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POVZETEK 

V vsakdanjem življenju, v šoli, v službi … se srečujemo z besedili, tudi s takimi, ki 

vsebujejo grafične prikaze. Kdor je bralno pismen, zna brati oz. razume tudi taka besedila. 

Z raziskavo v empiričnem delu smo želeli ugotoviti, kako dobro osnovnošolci razumejo 

grafične prikaze, ki so sestavni del besedil. Od grafičnih prikazov smo v raziskavo 

vključili prikaz z vrsticami, tortni prikaz in preglednico. Z eno od nalog pa smo preverjali 

tudi zmožnost tvorjenja grafičnega prikaza, in sicer miselnega vzorca. Uporabili smo 

kvantitativni raziskovalni pristop. Naš vzorec je sestavljalo 92 učencev 4., 5. in 6. razreda 

ter 6 njihovih učiteljev. Podatke za raziskavo smo zbrali s testoma znanja in anketnima 

vprašalnikoma. 

Ugotovili smo, da učenci besedni del razumejo bolje kot grafičnega; izjema v našem 

vzorcu so bili petošolci, ki so bolje razumeli grafični del. Pokazalo se je, da učenci 

najtežje razumejo preglednico, čeprav sami menijo, da je preglednica grafični prikaz, ki 

jim ne povzroča težav. Tudi učitelji so se strinjali z mnenji učencev, da učenci najlažje 

razumejo in tvorijo preglednico, sicer pa zmožnost tvorjenja in razumevanja grafičnih 

prikazov svojih učencev na splošno ocenjujejo kot dobro. Četrto- in šestošolci so imeli 

najmanj težav pri razumevanju tortnega prikaza, petošolci pa pri razumevanju prikaza z 

vrsticami. Učenci se z besedili, ki vsebujejo grafične prikaze, v šoli srečujejo redko; ko 

pa se, je to najpogosteje pri slovenščini ali matematiki. Polovica učiteljev je izpostavila, 

da imajo učenci lahko nekatere težave pri branju in razumevanju grafičnih prikazov, ker 

ne preberejo navodil dovolj natančno in so površni pri razbiranju ali izpisovanju podatkov 

z grafičnega prikaza. Pri tvorjenju miselnega vzorca so se najbolj izkazali učenci 5. 

razreda, najmanj pa četrtošolci. 

 

Ključne besede:  slovenščina, bralna pismenost, neumetnostno besedilo, grafični prikaz, 

drugo triletje. 
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ABSTRACT 

In our everyday life, be it at school or work, we encounter texts that include graphic 

representations. Every individual who is literate can read and understand these kinds of 

texts. 

With the research shown in the empirical section, we wanted to found out how well the 

primary school students understand graphic representations which are constituent parts 

of various texts. From different graphic representations, we decided to include a bar chart, 

a pie chart and a table. One of the exercises also tested the ability of forming a graphic 

representation, namely a mind map. We used a quantitative approach of research. Our 

sample consisted of 92 students from 4th, 5th and 6th grade as well as their teachers. Data 

for our research were obtained from a test and a questionnaire. 

We have found out that the students are better at understanding the texts than graphic 

representations. The only exception were the students from the 5th grade who were better 

at understanding the graphic representations. It has been pointed out that the students have 

problems reading the tables, even though they think that this is the type of graphic 

representation they understand the best. The teachers agreed that the students understand 

and can form a table without bigger problems. In general teachers evaluate the ability to 

form and understand graphic representations as good. Students from the 4th and the 6th 

grade had the least problems with understanding a pie chart and the students from the 5th 

grade with a bar chart. At school, students don't encounter texts with graphic 

representations very often, but when they do it is during a lesson of Slovene or Math. Half 

of the teachers have pointed out that the students can have difficulties with reading and 

understanding graphic representations because they don't read the instructions well 

enough and they are careless when copying the data from graphic representations. 

Students from the 5thgrade were the best at forming a mind map and students from the 4th 

grade were the worst. 

Keywords: Slovene, reading literacy, non-literary texts, graphical representation, second 

triad. 
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1 UVOD 

V vsakdanjem življenju smo obkroženi z raznimi vrstami sporočil, ki so sestavljena iz 

besednih in/ali nebesednih znakov, kot so slike, fotografije, piktogrami, grafični prikazi 

… 

V osnovni šoli se veliko pozornosti namenja branju in tvorjenju besedil, sestavljenih 

predvsem iz besednih znakov. To narekuje učni načrt za slovenščino (Program 2011b); v 

skladu z njim se učenci srečujejo z umetnostnimi in neumetnostnimi besedili. Na podlagi 

tega sklepamo, da učenci z razumevanjem besedil iz besednih znakov ne bi smeli imeti 

veliko težav. 

Nekatera v učnem načrtu za slovenščino (Program 2011b) predpisana besedila so lahko 

tudi v obliki grafičnih prikazov (npr. cenik, urnik, vozni red, ki so v obliki preglednice). 

Spoznavanje grafičnih prikazov je predvideno tudi v učnih načrtih za druge predmete. Pri 

matematiki učenci že v prvem razredu spoznajo Vennov diagram, puščični prikaz, 

preglednico in prikaz s stolpci (Program 2011c), pri spoznavanju okolja pa v drugem 

razredu časovni trak (Program 2011d). Z grafičnimi prikazi si lahko pomagamo tudi pri 

učenju, ko združujemo podatke za lažje pomnjenje. M. Križaj in M. Bešter Turk (2018) 

navajata, da je branje grafičnih prikazov za učence zahteven proces, ker morajo 

nebesedne podatke sproti prevajati v besedne. 

Med drugim je tudi razumevanje besedil z grafičnimi prikazi odraz bralne pismenosti 

učencev. Le-to pa strokovnjaki merijo z mednarodnima raziskavama PISA in PIRLS. 

Rezultati kažejo, da se je v zadnjih letih bralna pismenost slovenskih učencev izboljšala 

(OECD, 2016).1 Tudi na preizkusih znanja NPZ iz slovenščine se pojavljajo besedila z 

grafičnimi prikazi, a nalog, ki se navezujejo na grafični prikaz, je le za vzorec, rezultati 

pa niso ravno najboljši (Državni izpitni center, 2006). Slabi rezultati pri tovrstnih nalogah 

in neraziskanost razumevanja grafičnih prikazov pri učencih so nas spodbudili k 

raziskovanju, kako učenci v 4., 5. in 6. razredu osnovne šole razumejo grafične prikaze v 

neumetnostnih besedilih in kaj o tem menijo. Zanimalo nas je tudi, kaj o razumevanju 

grafičnih prikazov pri učencih menijo njihovi učitelji. 

 
1 Od začetkov raziskave PISA v Sloveniji, ki segajo v leto 2006, so rezultati bralne pismenosti nihali (l. 

2006 so bili 2 točki nad povprečjem OECD /OECD, 2007/, l. 2009 so padli 10 točk pod povprečje OECD 

/OECD, 2010/, l. 2012 za kar 15 točk pod povprečje OECD /OECD, 2013/; l. 2015 pa so se končno povzpeli 

za 12 točk nad povprečje OECD /OECD, 2016/. 



Pajk, T. (2019): Razumevanje grafičnih prikazov v besedilih v drugem triletju osnovne šole. Magistrsko delo. Univerza 

v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

4 

 

2 TEORETIČNI DEL 

2.1 Sporazumevalna zmožnost 

V učnem načrtu za slovenščino v OŠ (Program 2011b) je zapisano, da je eden od 

temeljnih ciljev jezikovnega pouka razvijanje sporazumevalne zmožnosti v slovenščini. 

Enako velja tudi za prenovljeni učni načrt za slovenščino, ki začne veljati 1. septembra 

2019 (Program 2019). 

Pojmu sporazumevalna zmožnost je bilo v jezikoslovju v preteklosti namenjene kar nekaj 

pozornosti. Najprej ga je Chomsky (1965, v Bešter Turk, 2011) predstavil kot usvajanje 

znanja svojega maternega jezika iz okolice in zmožnost presojanja pravilnosti povedi, 

uporaba tega znanja pri govorjenju in pisanju pa je bila uresničitev zmožnosti. Drugi 

avtorji (Hymes, 1972, Canale in Swain, 1980, Savignon, 1983, prav tam) so skozi 

zgodovino pojem le nadgrajevali in poglabljali, nazadnje pa so prišli do točke, ko so si 

bili enotni in so sporazumevalno zmožnost definirali kot znanje človeka, ki ga ima za 

sporazumevanje, pri čemer se prilagaja raznim sporazumevalnim okoliščinam (prav tam). 

Sporazumevalna zmožnost je »… zmožnost kritičnega sprejemanja in tvorjenja besedil 

raznih vrst« (Program 2011b, str. 6), ki morajo biti učinkovita, razumljiva, ustrezna in 

jezikovno pravilna (Križaj in Bešter Turk, 2018). Sporazumevalna zmožnost je 

kompleksna zmožnost, ki je sestavljena iz motiviranosti za sprejemanje in sporočanje, 

stvarnega znanja prejemnika in sporočevalca, jezikovne zmožnosti prejemnika in 

sporočevalca, pragmatične zmožnosti prejemnika in sporočevalca, zmožnosti 

nebesednega sporazumevanja in metajezikovne zmožnosti prejemnika in sporočevalca 

(prav tam). 

2.1.1 Motiviranost za sprejemanje in sporočanje 

Sporazumevanje je dejanje, za katerega se človek odloči zavestno, saj želi zadovoljiti 

potrebo po sporazumevanju. Vsako besedilo človek sprejema ali tvori z nekim namenom, 

pogoj za to pa je motivacija. Besedila sprejemamo zato, da bi izvedeli neki podatek, ga 

uporabili, si ga zapomnili, se zabavali ipd. S tvorjenjem besedil pa želimo doseči neki 

vpliv na naslovnika, njegovo mnenje, prepričanje. Na podlagi tega ločimo več vrst 

poslušanja, branja in sporočanja (Bešter Turk, 2011, Križaj in Bešter Turk, 2018). 

Poslušanje je lahko razlikujoče, z razumevanjem, priložnostno, razbremenjujoče in 

doživljajsko (Plut Pregelj, 2012). Branje je lahko selektivno, podrobno, s preletom 

(Pečjak, 1995, v Bešter Turk, 2011), doživljajsko, estetsko ali kritično (Križaj in Bešter 

Turk, 2018). Sporočamo pa lahko s prikazovanjem, zagotavljanjem, vrednotenjem, 

pozivanjem, povezovanjem ali poizvedovanjem (Austin, 1990, v Bešter Turk, 2011, 

Križaj in Bešter Turk, 2018).  

2.1.2 Stvarno znanje 

Stvarno znanje je pogoj za hitrejše in boljše tvorjenje oz. sprejemanje besedil. To je 

predhodno znanje, ki ga imamo o temi, o kateri beremo, poslušamo ali tvorimo besedila 

(Bešter Turk, 2011, Križaj in Bešter Turk, 2018). To znanje je rezultat motivacije, 
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izkušenj in spoznavne zmožnosti posameznika in je povezan s tem, kako bo potekal 

razvoj posameznikove jezikovne zmožnosti (Bešter Turk, 2011). 

2.1.3 Jezikovna zmožnost 

Sporazumevanje z besednim jezikom je posebnost človeka. Smo edina bitja, ki se lahko 

sporazumevamo z besednim jezikom. Ta je sestavljen iz besed, združevanja le-teh v 

povedi ali besedila na podlagi nekih pravil ter slušnega oz. vidnega oblikovanja. Zato je 

jezikovna zmožnost razdeljena na poimenovalno, skladenjsko, pravorečno in pravopisno 

zmožnost (Bešter Turk, 2011, Križaj in Bešter Turk, 2018). 

2.1.3.1 Poimenovalna zmožnost 

Za poimenovalno zmožnost zasledimo tudi izraza slovarska (Križaj in Bešter Turk, 2018) 

in besedna zmožnost (Bešter Turk, 2011). Gre za zmožnost, da z besedami in besednimi 

zvezami poimenujemo bitja ali stvari, njihove lastnosti, vrste, količine, dejanja (Bešter 

Turk, 2011, Križaj in Bešter Turk 2018). 

V učnem načrtu za slovenščino (Program 2011b) je konkretno navedeno, da »učenci 

razvijajo poimenovalno zmožnost« (prav tam, str. 10, 27, 49) v prvem, drugem in tretjem 

triletju. V prvem triletju »razlagajo dane besede/besedne zveze, poimenujejo 

bitja/predmete idr. V svoji okolici/na sliki idr. S knjižnimi besedami, navajajo besede 

istega tematskega polja, besede z nasprotnim, enakim/podobnim, ožjim ali širšim 

pomenom, ob zgledu tvorijo manjšalnice/ljubkovalnice, ženski par moškemu, 

samostalniške izpeljanke za živega in neživega vršilca dejanja, za dejanje in za prostor 

dejanja, pridevniške izpeljanke za svojino in za snovnost ipd.« (prav tam, str. 10, 11). V 

drugem triletju svoje znanje nadgradijo s ponazarjanjem večpomenskih besed v povedih, 

»v besedilu, povedih prepoznajo besede, besedne zveze s prenesenim pomenom, jih 

razlagajo in uporabljajo v novih povedih, dopolnjujejo preproste pomanjkljive definicije 

z definiranim pojmom, tvorijo preproste definicije danih besed, pojmov, izogibajo se 

ponavljanju iste besede v besedilu, prepoznavajo poimenovalne napake v svojih in tujih 

besedilih ter jih odpravljajo.« (prav tam, str. 27). V tretjem triletju pa svoje znanje 

poglobijo s tem, ko »uporabljajo slovarske priročnike v knjižni in elektronski obliki (na 

primer SSKJ, Veliki slovar tujk) (prav tam, str. 49). 

2.1.3.2 Skladenjska zmožnost 

Zanjo v literaturi zasledimo še poimenovanji slovnična (Križaj in Bešter Turk, 2018) in 

upovedovalna zmožnost (Bešter Turk, 2011). Pri skladenjski zmožnosti gre za zmožnost 

tvorbe logičnih razmerij v besednih zvezah, povedih ali besedilih za sporočevalca in za 

razumevanje le-teh za prejemnika (prav tam). 

Tudi v učnem načrtu za slovenščino je v vseh treh triletjih predvideno sistematično 

razvijanje skladenjske zmožnosti. V prvem triletju učenci »razlagajo dane povedi/zveze 

povedi, opazujejo bitja/predmete (na sliki) in izražajo njihove količine s števniki oziroma 

s prislovi mere, ob tem pa pravilno slovnično oblikujejo samostalnike in povedke ob 

količinskem izrazu, opazujejo bitja/predmete (na sliki), sprašujejo po njihovem položaju 

oziroma premikanju s pravilnim vprašalnim prislovom ter izražajo njihov položaj s 
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pravilnim predlogom in pravilno sklonsko obliko samostalnika za njim. Opazujejo 

bitja/predmete (na sliki), določajo stopnjo lastnosti ter njeno izražanje z obrazilno 

stopnjevanimi pridevniki, opazujejo dogodek ter izražajo njegova dejanja glede na čas 

sporočanja (s časovnimi prislovi zdaj/prej/potem in z glagolskimi časovnimi oblikami) 

ter glede na njihovo zapovrstje  (s časovnimi prislovi najprej/potem/nazadnje oziroma s 

časovnim veznikom ko (tudi medtem ko, potem ko), odpravljajo kritična mesta v 

praktičnem obvladovanju slovnice (na primer v izražanju spola in števila samostalnikov, 

sklanjanju samostalnikov, tvorbi in spreganju glagolskih časovnih in naklonskih oblik 

ipd.)« (Program 2011b, str. 11). V drugem triletju učenci »skladenjsko zmožnost razvijajo 

tako, da iz niza besed (v slovarski obliki) tvorijo pomensko in oblikovno pravilne povedi, 

dopolnjujejo nepopolne povedi s pomensko in oblikovno pravilnimi besedami, 

pretvarjajo trdilne povedi v nikalno in pri tem uresničujejo oblikovne spremembe besed 

v povedih, poročajo o prvotnem dogodku s premim govorom in z odvisnim govorom ter 

pretvorijo premi govor v odvisnega, v zvezi iz dveh povedi prepoznajo pomensko 

razmerje med njima /…/  in ga izrazijo z veznikom /…/, nekatera pozneje tudi s predlogi 

/…/, v zvezi dveh povedi s ponovljeno besedo prepoznajo napako in jo odpravijo tako, 

da ponovljeno besedo izpustijo oziroma zamenjajo s sopomenko ali z osebnim, kazalnim, 

oziralnim zaimkom, skladajo povedi v zveze povedi in replike v zveze replik – pri tem 

upoštevajo njihova pomenska in oblikovna razmerja, prepoznajo skladenjske napake v 

svojih in tujih besedilih ter jih odpravijo (prav tam, str. 27, 28). V tretjem triletju pa 

sprašujejo po danih delih povedi, dopolnijo (glavne) stavke z opisom vršilca, prizadetega, 

prejemnika, kraja, časa, načina dejanja iz glavnega stavka oziroma s stavčnim vzrokom, 

namenom, pogojem ali izjemo dejanja iz glavnega stavka, utrjujejo in nadgrajujejo 

poznavanje logičnega razmerja /…/, strnjujejo podredno zložene stavčne povedi v 

enostavčne, razširjajo enostavčne povedi v podredno zložene, /…/, v isti enostavčni 

povedi razvrstijo stavčne člene na razne načine in za vsako možnost povedo, v katerih 

okoliščinah bi bila pravilna (prav tam, str. 50). 

2.1.3.3 Pravorečna zmožnost 

Pravorečna zmožnost je upoštevanje in obvladovanje izrekanja v knjižnem jeziku za 

sporočevalca. Za prejemnika pa je to zmožnost prejemanja in razumevanja besedil, 

govorjenih v knjižnem jeziku (Bešter Turk, 2011, Križaj in Bešter Turk, 2018). 

Tudi pravorečno zmožnost skozi celotno osnovno šolo razvijamo sistematično. V vseh 

razredih se učenci z učiteljem pogovarjajo čim bolj knjižno, pravilno naglašujejo besede 

in prepoznavajo napačno izgovorjene besede ter napake odpravljajo (Program 2011b). 

2.1.3.4 Pravopisna zmožnost 

Pogoj za pravopisno zmožnost je poznavanje črk in njihovih glasov, pravopisnih pravil 

in orientacije na papirju. Pisec in bralec besedil morata poznati črke vseh štirih abeced in 

njihove glasove. Znati morata uporabljati oziroma razumeti vlogo ločil, velike in male 

začetnice ter presledkov in smer pisanja (Bešter Turk, 2011) in to upoštevati pri 

pisanju/branju besed, povedi in besedil v slovenskem jeziku (Križaj in Bešter Turk, 

2018). 
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Pravopisna zmožnost se v prvem triletju razvija postopno in sistematično glede na 

individualne zmožnosti učencev in stopnje pismenosti. V prvih treh letih šolanja 

zapisujejo besede s kritičnimi in nekritičnimi glasovi, ločeno od besede pišejo nikalnice 

in predloge, upoštevajo rabo velike začetnice, končnih ločil in vejice ter zapisujejo glavne 

in vrstilne števnike. V drugem in tretjem triletju učenci znanje o pravopisu nadgrajujejo. 

