih glasbenih dejavnosti spodbujajo celosten razvoj otrok. 

Glasbene dejavnosti otroka že v najbolj zgodnjih letih povabijo, da je aktiven poslušalec, 

spodbujajo razumevanje in komunikacijo. Poslušanje je ključna sposobnost, ki jo otrok razvija 

v okviru glasbenih dejavnostih in jo neobhodno potrebuje tudi za uspešno opismenjevanje.  

Z bolj sistematičnim in načrtnim uvajanjem glasbenih dejavnosti že v predšolskem obdobju bi 

omogočili vsem otrokom boljše izhodišče za začetek učenja branja in pisanja v šoli. 

Upoštevajoč pomembnosti FZ v porajanju zgodnje pismenosti otrok rezultati naše raziskave 

potrjujejo, da so glasbene dejavnosti po Edgarju Willemsu s spodbujanjem razvoja FZ 

dragocena priprava otroka na učenje branja in pisanja. Glasbene dejavnosti lahko uporabimo 

kot alternativni pristop spodbujanja razvoja FZ ali kot dopolnilo k treningu FZ, vsekakor pa je 

v obeh primerih pomembna vloga spodbudnega okolja, ki otroku ponuja različne pismene 

dejavnosti pri spodbujanju porajajoče se pismenosti, upošteva paradigmo otrokove zrelosti za 

branje in pisanje ter učenje branja in pisanja razume kot proces, v katerem se prepletajo različni 

dejavniki (notranji in zunanji), ki so med seboj vzajemno in vzročno povezani.  
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VI PRILOGE 
Tabela 9: Rezultati deskriptivne statistike in testa normalnosti porazdelitve za posamezne ravni FZ 

merjenega v začetku in ob koncu tj. po preteku 6 mesecev na celotnem vzorcu 

Začetno merjenje min maks M SD Asimetrija Sploščenost 
D’A-P 

(χ2-vrednost) 

Ocenjevanje dolžine besed  0 5 3,19 1,34 –0,57 0,02 3,96* 

Razdruževanje besed na 

zloge  
0 5 4,06 1,33 –1,56 2,02 42,21 

Združevanje zlogov v besede 2 5 4,69 0,77 –2,50 5,34 165,07 

Iskanje rim 0 10 7,01 2,87 –0,67 –0,75 7,26 

Prepoznavanje rim 0 5 3,80 1,45 –1,25 0,86 21,39 

Priklic besed na določen 

fonem 
0 9 2,09 2,19 1,53 2,65 50,54 

Poimenovanje besede na 

določen fonem 
0 5 3,01 1,93 –0,57 –1,18 8,30 

Prepoznavanje prvega glasu 

v besedi 
0 5 3,24 2,03 –0,64 –1,30 10,31 

Razlikovanje prvega glasu 0 5 2,63 1,83 –0,34 –1,31 6,77 

Fon. glas. razčlenjevanje 

(slušna analiza)  
0 10 3,29 3,85 0,69 –1,23 10,45 

Fon. glas. združevanje 

(slušna sinteza) 
0 10 2,26 3,34 1,22 –0,11 18,11 

Končno merjenje min maks M SD Asimetrija Sploščenost 
D’A-P 

(χ2-vrednost) 

Ocenjevanje dolžine besed  0 5 3,63 1,40 –0,75 –0,05 6,85 

Razdruževanje besed na 

zloge 
1 5 4,59 0,83 –2,75 8,90 338,86 

Združevanje zlogov v besede 4 5 4,99 0,12 –8,37 70,00 16145,40 

Iskanje rim  0 10 8,10 2,87 –1,48 0,93 29,22 

Prepoznavanje rim 0 5 4,19 1,31 –1,59 1,74 39,96 

Priklic besed na določen 

fonem 
0 15 3,81 3,31 1,29 2,00 32,71 

Poimenovanje besede na 

določen fonem 
0 5 3,47 1,92 –1,01 –0,57 13,28 

Prepoznavanje prvega glasu 

v besedi 
0 5 3,94 1,77 –1,34 0,21 21,77 

Razlikovanje prvega glasu 0 5 3,13 1,95 –0,66 –1,10 9,01 

Fon. glas. razčlenjevanje 

(slušna analiza) 
0 10 5,83 4,17 –0,37 –1,61 9,76 

Fon. glas. združevanje 

(slušna sinteza) 
0 10 4,71 4,00 0,10 –1,66 8,67 

Opombe. N = 70; Asm. = koeficient asimetrije, SEasimetrija = standardna napaka asimetrije (0,287), Spl. = 

koeficient sploščenosti, SEsploščenost = standardna napaka sploščenosti (0,566), D’A-P (χ2-vrednost) = χ2-

vrednost testne statistike D'Agostino-Pearson., *χ2 < 5,991 
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Tabela 10: Rezultati deskriptivne statistike in testa normalnosti porazdelitve za posamezne ravni FZ 

merjenega v začetku ob koncu po preteku 6 mesecev v eksperimentalni skupini 

Začetno merjenje min maks M SD Asimetrija Sploščenost 
D’A-P 

(χ2-vrednost) 