Uporabljajo ločila v premem govoru, uporabljajo oklepaje in pišejo krajšave. Uporabljajo 

tudi pravopisne priročnike in urejevalnike besedil ter prepoznavajo in odpravljajo 

pravopisne napake v lastnih in tujih besedilih (Program 2011b). 

2.1.4 Slogovna zmožnost 

Za slogovno zmožnost zasledimo še poimenovanji pragmatična (Bešter Turk, 2011, 

Križaj in Bešter Turk, 2018) in empatična zmožnost (Bešter Turk, 2011). Slogovna 

zmožnost nam omogoča, da razberemo, v katerih okoliščinah je neko besedilo nastalo. 

Sporočevalec mora oceniti, v katerih okoliščinah bo besedilo sprejeto, prejemnik pa, v 

katerih okoliščinah je besedilo nastalo (Križaj in Bešter Turk, 2018). 

Učni načrt za slovenščino predvideva, da v prvem triletju učenci ločijo med uradnimi in 

neuradnimi okoliščinami, na podlagi tega ustrezno izrekajo govorno dejanje, uporabijo 

vikanje ali tikanje in vrednotijo vljudnost izrazov. V drugem triletju začnejo sklepati o 

okoliščinah nastanka besedila ter besedila prirejajo glede na naslovnike. V tretjem triletju 

pa se srečajo s slogovno zaznamovanimi in nezaznamovanimi besedami ter povedo, v 

katerih okoliščinah bi lahko uporabili slogovno zaznamovane besede. Prepoznavajo pa 

tudi svoje in tuje slogovne napake, jih odpravljajo in utemeljijo (Program 2011b). 

2.1.5 Zmožnost nebesednega sporazumevanja 

Dobro razvita zmožnost nebesednega sporazumevanja prejemniku omogoča, da razume 

nebesedna sporočila in nebesedne spremljevalce v govorjenih ali pisanih besedilih, 

sporočevalcu pa, da jih ustrezno uporabi v svojih besedilih (Bešter Turk, 2011, Križaj in 

Bešter Turk, 2018). V. Rot Gabrovec (2009) to imenuje vizualna pismenost. Razdeli jo 

na razumevanje slikovnega gradiva, kot so ilustracije, stripi, karikature, zemljevidi, grafi, 

tabele idr., razumevanje telesne govorice (mimike, gest) ter razumevanje sporočila 

ureditve prostorov in okolja. 

V prvem triletju učenci prepoznavajo vlogo in pomen nebesednih sporočil, jih tvorijo in 

razumejo zvočne in vidne spremljevalce govorjenja. V drugem triletju se srečajo s 

piktogrami, prepoznajo njihov pomen in jih tvorijo. Vrednotijo tudi ustreznost in 

učinkovitost nebesednih spremljevalcev v lastnih in tujih govorjenih in pisanih besedilih. 

V tretjem triletju so cilji za razvijanje zmožnosti nebesednega sporazumevanja podobni 

ciljem v drugem triletju. Zmožnost nebesednega sporazumevanja razvijajo s 

prepoznavanjem vloge in pomena nebesednih sporočil, kot so grafikoni, zemljevidi ipd., 

ter pretvarjanjem zapisanih besedil v nebesedna sporočila (npr. v grafikone) (Program 

2011b). 
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2.1.6 Metajezikovna zmožnost 

M. Križaj Ortar (2001, v Bešter Turk, 2011) navaja, da je metajezikovno zmožnost 

potrebno razvijati bolj prilagojeno posamezniku kot ostale elemente sporazumevalne 

zmožnosti. Metajezikovna zmožnost je znanje oziroma vedenje o »sprejemanju in 

sporočanju /…/, o besedilu /…/, o jeziku /…/, o slogu /…/« (Križaj in Bešter Turk, 2018, 

str. 11). 

V prvem triletju učenci spoznavajo strokovne jezikoslovne izraze (materni in tuji jezik, 

knjižni in neknjižni, državni jezik, besedilo, poved, beseda, zlog, glas, črka, velika in mala 

začetnica, izraze za ločila ter izraze za nekatera neumetnostna besedila – pozdrav, voščilo, 

čestitka, vabilo, opis, pripoved in novica). V drugem triletju usvajajo načela uspešnega 

sporazumevanja, strategije sprejemanja in tvorjenja besedil, merila za vrednotenje 

besedil, merila za vrednotenjem zmožnosti tvorjenja in sprejemanja besedil ter značilnosti 

besedilnih vrst, ki so navedene v razdelku Vsebine. Podobni cilji so zastavljeni za učence 

v tretjem triletju (Program 2011b). 

Sporazumevalna zmožnost se udejanja v štirih sporazumevalnih dejavnostih, ki so 

predstavljene v naslednjem poglavju. 

2.2 Sporazumevalne dejavnosti 

Za proces sporazumevanja sta potrebni najmanj dve osebi. To sta tvorec/sporočevalec in 

naslovnik/prejemnik (Gomboc, 2016). V literaturi zasledimo več definicij 

sporazumevanja. M. Križaj Ortar, M. Bešter in E. Kržišnik (1994, v Pulko, 2007) trdijo, 

da gre pri sporazumevanju za izmenjevanje sporočil, pri čemer imata sporočevalec in 

naslovnik vsak svojo vlogo. Sporočevalec sporoča oziroma tvori sporočilo, naslovnik pa 

ga sprejema oziroma dekodira. R. Zadravec Pešec (1994, prav tam) navaja, da gre pri 

sporazumevanju za prenos informacij sporočevalca na naslovnika, J. Toporišič (1994, 

prav tam) pa pojma sporazumevanje in sporočanje enači in pravi, da gre pri 

sporazumevanju za »prenašanje obvestil s sredstvi navadno različnih jezikov ali govoric 

(npr. sporazumevanje z znamenji, med odraslim in otrokom, med sprtima).« (Toporišič, 

1992, str. 298, v Pulko, 2007, str. 13). Vsako sporazumevanje pa ima neki namen. 

Običajno tvorec s sporazumevanjem želi vplivati na naslovnika. To lahko stori z 

glasovnimi ali črkovnimi znamenji. To dejanje imenujemo govorno dejanje (Pulko, 

2007). 

Govorno dejanje se lahko torej izraža v ustni (govorjenje) ali pisni (pisanje) obliki. 

Govorjenje in pisanje ima M. Bešter Turk (2011) za tvorbni dejavnosti, poslušanje in 

branje pa za dejavnosti sprejemanja besedil. Učenci se pri pouku jezika srečujejo tako s 

sprejemanjem kot s tvorjenjem besedil. Sprejemajo, ko besedila poslušajo, berejo in 

gledajo, tvorijo pa, ko govorijo ali pišejo (Križaj in Bešter Turk, 2018). Berejo ali 

poslušajo dvogovorna (pogovori) in enogovorna (novica, seznam, pripovedovalno in 

opisovalno besedilo) neumetnostna besedila. Enogovorna in dvogovorna neumetnostna 

besedila tudi tvorijo. Od enogovornih neumetnostnih besedil tvorijo pripovedovalno 

besedilo, obnovo knjige ali opis osebe v obliki govornega nastopa ter besedilo o sebi, 
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svojih doživetjih, razglednico, voščilo, čestitko in razna opisovalna besedila v pisni obliki 

(Program 2011b). 

2.2.1 Govorjenje 

Jezik se kot sredstvo sporazumevanja prične pri človeku razvijati zelo zgodaj. Že 

novorojenček začne komunicirati z okolico z jokom, sposoben pa je celo razlikovati svoj 

govor od govora drugih. V prvem mesecu se sporazumeva z glasovi, ki so gruljenje, 

cviljenje, cmokanje in vzdihi. Od drugega do šestega meseca pa že povezuje soglasnik in 

samoglasnik (npr. pa, ga …) (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). Po petem mesecu 

dojenček za komunikacijo prične uporabljati bebljanje, tako da poveže več soglasnikov 

in samoglasnikov (npr. baba, papa …) (Clark in Clark, 1977 idr., prav tam). Okoli 

desetega meseca se dojenčkov govor razvije v tolikšni meri, da začne bebljati v 

»povedih«. Te so sestavljene iz nerazumljivih ˝besed˝, izraženih z vprašalnimi ali 

vzkličnimi oblikami (Reich, 1986, prav tam). Obdobje do desetega meseca starosti, ko je 

v ospredju raba glasov in ne besed, imenujemo predjezikovno obdobje (Bates in 

Goodman, 2001 idr., v Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). Različni 

strokovnjaki (Benedict, 1979 idr., prav tam) navajajo, da se prva izrečena beseda pri 

otrocih pojavi med dvanajstim in dvajsetim mesecem. Prva beseda je definirana kot 

»skupina glasov, ki jih otrok izgovarja in ima pomen« (Marjanovič Umek, 1990, v 

Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006, str. 18), ima pa tri kriterije, ki jo določajo. 

Ti so, da otrok besedo rabi spontano, da otrok besedo rabi vedno za isto dejavnost, osebo 

ali predmet in da besedo lahko prepozna tudi odrasla oseba, ki je z otrokom v različnih 

komunikacijskih dejavnostih (Whitehead, 1999, v Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 

2006). Deklice naj bi, po navajanju nekaterih strokovnjakov (Berk, 1997, Zupančič, 2000, 

v Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2005), bolj zgodaj spregovorile prvo besedo v 

primerjavi z dečki, kasneje pa naj bi imele tudi večji besednjak. V obdobju srednjega 

otroštva pride do pomembnega preskoka v jezikovnem razvoju otrok, saj začnejo 

razumeti, da so nekatere besede večpomenke, razumejo in uporabljajo primere in 

metafore. V obdobju poznega otroštva, pri približno 6 letih, začnejo uporabljati tudi bolj 

kompleksne in zapletene povedi (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009), po sedmem letu 

pa razvijejo tudi veščine pripovedovanja. V pripovedovanje vključijo tudi osebne 

izkušnje in zgodbe, mišljenje in čustvovanje, smiselno povezujejo motive v zgodbi (Fein, 

1995; Guttman in Frederikson, 1985, prav tam).  

B. Marentič Požarnik (2008) predstavlja nasprotujoča si pogleda na odnos med govornim 

in kognitivnim razvojem. Medtem ko Chomsky trdi, da je razvoj govora temelj za razvoj 

mišljenja pri otrocih, Piaget navaja, da le spoznavni razvoj vpliva na razvoj govora. 

Dodaja pa, da razvoj govora ne more vplivati na kognitivni razvoj. V Sloveniji je 

omenjeni pojav raziskovala O. Kunst Gnamuš in ugotovila, da pomanjkanje jezikovnega 

znanja zavira prehod v fazo abstraktnega mišljenja pri 12-letnikih (prav tam). Lahko bi 

povzeli, da je s svojo raziskavo potrdila teorijo Chomskega, da razvoj mišljenja temelji 

na razvoju jezika. 

Na splošen govorni razvoj otroka vpliva več dejavnikov. Med pomembnejšimi dejavniki 

za govorni razvoj otroka je družinsko okolje (Foy in Mann, 2003, v Marjanovič Umek, 
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Kranjc in Fekonja, 2005). S tremi vidiki družinskega okolja (skupno branje otroka in 

staršev, prepričanja staršev o pomenu skupnega branja za otrokov govorni razvoj in 

branje staršev literarnih besedil) Foy in Mann (2003, prav tam) povzemata, kako 

pomembno je branje v družini za otrokov govorni razvoj. 

L. Marjanovič Umek, U. Fekonja, S. Kranjc in Lešnik Musek (2003, v Marjanovič Umek, 

Kranjc in Fekonja, 2005, 2006) so slovenski avtorji, ki so v slovenskem prostoru 

raziskovali, kako število in vrsta otroških knjig, pogostost glasnega branja otroku, 

pogostost obiskovanja knjižnice in gledanje otroških televizijskih programov vplivajo na 

otrokov govorni razvoj. Ugotovile so, da večje število prebranih knjig in pogosto branje 

in obiskovanje knjižnice pozitivno vplivajo na razvoj govora pri otrocih. Bradley in 

Corwyn (2002, idr.,  v Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2005) se z ugotovitvami 

strinjajo, dodajajo pa, da izpostavljenost otroški literaturi vpliva na otrokov besednjak, 

razumevanje prebranega in fonološko zavedanje. Prav tako imajo v svojem besednjaku 

več besed otroci, ki imajo več interakcij z mamami, (Hoff in Naigles, 2002, v Marjanovič 

Umer, Kranjc in Fekonja, 2006), katerih starši posvečajo pozornost predmetom pri igri 

(prav tam) in uporabljajo širok besednjak, zapletene izjave (Bernstein, 1974, v 

Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2005), postavljajo vprašanja otrokom in njihove 

izjave dopolnjujejo, postavljajo v stavke (American Medical Association, 2003 idr., prav 

tam) ter se v zgodnjem otroštvu odzivajo na govorni razvoj in mu tudi pripisujejo večji 

pomen (Nelson, 1973, v Baumwell, Tamis-LeMonda in Bornstein, 1997, v Marjanovič 

Umek, Kranjc in Fekonja, 2005). Raziskovalci (Anglin, 1993, Johnson in Newport, 1989, 

v Woolfolk, 2002) navajajo, da k razvoju besedišča bistveno pripomorejo pozitivni pogoji 

za učenje predvsem v obdobju pred puberteto, najbolj v predšolskem obdobju, in 

ocenjujejo da ima povprečen šestletnik obseg besedišča med 8000 in 14000, medtem ko 

ima povprečen 11-letnik usvojenih že 20000 besed. 

2.2.2 Pisanje 

Proces pisanja se pri otrocih začne zgodaj. Že po prvem letu starosti začne čečkati (Golli, 

1996, v Zrimšek, 2003). Po drugem letu v vrstice zapisuje ponavljajoče se črte in like, pri 

čemer upošteva tudi smer pisanja od leve proti desni. Pri treh letih zapisuje znake, ki so 

podobni črkam, in jih kombinira z risbo. Zapisanih znakov še ne povezuje z glasovi. 

Otrok, star pet let, pa začne zapisovati črke. Ko sliši glasove v besedah, piše črke. Pri 

sedmih letih so otroci zmožni napisati besedo tako, kot jo slišijo (Zrimšek, 2003). 

Pisanje torej ni proces, ki bi se začel z vstopom v šolo, ampak se prične že v predšolski 

dobi. Z vstopom v šolo pa se začne sistematično učenje pisanja. Pred samim pisanjem 

morajo učenci usvojiti določene spretnosti, kot na primer grafomotorične spretnosti in 

orientacijo. Bolj kot bo razvita grafomotorična spretnost, hitreje bo otrok napredoval. Pri 

grafomotoriki gre za drobno motoriko rok (prstov) (Zrimšek, 2003), ki jo omogoča zrelost 

živčno-mišičnega sistema (Žerdin, 2000, prav tam). Dobro grafomotorično sposobnost 

lahko dosežemo tudi z vajami. Na primer s striženjem, zlaganjem kock, barvanjem, 

izdelovanjem ali uporabo drobnih predmetov, z zapisovanjem potez, podobnih črkam 

(navpične, vodoravne črte, kroženje, vijuge, zanke ipd.) (Zrimšek, 2003). Da bo urjenje 

grafomotoričnih spretnosti uspešno, sta nujni pravilna drža pisala in pravilna drža telesa 
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(Žerdin, 1996, prav tam). Drža telesa mora biti zravnana, stopala pa se morajo v celoti 

dotikati tal. Stol postavimo nekaj centimetrov od roba mize (prav tam). Pisalo primemo s 

palcem in kazalcem 1,5 cm nad ošiljeno konico svinčnika in ga naslonimo na sredinec 

(Žerdin, 2000, prav tam). Orientacija bo učencem pomagala, da bodo pravilno pisali od 

leve proti desni. Najprej učenci začnejo z orientacijo na telesu, nato preidejo na 

orientacijo v prostoru, nazadnje pa še na orientacijo na papirju (Zrimšek, 2003). Pri 

orientaciji na papirju začnemo z večjimi formati, ki jih postopno manjšamo (Ropič in 

Frančeškin, 1999, prav tam). 

Sočasno z učenjem pisanja poteka tudi učenje branja. Obstaja več modelov učenja pisanja 

in branja, ki so jih zasnovali različni avtorji (Zrimšek, 2003). S. B. Kucer (2001, v Pečjak, 

2012) je predstavil branje in pisanje kot vzporedna in nasprotna si procesa. Nasprotna sta 

si v tem, da gre pri pisanju za pretvarjanje slušnega koda v grafičnega, medtem ko gre pri 

branju za obratno pretvorbo. Branje je pasivnejše od pisanja in zanj potrebujemo manj 

miselnih virov kot pri pisanju. Na eni strani pri branju izločamo pomen, na drugi ga pri 

pisanju tvorimo. Pri pisanju svoje že prej pridobljeno znanje izrazimo, pri branju pa ga 

šele pridobivamo. Pri obeh dejavnostih pa je avtor izpostavil, da gre za iskanje, tvorjenje 

in poznavanje pomena, v obeh dejavnostih smo aktivni, uporabljamo predznanje in 

pridobivamo novo znanje, odvisno je od konteksta, naših ciljev in namenov. 

2.2.3 Poslušanje 

L. Plut Pregelj (2012, str. 18) je od različnih strokovnjakov povzela, da »je poslušanje 

zapleten splet fizioloških, psiholoških in socialnih procesov v sporazumevanju z okoljem 

in tudi s samim seboj.« Proces poslušanja je zelo podoben procesu branja. Razlika med 

njima je način, kako se prenaša informacija. Pri poslušanju se prenaša s sluhom (Plut 

Pregelj, 2012). Avtorica (prav tam) trdi, da smo ljudje slabi poslušalci in to pojasnjuje s 

tem, da sta za dobro poslušanje potrebna pozornost in spomin. Temu so pritrdile tudi 

raziskave, ki so pokazale, da človek 50 % vsebine pozabi takoj, po dveh mesecih pa še 

25 %. 

Sluh se začne razvijati že v maternici. Nerojeni otrok že lahko sliši in posluša zvoke, a 

slušni sistem še ni v celoti razvit. Razvije se v procesu rasti otroka, vzporedno z razvojem 

možganov (Plut Pregelj, 2012). 

V literaturi lahko zasledimo različne vrste poslušanja. L. Plut Pregelj (2012) je vrste 

poslušanja razdelila glede na navzočnost govorca in poslušalca (osebno ali neosebno), na 

način sodelovanja pri poslušanju, število udeležencev govorno-poslušalskega 

sporazumevanja in namen vstopanja v proces sporazumevanja (priložnostno, 

doživljajsko, informacijsko, učeče poslušanje). Glede na način sodelovanja pri poslušanju 

je lahko poslušanje monološko ali dialoško. Za proces monološkega poslušanja gre takrat, 

ko se vlogi poslušalca in govorca ne izmenjujeta. Poslušalec ves čas posluša, sprejema 

informacije od govorca. Takšne situacije se pojavijo na predavanjih, koncertih, v 

gledališču ipd. V primeru, ko se vlogi govorca in poslušalca izmenjujeta, pa gre za 

dialoško poslušanje. Takšna situacija je na primer v razredu, ko učitelj vodi pogovor z 

učenci. Glede na število udeležencev poznamo poslušanje samega sebe – govorec ima 



Pajk, T. (2019): Razumevanje grafičnih prikazov v besedilih v drugem triletju osnovne šole. Magistrsko delo. Univerza 

v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

12 

 

tudi vlogo poslušalca, poslušanje v osebnem pogovoru – dva udeleženca, vlogi se 

izmenjujeta, poslušanje v majhni skupini – več udeležencev, vloge se izmenjujejo, in 

poslušanje v velikih skupinah – malo priložnosti za izmenjevanje vlog med poslušalci in 

govorcem. 

Poslušanje je pomembna veščina v procesu opismenjevanja otrok. V prvem razredu 

začnejo učenci sistematično razvijati predopismenjevalne zmožnosti. Ena izmed teh je 

tudi slušno razločevanje in razčlenjevanje (Program 2011b). Gre za to, da je učenec 

zmožen razlikovati med zvoki, ki jih povzročajo različni predmeti, ljudje, narava, in med 

glasovi. Ko je učenec zmožen razlikovati med zvoki in glasovi, bo lahko tudi poslušal z 

razumevanjem (Plut Pregelj, 2012). L. Marjanovič Umek, U. Fekonja Peklaj in S. Pečjak 

(2012) zmožnost razločevanja glasov imenujejo fonološko zavedanje. Trdijo, da je 

zmožnost fonološkega zavedanja glasov temeljni pokazatelj, kako uspešno bo bral učenec 

(Stahl in Murray, 1995, v Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Pečjak, 2012), saj gre za 

dekodiranje zvez glasov in črk. Fonološko zavedanje pri učencih razvijamo z različnimi 

dejavnostmi, kot na primer z določanjem prvega in zadnjega glasu, s prepoznavanjem 

skupnega glasu v več besedah (darilo, dan in oder imajo skupni glas d), s prepoznavanjem 

in izločevanjem besed, ki nimajo skupnega glasu z ostalimi (mama, miza, bazen; bazen 

nima glasu m), s povezovanjem glasov v besede (učitelj glaskuje besedo, učenci pa 

glasove povežejo in izgovorijo besedo), z razčlenjevanjem besed na glasove, zloge, z 

odstranjevanjem glasu (bled brez b je led) (Bell in McCallum, 2008, v Marjanovič Umek, 

Fekonja Peklaj in Pečjak, 2012). Te dejavnosti lahko potekajo ustno, tako da učenci 

poslušajo učitelja, lahko pa s pomočjo slikovnega gradiva (Marjanovič Umek, Fekonja 

Peklaj in Pečjak, 2012). 

2.2.4 Branje 

O branju smo že nekaj napisali v poglavju o pisanju in poslušanju. Za uspešno branje 

mora učenec imeti razvit koncept knjige, branja in pravila o branju. Ločevati mora tisk 

od slikovnega gradiva, s pomočjo učitelja določiti začetek in konec knjige, naslov, kje 

začnemo brati knjigo in ločevati napisane besede od črk. Razvito mora imeti tudi 

zmožnost fonološkega zavedanja, sposobnost branja, sposobnost razumevanja pri branju 

in motivacijo za branje (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Pečjak, 2012). 

Osredinili se bomo na sposobnost branja. Pri branju gre za dekodiranje vidnih znakov v 

slušne, oziroma za dekodiranje črk v glasove. To zmožnost lahko pri učencih preverjamo 

tako, da morajo črko poimenovati (ponudimo mu zapisane črke, on pa jih mora 

poimenovati z glasovi), prepoznati (učitelj izreka glasove, učenec pa zapisuje črke) in 

pisati (učenec samostojno prikliče v spomin vidno podobo črke) (Marjanovič Umek, 

Fekonja Peklaj in Pečjak, 2012).  

Ko se naučimo brati, beremo vedno z nekim namenom ali ciljem. Namen/cilj pa nam 

pomaga, da svojo pozornost usmerjamo v dele besedila, ki nosijo informacije, s katerimi 

bomo dosegli svoj cilj. Mlajši kot so učenci, težje si bodo zastavili cilje branja, zato 

potrebujejo učiteljevo vodenje pri tem. V literaturi zasledimo delitev branja glede na 

namen: 
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─ informativno branje 

Z informativnim branjem dobimo prvi vtis o besedilu. Pri informativnem branju lahko 

uporabimo tehniko preleta ali tehniko diagonalnega branja. Tehnika preleta nam 

omogoča, da ugotovimo bistvo besedila, pomembne točke v besedilu, ki nam bodo prišle 

prav. Se pa tehnika preleta razlikuje glede na dolžino besedila, ki ga beremo. Pomembne 

točke besedila, na katere moramo biti pri preletu pozorni, so naslov besedila, ime avtorja, 

naslovi poglavij in podpoglavij, poudarjeni deli besedila, slikovno in grafično gradivo in 

slovar tujk in strokovnih izrazov. Pri diagonalnem branju pa gre za prelet besedila od 

zgornjega levega dela do spodnjega desnega dela. Z diagonalnim preletom pa naj bi 

zasledili podatke, ki so za nas pomembni in dogovorili na vprašanja kaj moram predelati, 

kaj bi bilo dobro vedeti, kaj lahko izpustim in kaj je odveč (Pečjak in Gradišar, 2015). 

Selektivno ali diagonalno tehniko branja uporabljamo pri branju javnih obvestil, kot so 

cenik, jedilni list, vozni red, ko nas zanima le določen podatek (Križaj in Bešter Turk, 

2018). 

─ študijsko branje 

Študijsko branje uporabljamo predvsem pri učenju, saj se v besedilo poglobimo. Ne gre 

za hitro branje kot pri informativnem branju, ampak za počasno, poglobljeno branje s 

podčrtovanjem, izpisovanjem, preverjanjem podatkov. Bralec se lahko tudi večkrat vrne 

nazaj, ponovno prebere (Pečjak in Gradišar, 2015). 

Raziskave v povezavi z branjem so pokazale, da naj bi veljalo, da imajo pri branju deklice 

manj težav kot dečki (Berk, 1997, Zupančič, 2000, v Marjanovič Umek, Kranjc in 

Fekonja, 2005). Macaulay (1997, prav tam) pa na podlagi svojih raziskav trdi, da dečki 

berejo bolje in razumejo več od deklic.  

2.3 Razvijanje zmožnosti branja 

Zmožnost branja se v strokovni literaturi pogosto imenuje bralna pismenost. 

Definicija pismenosti se je skozi leta spreminjala. V srednjem veku so za pismenega 

človeka označili tistega, ki je znal brati latinsko. Kasneje, v obdobju reformacije, pa je bil 

pismen tisti, ki je znal brati in pisati v svojem maternem jeziku. Danes pa pojma 

pismenosti ne moremo natančno opredeliti, saj ga lahko uporabljamo v različnih 

kontekstih (Pečjak, 2012). Harris in Hodge (1995, prav tam) navajata različne vrste 

pismenosti. Omenjata akademsko pismenost, osnovno pismenost, računalniško 

pismenost, kulturno, družinsko, medijsko, bralno, vizualno pismenost in še nekatere 

druge. S. Pečjak (2012, str. 15) povzema, da je pismenost »kompleksna sposobnost, ki 

vključuje številne spretnosti in sposobnosti branja, pisanja (tudi računanja), pri čemer je 

poudarjen različen razvoj pismenosti glede na starost, spol, izobrazbo in druge dejavnike 

(npr. socialni kontekst). Pismenost je torej kulturno, socialno in zgodovinsko-geografsko 

determiniran pojem. Temeljni element vseh pismenosti je bralna pismenost.« Raziskave 

bralne pismenosti v Sloveniji izvaja Pedagoški inštitut. Najbolj znana je raziskava PISA. 

Leta 2000 je bila bralna pismenost v raziskavi definirana drugače, kot je danes. Leta 2000 

je za bralno pismenost veljalo, da je to »razumevanje, uporaba in refleksija pisnih besedil, 

z namenom, da bi posameznik dosegel lastne cilje, razvil svoje znanje, potencial in 
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sodeloval v družbi.« (OECD, 2019, str. 27). Novejša definicija bralne pismenosti pa 

dodaja, da gre poleg razumevanja, uporabe in refleksije besedil tudi za povezovanje z 

besedilom (OECD, 2019). Prav tako se je spreminjala definicija bralne pismenosti pri 

raziskavi PIRLS. Danes velja, da je bralna pismenost »sposobnost razumevanja in 

uporabe tistih pisnih jezikovnih oblik, ki jih zahteva družba in/ali jih vrednoti 

posameznik. Bralci ustvarjajo pomen iz različnih oblik besedil. Berejo za to, da se učijo, 

da z drugimi sodelujejo v skupnostih bralcev v šoli in vsakdanjem življenju ter za 

veselje.« (Mullis, Martin in Sainsbury, 2015, str. 12, v Klemenčič in Mirazchiyski, 2018, 

str. 9).  

V delih S. Pečjak (2012) zasledimo podatek o sestavnih elementih bralne pismenosti. 

Avtorica navaja metakognitivne elemente bralne pismenosti. Metakognitivni elementi 

bralne pismenosti so fonološko zavedanje, dekodiranje, besedišče, znanje o branju in 

bralne strategije ter bralno razumevanje. 

a) Fonološko zavedanje 

Fonološko zavedanje je sestavljeno treh sposobnosti. Prva je fonološka občutljivost. Gre 

za zmožnost manipuliranja z glasovi in njihovega zaznavanja. Kaže se tako, da otrok 

poišče rimo, združuje zloge v besedo, šteje glasove v besedi. Poteka pa od občutljivosti 

za daljše glasovne enote (npr. besede, zloge) do občutljivosti na najmanjše glasovne enote 

(foneme) (Adams, 1990, v Pečjak, 2012). Fonološka občutljivost vpliva tudi na proces 

dekodiranja, saj mora učenec dobro poznati zveze glas-črka. Druga sposobnost 

fonološkega zavedanja je fonološki spomin, predvsem kratkoročni. Fonološki spomin je 

učinkovit, če otrok lahko ponovi niz besed, povedi, to zadrži v spominu in zato tudi lažje 

dekodira. Tretja sposobnost pa je fonološko poimenovanje. To je zmožnost, da otrok 

prikliče informacije (črke, dele besed, besede) iz dolgoročnega spomina (Pečjak, 2012). 

b) Dekodiranje 

Pri dekodiranju učenec črko, ki je vidni simbol, pretvori v slušni simbol in vse skupaj 

poveže v jezikovno enoto. Pri tem še ne gre za pravo branje. Učenec bere takrat, ko 

prebrano jezikovno enoto osmisli. Tak proces poteka, kadar beremo predvsem neznane 

besede. Ko ne poznamo pomena prebrane besede, ugibamo, kaj pomeni (Pečjak, 2012), 

ali pa si pomagamo s priloženim slikovnim gradivom (Goodman, 1972, prav tam). Pri 

branju znanih besed pa učenec besedo prebere avtomatizirano, brez da bi posebno 

pozornost namenjal sami besedi (Pečjak, 2012). 

c) Bralno besedišče 

Bralno besedišče je obseg besed, ki jih prepoznamo in razumemo med branjem. Običajno 

je obseg bralnega besedišča večji od obsega besedišča, ki ga uporabljamo pri tvorjenju 

besedil (govorjenju, pisanju) (Pečjak, 2012). 

č) Znanje o branju in bralne strategije 

Pred začetkom branja mora imeti učenec določen cilj, poznati bralne strategije in brati v 

skladu z bralnim ciljem (Pečjak, 2012). 
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Dostopnih je veliko različnih bralnih strategij, ki jih klasificiramo po različnih kriterijih. 

Glede na miselne procese jih delimo na kognitivne (strategije ponavljanja, elaboracijske 

in organizacijske strategije) in metakognitivne strategije (načrtovanje, spremljanje, 

evalviranje). Strategije delimo tudi glede na namen, časovni kriterij, specifičnost uporabe. 

V šoli se največkrat srečujemo s strategijami glede na časovni kriterij. To so strategije 

pred branjem, med branjem in po branju. Najprej pred branjem aktiviramo predznanje 

učencev. To lahko dosežemo s pogovorom, možgansko nevihto ali strategijo VŽN; z 

njimi določimo, kaj že vemo o neki temi in kaj bi še želeli izvedeti. Nato določimo namen 

in cilj branja ter pregledamo, kako je samo besedilo zgrajeno. Ko učitelj vodi učence 

skozi branje, mora pred branjem napovedati temo besedila, šele nato lahko začnejo brati 

besedilo. Med branjem besedila učenci lahko dopolnjujejo manjkajoče podatke, določajo 

zaporedje dogajanja v besedilu, označujejo zanje nove informacije, podčrtujejo bistvene 

podatke, pišejo sprotne razlage ali postavljajo vprašanja med branjem. Po branju besedil 

pa odgovorijo na lastna ali učiteljeva vprašanja, določijo bistvo besedila, povzemajo 

vsebino, kritično ovrednotijo besedilo, v njem prepoznavajo dejstva in stališča in 

povzamejo vsebino v obliki grafičnih prikazov (Pečjak in Gradišar, 2015). 

d) Razumevanje branja 

Sprva je veljalo, da prebrano razumemo takoj, ko se naučimo brati. Danes pa vemo, da to 

ni tako in da na razumevanje prebranega besedila vplivajo predznanje, pričakovanja od 

besedila in vprašanja, ki se nam postavljajo med branjem besedila (Pressley in Afflerbach, 

1995, v Pečjak, 2012). Drugi avtorji (Artelt, Schiefele in Schneider, 2001, v Pečjak, 2012) 

poleg teh dejavnikov dodajajo še metakognitivne sposobnosti, uporabo bralnih strategij, 

hitrost dekodiranja in motivacijo bralca. Iz tega lahko povzamemo, da gre pri 

razumevanju za interakcijo bralca, besedila in konteksta (Kintsch, 1998, v Pečjak, 2012). 

Razvijanje bralne pismenosti je proces, ki traja. 

2.3.1 Razvijanje zmožnosti branja v učnem načrtu za slovenščino v OŠ 

Razvijanje zmožnosti branja je pri slovenščini prisotno v vseh razredih osnovne šole. 

Učenci se v skladu z učnim načrtom za slovenščino v osnovni šoli srečujejo z več vrstami 

umetnostnih in neumetnostnih besedil in pri tem razvijajo bralno pismenost. Do konca 

prvega triletja naj bi bili učenci opismenjeni v tolikšni meri, da z razumevanjem berejo 

preprosta, svoji starosti primerna besedila (Program 2011b). Nato se razvijanje bralne 

pismenosti nadaljuje v drugem triletju, ko učenci razvijajo zmožnost kritičnega 

sprejemanja zahtevnejših enogovornih in dvogovornih neumetnostnih besedil, tudi takih, 

ki poleg besednega dela vsebujejo tudi grafični prikaz oz. grafične ponazoritve (Pečjak in 

Gradišar, 2015). 

V nadaljevanju se bomo posvetili ciljem v povezavi z branjem neumetnostnih besedil. 

a) Prvo triletje 

Učenci v prvem triletju sistematično in postopno razvijajo zmožnosti branja. V povezavi 

z branjem zasledimo cilje, da glasno berejo besede, enostavčne povedi in kratka preprosta 

besedila, napisana s tiskanimi črkami. Poleg glasnega branja v prvem triletju tudi tiho z 



Pajk, T. (2019): Razumevanje grafičnih prikazov v besedilih v drugem triletju osnovne šole. Magistrsko delo. Univerza 

v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

16 

 

razumevanjem berejo besedila, primerna svoji starosti. Berejo neuradno zasebno 

povezovalno in pozivno besedilo (npr. voščilo, vabilo ipd.), seznam (urnik, kazalo), 

novico o aktualnem ali zanimivem dogodku, pripovedovalno besedilo o življenju 

vrstnikov in opisovalno besedilo, povezano s temami spoznavanja okolja (opis osebe, 

poti, delovnika, prostora itd.). 

b) Drugo triletje 

V drugem triletju učenci razvijajo zmožnost kritičnega sprejemanja enogovornih 

neumetnostnih besedil tako, da podrobno berejo kratko enogovorno neumetnostno 

besedilo določene vrste. Vrste neumetnostnih besedil za branje so  opisi (osebe, živali, 

poklica, rastline predmeta, kraja, igre itd.), novice o aktualnem dogodku, oglas, navodilo 

za delo itd. V 4. razredu se prvič pojavi razvijanje zmožnosti selektivnega branja. Učenci 

berejo javna obvestila v obliki seznama, kot so cenik, jedilni list, telefonski imenik, vozni 

red, TV-spored, vremenska napoved ipd. 

c) Tretje triletje 

Podobno kot v drugem triletju, tudi v zadnjem razvijajo zmožnost kritičnega sprejemanja 

enogovornih neumetnostnih z branjem opisov, definicij, razlage nastanka naravnega 

pojava, besedil ekonomske propagande, življenjepisov itd. Od seznamov pa berejo 

teletekst, športni in kulturni spored. 

2.4 Besedilo 

Strokovnjaki, besediloslovci, ki se podrobneje ukvarjajo s preučevanjem besedil, so zelo 

natančni pri pojmovanju besedil. Zanje ni vsako besedno sporočilo besedilo. Pravijo, da 

je besedno sporočilo besedilo takrat, ko gre za smiselno, zaokroženo in koherentno celoto. 

Pomembno je tudi, da je kvalitetno. Merilo za kvalitetno besedilo pa je, da tisti, ki 

sprejema besedilo (poslušalec, bralec), brez težav prepozna namen sporočevalca in temo 

besedila. Sporočevalčev namen lahko razberemo iz značilnih besed, besednih zvez (na 

primer vabim, opravičujem se ipd.) ali pa iz oblik povedi (velelnik, vprašalnice ipd.). 

Tema besedila pa je običajno razvidna že iz naslova ali pa o njej sklepamo na podlagi 

podatkov, dostopnih v besedilu (Križaj in Bešter Turk, 2018). 

Besedila ločimo glede na različne kriterije. V grobem se delijo na umetnostna in 

neumetnostna besedila. 

2.4.1 Umetnostno besedilo 

Umetnostna besedila so tvorjena z namenom, da naslovnika spodbudijo k estetskemu 

doživljanju besedila in razmišljanju o sebi in o svetu. Zanje je značilen neresničen, 

domišljijski svet. Od drugih besedil se razlikuje tudi v jeziku in obliki. Avtor uporablja 

metafore, okrasne pridevke, zvočne prvine itd. Po obliki pa je lahko v kiticah ali verzih. 