Ocenjevanje dolžine besed  1 5 3,62 1,13 –0,65 –0,04 2,58* 

Razdruževanje besed na 

zloge  
0 5 4,24 1,23 –1,72 2,90 31,73 

Združevanje zlogov v besede 2 5 4,65 0,85 –2,39 4,68 70,35 

Iskanje rim 0 10 7,76 2,56 –1,21 1,12 11,00 

Prepoznavanje rim 3 5 4,38 0,78 –0,81 –0,84 5,17* 

Priklic besed na določen 

fonem 
0 9 2,53 2,19 1,51 2,96 28,12 

Poimenovanje besede na 

določen fonem 
0 5 3,44 1,74 –0,92 –0,46 5,49* 

Prepoznavanje prvega glasu 

v besedi 
0 5 3,88 1,65 –1,57 1,41 18,42 

Razlikovanje prvega glasu 0 5 3,38 1,48 –0,95 0,30 5,75* 

Fon. glas. razčlenjevanje 

(slušna analiza)  
0 10 3,97 4,09 0,32 –1,71 5,33* 

Fon. glas. združevanje 

(slušna sinteza) 
0 10 2,65 3,47 0,99 –0,66 6,73 

Končno merjenje min maks M SD Asimetrija Sploščenost 
D’A-P 

(χ2-vrednost) 

Ocenjevanje dolžine besed  2 5 3,79 1,20 –0,25 –1,58 4,40* 

Razdruževanje besed na 

zloge 
1 5 4,56 0,82 –2,79 9,99 208,66 

Združevanje zlogov v besede 5 5 5,00 0,00 / / / 

Iskanje rim  4 10 9,38 1,28 –2,81 9,11 182,28 

Prepoznavanje rim 2 5 4,65 0,73 –2,26 4,87 69,62 

Priklic besed na določen 

fonem 
0 15 4,65 3,42 1,54 2,70 26,43 

Poimenovanje besede na 

določen fonem 
0 5 4,06 1,43 –2,07 3,85 50,31 

Prepoznavanje prvega glasu 

v besedi 
0 5 4,59 1,21 –2,95 7,95 155,54 

Razlikovanje prvega glasu 0 5 3,85 1,35 –0,97 0,21 5,85* 

Fon. glas. razčlenjevanje 

(slušna analiza) 
0 10 7,09 3,68 –0,82 –0,93 5,55* 

Fon. glas. združevanje 

(slušna sinteza) 
0 10 5,74 3,88 –0,28 –1,54 4,30* 

Opombe. N = 34; Asm. = koeficient asimetrije, SEasimetrija = standardna napaka asimetrije (0,403), Spl. = 

koeficient sploščenosti, SEsploščenost = standardna napaka sploščenosti (0,788), D’A-P (χ2-vrednost) = χ2-

vrednost testne statistike D'Agostino-Pearson., *χ2 < 5,991 
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Tabela 11: Rezultati deskriptivne statistike in testa normalnosti porazdelitve za posamezne ravni FZ 

merjenega v začetku in ob koncu po preteku 6 mesecev v kontrolni skupini 

Začetno merjenje min maks M SD Asimetrija Sploščenost 
D’A-P 

(χ2-vrednost) 

Ocenjevanje dolžine besed  0 5 2,78 1,42 –0,35 –0,06 0,79* 

Razdruževanje besed na 

zloge  
0 5 3,89 1,41 –1,48 1,71 19,06 

Združevanje zlogov v besede 2 5 4,72 0,70 –2,71 7,02 131,01 

Iskanje rim 1 10 6,31 2,99 –0,29 –1,40 3,86* 

Prepoznavanje rim 0 5 3,25 1,71 –0,67 –0,74 3,78* 

Priklic besed na določen 

fonem 
0 9 1,67 2,13 1,79 3,55 42,09 

Poimenovanje besede na 

določen fonem 
0 5 2,61 2,03 –0,28 –1,55 4,55* 

Prepoznavanje prvega glasu 

v besedi 
0 5 2,64 2,18 –0,03 –1,87 5,93* 

Razlikovanje prvega glasu 0 5 1,92 1,86 0,24 –1,53 4,34* 

Fon. glas. razčlenjevanje 

(slušna analiza)  
0 10 2,64 3,54 1,13 –0,27 8,34 

Fon. glas. združevanje 

(slušna sinteza) 
0 10 1,89 3,22 1,54 0,89 16,76 

Končno merjenje min maks M SD Asimetrija Sploščenost 
D’A-P 

(χ2-vrednost) 