V učnem načrtu za slovenščino (Program 2011b) med splošnimi cilji zasledimo, da učenci 

skozi celotno osnovno šolanje kritično in razmišljujoče sprejemajo umetnostna besedila. 

Branje teh besedil pa naj bi v njih spodbujalo prijetno doživetje in hkrati nek intelektualni 

izziv. Snovalci učnega načrta navajajo tudi, da so umetnostna besedila izhodišče za 
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spoznavanje drugih kultur, razvijanje strpnosti in odpiranje medkulturnega dialoga. Pri 

književnem pouku učenci spoznavajo poezijo, prozo in dramatiko. Pri poeziji doživljajo 

pesmi, zaznavajo rimo, ritem, čustveno obarvane besede, vedo, da pesem sestoji iz kitic. 

V proznih besedilih ločujejo domišljijski svet od stvarnega, vživljajo se v književne 

osebe, določajo književni čas in prostor, dogajanje in temo, avtorja, pripovedovalca. Pri 

obravnavi dramskih besedil pa izdelajo lutke in sami dramatizirajo pravljico. V višjih 

razredih se seznanijo tudi z zgradbo dramskega besedila in didaskalijami. 

2.4.2 Neumetnostno besedilo 

Neumetnostno besedilo je lahko tvorjeno z namenom, da naslovnika o nečem 

obvesti/seznani, ali da bi naslovnik nekaj naredil … Ima praktičen namen. Tematsko 

obravnava bitja, predmete, pojave, stvarne dogodke. Besedilo je zunanje in notranje 

členjeno. Uporablja se navadne besede ali besedne zveze (Križaj in Bešter Turk, 2018). 

V nadaljevanju na kratko predstavljamo značilnosti neumetnostnih besedil, ki se 

pojavljajo v učnem načrtu za slovenščino (Program 2011b). 

a) Pripovedovalna besedila 

V pripovedovalnih besedilih pripovedujemo o preteklih dogodkih kot so se zgodili v 

časovnem vrstnem redu. Temu primerno postavimo glagole v pretekli čas (Križaj in 

Bešter Turk, 2018). Avtorici (prav tam) ločita pripovedovalna besedila, v katerih 

prevladuje subjektivnost in besedila, v katerih prevladuje objektivnost. Subjektivni 

pripovedovalni besedili sta doživljajski spis in potopis, objektivna pripovedovalna 

besedila pa so življenjepis, novica in publicistično poročilo. 

b) Opisovalna besedila 

V opisovalni besedilih naštevamo, kaj je značilno za opisani predmet, ki je lahko oseba, 

žival, predmet, kraj, rastlina ipd. Značilnosti, ki jih opisujemo, so brezčasne, se ne 

spreminjajo, zato uporabljamo glagole v sedanjiku. M. Križaj in M. Bešter Turk (2018) 

opisovalna besedila delita na statične in dinamične opise. Statični opisi so opisi oseb 

živali itd. Sestavljeni so iz ključnih besed, ki so značilna za opisani predmet in so urejeni 

v odstavke. Bogati so s pridevniškimi besedami. Dinamični opisi pa so opisi postopkov, 

delovnih dni, opis igre, ljudskega običaja itd. Zapisani so v obliki faz ali korakov, kakor 

si sledijo po vrstnem redu. Prevladujejo časovni izrazi. Avtorici (prav tam) svetujeta 

učiteljem, naj pri opisovalnih besedilih od učencev ne zahtevajo uvoda, jedra in 

zaključka, saj je takšna zgradba značilna za pripovedovalna besedila. 

c) Povezovalna in pozivna besedila 

S takšnimi besedili želimo naslovnika spodbuditi k dvosmerni komunikaciji, da se odzove 

na naše sporočilo, da bi z njim navezali stik ali pa se mi odzovemo na njegovo pobudo. 

Takšna besedila imenujemo dopisi. Mednje sodijo opravičilo, zahvala, čestitka, voščilo, 

sožalje, s katerimi želimo z naslovnikom ohraniti ali navezati stik, vabilo in prošnja, s 

katerima želimo naslovnika spodbuditi, da se odzove na naše sporočilo, z obvestilom pa 

naslovnika obvestimo o nečem, kar se že dogaja, ali o dogajanju, ki se bo zgodilo. Med 
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dopise spada tudi pismo, v katerem naslovniku sporočimo, kaj se nam je zgodilo, na 

koncu pa ga spodbudimo k odzivu (Križaj in Bešter Turk, 2018). 

d) Propagandna besedila 

K propagandnim besedilom prištevamo reklame, s katerimi želimo naslovnika prepričati, 

da naš izdelek kupi ali da uporabi našo storitev (Križaj in Bešter Turk, 2018). 

e) Obnove 

Pred tvorjenjem obnove mora naslovnik najprej besedilo podrobno prebrati/poslušati, 

lahko tudi večkrat, da lahko potem tvori obnovo, v kateri z lastnimi besedami povzame 

vsebino in ključne podatke. Lahko tvori podrobno obnovo in obnavlja pomembne 

podatke, ki jim doda tudi nekaj nepomembnih, lahko pa tvori strnjeno obnovo, v kateri 

ohrani le najpomembnejše podatke (Križaj in Bešter Turk, 2018). 

f) Obrazci 

Obrazce izpolnjujemo z namenom, da bi nekatere storitve za nas storil nekdo drug (npr. 

banka, pošta ipd.). Obrazec je »list z okvirnim besedilom in rubrikami za ustrezne 

podatke.« (Križaj in Bešter Turk, 2018, str. 108). K obrazcem spadajo naročilnica, 

prijavnica, položnica, potrdilo o oddaji pošiljke, hitra pošta in poštna nakaznica. 

g) Seznami 

M. Križaj in M. Bešter Turk (2018, str. 105) sezname imenujeta kot »skupek imen, oseb 

ali stvari, napisanih navadno drugo pod drugim.« Avtorici med sezname uvrščata cenik, 

televizijski spored, vozni red, jedilni list, tekmovalni spored in kulturni spored. Seznami 

so običajno sestavljeni iz besednega in nebesednega dela. Zanje je značilno selektivno 

branje. 

2.5 Besedno in nebesedno sporočilo 

V vsakodnevnem življenju se srečujemo z besednimi in nebesednimi sporočili. Razlika 

med njimi je, da so besedna sporočila (= besedila) govorjena ali zapisana, nebesedna 

sporočila pa so vidna, slušna ali tipna (Križaj in Bešter Turk, 2018). Primeri vidnih 

besednih sporočil so knjige, novice, poročila itd. M. Križaj in M. Bešter Turk (2018) pa 

kot primer nebesednih sporočil navajata piktograme, ki so univerzalna nebesedna 

sporočila. Običajno jih najdemo na javnih mestih in so razumljiva vsem. 

Ne zgodi se pogosto, da bi se sporočila ali besedila pojavljala le kot besedna ali 

nebesedna. Največkrat se pojavljajo v kombinaciji. Že ko beremo članke v časopisu ali 

na spletu, pogosto vsebujejo kakšno nebesedno sporočilo, kot je fotografija. Kadar pa gre 

za predstavitev številskih podatkov, pridobljenih z meritvami, se srečamo s 

preglednicami, prikazi, grafi, skicami (Križaj in Bešter Turk, 2018). 

2.5.1 Grafični prikazi 

Ko pomislimo na izraz grafični prikaz nam običajno najprej pridejo na misel matematika, 

grafi in preglednice. A grafični prikazi se ne pojavljajo le v matematiki, ampak so tudi 
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del neumetnostnih besedil, kot je na primer naše magistrsko delo, ki poleg besednega dela 

vsebuje tudi prikaze podatkov v obliki grafov in preglednic. 

S takšnimi, le bolj preprostimi  in razvojni stopnji primernimi, neumetnostnimi besedili, 

ki poleg besednega dela vsebujejo tudi grafični prikaz oz. grafične ponazoritve (Pečjak 

in Gradišar, 2015) se srečujejo učenci na vseh stopnjah šolanja. Grafične prikaze M. 

Križaj in M. Bešter Turk (2018) imenujeta nebesedne predstavitve in navajata, da jih 

uporabimo, ko želimo podatke prikazati čim bolj nazorno in tako, da jih prejemnik lahko 

primerja med seboj. S. Pečjak in A. Gradišar (2015) pa grafične prikaze navajata kot eno 

od možnosti za povzemanje, prikazovanje pomembnih podrobnosti, povezanih z osrednjo 

temo besedila. To nam je v pomoč pri učenju pomembnih podatkov. 

V matematični strokovni literaturi so omenjeni naslednji grafični prikazi: tortni prikaz, 

stolpčni prikaz (histogram), linijski prikaz (line graphs) (Van de Walle, Karp in Bay-

Williams, 2013), tabelarični prikaz in prikaz s trakovi (Magajna in Žakelj, 2000). To so 

grafični prikazi, specifični za prikazovanje številskih podatkov. S. Pečjak in A. Gradišar 

(2015) pa dodajata še nekaj prikazov, s katerimi lahko povzamemo tudi besedne podatke. 

Navajata pojmovno mrežo, miselni vzorec, diagram bistvo-podrobnosti, argumentacijski 

diagram, Vennov diagram, primerjalno matriko, prikaz ribja kost, časovni trak in linearno 

ali krožno zaporedje dogajanja. 

V empiričnem delu smo preverjali razumevanje prikaza z vrsticami, tortnega prikaza in 

preglednice ter zmožnost tvorjenja miselnega vzorca, zato bomo te grafične prikaze 

podrobneje predstavili v nadaljevanju. 

2.5.1.1 Prikaz z vrsticami 

Prikaz z vrsticami je v literaturi obravnavan vzporedno s stolpčnim diagramom. Stolpčni 

diagram je prikaz števila enot, ki so v vsaki kategoriji (gl. Sliko 1). Višina stolpca pa 

prikazuje vrednost številskega podatka posamezne kategorije (Magajna in Žakelj, 2000, 

Van de Walle, Karp in Bay-Williams, 2013). Če podatke z abscisne in ordinatne osi 

prikaza s stolpci zamenjamo, dobimo prikaz z vrsticami (gl. Sliko 2). Z. Magajna in A. 

Žakelj (2000) trdita, da je prikaz z vrsticami, ki ga poimenujeta tudi prikaz s trakovi, ena 

od variant stolpčnega diagrama. V tuji literaturi (Van de Walle, Karp in Bay-Williams, 

2013) za stolpčni diagram zasledimo poimenovanje histogram. Za prikaz s stolpci in 

prikaz z vrsticami velja, da ni pomembno, v katerem vrstnem redu predstavimo kategorije 

na abscisi ali ordinati, ker se rezultati zaradi tega ne bodo spremenili (Metz, 2010, v Van 

de Walle, Karp in Bay-Williams, 2013). Prikazi s stolpci ali vrsticami niso težki za 

razumevanje, so pa zahtevni za tvorjenje. Najpogostejše dileme, s katerimi se srečujejo 

osnovnošolci pri tvorjenju, so, kako širok stolpec/vrstico naj naredim (vsi morajo biti 

enako široki), koliko naj bo prostora med njimi in kolikšen naj bo interval med vrednostmi 

podatkov, da vrstice/stolpci ne bodo previsoki (prav tam). Manjše kot je število 

stolpcev/vrstic, bolj pregleden je prikaz (Magajna in Žakelj, 2000). 
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Slika 1: Prikaz s stolpci (stolpčni diagram) (Matematika 5: i-učbenik za matematiko v 5. razredu osnovne šole, 2014) 

 

Slika 2: Prikaz z vrsticami (Matematika 5: i-učbenik za matematiko v 5. razredu osnovne šole, 2014) 

2.5.1.2 Tortni prikaz 

Tortni prikaz (gl. Sliko 3) uporabimo, »kadar želimo prikazati razmerje med številskimi 

podatki, ki tvorijo smiselno celoto in pripadajo opisnim kategorijam« (Magajna in Žakelj, 

2000, str. 109). Na tem prikazu niso v ospredju same vrednosti, ampak razmerja med 

njimi. Avtorici (prav tam) za tortni prikaz navajata tudi poimenovanji prikaz s kolačem 

in strukturni krog, v angleščini pa zasledimo izraz »circle graphs« (Van de Walle, Karp 

in Bay-Williams, 2013). S tortnim prikazom lahko ponazorimo podatke, izražene v 

odstotkih, lahko pa številske podatke prikažemo v krogu, nato pa od sredine kroga 

povlečemo črte tako, da razmejimo podatke, ki sodijo v isto kategorijo, in razberemo, 

katerih je največ (Van de Walle, Karp in Bay-Williams, 2013). L. Magajna in A. Žakelj 

(2000) trdita, da je tvorjenje tortnega prikaza za učence v osnovni šoli zahtevno. To 

trditev pojasnjujeta z razlago, da je polni 360-stopinjski kot potrebno razdeliti na 

sorazmerne deleže glede na vrednosti. S to trditvijo se strinjajo tudi J. A.Van de Walle, 

K. S. Karp in J. M. Bay-Williams (2013). 
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Slika 3: Tortni prikaz (Matematika 6: i-učbenik za matematiko v 6. razredu osnovne šole, 2014) 

2.5.1.3 Preglednica 

Preglednica (gl. Sliko 4) je sestavljena iz celic, ki so urejene v pravokotni vzorec vrstic 

in stolpcev. Vrstic in stolpcev je lahko poljubno (Magajna in Žakelj, 2000). Avtorja (prav 

tam) jo sicer poimenujeta tabelarični prikaz, a ker v učnem načrtu za slovenščino 

(Program 2011b) zasledimo izraz preglednica, bomo v nadaljevanju uporabljali le-tega. 

Preglednica je lahko sestavljena iz dveh stolpcev; v enem so npr. poimenovani predmeti, 

v drugem pa so vrednosti ali število predmetov. Lahko pa jo razširimo in primerjamo 

značilnosti dveh ali več predmetov. Takšno preglednico imenujemo primerjalna matrika 

(Pečjak in Gradišar, 2015). V preglednice so pogosto urejeni podatki, s katerimi se 

srečujemo v vsakdanjem življenju. Npr. cenik, vozni red, urnik ipd. (Magajna in Žakelj, 

2000), to so tudi besedila (seznami), v Učnem načrtu (Program 2011b) predpisana za 

sprejemanje. 

 

Slika 4: Preglednica 

2.5.1.4 Miselni vzorec 

Pri miselnem vzorcu (gl. Sliko 5) gre za prikazovanje bistvenih podatkov in odnosov med 

njimi. Po branju besedila najprej izluščimo temo, ki jo napišemo na vidno mesto na 

sredino miselnega vzorca. Drugi korak je iskanje in izpisovanje podtem, ključnih besed 

in bistvenih podatkov, ki pojasnjujejo temo. Če je teh preveč, lahko izgubimo rdečo nit 

besedila in se med nepomembnimi podatki izgubimo, zato morajo biti ti skrbno izbrani. 

Zadnji korak pa je izpis detajlov, ki bolj natančno pojasnijo podteme/ključne besede 

(Pečjak in Gradišar, 2015). M. Križaj in M. Bešter Turk (2018) podobne korake uporabita 

na konkretnem primeru opisa živali. Na sredino je potrebno napisati ime živali, pod njo 

besedilno vrsto (opis), in vse skupaj obkrožiti. Iz sredine nato učenci vlečejo črte in k 

njim zapišejo po eno ključno besedo ali besedno zvezo, ne pa podatkov v obliki povedi. 

Ključne besede si smiselno sledijo od zgornjega desnega roba v smeri urnega kazalca. Te 
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nato dopolnjujejo z bistvenimi podatki, ki jih zapišejo po alinejah. Za izražanje povezav 

med ključnimi besedami in detajli uporabimo črte ali puščice. V miselnih vzorcih lahko 

uporabimo še nekatere druge nebesedne znake, kot so velikost pisave, barve, simbole 

(Pečjak in Gradišar, 2015), podčrtovanje, obkrožanje (Pulko, 2007).  S. Pečjak in A. 

Gradišar (2015) predlagata, da pri tvorjenju miselnega vzorca uporabljamo le tiskane 

črke. Podatki, ki so bolj v središču, so bolj bistveni od tistih, ki so na robu (prav tam).  

Za učence je zahtevno tudi branje miselnega vzorca, ker običajno berejo le ključne 

besede, opozarjata M. Križaj in M. Bešter Turk (2018). Ko beremo miselne vzorce, je 

potrebno ključne besede postaviti v smiselne povedi. Pomembno je tudi, da beremo od 

zgornjega desnega roba v smeri urnega kazalca, da se ne izgubimo in ne ponavljamo 

podatkov. 

S. Pečjak in A. Gradišar (2015) navajata, da je miselni vzorec namenjen samostojnemu 

učenju nove snovi. Torej ga mora učenec izdelati sam za potrebe učenja. Bistvo ni v tem, 

da ga izdela učitelj, učenci pa ga prepišejo. Bolje je, če učitelj učencem posreduje 

besedilo, zapisano v linearni obliki, nato pa skupaj iz besedila izdelajo miselni vzorec. 

Opozarjata še na eno napako, ki se v praksi pogosto pojavlja, to je, da učenci naredijo le 

formalno obliko miselnega vzorca, okoli teme pa niso ključne besede, ampak linearno 

zapisano besedilo. Kot primer sta navedli domače branje v obliki miselnega vzorca. Na 

sredino zapišejo naslov in avtorja, okoli pa linearno opišejo avtorjevo življenje, obnovo 

zgodbe ipd.. 

 

Slika 5: Miselni vzorec (Avbar, P., in Dolenc, D., 2019) 
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2.6 Razvijanje zmožnosti razumevanja in tvorjenja grafičnih prikazov 

Že v prejšnjih poglavjih smo omenili, kakšen je postopek učenja branja besedil, zapisanih 

s črkami. Gre za proces, ki je za učenca naporen in mora vanj vložiti veliko truda, da pride 

do želenega rezultata. A besedila, zapisana s črkami, niso edina, ki jih beremo. Beremo 

tudi nebesedna sporočila tako, da jih sproti prevajamo v besedni jezik (Križaj in Bešter 

Turk, 2018). Za zgled lahko vzamemo preglednico (gl. Sliko 4). V preglednici so podatki 

zapisani z besedami in številkami, preglednica sama po sebi pa je grafični prikaz. Iz nje 

lahko razberemo, da prikazuje rezultate ocenjevanja znanja. V zgornji vrstici so zapisane 

ocene, v spodnji pa število učencev, ki je doseglo posamezno oceno. Preglednica nam 

pove, da je pet učencev dobilo oceno odlično (5), štirje so dosegli oceno prav dobro (4), 

sedem učencev je doseglo oceno dobro (3) itd. Če grafični prikaz sistematično in natančno 

beremo, ga tudi lažje razumemo. Razumevanje besedil (vezanih – sestavljena so iz povedi 

v odstavkih,  in nevezanih – drugačna oblika, tudi grafični prikazi) se v raziskavi PISA 

vrednoti na petih stopnjah. Za naše potrebe se bomo osredotočili na nevezana besedila. 