Ocenjevanje dolžine besed  0 5 3,47 1,56 –0,86 –0,03 4,76* 

Razdruževanje besed na 

zloge 
1 5 4,61 0,84 –2,84 9,47 204,41 

Združevanje zlogov v besede 4 5 4,97 0,17 –6,00 36,00 2430,35 

Iskanje rim  0 10 6,89 3,40 –0,69 –1,04 4,94* 

Prepoznavanje rim 0 5 3,75 1,57 –0,96 –0,20 5,99* 

Priklic besed na določen 

fonem 
0 12 3,03 3,05 1,10 0,86 9,03 

Poimenovanje besede na 

določen fonem 
0 5 2,92 2,17 –0,40 –1,62 5,47* 

Prepoznavanje prvega glasu 

v besedi 
0 5 3,33 2,00 –0,65 –1,24 5,30* 

Razlikovanje prvega glasu 0 5 2,44 2,18 –0,12 –1,84 5,85* 

Fon. glas. razčlenjevanje 

(slušna analiza) 
0 10 4,64 4,31 0,03 –1,88 5,98* 

Fon. glas. združevanje 

(slušna sinteza) 
0 10 3,75 3,92 0,48 –1,48 5,15* 

Opombe. N = 36; Asm. = koeficient asimetrije, SEasimetrija = standardna napaka asimetrije (0,393), Spl. = 

koeficient sploščenosti, SEsploščenost = standardna napaka sploščenosti (0,768), D’A-P (χ2-vrednost) = χ2-

vrednost testne statistike D'Agostino-Pearson., *χ2 < 5,991 
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Tabela 12: Rezultati deskriptivne statistike in testa normalnosti porazdelitve za posamezne ravni FZ 

merjenega v začetku in ob koncu po preteku 6 mesecev v skupini 4-5 letnikov 

Začetno merjenje min maks M SD Asimetrija Sploščenost 
D’A-P 

(χ2-vrednost) 

Ocenjevanje dolžine besed  0 5 2,43 1,36 –0,10 –0,55 0,36* 

Razdruževanje besed na 

zloge  
0 5 4,00 1,30 –1,65 3,18 21,46 

Združevanje zlogov v besede 2 5 4,48 0,87 –1,67 2,12 15,79 

Iskanje rim 2 10 6,48 2,89 –0,08 –1,50 2,39* 

Prepoznavanje rim 0 5 3,24 1,76 –0,77 –0,50 2,61* 

Priklic besed na določen 

fonem 
0 6 1,19 1,57 1,71 3,40 23,93 

Poimenovanje besede na 

določen fonem 
0 5 1,90 1,84 0,31 –1,43 2,55* 

Prepoznavanje prvega glasu 

v besedi 
0 5 1,90 2,02 0,54 –1,42 3,33* 

Razlikovanje prvega glasu 0 4 1,29 1,62 0,66 –1,31 3,57* 

Fon. glas. razčlenjevanje 

(slušna analiza)  
0 7 ,57 1,57 3,81 15,67 317,69 

Fon. glas. združevanje 

(slušna sinteza) 
0 6 ,43 1,36 3,83 15,49 312,66 

Končno merjenje min maks M SD Asimetrija Sploščenost 
D’A-P 

(χ2-vrednost) 

Ocenjevanje dolžine besed  0 5 2,67 1,24 –0,51 0,65 1,49* 

Razdruževanje besed na 

zloge 
1 5 4,48 0,98 –2,56 7,59 87,19 

Združevanje zlogov v besede 4 5 4,95 0,22 –4,58 21,00 550,45 

Iskanje rim  1 10 7,10 2,90 –0,84 –0,34 2,94* 

Prepoznavanje rim 0 5 3,62 1,56 –1,20 0,85 6,46 

Priklic besed na določen 

fonem 
0 9 2,00 2,39 1,56 2,47 16,12 

Poimenovanje besede na 

določen fonem 
0 5 2,10 2,00 0,06 –1,83 3,55* 

Prepoznavanje prvega glasu 

v besedi 
0 5 2,71 2,00 0,02 –1,61 2,73* 

Razlikovanje prvega glasu 0 4 1,10 1,38 0,71 –1,03 3,10* 

Fon. glas. razčlenjevanje 

(slušna analiza) 
0 10 2,86 3,75 1,05 –0,47 4,58* 

Fon. glas. združevanje 

(slušna sinteza) 
0 10 2,33 3,22 1,23 0,49 6,32 

Opombe. N = 21; Asm. = koeficient asimetrije, SEasimetrija = standardna napaka asimetrije (0,501), Spl. = 

koeficient sploščenosti, SEsploščenost = standardna napaka sploščenosti (0,972), D’A-P (χ2-vrednost) = χ2-

vrednost testne statistike D'Agostino-Pearson., * χ2 < 5,991 
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Tabela 13: Rezultati deskriptivne statistike in testa normalnosti porazdelitve za posamezne ravni FZ 

merjenega v začetku in ob koncu po preteku 6 mesecev v skupini 5-6 letnikov 

Začetno merjenje min maks M SD Asimetrija Sploščenost 
D’A-P 

(χ2-vrednost) 