Če učenec razume grafične prikaze na vseh petih stopnjah, lahko rečemo, da jih 

popolnoma razume. V nadaljevanju predstavljamo vseh pet stopenj (PISA 2006: 

izhodišča merjenja bralne pismenosti v raziskavi PISA 2006, 2007). 

─ Zbiranje informacij 

Ljudje pogosto potrebujemo določene informacije, da izvemo nekaj novega ali da se o 

nečem prepričamo, ali drži, zato te informacije iščemo. Učenci izkažejo spretnost 

razumevanja grafičnega prikaza, če v njem informacijo, ki je zahtevana v navodilih, 

iščejo, najdejo in izberejo. 

─ Tvorjenje širšega razumevanja 

Če učenec prepozna glavne razsežnosti grafičnega prikaza ter razloži namen njegove 

rabe, lahko rečemo, da ga širše razume. Na tej stopnji učenec tudi ločuje med bistvenimi 

informacijami in podrobnostmi. 

─ Razvijanje razlag 

Učenec na tej stopnji razvija razlage s pomočjo povezovanja informacij iz enega 

grafičnega prikaza ali med dvema različnima oblikama informacij (grafični prikaz in 

vezano besedilo ali dva grafična prikaza). 

─ Razmišljanje o vsebini nevezanega besedila in vrednotenje vsebine 

Če učenec razume grafični prikaz in njegov namen, je sposoben o tem tudi razmišljati in 

ga vrednotiti. Da doseže to stopnjo pa mora uporabiti tudi svoje predznanje ali znanje, 

pridobljeno iz drugih virov. 

─ Razmišljanje o obliki nevezanega besedila in vrednotenje oblike 

Na tej stopnji učenec poda objektivno oceno kakovosti in primernosti grafičnega prikaza. 

Določi tudi katere informacije z grafičnega prikaza so zanj koristne in ali je avtor z izbiro 

grafičnega prikaza dosegel svoj namen. 
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Te stopnje veljajo, ko učenci grafične prikaze berejo in podatke z grafičnih prikazov 

pretvarjajo v besedni jezik. M. Križaj in M. Bešter Turk (2018) pa dodajata, da je možen 

tudi obraten proces, ko besedne podatke prevajamo v nebesedne predstavitve. Primer je 

prevajanje linearno zapisanega besedila v miselni vzorec. 

Avtorici (Križaj in Bešter Turk, 2018) opozarjata, da sta oba procesa za učence zelo 

zahtevna, zato moramo učitelji učence na to pripraviti in jih sistematično voditi skozi oba 

procesa. 

2.6.1 Razvijanje zmožnosti razumevanja in tvorjenja grafičnih prikazov v učnih 

načrtih za osnovnošolske predmete 

Grafični prikazi se ne obravnavajo le pri matematiki, ampak se pojavljajo tudi v učnih 

načrtih (v nadaljevanju UN) drugih predmetov. Natančno smo pregledali cilje in 

standarde v UN, ki se navezujejo na grafične prikaze. V nadaljevanju navajamo cilje in 

standarde, povezane z grafičnimi prikazi, ki smo jih zasledili. 

2.6.1.1 Razvijanje zmožnosti razumevanja in tvorjenja grafičnih prikazov v učnem 

načrtu za slovenščino 

V prvem triletju specifičnih učnih ciljev v povezavi z grafičnimi prikazi nismo zasledili, 

se pa na seznamu besedil za obravnavo znajdejo seznami, ki so lahko tudi v obliki 

grafičnih prikazov (npr. preglednica). Konkretno sta od seznamov predpisana urnik in 

kazalo. Standard, ki se delno lahko tudi nanaša na grafične prikaze, je, da učenec 

prepozna pomen nebesednih sporočil (Program 2011b), saj so grafični prikazi na neki 

način nebesedna sporočila. Seznami so predvideni za obravnavo tudi v drugem in tretjem 

triletju. V drugem triletju obravnavajo cenik, jedilni list, telefonski imenik, vozni red, 

vremensko napoved, v tretjem triletju pa teletekst, športni in kulturni spored. V drugem 

triletju najdemo, in nanj navezujoči standard, da učenci določijo temo besedila, 

podteme/ključne besede in poglavitne podatke, na podlagi teh pa izdelajo miselni vzorec, 

preglednico ali dispozicijske točke. Od učencev pa se tudi pričakuje, da uporabijo podatke 

s seznama, jih primerjajo, razvrščajo ali uporabijo za sklepanje o čem. Oba standarda se 

ponovita tudi v zadnjem triletju (Program 2011b). 

2.6.1.2 Razvijanje zmožnosti razumevanja in tvorjenja grafičnih prikazov v učnem 

načrtu za matematiko 

V UN za matematiko zasledimo kar nekaj ciljev, v povezavi z grafičnimi prikazi. 

a) Prvo triletje 

V prvem triletju se v sklopu Logika in jezik pojavijo Euler-Vennov prikaz, Carrolov in 

drevesni prikaz ter puščični prikaz. V sklopu Prikazi v 1. razredu obravnavajo 

preglednico, fugurni prikaz in prikaz s stolpci, v 2. in 3. razredu pa poleg omenjenih 

spoznajo še črtični prikaz in prikaz z vrsticami (Program 2011c). 

Minimalni standard v prvem triletju od učencev zahteva, da berejo podatke iz preglednic 

in predstavijo zbrane podatke (prav tam). 
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b) Drugo triletje 

V drugem triletju v sklopu Povezanost količin spoznajo tabeliranje, izpolnjevanje tabel. 

Pri množicah se ponovijo Euler-Vennov prikaz, Carrolov in drevesni prikaz ter puščični 

prikaz, v sklopu Zbiranje in predstavitev podatkov pa podatke predstavijo v preglednicah, 

s stolpci, vrsticami in tortnim prikazom. V 6. razredu svoje znanje o izdelavi preglednic 

nadgradijo tako, da izdelajo računalniško preglednico (Program 2011c). 

V drugem triletju učenec dokaže doseganje minimalnih standardov, če zbere, uredi in 

prikaže podatke v preglednici in s prikazi (prav tam). 

c) Tretje triletje 

V tretjem triletju morajo grafične prikaze že dobro obvladati, saj grafe uporabljajo tudi v 

povezavi s funkcijo. Prikažejo medsebojno odvisnost dveh spremenljivk s preglednico in 

grafično ter interpretirajo grafični prikaz. Samostojno sestavijo preglednico in narišejo 

graf ob dani besedilni nalogi. Pričakuje se, da že samostojno berejo grafe in sestavijo 

algebrski izraz, ga tabelirajo in narišejo ustrezen graf. V 8. razredu učenci grafično 

ugotovijo, ali točka leži na premici, in grafično določijo presečišče premic. V sklopu 

Zbiranje, urejanje in predstavitev podatkov izdelajo prikaz z računalniško preglednico, 

izdelajo tortni in razsevni prikaz ter črtni prikaz in grafe (Program 2011c). 

Minimalni standard za zadnje triletje pa je poznavanje in uporaba načinov zbiranja in 

prikazovanja podatkov (prav tam). 

2.6.1.3 Razvijanje zmožnosti razumevanja in tvorjenja grafičnih prikazov v učnih 

načrtih za spoznavanje okolja, družbo ter naravoslovje in tehniko 

a) UN za spoznavanje okolja 

Že v 1. razredu pri spoznavanju okolja učenci grafično prikažejo in predstavijo ugotovitve 

opazovanj, oblikujejo in izpolnjujejo preglednice. V 2. razredu je predvidena obravnava 

časovnega traku (Program 2011d). Časovni trak je tudi eden izmed grafičnih prikazov 

(Pečjak in Gradišar, 2015). Učenci v 2. razredu spoznavajo tudi nekatere postopke, ki so 

vključeni v vsebine. Eden od njih je delo s podatki. Učenci iz podatkov oblikujejo 

preglednice, iz njih pa stolpčni ali vrstični prikaz. Hkrati pa razvijajo zmožnosti za 

grafično komuniciranje (preglednica, časovni trak, prikaz s stolpci, zemljevid, prikaz z 

vrsticami). Temeljni standard pri spoznavanju okolja je uporaba preglednic in prikazov 

(Program 2011d). 

Predmet spoznavanje okolja imajo učenci od 1. do 3. razreda. V 4. razredu se ta razdeli 

na dva predmeta in se ločita družboslovni in naravoslovni del. V 4. in 5. razredu sta to 

družba in naravoslovje in tehnika. 

b) UN za družbo 

Pri družbi se v 5. razredu nadaljuje obravnava časovnega traku, a se tokrat uporabi na 

konkretnemu primeru zgodovine človeštva. Minimalni standard zahteva od učencev, da 

izdelajo preprost časovni trak in se z njim orientirajo. Eden od ciljev pa predvideva, da 

učenci zapišejo, uredijo in grafično predstavijo zbrane podatke (Program 2011). 
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c) UN za naravoslovje in tehniko 

Pri naravoslovju je potrebno obvladati tudi določene naravoslovne in tehnične postopke 

in spretnosti. Podobno kot pri družbi morajo v skladu z UN učenci prikazati in brati 

podatke iz grafičnih zapisov. Od grafičnih zapisov morajo obvladati prikaz s stolpci, 

prikaz z vrsticami, figurni in črtični prikaz (Program 2011a). 

2.6.1.4 Razvijanje zmožnosti razumevanja in tvorjenja grafičnih prikazov v učnem 

načrtu za šport 

Presenetilo nas je, da smo grafične prikaze zasledili tudi v UN za šport. Zapisano je, da 

učenec za ugotavljanje in spremljanje gibalnih sposobnosti in telesnih značilnosti s 

pomočjo učitelja grafično prikaže svoje dosežke. Te grafične prikaze dosežkov pa učenci 

tudi primerjajo med seboj (Program 2011e). 

Ugotavljamo, da se cilji in minimalni standardi znanja v povezavi z grafičnimi prikazi v 

UN pogosto pojavljajo. Nismo jih zasledili le v UN za glasbo in likovno umetnost, v vseh 

ostalih UN pa so prisotni. Na podlagi toliko istovrstnih oz. podobnih ciljev pri različnih 

predmetih bi učenci morali znati samostojno tvoriti grafične prikaze in jih razumeti. V 

nadaljevanju predstavljamo ugotovitve naše raziskave o razumevanju (in zmožnosti 

tvorjenja) grafičnih prikazov učencev drugega triletja. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 Raziskovalni problem in cilji 

Učenci pri pouku slovenščine razvijajo predvsem svojo sporazumevalno zmožnost v 

slovenskem (knjižnem) jeziku; tj. pri govorjenju, poslušanju, branju in pisanju (Program 

2011b). V okviru tega naj bi učenci razvijali tudi zmožnost branja besedil z 

razumevanjem – ne le pri slovenščini, ampak pri vseh predmetih. 

V osnovni šoli se učenci v skladu z učnim načrtom za slovenščino (Program 2011b) pri 

branju srečujejo z raznimi besedilnimi vrstami. Nekatera besedila, ki pripadajo tem 

besedilnim vrstam, vsebujejo tudi grafične prikaze. Učenec je bralno pismen, ko besedilo 

v celoti razume tako, da o njem lahko razmišlja in uporabi spoznanja iz besedila (OECD, 

2019). Če je torej besedilo sestavljeno iz besednega in nebesednega/grafičnega dela, mora 

učenec razumeti oba dela, da lahko o besedilu tudi razmišlja in védenja, ki jih je pridobil 

iz besedila, tudi uporabi. Grafični prikazi pa se ne pojavljajo le v besedilih, ki jih učenci 

obravnavajo v šoli pri slovenščini, matematiki idr. predmetih ter v strokovnih člankih, 

temveč tudi v časopisih, revijah in na spletu. Pomagajo pa tudi pri pomnjenju bistvenih 

podatkov, ko jih npr. združimo v grafičnem prikazu. 

Ker se nam zdi, da učitelji poudarjajo pomen razumevanja besednega dela besedila, bi 

želeli v magistrskem delu opozoriti na to, da se nam zdi pomembno, da se posveča več 

pozornosti pri pouku tudi grafičnim prikazom. Dosežki mednarodnih raziskav (PISA in 

PIRLS) in NPZ kažejo, da so naši učenci pri tem šibkejši. V raziskavi PISA (ki poleg 

bralne pismenosti preverja še matematično in naravoslovno) se ravno na testih bralne 

pismenosti pojavljajo tudi besedila, ki vsebujejo grafične prikaze. Razumevanje le-teh je 

odraz bralne pismenosti. Na podlagi rezultatov PISE 2009 sta avtorici M. Bešter Turk in 

L. Godec Soršak (2016)  ugotovili, da imajo slovenski učenci/dijaki težave s 

povezovanjem in primerjanjem podatkov iz besedila in grafičnega prikaza ter s 

sklepanjem podatkov iz grafičnih prikazov. Podrobni podatki o tem iz raziskave PISA l. 

2015 niso dostopni, rezultati zadnje izvedene raziskave l. 2018 pa bodo znani predvidoma 

decembra 2019 (OECD, 2018). Pregledali pa smo teste Nacionalnega preverjanja znanja 

(NPZ) za slovenščino, ki je po Zakonu o osnovni šoli (2016) obvezno v 6. in 9. razredu. 

Občasno se na preizkusih znanja iz slovenščine pojavljajo tudi besedila z grafičnimi 

prikazi. Na NPZ za 6. razred so se v letih 2012 in 2015 pojavila izhodiščna besedila, ki 

so vsebovala tudi grafični prikaz. L. 2012 je bil v besedilu prikaz z vrsticami, l. 2015 pa 

so bili podatki urejeni v preglednico. Na NPZ za 9. razred sta se l. 2014 pojavila zemljevid 

in graf, l. 2015 pa prikaz s stolpci in preglednica (Državni izpitni center, 2006). Ob 

pregledu nalog smo ugotovili, da jih večina ne preverja konkretnega razumevanja 

grafičnega prikaza, če že, preverja njegovo razumevanje v povezavi z ostalim besedilom, 

a teh nalog je le za vzorec. Rezultati so pokazali, da imajo učenci največ težav z 

odgovarjanjem na odprta vprašanja, ki zahtevajo samostojno tvorjenje odgovorov, ki se 

navezujejo na grafični prikaz, ki je sestavni del besedila. 

Ravno zato, ker nimamo še nobene take domače raziskave, smo razumevanje grafičnih 

prikazov pri učencih 4., 5. in 6. razreda raziskali v magistrskem delu.  
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Raziskali smo, kako učenci v 2. triletju razumejo besedila, ki vsebujejo grafične prikaze. 

Zanimalo nas je predvsem, kateri del (besedni del ali grafični prikaz) učenci bolje 

razumejo. Preverili smo tudi, kako pogosto in kako poglobljeno se učenci srečujejo s 

tovrstnimi besedili pri pouku. Z eno od dejavnosti učencev pa smo preverili tudi zmožnost 

tvorjenja grafičnega prikaza. 

3.2 Raziskovalna vprašanja 

1. Kako učenci razumejo besedila z grafičnimi prikazi (prikaz z vrsticami, tortni diagram, 

preglednico), tj. ali bolje razumejo grafični prikaz v besedilu ali besedni del v besedilu? 

1.1 Ali se učenci ločijo pri razumevanju grafičnih prikazov v besedilu glede na razred? 

1.2 Ali se učenci ločijo pri razumevanju grafičnih prikazov v besedilu glede na spol? 

2. Razumevanje katerega grafičnega prikaza v besedilu dela učencem največ težav glede 

na razred in glede na spol? 

2.1 Kateri grafični prikaz od uporabljenih v testnih besedilih je bil po mnenju učencev 

glede na razred najtežji oz. najlažji za razumevanje? 

2.2 Kateri grafični prikaz po mnenju učiteljev glede na razred, v katerem poučujejo, 

njihovi učenci najbolje razumejo oz. tvorijo? 

3. Ali učenci znajo tvoriti miselni vzorec iz besedila in kako se pri tem ločijo glede na 

razred? 

4. Ali učitelji glede na razred, v katerem poučujejo, navajajo, da pri pouku obravnavajo 

grafične prikaze? 

5. Ali so bila po navajanju učiteljev glede na razred, v katerem poučujejo, v tem šolskem 

letu pri pouku slovenščine obravnavana tudi besedila, ki vsebujejo grafične prikaze? 

6. Kateri grafični prikazi so bili po navajanju učiteljev (glede na razred, v katerem 

poučujejo) obravnavani pri pouku slovenščine v tem šolskem letu? 

7. Kako pogosto in pri katerih predmetih so bila obravnavana besedila, ki vsebujejo 

grafične prikaze, po navajanju učencev? 

8. Kako učitelji glede na delovno dobo ocenjujejo pomen besednega dela in grafičnega 

prikaza v besedilih z grafičnimi prikazi? 

9. Kaj učitelji glede na delovno dobo navajajo, da pri pouku zahtevajo od učencev v zvezi 

z grafičnimi prikazi v besedilih? 

10. Kaj učitelji glede na razred, v katerem poučujejo, opažajo v zvezi s težavami pri 

razumevanju in tvorjenju grafičnih prikazov pri učencih? 

11. Kako pogosto so učenci glede na razred po lastnem navajanju v stiku z besedili z 

grafičnimi prikazi in kje (v šoli/zunaj šole)? 
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3.3 Načrt raziskave 

3.3.1 Metodologija in vzorec 

Za raziskovanje smo uporabili deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo ter 

kvantitativno raziskavo. Vzorec, na katerem smo zbirali podatke, je bil namenski in 

neslučajnostni. V sodelovanje sta privolili dve osnovni šoli. V raziskavo so bili vključeni 

učenci dveh oddelkov 4., 5. in 6. razreda ter 4 razredne učiteljice in 2 učiteljici slovenščine 

v 6. razredu. Celoten vzorec je vključeval 98 oseb. Od tega je bilo 6 učiteljic in 92 učencev 

in učenk. V raziskavi je sodelovalo 31 četrtošolcev (17 dečkov in 14 deklic), 32 

petošolcev (17 dečkov in 15 deklic) in 29 šestošolcev (16 dečkov in 13 deklic). V vseh 

razredih je sodelovalo več dečkov kot deklic. Vseh dečkov skupaj je bilo 50, deklic pa 42 

(gl. Sliko 6). 

 

 

Slika 6: Grafični prikaz vzorca učencev 

Vzorec učiteljic, ki so sodelovale v raziskavi je zelo majhen, a smo jih vseeno razdelili v 

dve skupini glede na delovno dobo, da smo lahko ugotavljali, ali delovna doba učitelja 

vpliva na način obravnave grafičnih prikazov. V skupino mlajših učiteljic smo umestili 

tiste z delovno dobo do 15 let, v skupino starejših pa učiteljice z delovno dobo 21 ali več 

let. Skupino mlajših učiteljic predstavljajo dve učiteljici z 11 let delovne dobe in ena 

učiteljica s 14 let delovne dobe, skupino starejših pa učiteljice z 22, 25 in 27 let delovne 

dobe. 

3.3.2 Postopki pridobivanja podatkov 

Najprej smo se dogovorili z ravnateljema in pridobili njuno soglasje za izvajanje 

raziskave na osnovni šoli (Priloga 1). To smo uredili aprila 2019. V začetku maja 2019 

smo prosili starše za dovoljenje, da njihovi otroci sodelujejo v raziskavi. Starši so privolili 

s podpisom izjave (Priloga 2). Nato pa smo v drugi polovici maja 2019 zbirali podatke na 

šolah. 

Podatke smo zbirali s pomočjo dveh testov znanja, vprašalnika za učence in vprašalnika 

za učitelje. Testa znanja sta sestavljena iz izhodiščnega besedila, ki vsebuje tudi grafični 

prikaz, in nalog, ki se navezujejo na besedilo. Eno izhodiščno besedilo vsebuje prikaz z 

vrsticami in tortni prikaz (Priloga 3), drugo pa preglednico (Priloga 4). Izhodiščni besedili 

in grafične prikaze smo sestavili sami, podatke pa smo črpali iz več virov (Galien (2017), 
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Perić (2010), Statistični urad RS (2019), Trdan (2013)).  Naloge preverjajo razumevanje 

besednega dela v besedilu in grafičnega prikaza v besedilu. Ena od nalog pa preverja tudi 

zmožnost samostojnega tvorjenja miselnega vzorca. 

Vprašalnik za učitelje (Priloga 5) pa je sestavljen iz vprašanj o obravnavi grafičnih 

prikazov in besedil z grafičnimi prikazi pri pouku, o razmerju med besednim delom in 

grafičnim prikazom, o tem, kako ocenjujejo zmožnost razumevanja in tvorjenja grafičnih 

prikazov pri svojih učencih na splošno in katere konkretne grafične prikaze najbolje 

razumejo in tvorijo. 

Vprašalnik za učence (Priloga 6) je sestavljen iz vprašanj o tem, kateri grafični prikazi se 

jim zdijo najtežji in najlažji, kako pogosto in kje se srečujejo z besedili z grafičnimi 

prikazi ter kako pogosto in pri katerih predmetih se z njimi srečujejo konkretno pri pouku. 

Vsak učenec je rešil oba testa znanja, vendar ne v istem dnevu. Za vsakega je imel na 

voljo 45 minut. Po drugem testu znanja je vsak učenec rešil tudi anketni vprašalnik. 

Učiteljice so rešile anketni vprašalnik za učitelje v času, ko so učenci reševali vprašalnik 

za učence. 

3.3.3 Merske karakteristike raziskave 

Veljavnost testa in anketnega vprašalnika je bila zagotovljena s tem, da so naloge in 

vprašanja preverjala tisto, kar je cilj raziskave. Pri tem smo si za izhodišče postavili 

raziskovalna vprašanja in sestavili veljavna testa in vprašalnika s pomočjo mentorice. 

Objektivnost izvedbe je bila zagotovljena tako, da so vsi učenci reševali ista testa in 

anketni vprašalnik, za reševanje pa so imeli vsi enako količino časa. Objektivnost 

ocenjevanja testov je bila zagotovljena z vnaprej določenimi pravilnimi odgovori. 

3.3.4 Kriterij ocenjevanja testov znanja 

Teste znanja smo ocenjevali po vnaprej določenem kriteriju, zato v tem poglavju 

predstavljamo kriterije ocenjevanja obeh testov (gl. Prilogi 3 in 4) po nalogah. 

Pri nobeni nalogi nismo upoštevali jezikovne pravilnosti odgovorov kot kriterija 

uspešnosti. 

3.3.4.1 Kriterij ocenjevanja nalog, ki se navezujejo na izhodiščno besedilo 

Mikroplastika (gl. Prilogo 3) 

Naloga 1 

Učence smo tu spraševali po namenu nastanka izhodiščnega besedila. Upoštevali smo vse 

smiselne odgovore, ki so se navezovali na opozorila pred nevarnostmi mikroplastike za 

okolje, človeka in živali. Za pravilen odgovor so učenci dobili 1 točko. 

Dosežke pri nalogi 1 smo upoštevali pri razumevanju besednega dela besedila. 
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Naloga 2 

V nalogi 2 so učenci pokazali razumevanje prikaza z vrsticami. Povezati so morali, kje je 

več in kje manj odpadkov, ter pojasniti, kako so prišli do pravilnega odgovora. Kot 

pravilni odgovor smo upoštevali, če so učenci povezali, da je več odpadkov na dnu morja, 

manj pa na obali in na gladini morja. Za vsako pravilno povezavo so dobili 1 točko, skupaj 

torej 3. Eno točko pa so dobili, če so pojasnili, da so do odgovora prišli s pomočjo 

grafičnega prikaza, na katerem so izmerili dolžino vrstice. Celotna naloga je štela 4 točke. 

Dosežke pri nalogi 2 smo upoštevali pri razumevanju grafičnega dela. 

Naloga 3 

Učenci so morali obkrožiti DA, če je bila trditev o vsebini pravilna, in NE, če trditev ni 

bila pravilna. Trditvi »Mikroplastika je tudi asfalt« in »Človek ne more zboleti zaradi 

mikroplastike« sta napačni, zato je tu potrebno obkrožiti NE, vse ostale trditve pa so 

pravilne. Za vsak pravilni odgovor so učenci dobili 1 točko. Skupaj so lahko zbrali največ 

7 točk. 

Dosežke pri nalogi 3 smo upoštevali pri razumevanju besednega dela. 

Naloga 4 

S to nalogo smo preverjali razumevanje tortnega prikaza. Če so učenci obkrožili pravilno 

trditev pod črko d), da je med odpadki največ plastike, so dobili 1 točko. Drugo točko pa 

so dobili, če so pojasnili, da so do pravilnega odgovora prišli s pomočjo tortnega 

diagrama, iz katerega lahko razberejo, da je največji delež kroga obarvan modro, legenda 

pa kaže, da je z modro obarvana plastika. Celotna naloga je bila vredna 2 točki. 

Dosežke pri nalogi 4 smo upoštevali pri razumevanju grafičnega dela. 

Naloga 5 

V nalogi 5 so morali učenci povzeti, kaj so izvedeli iz posameznega odstavka v 

izhodiščnem besedilu. Prvi primer je bil že rešen kot zgled. Kot pravilni odgovor smo 

upoštevali, če so učenci napisali, da so iz drugega odstavka izvedeli, kako onesnažena so 

morja, iz tretjega, kako mikroplastika pride v morja, iz četrtega, da je mikroplastika 

nevarna za ljudi in živali, ter iz petega na katere načine lahko zmanjšamo količino 

mikroplastike. Za vsak pravilni odgovor so učenci dobili 1 točko, skupaj torej 4. 

Dosežke pri nalogi 5 smo upoštevali pri razumevanju besednega dela. 

Naloga 6 

Učenci so morali obkrožiti, ali lahko vsak od nas pripomore k zmanjšanju mikroplastike, 

in navesti primer, kako bi k temu pripomogli sami oz. zakaj menijo, da ne zmore vsak 

pripomoči k zmanjšanju mikroplastike. 

Za pravilno rešeno celotno nalogo je učenec lahko dobil 2 točki: eno, če je obkrožil, da 

lahko vsak pripomore k zmanjšanju mikroplastike, in eno, če je pojasnil, kako bi 

pripomogel k temu. Kot pravilni odgovor na vprašanje, kako bi pripomogli k zmanjšanju 

mikroplastike, smo upoštevali predloge iz besedila (uporaba steklenic, vrečke za 
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večkratno uporabo, razgradljive vrečke, pravilno odlaganje in ločevanje odpadkov, 

uporaba oblačil, ki ne vsebujejo sintetičnih vlaken) ter druge smiselne predloge, ki so jih 

podali učenci sami. 

Dosežke pri nalogi 6 smo upoštevali pri razumevanju besednega dela. 

3.3.4.2 Kriterij ocenjevanja nalog, ki se navezujejo na izhodiščno besedilo o 

družinah (gl. Prilogo 4) 

Naloga 1 

Od učencev smo v tej nalogi pričakovali, da bodo besedilu dali ustrezen naslov. Kot 

pravilne dogovore smo upoštevali Družina, Družine, Vrste družin ipd. Za pravilni 

odgovor je učenec dobil 1 točko. 

Dosežke pri nalogi 1 smo upoštevali pri razumevanju besednega dela. 

Naloga 2 

Pri nalogi 2 so morali učenci obkrožiti črko pred pravilno trditvijo. Kot pravilni odgovor 

smo upoštevali obkroženo le črko c). Za pravilni odgovor so učenci dobili 1 točko. Če so 

učenci obkrožili poleg tega še kakšen drug odgovor, točke nismo priznali. 

Dosežke pri nalogi 2 smo upoštevali pri razumevanju besednega dela. 

Naloga 3 

Izmed naštetih občin so morali učenci podčrtati tisti dve, za kateri so podatki o družinah 

predstavljeni v preglednici. Kot pravilno rešitev smo upoštevali, če so podčrtali (ali 

kakorkoli drugače označili) občini Osilnica in Kočevje. Za obe pravilno označeni občini 

so dobili 1 točko, če so učenci označili le eno pravilno, pa 0,5 točke. Če so zaznamovali 

več kot dve občini, so dobili 0 točk. 

Dosežke pri nalogi 3 smo upoštevali pri razumevanju grafičnega dela. 

Naloga 4 

Kot pravilen odgovor pri nalogi 4 smo upoštevali, če so učenci napisali, da so števila v 

okencih pri Občini Kočevje večja zato, ker je v Občini Kočevje večje število prebivalcev 

kot v Občini Osilnica. Za pravilno rešitev so učenci dobili 1 točko. 

Dosežke pri nalogi 4 smo upoštevali pri razumevanju grafičnega dela. 

Naloga 5 

V 5. nalogi smo učence spraševali, ali drži, da je v Občini Osilnica največ enostarševskih 

družin, in nato, koliko jih je. Skupaj so učenci lahko dobili 2 točki. Eno točko za pravilno 

obkroženi odgovor, da drži, da je v Občini Osilnica največ enostarševskih družin, in 1 

točko za pravilni seštevek enostarševskih družin – 43. 

Dosežke pri nalogi 5 smo upoštevali pri razumevanju grafičnega dela. 
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Naloga 6 

Učenci so morali iz besedila razbrati definicijo jedrne družine, nato pa v preglednici 

sešteti števila, ki so bila zapisana pri družinah, ki jih štejemo med jedrne. Spraševali smo 

jih po številu jedrnih družinah v Občini Kočevje. Kot pravilen odgovor smo upoštevali 

2054 jedrnih družin v Občini Kočevje. Za pravilni rezultat je učenec dobil 2 točki. 

Dosežke pri nalogi 6 smo upoštevali pri razumevanju grafičnega dela. S pravilno rešeno 

nalogo so učenci dokazali, da razumejo tudi besedni del. 

3.3.4.3 Kriterij ocenjevanja naloge, pri kateri je potrebno tvoriti miselni vzorec (gl. 

Prilogo 4) 

Naloga 7 

Z zadnjo, 7., nalogo smo želeli preveriti še zmožnost tvorjenja miselnega vzorca učencev 

2. triletja. Učence smo usmerili v tretji odstavek izhodiščnega besedila; iz tega so morali 

izdelati miselni vzorec. 

Celotna naloga je bila vredna 9 točk. Eno točko so dobili, če so na sredino napisali naslov 

(Družina). Nato so eno točko dobili za vsako vrsto družine, te so bile 4. In še eno točko 

za vsak podatek, kdo sestavlja katero družino. Če sta bili oblika in vsebina v skladu z 

navodili, so učenci skupaj dobili 9 točk. 

3.4 Postopek obdelave podatkov 

Naloge v testih znanja smo točkovali po vnaprej določenem kriteriju. Glede na 

raziskovalna vprašanja smo podatke obdelali v programih SPSS in Excel. 

Najprej smo v Excelu izračunali povprečno doseženo število točk pri posameznih nalogah 

glede na spol in razred. Podatke smo vnesli tudi v program SPSS, v katerem smo naredili 

teste, izbrane na podlagi spremenljivk. Najprej smo s Kolmogorov-Smirnovim testom 

preverili porazdelitev podatkov. Na podlagi tega smo pri neodvisni spremenljivki razred 

(4., 5. in 6.) naredili enosmerno analizo variance ANOVA, ko so bili podatki normalno 

porazdeljeni, in Kruskal-Wallisov test, ko podatki niso bili normalno razporejeni. 

Primerjali smo tudi podatke glede na spol. Kolmogorov-Smirnov test je pokazal, da so 

podatki, glede na spol, normalno porazdeljeni, zato smo opravili parametričen t-test za 

neodvisne vzorce. Rezultate, ki smo jih dobili s programom SPSS, smo predstavili v 

preglednicah, ki nam jih je izrisal sam program. 

Podatke, pridobljene z anketnim vprašalnikom, pa smo obdelali v programu Excel in jih 

prikazali v preglednicah in z grafikoni. 
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3.5 Predstavitev in analiza rezultatov 

3.5.1 Dosežki učencev pri reševanju testov znanja 

3.5.1.1 Dosežki učencev pri nalogah, ki se navezujejo na izhodiščno besedilo 

Mikroplastika 

Najprej bi želeli poudariti, da pri nobeni nalogi nismo upoštevali jezikovne pravilnosti 

odgovora, torej jezikovne napake niso vplivale na število točk, ker smo se osredotočili na 

vsebino podanih odgovorov. Prav tako so odgovori v tem poglavju prepisani dobesedno 

in jezikovnih napak pri prepisu nismo odpravljali. 

1. naloga 

Prva naloga se je izkazala za zelo težko, ker so morali učenci povzeti namen, s katerim je 

bilo tvorjeno besedilo. S tem so imeli veliko težav. Na dveh testih smo dobili 1. nalogo 

nerešeno, v vseh ostalih primerih pa so se učenci potrudili odgovoriti. 

Najvišje povprečno doseženo število točk pri tej nalogi so dosegle šestošolke (M2 = 0,85), 

medtem ko so se najslabše odrezali četrtošolci (M = 0,18). V Preglednici 1 je 

predstavljeno povprečno število točk glede na razred in spol. 

Preglednica 1: Povprečno doseženo število točk pri nalogi 1 glede na razred in spol (1. test) 

 4. razred 5. razred 6. razred 

Deklice 0,29 0,73 0,85 

Dečki 0,18 0,59 0,63 

Odgovorov, ki so bili presplošni, npr. po plastiki, po odpadkih na Slovenski obali ipd., 

nismo upoštevali kot pravilih. 

Najboljše odgovore so dale učenke 6. razreda. Ena je na to vprašanje odgovorila: »Da 

ljudje izvemo koliko odpadkov zavržemo in, da s tem ogrožamo sebe in ljudi okoli nas.« 

Druga je zapisala: »Temu, da se mi zavedamo kako zelo nevarna je mikroplastika.« Tretja 

pa: »Za osveščanje ljudi k temu, da nehajo ali vsaj zmanjšajo onesnaževanje.«  

Tudi učenci 5. razreda so napisali kar nekaj dobrih in smiselnih odgovorov: 

»To besedilo je nastalo zato da izvemo zakaj je plastika tako nevarna in koliko odpadkov 

je na slovenski obali.« 

»Zato, da bi druge ljudi seznanili s tem, da je morje onesnaženo in da je treba čimprej 

nekaj ukreniti.« 

Nekaj petošolcev je na prvo vprašanje odgovorilo z zelo splošnimi odgovori. 

»Nastalo je zato, da bi se ljudje bolj zavedali v kakšnem svetu živimo.« 

 
2 M = aritmetična sredina. 
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»Zato, ker ljudje mečejo odpadke.« 

Takšnih odgovorov nismo upoštevali kot pravilnih, saj iz njih nismo mogli razbrati 

konkretnega namena besedila. »V kakšnem svetu živimo« je zelo splošen odgovor, iz 

katerega ne razberemo, da gre konkretno za onesnaženje z mikroplastiko in njene 

nevarnosti. Lahko bi se navezoval tudi na vrednote ali na kaj podobnega. 

Učenci 4. razreda so imeli s to nalogo največ težav. Odgovarjali so s kratkimi 

enostavčnimi povedmi. Njihovi odgovori so bili: 

»Na podlagi mikroplastike.« 

»Da ne uporabljamo nevarnih snovi.« 

»Da moramo reciklirati.« 

Iz prvega odgovora je razvidno, da je učenec razumel glavno temo besedila, a ni razbral, 

da je namen besedila ozaveščanje, seznanjanje. »Da moramo reciklirati« pa je zelo 

splošna trditev, s katero se najbrž srečujejo že od vrtca, a recikliranje ni bistvo besedila. 

Ugotavljamo, da so četrtošolci dobro razumeli temo, niso pa znali izluščiti/izraziti 

namena besedila. 

2. naloga 

Pri 2. nalogi so učenci večinoma pravilno povezali, kje je več in kje manj odpadkov, in 

so za vsako pravilno povezavo dobili 1 točko, skupaj 3. Več težav so imeli pri 

pojasnjevanju, kako so prišli do tega odgovora. Popoln odgovor, s katerim so pojasnili 

tudi, na kateri način so se orientirali na prikazu z vrsticami, so zapisali 3 učenci, vsi 

šestošolci, prim.  

»V prikazu je največji del pobarvan tam, kjer je največ odpadkov, najmanjši pa tam kjer 

je najmanj odpadkov.« 

»Manjša črta v grafičnem prikazu je manj odpadkov kot večja črta z več odpadki.« 

»Na prikazu v 1. strani (največji delež prikaza je morsko dno, obalni pas, gladina sta 

enakomirno)« 

Izraza večji in manjši so učenci uporabili za dolžino vrstice na prikazu. Kljub temu da so 

šestošolke dajale najbolj natančne odgovore, niso dosegle najvišjega povprečnega števila 

točk. Najbolje so se pri tej nalogi odrezali petošolci (M = 3,41), najslabše pa četrtošolci 

(M = 2,41) (gl. Preglednico 2). 

Preglednica 2: Povprečno doseženo število točk pri 2. nalogi glede na razred in spol (1. test) 

 4. razred 5. razred 6. razred 

Deklice 2,79 3,27 3,31 

Dečki 2,41 3,41 3,13 
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Izpostavili smo odgovore, ki so se najbolj približali popolnemu. Za pojasnilo so učenci 

dobili 1 točko. Večina odgovorov (39) na to vprašanje pa je bila, da so pogledali na prikaz 

z vrsticami. Ta odgovor je bil manj natančen, a je bil pravilen, zato so tudi tu učenci dobili 

eno točko. Pet je bilo takih, ki so odgovorili podobno, a so napačno poimenovali grafični 

prikaz. Napisali so, da so pogledali na miselni vzorec ali v preglednico. V tem primeru 

učenci niso dobili točk, ker je bil odgovor napačen. 