Ocenjevanje dolžine besed  0 5 2,92 1,15 –1,08 1,91 9,88 

Razdruževanje besed na 

zloge  
0 5 3,56 1,47 –1,10 0,83 6,49 

Združevanje zlogov v besede 2 5 4,64 0,91 –2,46 4,87 57,12 

Iskanje rim 0 10 6,32 3,44 –0,41 –1,42 3,25* 

Prepoznavanje rim 0 5 3,64 1,38 –1,25 1,07 8,62 

Priklic besed na določen 

fonem 
0 5 1,48 1,39 0,55 –0,18 1,46* 

Poimenovanje besede na 

določen fonem 
0 5 2,92 1,87 –0,62 –0,98 2,97* 

Prepoznavanje prvega glasu 

v besedi 
0 5 3,24 2,03 –0,65 –1,36 4,22* 

Razlikovanje prvega glasu 0 5 2,60 1,66 –0,43 –1,06 2,23* 

Fon. glas. razčlenjevanje 

(slušna analiza)  
0 10 3,08 3,65 0,80 –0,91 3,95* 

Fon. glas. združevanje 

(slušna sinteza) 
0 9 1,76 3,02 1,76 1,69 17,93 

Končno merjenje min maks M SD Asimetrija Sploščenost 
D’A-P 

(χ2-vrednost) 

Ocenjevanje dolžine besed  0 5 3,48 1,36 –0,66 0,33 2,15* 

Razdruževanje besed na 

zloge 
1 5 4,56 0,92 –2,84 9,31 143,90 

Združevanje zlogov v besede 5 5 5,00 0,00 / / / 

Iskanje rim  1 10 7,84 3,09 –1,26 0,04 7,41 

Prepoznavanje rim 1 5 4,12 1,33 –1,16 –0,22 6,26 

Priklic besed na določen 

fonem 
0 7 3,00 2,06 0,16 –0,80 0,90* 

Poimenovanje besede na 

določen fonem 
0 5 3,60 1,83 –1,18 0,08 6,46 

Prepoznavanje prvega glasu 

v besedi 
0 5 4,12 1,79 –1,82 1,69 18,80 

Razlikovanje prvega glasu 0 5 3,40 1,68 –1,21 0,46 7,04 

Fon. glas. razčlenjevanje 

(slušna analiza) 
0 10 5,64 3,98 –0,38 –1,47 3,31* 

Fon. glas. združevanje 

(slušna sinteza) 
0 10 3,96 3,84 0,51 –1,42 3,67* 

Opombe. N = 25; Asm. = koeficient asimetrije, SEasimetrija = standardna napaka asimetrije (0,464), Spl. = 

koeficient sploščenosti, SEsploščenost = standardna napaka sploščenosti (0,902), D’A-P (χ2-vrednost) = χ2-

vrednost testne statistike D'Agostino-Pearson., * χ2 < 5,991 
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Tabela 14: Rezultati deskriptivne statistike in testa normalnosti porazdelitve za posamezne ravni FZ 

merjenega v začetku in ob koncu po preteku 6 mesecev v skupini 6-7 letnikov 

Začetno merjenje min maks M SD Asimetrija Sploščenost 
D’A-P 

(χ2-vrednost) 

Ocenjevanje dolžine besed  2 5 4,12 0,95 –0,60 –0,88 2,54* 

Razdruževanje besed na 

zloge  
1 5 4,62 0,97 –2,88 8,52 123,45 

Združevanje zlogov v besede 3 5 4,92 0,41 –4,90 24,00 791,23 

Iskanje rim 5 10 8,21 1,67 –0,61 –0,79 2,39* 

Prepoznavanje rim 2 5 4,46 0,93 –1,45 0,78 10,18 

Priklic besed na določen 

fonem 
0 9 3,50 2,64 1,06 0,43 5,28* 

Poimenovanje besede na 

določen fonem 
0 5 4,08 1,50 –1,92 3,10 27,93 

Prepoznavanje prvega glasu 

v besedi 
0 5 4,42 1,18 –2,67 8,20 111,65 

Razlikovanje prvega glasu 0 5 3,83 1,31 –1,32 1,74 11,41 

Fon. glas. razčlenjevanje 

(slušna analiza)  
0 10 5,88 3,83 –0,43 –1,52 3,58* 

Fon. glas. združevanje 

(slušna sinteza) 
0 10 4,38 3,80 0,12 –1,65 3,28* 

Končno merjenje min maks M SD Asimetrija Sploščenost 
D’A-P 

(χ2-vrednost) 

Ocenjevanje dolžine besed  2 5 4,63 0,82 –2,22 4,16 42,62 

Razdruževanje besed na 

zloge 
3 5 4,71 0,55 –1,80 2,68 23,04 

Združevanje zlogov v besede 5 5 5,00 0,00 / / / 

Iskanje rim  0 10 9,25 2,23 –3,67 14,00 293,20 

Prepoznavanje rim 2 5 4,75 0,74 –3,11 9,37 147,47 

Priklic besed na določen 

fonem 
2 15 6,25 3,69 1,05 0,41 5,10* 

Poimenovanje besede na 

določen fonem 
0 5 4,54 1,10 –3,41 13,08 255,18 

Prepoznavanje prvega glasu 

v besedi 
3 5 4,83 0,57 –3,22 9,12 145,32 

Razlikovanje prvega glasu 2 5 4,62 0,77 –2,33 5,48 60,05 

Fon. glas. razčlenjevanje 

(slušna analiza) 
0 10 8,62 2,70 –2,31 4,63 49,47 

Fon. glas. združevanje 

(slušna sinteza) 
0 10 7,58 3,05 –1,33 0,87 8,87 

Opombe. N = 24; Asm. = koeficient asimetrije, SEasimetrija = standardna napaka asimetrije (0,472), Spl. = 

koeficient sploščenosti, SEsploščenost = standardna napaka sploščenosti (0,918), D’A-P (χ2-vrednost) = χ2-

vrednost testne statistike D'Agostino-Pearson., * χ2 < 5,991 
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Graf 6: Primerjava rezultatov na testu FZ v obeh funkcionalnih skupinah po posameznih nalogah oz. 

ravneh 
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Priloga: Smernice za vključevanje glasbenih dejavnosti pri spodbujanju FZ (glej na naslednji 

strani) 

 

 



Blažka  Gaberc

Smernice  za  vk l jučevanje  g lasbenih
dejavnost i  pr i  spodbujanju  razvo ja

fonološkega zavedanja

GLASBA 
IN 

ZGODNJE
OPISMENJEVANJE



 

U V O D  
 
Smernice, oblikovane kot kratek priročnik, so namenjene  vsem
vzgojiteljem, staršem in različnim strokovnjakom (logopedom, specialno-
rehabilitacijskim pedagogom), ki se ukvarjajo z zgodnjim
opismenjevanjem otrok. Namen smernic je ozavestiti in spodbuditi vse
navedene, da bi pogosteje in dovolj zgodaj posegali po različnih glasbenih
dejavnostih kot oblikah preventive in pomoči otrokom v začetnih fazah
opismenjevanja.
 
V smernicah so predstavljene nekatere vsebine programa glasbenega
uvajanja po Edgarju Willemsu, katerih pozitivne učinke na spretnosti
fonološkega zavedanja predstavljam kot rezultat raziskave magistrske
naloge z naslovom Spodbujanje razvoja fonološkega zavedanja s pomočjo
glasbenih dejavnosti po Edgarju Willemsu. V smernicah predstavljam tudi
vlogo sposobnosti poslušanja in fonološkega zavedanja ter vlogo staršev
in vzgojiteljev pri spodbujanju porajajoče se pismenosti.  
 
S sistematičnim in načrtnim uvajanjem različnih dejavnosti za spodbujanje
razvoja porajajoče se pismenosti, še posebej razvoja fonološkega
zavedanja v predšolskem obdobju, bi lahko omogočili vsem otrokom
boljše izhodišče za začetek sistematičnega opismenjevanja v šoli.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



FONOLOŠKO ZAVEDANJE 

Fonološko ali glasovno zavedanje označuje otrokovo sposobnost, da
sliši, prepozna in manipulira z manjšimi enotami govorjenega jezika,
kot so besede, zlogi in glasovi.
Poznamo več ravni fonološkega zavedanja: rime in aliteracije,
členjenje povedi na besede, členjenje besed na zloge in spajanje
zlogov v besede, členjenje in spajanje začetkov in koncev, členjenje,
spajanje in manipuliranje s posameznimi glasovi – fonemično
zavedanje (najvišja in najzahtevnejša raven fonološkega zavedanja).
 
Vloga fonološkega zavedanja pri branju
Če otrok razume, da besede lahko razčlenimo na posamezne glasove
in da posamezne glasove lahko združimo v besede, je zmožen
vzpostaviti zvezo črka – glas, kar je ključnega pomena pri branju in
tvorbi besed. Ker so usvojene spretnosti fonološkega zavedanja pogoj
za razumevanje abecednega principa, predstavljajo zelo močan
napovedovalec kasnejšega bralnega uspeha. 