3. naloga 

Pri tej nalogi je bilo pravilnih 5 trditev, napačni pa sta bili dve (mikroplastika je tudi asfalt 

in da človek zaradi mikroplastike ne more zboleti). Ravno ti trditvi sta učencem delali 

največ težav in večina napak je bila pri teh trditvah, v katerih so učenci obkrožili DA 

namesto NE. Poleg teh dveh jim je težave povzročala še trditev, da največ odpadkov 

prinese v morje tudi veter. Pri ostalih trditvah učenci niso imeli težav. 

Najvišje povprečno doseženo število točk pri nalogi 3 so dosegle petošolke (M = 6,20), 

najnižje povprečno število točk pa četrtošolci (M = 5,35) (gl. Preglednico 3). 

Preglednica 3: Povprečno doseženo število točk pri 3. nalogi glede na razred in spol (1. test) 

 4. razred 5. razred 6. razred 

Deklice 5,79 6,20 6,00 

Dečki 5,35 5,94 5,56 

Glede na to, da je bila naloga vredna skupno 7 točk, je bila ta naloga dobro reševana, saj 

je tudi najnižje povprečno število točk višje od 5; to pomeni, da so tudi najslabši učenci 

v povprečju tu izgubili manj kot 2 točki. 

4. naloga 

Večina učencev ni imela težav z razumevanjem tortnega prikaza in je obkrožila pravilni 

odgovor. Pet učencev (4  učenci 4. razreda, 1 petošolec) pa je poleg odgovora pod črko 

d) obkrožilo tudi drug odgovor, npr. č/a/b. Če so učenci obkrožili dodatni napačen 

odgovor, točke niso dobili. 

Učenci so za drugo točko morali tudi pojasnili, kako so prišli do odgovora. Pričakovali 

smo, da bodo odgovorili, da so gledali del kroga, ki je bil največji, a jih je večina 

odgovorila, da so si pomagali s tortnim prikazom. V obeh primerih so dobili 1 točko. 

Nismo upoštevali odgovorov, kot so »videl sem«, »piše v izhodiščnem besedilu«, »ker 

ljudje uporabljamo veliko plastičnih izdelkov« ipd. 

Najbolje so to nalogo reševale šestošolke (M = 1,85), najslabše pa četrtošolci (M = 1,18) 

(gl. Preglednico 4). 
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Preglednica 4: Povprečno doseženo število točk pri 4. nalogi glede na razred in spol (1. test) 

 4. razred 5. razred 6. razred 

Deklice 1,71 1,67 1,85 

Dečki 1,18 1,65 1,63 

Učenci 4. razreda so dajali najbolj skope odgovore v povezavi s tem, kako so prišli do 

posameznega odgovora. Zapisali so splošne odgovore kot so to že vem, videl sem, 

pogledal sem na list ipd. Tudi odgovor petošolke »Ker ljudje uporabljamo zelo veliko 

plastičnih izdelkov« je presplošen. Ena učenka 5. razreda je zapisala: »Na tortnem prikazu 

je plastika označena z rumeno in rumene barve je največ.« Sicer je natančno napisala, 

kako si je pri odgovoru pomagala s tortnim prikazom, a plastika je bila označena z modro 

barvo, ne pa z rumeno. Ista deklica pa je pravilno obkrožila odgovor pod črko d). 

Šestošolke, ki so dosegle najvišje povprečno število točk, so napisale, da: 

»je modri del največji in v legendi piše, da je modri del plastika.« 

»Na tortnem prikazu se vidi modra barva – plastika, ki je je največ.« 

5. naloga 

Ta naloga je bila najslabše reševana. Skupina učencev, ki je nalogo najslabše reševala, je 

v povprečju dosegla manj kot 1 točko od 4. To so bili četrtošolci (M = 0,94). Najboljše 

pa so nalogo reševale šestošolke (M = 3,69) (gl. Preglednico 5). Šest učencev (tj. 4,35 %) 

iz celotnega vzorca naloge sploh ni reševalo. 

Preglednica 5: Povprečno doseženo število točk pri 5. nalogi glede na razred in spol (1. test) 

 4. razred 5. razred 6. razred 

Deklice 1,57 2,87 3,69 

Dečki 0,94 2,47 2,69 

Prvi primer je bil že rešen in je bilo na črti že dopolnjeno, da iz prvega odstavka izvemo, 

kaj je mikroplastika in kje jo najdemo. To smo zapisali vnaprej, da bi učenci vedeli, na 

kateri način, pričakujemo, da bodo odgovarjali. V enem primeru je četrtošolec za vse 

odstavke prepisal rešitev, ki je bila že podana za 1. odstavek. Sklepamo, da je hitel in ni 

prebral navodil. 

Zanimivo se nam je zdelo, da je drug učenec napisal, da je iz drugega odstavka izvedel, 

da je »plastika z modro barvo, iz tretjega, da je steklo z rumeno barvo« itd. Predvidevamo, 

da učenec ni prebral navodil, in je sklepal, da se naloga navezuje na tortni prikaz. Glede 

na to, da v prvem odstavku piše, da izvemo, kaj je mikroplastika in kje jo najdemo, je 

najbrž razbral, da se ta razlaga nanaša na prikaz z vrsticami, saj je na njem res prikazano, 

kje je največ odpadkov, torej, po njegovo, kje najdemo največ mikroplastike. Zato je za 

drugi odstavek napisal, kaj je izvedel iz drugega grafičnega prikaza – tortnega diagrama. 
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To lahko sklepamo zato, ker za ostale odstavke ni zapisal, kaj je izvedel iz njih. S temi 

odgovori je dokazal, da ni prebral navodil in da sploh ne razume, kaj je odstavek. Z 

razumevanjem pojma odstavek so imeli težave tudi nekateri drugi učenci (četrto- in 

petošolci), saj so zamenjali vrstni red odstavkov ali pa kar povzeli prvih 5 povedi v 

besedilu. Odstavek so torej zamenjali za poved. 

6. naloga 

Pri 6. nalogi so učenci dobili 1 točko, če so obkrožili, da vsak lahko pripomore k temu, 

da bi bilo manj mikroplastike, drugo točko pa, če so podali vsaj en predlog, kako bi oni 

pripomogli k temu, da bi zmanjšali količino mikroplastike. 

To nalogo najbolje reševali petošolci (M = 1,82), najslabše pa četrtošolke (M = 1,29) (gl. 

Preglednico 6). 

Preglednica 6: Povprečno doseženo število točk pri 6. nalogi glede na razred in spol (1. test) 

 4. razred 5. razred 6. razred 

Deklice 1,29 1,73 1,77 

Dečki 1,35 1,82 1,81 

Najpogostejša odgovora na vprašanje, kako bi sami pripomogli k zmanjšanju 

mikroplastike sta bila, da bi uporabljali manj plastenk in več steklenic ter da bi plastične 

vrečke zamenjali za vrečke iz blaga. 

Štirje učenci so pri tem vprašanju odgovorili, da ne more vsak pripomoči k zmanjšanju 

mikroplastike. Eden odgovora ni utemeljil, trije pa so zapisali, da zato, »ker je to morje«, 

»ker je vsak predmet drugače narejen« in »ker je hrana in pijača zapakirana v plastiko«. 

Ti učenci menijo, da nimajo vpliva na zmanjševanje količine mikroplastike, oziroma iz 

besednega dela besedila niso razbrali, da lahko vsak vpliva na to. V besedilu so celo 

podani nekateri predlogi, kako lahko vsak od nas pripomore k temu. Izkazalo se je, da 

učenci niso bili zbrani pri branju besedila ali pa se jim je zbranost pri branju proti koncu 

besedila zmanjšala, saj je to zapisano v zadnjem odstavku. Ker niso natančno prebrali 

besedila, niso vedeli, da odgovor najdejo v besedilu, in so najbrž sklepali, da jih 

sprašujemo po njihovem mnenju. 

3.5.1.2 Dosežki učencev pri nalogah, ki se navezujejo na izhodiščno besedilo o 

družinah 

Tudi tu bi želeli poudariti, da pri nobeni nalogi nismo upoštevali jezikovne pravilnosti 

odgovora, torej jezikovne napake niso vplivale na število točk, ker smo se osredotočili na 

vsebino podanih odgovorov. Prav tako so odgovori v tem poglavju prepisani dobesedno 

in jezikovnih napak pri prepisu nismo odpravljali. 
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Naloga 1 

Določanje naslova besedila učencem ni delalo težav. Kar nekaj učencev je pravilno 

odgovorilo in besedilu dalo naslov Družina (16), Različne družine (7) ali Vrste družin (5). 

Kot pravilnega odgovora nismo upoštevali Dan družine ali Mednarodni dan družine, ker 

besedilo govori o vrstah družin. Oba omenjena odgovora pa sta med najpogostejšimi 

nepravilnimi. Dan družine je odgovorilo 18 učencev, Mednarodni dan družine pa 13. 

Učenci so navedli še kar nekaj zanimivih naslovov npr. Praznik OZNJA, Združeni narodi, 

Družina je lepa, Jedrske in nejedrske družine itd. 

Najbolje so pri tej nalogi odgovarjale četrtošolke (M = 0,86), najslabše pa petošolci (M = 

0,41) (gl. Preglednico 7). 

Preglednica 7: Povprečno doseženo število točk pri 1. nalogi glede na razred in spol (2. test) 

 4. razred 5. razred 6. razred 

Deklice 0,86 0,53 0,62 

Dečki 0,47 0,41 0,50 

Naloga 2 

Pri tej nalogi nismo pričakovali, da bodo imeli učenci težave, a se je izkazalo ravno 

nasprotno. Učenci so namesto enega odgovora obkrožili dva ali več, točko pa smo dali le, 

če je učenec obkrožil odgovor c). Že samo navodilo naloge je zastavljeno tako, da 

napeljuje učenca k izbiri le ene pravilne trditve. Tisti, ki so obkrožili več kot le eno, so 

dokazali, da ne razumejo besednega dela besedila, zato točke niso mogli dobiti. Na 

splošno gledano so učenci obkrožili vse dane trditve, a v različnih kombinacijah. 

Najpogostejša kombinacija odgovorov je bila b) in c), druga najpogostejša pa b), c) in č). 

Ta naloga je bila najslabše reševana na tem testu, najvišje povprečno število točk ni bilo 

niti 0,5 točke. Najbolje so se sicer odrezale četrtošolke (M = 0,36), najslabše pa četrtošolci 

(M = 0,06). Od četrtošolcev je le en učenec odgovoril pravilno. Šestošolci in šestošolke 

so pri tej nalogi dosegli enako povprečno število točk (M = 0,31) (gl. Preglednico 8). 

Preglednica 8: Povprečno doseženo število točk pri 2. nalogi glede na razred in spol (2. test) 

 4. razred 5. razred 6. razred 

Deklice 0,36 0,27 0,31 

Dečki 0,06 0,35 0,31 
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Naloga 3 

Tretja naloga je najbolje reševana, večina učencev ni imela težav z razbiranjem imen 

občin iz preglednice in je pravilno odgovorila, da so podatki v preglednici prikazani za 

Občino Kočevje in Občino Ribnica. Trije učenci so podčrtali le Občino Kočevje in dobili 

0,5 točke, pri preostalih pa ni bilo posebnosti. 

Najnižje povprečno število točk pri 3. nalogi so zbrale četrtošolke (M = 0,86), a vseeno 

lahko rečemo, da so zbrale kar visoko povprečno število točk. Najvišje povprečno število 

točk pa so zbrali peto- in šestošolci ter šestošolke (M = 1,00) (gl. Preglednico 9). To nam 

pove, da so vsi pravilno odgovorili na vprašanje in prejeli celo točko. 

Preglednica 9: Povprečno doseženo število točk pri 3. nalogi glede na razred in spol (2. test) 

 4. razred 5. razred 6. razred 

Deklice 0,86 0,93 1,00 

Dečki 0,88 1,00 1,00 

Naloga 4 

V nalogi 4 so učenci pojasnjevali, zakaj so števila v okencih pri Občini Kočevje večja od 

tistih pri Občini Osilnica. Sami smo predvideli le odgovor, da je »v Občini Kočevje večje 

število prebivalcev« (tako je odgovorilo 24 učencev), dobili pa smo še druga pojasnila. 

Drugi najpogostejši odgovor je bil, da je »Občina Kočevje večja od Občine Osilnica« 

(17). Ta odgovor smo sicer šteli kot pravilen in so učenci zanj dobili 1 točko, saj bi lahko 

večja površina Občine lahko vplivala tudi na število družin, a bi na tem mestu želeli 

izpostaviti dilemo, ki se nam je pojavila v povezavi s tem odgovorom. Občina Kočevje je 

največja Občina v Sloveniji po površini in posledično bi lahko sklepali, da ima največje 

število prebivalcev v Sloveniji, a to ne drži, saj večino njene površine pokriva gozd in 

zato ima celo manj prebivalcev kot katera druga občina v Sloveniji, ki ima manjšo 

površino. 

Poleg omenjenih so se pojavljali še nekateri drugi odgovori. Izpostavili bi le najbolj 

zanimive: »Ker ima Kočevje več številk«, »ker je Kočevje bolj znano kot Osilnica«, »ker 

je Kočevje mesto« ipd. Najbolj zanimiv odgovor je bil »Saj niso«, to je zapisal učenec 4. 

razreda. Iz tega odgovora lahko sklepamo, da se v preglednici ni dobro znašel in je ni 

razumel. 

Najslabše so nalogo reševali četrtošolci. V povprečju so dosegli 0,41 točke. Šestošolci pa 

so nalogo reševali najbolje in v povprečju dosegli 0,92 točke (gl. Preglednico 10). 
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Preglednica 10: Povprečno doseženo število točk pri nalogi 4 glede na razred in spol (2. test) 

 4. razred 5. razred 6. razred 

Deklice 0,64 0,80 0,92 

Dečki 0,41 0,82 0,81 

Naloga 5 

Pri tej nalogi so učenci najprej morali razumeti besedni del, da so vedeli, kaj pomeni 

enostarševska družina, nato pa podatke razbrati iz preglednice in sešteti, koliko takšnih 

družin je v Občini Osilnica. Če so pravilno sešteli, so lahko odgovorili, da je v Osilnici 

največ enostarševskih družin, in sicer 43. 

Izkazalo se je, da so učenci imeli kar nekaj težav pri tej nalogi. Največje težave so imeli 

pri tem, da so ugotovili, da je v Osilnici največ enostarševskih družin, zato so obkrožili 

NE. Po drugi strani pa se nam je zdelo zanimivo, da je 19 učencev pravilno izračunalo, 

da je tam 43 enostarševskih družin, obkrožili pa so, da teh družin ni največ. Ti učenci so 

dokazali, da nimajo težav z razumevanjem pojma enostarševska družina in z razbiranjem 

podatkov iz preglednice. Težave imajo s primerjanjem podatkov v preglednici. Možno je, 

da so podatke primerjali s številom enostarševskih družin v Občini Kočevje ali pa s 

številom družin v stolpcu za Občino Kočevje. Obstaja možnost, da bi več učencev 

pravilno obkrožilo, da je v Občini Osilnica največ enostarševskih družin, če bi nalogo 

obrnili tako, da bi najprej morali izračunati, koliko je takšnih družin, in nato obkrožiti, ali 

jih je znotraj občine največ. 

Najbolje so to nalogo rešili petošolci (M = 1,47), najslabše pa četrtošolke (M = 0,79) (gl. 

Preglednico 11). 

Preglednica 11: Povprečno doseženo število točk pri 5. nalogi glede na razred in spol (2. test) 

 4. razred 5. razred 6. razred 

Deklice 0,79 1,07 1,08 

Dečki 0,88 1,47 0,94 

Naloga 6 

Nalogo 6 lahko umestimo med zahtevnejše naloge. Od učencev je zahtevala, da so iz 

besednega dela razbrali in razumeli definicijo jedrne družine, razbrali prave podatke iz 

preglednice in jih med seboj sešteli. 

Za to nalogo lahko rečemo, da je bila slabo reševana in da so učenci dosegli nizko 

povprečno število točk. Za pravilni odgovor sta bili možni 2 točki. Najvišje povprečno 

število točk so dobili petošolci (M = 1,18), najslabše pa četrtošolci (M = 0,35) (gl. 

Preglednico 12). 
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Preglednica 12: Povprečno doseženo število točk pri 6. nalogi glede na razred in spol (2. test) 

 4. razred 5. razred 6. razred 

Deklice 0,86 0,93 0,77 

Dečki 0,35 1,18 0,38 

3.5.1.3 Dosežki učencev pri nalogi, v kateri je bilo potrebno tvoriti miselni vzorec 

Naloga 7 

7. nalogo obravnavamo posebej, ker tu ne gre za razumevanje grafičnega prikaza, ampak 

za njegovo tvorjenje. Tu so učenci najprej morali vedeti, kaj pomeni miselni vzorec, 

kakšen je, nato pa se znati orientirati v besedilu ter poiskati 3. odstavek in bistvene 

podatke v njem. 

Glede na to, da se miselni vzorec obravnava že v 4. razredu, smo pričakovali, da učenci 

ne bodo imeli težav pri tvorjenju. 

A ravno četrtošolci so dosegli najnižje povprečno število točk (M = 0,53), saj nekateri 

niti niso tvorili miselnega vzorca, ampak so napisali, da ne vedo, kaj je miselni vzorec, 

kot npr. na Sliki 7. 

 

Slika 7: Učenec ne ve, kaj je miselni vzorec, deček, 4. razred 

Učenec je dodal celo, da ne ve niti, kaj je 3. odstavek. To so dokazali tudi nekateri drugi 

učenci, saj so naredili miselni vzorec, a z napačno vsebino. Če je učenec dokazal, da ve, 

kaj je miselni vzorec, a je na njem predstavil napačne informacije (gl. Sliko 8), je dobil 

0,5 točke za obliko. 
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Slika 8: Miselni vzorec z napačno vsebino, deček, 5. razred 

Na Sliki 8 lahko vidimo, da je učenec vedel, kaj je miselni vzorec in kakšne oblike je, a 

ni razumel, da mora podatke črpati iz 3. odstavka. Podatke je črpal iz preglednice. 

Učenci so namesto v obliki miselnega vzorca podatke predstavljali z drugimi grafičnimi 

prikazi, npr. s prikazom z vrsticami (gl. Sliko 9), v preglednici (gl. Sliko 10), s tortnim 

prikazom (gl. Sliko 11) ali v alinejah (gl. Sliko 12), z dobesednim prepisom besedila (gl. 

Sliko 13) ali na druge načine (gl. Sliko 14, 15). 