GLASBENE DEJAVNOSTI 
 

Temeljne glasbene dejavnosti so: poslušanje, izvajanje (petje pesmi,
igranje glasbil) in ustvarjanje glasbe.
 
Zakaj uporabiti glasbene dejavnosti za spodbujanje porajajoče se
pismenosti in razvoja fonološkega zavedanja? 
Glasba omogoča, da otrok skozi njeno poslušanje, izvajanje in
ustvarjanje intelektualno raste, ob petju in poslušanju pridobiva
besedni zaklad, ob ritmičnem gibanju in igranju na inštrument
povečuje nadzor nad svojim telesom, raziskuje zvočno okolje okoli
sebe, razvija socialne spretnosti v interakciji s starši in vrstniki ter
spoznava tudi samega sebe in svojo osebnost kot del kulturne
stvarnosti.
Glasbene dejavnosti razvijajo otrokov melodični in ritmični posluh –
glasbeni sposobnosti, ki se visoko povezujeta s slušnim
razločevanjem in razčlenjevanjem, s tem pa pripomoreta k
fonološkemu in fonemičnemu ozaveščanju v lastnem jeziku.
Številni tuji (Lamb in Gregory, 1993; Degé in Schwarzer, 2011) in
slovenski avtorji (Božič idr., 2007;  Zrimšek, 2002) v svojih raziskavah
izpostavljajo pozitivne vplive glasbenih sposobnosti na razvoj
fonološkega zavedanja.

 
 

 



POSLUŠANJE - 
OSNOVA ZA GLASBO, GOVOR IN JEZIK 

 
Ena izmed osnovnih sposobnosti, ki primarno povezuje glasbo in
jezik, je poslušanje. Poslušamo, da se naučimo govoriti, brati in
pisati; poslušamo, da spoznavamo svet okoli sebe; poslušamo, da se
lahko sporazumevamo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poslušanje je temeljna spretnost, preko katere se začne razvoj
fonološkega zavedanja. Fonološko zavedanje je pravzaprav
sposobnost poslušanja znotraj besede. Otrok mora biti sposoben
slišati glasove v izgovorjenih besedah, preden se začne učiti branja.
Prav tako mora vse, kar otrok usvoji v glasbi, predhodno zazveneti v
njegovih ušesih. V prvi vrsti tako fonološko zavedanje kot tudi
glasbene dejavnosti temeljijo na slušni orientaciji v zvočnem okolju.
 
 
Vzgoja poslušanja sodi k osnovnim nalogam glasbenega pouka in bi
morala biti tudi naloga družinske, predšolske vzgoje in
izobraževanja v vsej vertikali. Z razvojem različnih vidikov
poslušanja se je v središču svojega glasbeno-pedagoškega dela
ukvarjal glasbeni pedagog Edgar Willems. 
 

 
 



GLASBENO UVAJANJE PO EDGARJU WILLEMSU 
 

1. POSLUŠANJE
Otrok ob različnih dejavnostih poslušanja razvija
sposobnosti slušnega zaznavanja, prepoznavanja
in razlikovanja, slušnega spomina, usmerjanja in
vzdrževanja pozornosti, razvija svoj posluh,
notranje poslušanje in multisenzorno dojemanje
zvočnih vtisov. 

2. RITMIČNA VZGOJA
Z ritmičnimi igrami  v otrocih prebudimo energijo,
gibanje telesa, razvijamo ritmični posluh,
motorične spretnosti otrok, prepoznavanje in
izvajanje hitrih ritmičnih zaporedij, dolgih in
kratkih zvokov, razvijamo občutek za ritem,
tempo, težko dobo in delitev, izvajamo pesmi, ki
jih spremljamo z ritmičnimi instrumenti...

 
 
3. PETJE PESMI
Pesem predstavlja sintezo različnih glasbenih
elementov (ritma, melodije, harmonije) 
in besedilnega sporočila ter je kot taka središče
vsake učne ure glasbenega uvajanja. Pesmi služijo
tudi kot izhodišče za pripravo na učenje solfeggia
in igranje instrumenta. 

4. NARAVNO TELESNO 
GIBANJE
Glasba je tesno povezana z gibanjem. Otrok ob
gibanju na določeno glasbeno podlago s celim
telesom začuti in izraža značaj glasbene vsebine,
se prilagaja spremembam v glasbi, razvija
koordinacijo gibov rok in nog, razvija ravnotežje,
začuti mero glasbene vsebine in z njo usklajuje
svojo gibalno izražanje.  

                                                                  

V programu glasbenega uvajanja se Willemsovi pedagogi znotraj vsake
glasbene ure sistematično posvetijo spodbujanju štirih večjih področij
glasbene vzgoje: 



GLASBENO UVAJANJE PO EDGARJU WILLEMSU

1 POSLUŠANJE
Otroke moramo najprej naučiti pozorno poslušati. Pri tem lahko uporabljamo
raznolik zvočni material, zgoščen iz različnih aspektov zvoka, poslušanja ter ritma
(Orffov instrumentarij, priklici za ptice, zbirke zvoncev različnih oblik in zvenov,
kuhinjski predmeti, doma izdelani instrumenti,  zvočni pari v obliki kinder jajčk, ki jih
napolnimo z različnimi vsebinami ipd.). Z raznolikim instrumentarijem lahko izvajamo
zvočne uganke, kjer mora otrok na podlagi pozornega poslušanja prepoznati zvok
določenega glasbila med različnimi.  

2 RITEM
Pri vzgoji ritmičnega posluha se namenja posebno vlogo igram z rokami oz. različnim
»udarcem« po mizi v obliki krajših in daljših motivov (trkanje, udarjanje s pestmi ali
dlanmi, drsanje ali tapkanje s prsti ipd.), ki imajo posebno zvočno kvaliteto in s
katerimi razvijamo motorične spretnosti, potrebne za kasnejše igranje instrumenta.
Uporabljamo tudi instrumente, s katerimi lahko ustvarimo niz hitrih ritmičnih
zaporedij (npr. zvočno kladivo), dolge in kratke zvoke (npr. činela, triangel), ki jih
otroci ponazarjajo tudi z gibom rok. 

3 PETJE PESMI
Pesmi morajo biti skrbno izbrane, raznolike po vzdušju in občutju, ki ga ustvarijo,
zanimive po svoji melodični, ritmični in besedilni vsebini, primerne pevskemu obsegu
otrok, otrokom privlačne in melodiji in vsebini, ki temelji na njihovih živlizkušnjah.
zanimive po vsebini in melodiji. Uporabljamo tudi pesmi, ki jih bomo kasneje
uporabili za doživljanje in učenje različnih glasbenih pojmov (npr. pesmi za učenje
intervalov, solmizacijska imena, pesmi po zaporednih stopnjah in 2-5 tonske pesmi).
Tako kot pri vseh stvareh, ki se jih želimo naučiti, je tudi pri učenju pesmi pomembno
veliko število izvajanj in ponavljanj, v katerih otroci občutijo zadovoljstvo.

4 NARAVNO TELESNO GIBANJE
Uporablja se naravna telesna gibanja, ki so: hoja, tek, skakanje, galop, hopsanje,
zibanje in krožno gibanje. Sprva se učitelj z lastno melodično improvizacijo prilagaja
gibanju, ki si ga otrok izbere sam; nato se otrok uči prilaganja določeni glasbeni
vsebini (učiteljevi improvizaciji ali didaktičnim posnetkom), kar je za otroka
zahtevnejše. Kot glasbeno podlago za gibanje lahko učitelj uporabi tudi glasbeno-
didaktične posnetke ali primere določenih glasbenih del.
 

Glasbeni instrumentarij in nekatere vsebine glasbenega uvajanja po posameznih
področjih:  



RAZISKAVA     

V raziskavo je bilo vključenih 70 otrok, starih od 4 do 7 let. Od tega je 34 otrok v
obdobju šestih mesecev enkrat tedensko obiskovalo enourne glasbene ure
(eksperimentalna skupina) po programu glasbenega uvajanja po Edgarju
Willemsu, 36 otrok pa tovrstnih glasbenih spodbud ni imelo (kontrolna
skupina). S preizkusom fonološkega zavedanja, ki ga je oblikovala Simona
Ažman, smo ocenjevali spretnosti fonološkega zavedanja na začetku izvajanja
glasbenega programa in po šestih mesecih.
 

Glavne ugotovitve raziskave
 
 
 

S pomočjo šestmesečnega programa glasbenega uvajanja po Edgarju Willemsu
smo v eksperimentalni skupini statistično pomembno vplivali na spremembe v
spretnostih fonološkega zavedanja, kar so pokazali rezultati analize
kovariance. Tudi ko smo upoštevali razlike, ki so se pojavile na račun zorenja in
razlik v začetnih spretnostih fonološkega zavedanja, so se otroci, ki so
obiskovali glasbene dejavnosti po Edgarju Willemsu, bolje izkazali na preizkusu
fonološkega zavedanja kot otroci, ki niso bili deležni glasbenih spodbud. 

 
 
 

Potrdili smo hipotezo o statistično pomembnem vplivu starosti na razvoj
spretnosti FZ, pri čemer višja starost prinaša višji rezultat na testu FZ.

 
 
 

Razlik v uspešnosti reševanja, ki se kažeta med skupinama, nismo mogli
pripisati razlikam v spolu, saj se je vpliv slednjega izkazal za statistično

nepomembnega.
 

Več o rezultatih raziskave in samem programu glasbenega uvajanja lahko
preberete v magistrskem delu z naslovom: Spodbujanje razvoja fonološkega
zavedanja s pomočjo glasbenih dejavnosti po Edgarju Willemsu.
 
Zelo pomemben dejavnik v razvoju fonološkega zavedanje so spodbude, ki jih
je otrok na področju zgodnjega opismenjevanja deležen doma in v vrtcu. 

 
 
 

 



 VLOGA GLASBENIH DEJAVNOSTI 

Premišljeno načrtovane glasbene izkušnje simultano
podpirajo in spodbujajo različna področja otrokovega razvoja:

socialno-emocionalno in motorično področje (groba in fina
motorika), otrokov spoznavni razvoj, razvoj jezika in

pismenosti. 

Nekateri vzgojitelji se pri svojem delu sigurno že poslužujejo določenih glasbenih
vsebin, ampak se pogosto izkaže, da gre za bolj priložnostno vključevanje
tovrstnih dejavnosti, ki jih večinoma uporabijo kot sredstvo za sprostitev, zabavo
ali v sklopu nekaterih drugih dejavnosti (telovadba, ples, dramatizacija, ipd.). 
S premišljenimi in vnaprej načrtovanimi glasbenimi dejavnostmi lahko sledimo
različnim ciljem. Večkrat bi se zato morali vprašati: "Kaj želim, da se otrok nauči iz
te glasbene izkušnje?", saj bi tako lahko z glasbenimi dejavnostmi razvijali
specifična področja otrokovega razvoja, tudi spretnosti fonološkega zavedanja. 
 

Poleg opredelitve ciljev, je pomembna tudi organizacija prostora in časa. Dobro
je, če imamo v učilnici prostor za glasbeni kotiček, v katerem imamo v škatlah ali
košarah pripravljen bogat zvočni instrumentarij. Potrebujemo tudi mizo, ki nam
bo poleg lastnega telesa služila kot prvi instrument, na katerega si bodo otroci
lahko izmišljali svobodne in ritmične motive. 
Pomembno je, da določimo tudi čas za glasbene urice, v katerem se posvetimo
izključno različnim glasbenim dejavnostim: poslušanju, izvajanju in ustvarjanju. 

VLOGA GLASBENIH DEJAVNOSTI DOMA IN V
VRTCU

 

Glasba staršem omogoča, da se z otrokom čustveno povežejo že v najbolj
zgodnjih interakcijah. Prepevanje uspavanke dojenčku, medtem ko ga zibamo,
spodbuja njegov zgodnji jezikovni razvoj, skupno vezano pozornost, podpira
razvoj prostorskega zavedanja, ko občuti gibanje v prostoru,...
 
Branje pravljic, petje pesmi in primeren način komuniciranje med drugim
bogatijo otrokov besedni zaklad (semantično znanje) in spodbujajo razvoj
slovnice (sintaktično znanje). Večji in bolj raznovrsten besednjak pa pri otroku
spodbuja razvoj fonološkega in fonemičnega zavedanja.
Pesmi, ki vključujejo rime, aliteracije in druge besedne igre prav tako
spodbujajo razvoj fonološkega zavedanja. Otroci uživajo ob poslušanju ritma,
ob recitiranju, izmišljanju novih rim, ploskanju ob ritmu in zlogih ter ob petju
pesmi.
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S K L E P

Upoštevajoč pomembnosti fonološkega zavedanja v porajanju zgodnje
pismenosti otrok, rezultati naše raziskave potrjujejo, da glasbene
dejavnosti po Edgarju Willemsu s spodbujanjem razvoja fonološkega
zavedanja služijo kot dragocena priprava otroka na učenje branja in
pisanja. 
 
Razvijanje spretnosti fonološkega zavedanja lahko za otroka hitro
predstavlja naporno in dolgočasno vajo. Lahko se zgodi, da otrok še ni
zrel za določeno raven fonološkega zavedanja in ga prezahtevne vsebine,
vztrajnost urjenja in ponavljanja odvrne od dela in zanimanja za glasove,
črke in branje. Premišljeno načrtovane in ciljno naravnane glasbene
dejavnosti to preprečujejo, saj otroka na privlačen način motivirajo in
razvijajo njegove sposobnosti poslušanja. Lahko jih uporabimo kot
alternativni pristop spodbujanja razvoja fonološkega zavedanja, ali kot
dopolnilo k treningu fonološkega zavedanja. V obeh primerih je
pomembna vloga spodbudnega okolja, ki otroku ponuja različne
pismene dejavnosti pri spodbujanju porajajoče se pismenosti, upošteva
paradigmo otrokove zrelosti za branje in pisanje ter učenje branja in
pisanja razume kot proces, v katerem se prepletajo različni dejavniki
(notranji in zunanji), ki so med seboj vzajemno in vzročno povezani.
 
 
 
 
 
 

 