 

Slika 9: Podatki, predstavljeni na prikazu z vrsticami, deček, 5. razred 

 

Slika 10: Podatki, predstavljeni v preglednici, deček, 4. razred 
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Slika 11: Podatki, predstavljeni na tortnem prikazu, deček, 6. razred 

 

Slika 12: Podatki v alinejah, deklica 5. razred 

 

Slika 13: Dobesedni prepis iz besedila, deček, 6. razred 

 

Slika 14: Podatki, povezani s črtami, deklica, 6. razred 
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Slika 15: Risba, deček, 4. razred 

Doslej smo izpostavili najbolj izstopajoče nepravilne rešitve. Nekaj učencev, predvsem 

peto- in šestošolcev, pa je tvorilo miselni vzorec zelo zgledno (gl. Sliko 16, Sliko 17, 

Sliko 18). Učenci so upoštevali, da na sredino napišejo naslov/temo, okoli pa predstavijo 

ključne besede/podteme in bistvene podatke. Uporabili so tudi črte in puščice, nekateri 

celo barve. 

 

Slika 16: Primer dobrega miselnega vzorca, deklica, 5. razred 

 

Slika 17: Primer dobrega miselnega vzorca, deček, 5. razred 
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Slika 18: Primer dobrega miselnega vzorca, deklica, 6. razred 

Deklica je na miselnem vzorcu (gl. Sliko 18) vključila tudi istospolne družine, čeprav 

tega podatka ni bilo v 3. odstavku, a je dokazala, da je razumela celo besedilo in je 

izluščila vse vrste družin. 

Pri nalogi tvorjenja miselnega vzorca so se najbolje odrezale šestošolke s povprečnim 

doseženim številom točk 6,00, najslabše pa četrtošolci (M = 0,53) (gl. Preglednico 13). 

Preglednica 13: Povprečno doseženo število točk pri tvorjenju miselnega vzorca glede na razred in spol 

 4. razred 5. razred 6. razred 

Deklice 3,79 6,43 6,00 

Dečki 0,53 5,97 4,44 

3.5.2 Odgovori na raziskovalna vprašanja 

V nadaljevanju predstavljamo rezultate, ki smo jih dobili s testoma znanja in 

vprašalnikoma za učitelje in učence, in sicer po raziskovalnih vprašanjih. 

3.5.2.1 Razumevanje grafičnega in besednega dela besedila 

Najprej smo se spraševali, kako učenci razumejo besedila z grafičnimi prikazi (prikaz z 

vrsticami, tortni diagram, preglednico) in ali bolje razumejo grafični prikaz v besedilu ali 

besedni del v besedilu. 

Primerjali smo povprečno doseženo število točk po razredih pri nalogah, ki preverjajo 

razumevanje besednega in grafičnega dela besedila. Najprej smo sešteli točke nalog na 

obeh testih, ki se navezujejo na besedni del besedila in na grafični del besedila. Vsota 

točk nalog, ki preverjajo razumevanje besednega dela besedila je 16. Vsota točk nalog, ki 

preverjajo razumevanje grafičnega dela besedila pa je 12. Povprečno doseženo število 

točk pri posameznem delu glede na razred smo pretvorili v odstotke in jih prikazali na 

grafu (gl. Sliko 19). 
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Slika 19: Grafični prikaz dosežkov učencev pri razumevanju besednega in grafičnega dela besedila v % 

Predpostavljali smo, da bodo učenci pri nalogah, ki preverjajo razumevanje grafičnega 

dela besedila, dosegli slabše rezultate kot pri nalogah, ki preverjajo razumevanje 

besednega dela besedila. Našo predpostavko so potrdili učenci 4. in 6. razreda. Oboji so 

dosegli slabše rezultate pri razumevanju grafičnega dela. Četrtošolci so pri razumevanju 

besednega dela besedila v povprečju dosegli 9,16 točke, to znaša 57,3 %, medtem ko so 

pri razumevanju grafičnega dela besedila dosegli 6,81 točke, to je 56,8 %. Prav tako so 

šestošolci dosegli višje povprečno število točk pri razumevanju besednega dela (12,28 

točke oz. 76,8 %), kot pri razumevanju grafičnega dela besedila (8,34 točke oz. 69,5 %). 

Iz teh podatkov lahko sklenemo, da so šestošolci v povprečju dosegli boljše rezultate od 

četrtošolcev, oba razreda pa sta dokazala boljše razumevanje besednega dela kot 

grafičnega prikaza. Petošolci so dokazali ravno obratno – bolje so razumeli grafični (76,0 

%) kot besedni del (74,6 %) besedila. Lahko rečemo, da so dosegli višje rezultate v 

primerjavi s četrtošolci pri razumevanju obeh delov besedila. Prav tako so višje rezultate 

dosegli v primerjavi s šestošolci pri razumevanju grafičnega dela besedila (razlika je 6,5 

%), medtem ko so bili v razumevanju besednega dela besedila šestošolci boljši za 2,1 %. 

Na podlagi teh rezultatov lahko odgovorimo na raziskovalno vprašanje 1, da učenci bolje 

razumejo besedni del v besedilu, izjema so le petošolci v našem vzorcu, ki so pokazali, 

da bolje razumejo grafične prikaze kot besedni del besedila. 

Preverjali smo tudi razlike v razumevanju grafičnih prikazov med učenci glede na razred 

in spol. Najprej smo naredili Kolmogorov-Smirnov test, ki je pokazal, da so podatki 

normalno porazdeljeni (α = 0,128). Zato smo naredili parametrična testa ANOVA (gl. 

Preglednico 13) in t-test za neodvisne vzorce (gl. Preglednico 14). 
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Preglednica 13: Razlike med razredi v razumevanju grafičnega dela besedila 

ANOVA F3 Sig.4 Tukey HSD Razred Primerjani razred Sig. 

 10,245 0,000  4. 5. 0,000 

    5. 6. 0,308 

    6. 4. 0,013 

Ob upoštevanju homogenosti varianc (F = 5,198, g1 = 2, g2 = 89, α = 0,007) je enosmerna 

analiza variance  ANOVA med 4., 5. in 6. razredom pokazala statistično pomembne 

razlike v povprečnem številu doseženih točk pri nalogah, ki se navezujejo na grafične 

prikaze (F = 10,245, α = 0,000). Post hoc test Tukey HSD je pokazal statistično 

pomembne razlike v povprečnem doseženem številu točk pri nalogah, ki se navezujejo na 

grafične prikaze, med učenci 4. in 5. razreda (α = 0,000) in med učenci 4. in 6. razreda (α 

= 0,013). Med učenci 5. in 6. razreda pa statistično pomembnih razlik ni (α = 0,308). S 

tveganjem, manjšim od 0,1 %, lahko trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci 5. 

razreda (M = 9,13) v povprečju zbrali več točk kot učenci 4. (M = 6,81) in 6. razreda (M 

= 8,35). 

Na podlagi rezultatov ANOVE lahko odgovorimo na raziskovalno vprašanje 1.1 in 

povzamemo, da se učenci 4. in 5. ter 4. in 6. razreda ločijo pri razumevanju grafičnih 

prikazov, medtem ko med učenci 5. in 6. razreda ni razlik v razumevanju grafičnih 

prikazov.  

Preverili smo, ali obstajajo statistično pomembne razlike tudi med spoloma s t-testom za 

neodvisne vzorce in rezultate prikazali v preglednici (gl. Preglednico 14). 

Preglednica 14: Razlike med spoloma pri razumevanju grafičnega dela besedila 

Levene test t-test za neodvisne vzorce 

F5 Sig. t6 g7 Sig. (2-tailed) 

0,759 0,386 -1,195 90 0,235 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,759, α = 0,386) t-test za 

neodvisne vzorce ni pokazal statistično pomembnih razlik v povprečnem doseženem 

številu točk pri nalogah, ki so se navezovale na grafične prikaze, med spoloma (t = -1,195, 

g = 90, 2α = 0,235). Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa 

 
3 F = vrednost enosmerne analize varianc ANOVA. 
4 Sig = α. 
5 F = vrednost Levenejevega testa. 
6 t = vrednost t-testa za neodvisne vzorce. 
7 g = prostostne stopnje. 
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lahko rečemo, da so deklice dosegle višje povprečno število točk (M = 8,41) kot dečki 

(M = 7,84). 

S pridobljenimi podatki lahko odgovorimo na raziskovalno vprašanje 1.2. Učenci se ne 

ločijo v razumevanju grafičnih prikazov glede na spol. Za naš vzorec pa lahko trdimo, da 

deklice bolje razumejo grafične prikaze od dečkov. 

3.5.2.2 Grafični prikaz, najtežji za razumevanje 

Da smo prišli do rezultatov, kateri grafični prikaz je učencem glede na razred najtežji za 

razumevanje, smo primerjali povprečno doseženo število točk pri nalogah, ki so se 

navezovale na posamezen grafični prikaz, in jih pretvorili v odstotke. Za vrstični prikaz 

je bilo možno doseči največ 4 točke, za tortni diagram 2, za preglednico pa 6 točk. 

 

Slika 20: Grafični prikaz razlik v razumevanju posameznega grafičnega prikaza glede na razred 

Rezultati na splošno kažejo, da so učenci najslabše razumeli preglednico (gl. Sliko 20). 

Četrtošolci so pri preglednici dosegli 46,8 % vseh točk, petošolci so dosegli 68,8 % vseh 

točk, šestošolci pa 56,8 % vseh točk. Razlog za slabše rezultate pri nalogah, ki se nanašajo 

na preglednico, je lahko ta, da je bilo teh nalog več kot tistih, ki so se nanašale na ostala 

dva grafična prikaza. Poleg tega so bile nekatere naloge v povezavi s preglednico težje in 

so od učencev zahtevale natančnost branja podatkov iz preglednice in njihovo uporabo 

(seštevanje). Za četrtošolce lahko rečemo, da so najbolje razumeli tortni diagram (71,0 

%), prav tako so šestošolci najvišji odstotek točk pri razumevanju tortnega diagrama (86,0 

%). Petošolci pa so najbolje razumeli vrstični prikaz (83,5 %). 

Te rezultate smo preverili tudi s statistično analizo v SPSS. Kolmogorov-Smirnov test je 

pokazal, da podatki glede na razred niso porazdeljeni enakomerno. Pri vrstičnem in 

tortnem prikazu je bila vrednost α 0,000, pri preglednici pa je bila α 0,012 zato smo 

naredili neparametrični test Kruskal-Wallis. Rezultati Kruskal-Wallis testa so prikazani 

v Preglednici 15. 
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Preglednica 15: Razlike med razredi v razumevanju posameznih grafičnih prikazov 

Kruskal-Wallis ꭓ²8 Sig. 
Games-

Howell 
Razred 

Primerjani 

razred 
Sig. 

Vrstični prikaz 10,972 0,004  4. 5. 0,015 

    5. 6. 0,848 

    6. 4. 0,062 

Tortni prikaz 3,619 0,164  4. 5. 0,314 

    5. 6. 0,874 

    6. 4. 0,154 

Preglednica 11,545 0,003  4. 5. 0,003 

    5. 6. 0,131 

    6. 4. 0,208 

Kruskal-Wallisov test je pokazal statistično pomembne razlike med učenci 4., 5. in 6. 

razreda v razumevanju vrstičnega prikaza (ꭓ² = 10,972, α = 0,004). Ničelno hipotezo 

zavrnemo in s tveganjem 0,4 % trdimo, da bi se tudi v osnovni množici pojavljale 

statistično pomembne razlike med učenci 4., 5. in 6. razreda v razumevanju prikaza z 

vrsticami. Games-Howell Post hoc test je pokazal statistično pomembne razlike med 

učenci 4. in 5. razreda (α = 0,015), medtem ko med učenci 5. in 6. razreda (α = 0,848) ter 

učenci 4. in 6. razreda (α = 0,062) ni pokazal statistično pomembnih razlik. S tveganjem 

0,4 %  trdimo, da bi učenci 5. razreda dosegli višje število doseženih točk pri razumevanju 

vrstičnega prikaza (R = 54,63) kot četrto- (R = 34,60) in šestošolci (R = 50,26). 

Prav tako je Kruskal-Wallisov test pokazal statistično pomembne razlike med učenci po 

razredih pri razumevanju preglednice (ꭓ² = 11,545, α = 0,003). S tveganjem 0,3 % lahko 

trdimo, da bi se statistično pomembne razlike med učenci 4., 5. in 6. razreda pojavljale 

tudi v osnovni množici. Tudi Games-Howell Post hoc test je pokazal statistično 

pomembne razlike med četrto- in petošolci (α = 0,003), med peto- in šestošolci (α = 0,131) 

ter med četrto- in šestošolci (α = 0,208) pa statistično pomembnih razlik ni pokazal. S 

tveganjem 0,3 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci 4. razreda dosegli najnižje 

število točk (R = 35,42), medtem ko bi učenci 5. (R = 57,80) in 6. razreda (R = 45,88) 

dosegli višje število točk pri razumevanju preglednice. 

Kruskal-Wallisov test pa ni pokazal statistično pomembnih razlik med četrto-, peto- in 

šestošolci pri razumevanju tortnega prikaza (ꭓ² = 3,619, α = 0,164). Med učenci 

posameznih razredov se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v razumevanju 

tortnega prikaza, zato podatkov ne moremo posploševati na osnovno množico. Za vzorec 

pa lahko trdimo, da šestošolci bolje razumejo tortni prikaz (R = 51,09) od učencev 5. (R 

= 48,08) in 4. razreda (R = 40,58). 

Na 1. del 2. raziskovalnega vprašanja lahko odgovorimo, da je preglednica tisti grafični 

prikaz, ki učencem glede na razred dela največ težav glede na razred. Izmed vseh razredov 

preglednico najbolje razumejo petošolci, najslabše pa četrtošolci; to smo potrdili tudi s 

Kruskal-Wallisovim testom. Ta je pokazal, da podatke lahko posplošimo tudi na osnovno 

 
8 ꭓ² = vrednost Kruskal-Wallis testa. 
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množico. Statistično pomembne razlike med učenci glede na razred se pojavljajo tudi pri 

razumevanju vrstičnega prikaza. Tudi tega najbolje razumejo petošolci, najslabše pa 

četrtošolci. Podatkov za tortni prikaz ne moremo posploševati. 

Preverili smo še razlike med učenci v razumevanju prikaza z vrsticami, tortnega prikaza 

in preglednice glede na spol. 

Vrednost Kolmogorov-Smirnovega testa je za vse tri prikaze pokazala, da podatki niso 

normalno porazdeljeni. Pri vrstičnem in tortnem prikazu je vrednost α 0,000, pri 

preglednici pa je α 0,012, zato smo v nadaljevanju naredili neparametričen Mann-

Whitneyjev test (gl. Preglednico 16). 

Preglednica 16: Primerjava razumevanja posameznega grafičnega prikaza glede na spol 

 Mann-Whitney Vrstični prikaz Tortni prikaz Preglednica 

 Z9 -0,825 -1,682 -0,560 

 2Sig. 0,409 0,093 0,575 

Srednji 

rang (R10) 
dečki 44,52 42,94 45,10 

 deklice 48,86 50,74 48,17 

Vrednost Mann-Whitneyjevega testa ni pokazala statistično pomembnih razlik med 

deklicami in dečki pri razumevanju vrstičnega prikaza (Z = -0,825, α = 0,409), tortnega 

prikaza (Z = -1,682, α = 0,093) in preglednice (Z = -0,560, α = 0,575). Rezultatov, 

pridobljenih z empirično raziskavo, ne gre posploševati na osnovno množico. Za naš 

vzorec pa lahko rečemo, da so deklice dosegle boljše rezultate kot dečki pri razumevanju 

vseh treh grafičnih prikazov, saj so vrednosti srednjih rangov deklic pri vseh grafičnih 

prikazih višje od srednjih rangov dečkov. Boljše rezultate deklic pri vseh grafičnih 

prikazih smo predstavili tudi na Sliki 21. 

 

Slika 21: Razumevanje grafičnega prikaza glede na spol 

 
9 Z = vrednost Mann-Whitney testa. 
10 R = srednji rang. 
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S Slike 21 lahko razberemo, da vse tri grafične prikaze (vrstični prikaz, tortni prikaz in 

preglednico) deklice razumejo bolje od dečkov; to smo dokazali že z Mann-

Whitneyjevim testom. Za deklice lahko rečemo, da najbolje razumejo tortni prikaz (87,0 

%), najslabše pa preglednico (59,2 %). Dečki pa najbolje razumejo prikaz z vrsticami 

(74,5 %), najslabše pa, tako kot deklice, preglednico (56,3 %). Pri dečkih gre za majhno 

razliko (0,5 %) v razumevanju prikaza z vrsticami in tortnega prikaza. 

Na 2. del 2. raziskovalnega vprašanja lahko odgovorimo, da učencem glede na spol največ 

težav dela razumevanje preglednice. Tako dečki kot deklice so pri razumevanju 

preglednice dosegli najnižji odstotek točk. Dodamo lahko, da deklicam najmanj težav pri 

razumevanju dela tortni prikaz, dečkom pa prikaz z vrsticami. 

Zanimalo pa nas je tudi mnenje učencev, kaj menijo, kateri grafični prikaz najtežje in 

najlažje razumejo. Odgovore smo dobili z anketnim vprašalnikom za učence. 

 

Slika 22: Mnenje učencev, kateri grafični prikaz se jim zdi najtežji za razumevanje, glede na razred 

Z grafičnega prikaza (gl. Sliko 22) lahko razberemo, da so učenci glede na razred različno 

odgovarjali, kateri grafični prikaz se jim zdi najtežji za razumevanje. Po mnenju 

četrtošolcev je za razumevanje najtežja preglednica. Tako je odgovorilo 54,8 % 

četrtošolcev. Če mnenje učencev 4. razreda primerjamo z dosežki na testu pri 

razumevanju preglednice, ugotovimo, da se skladata. Od vseh grafičnih prikazov so 

učenci tudi na testu najslabše razumeli preglednico, dosegli so le 46,8 % vseh točk (gl. 

Sliko 20), medtem ko so se pri razumevanju tortnega diagrama in prikaza z vrsticami 

odrezali bolje. 

Petošolci menijo, da je tortni diagram najtežji za razumevanje, z njimi se strinjajo tudi 

šestošolci. 64,9 % učencev 5. razreda je odgovorilo, da je tortni diagram najtežji za 

razumevanje. Rezultati na testu pa kažejo, da petošolci najslabše razumejo preglednico 

(gl. Sliko 20). Dosegli so 68,8 % vseh točk, medtem ko so jih pri razumevanju tortnega 

diagrama dosegli 83,0 %, pri prikazu z vrsticami pa 83,5 % vseh točk. 
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Učenci 6. razreda prav tako menijo, da je tortni diagram najtežji za razumevanje. Takšno 

mnenje ima 44,8 % šestošolcev. 37,9 % šestošolcem pa se zdi za razumevanje najtežja 

preglednica. Takšni so tudi rezultati testov. Tako kot četrto- in petošolci so tudi šestošolci 

najslabše razumeli preglednico. Pri razumevanju preglednice so v povprečju dosegli 56,8 

% vseh možnih točk (gl. Sliko 20). 

Preverili smo tudi, kateri grafični prikaz so učenci najlažje razumeli. Rezultati so v % 

prikazani na Sliki 23. 

 

Slika 23: Mnenje učencev, kateri grafični prikaz se jim zdi najlažji za razumevanje, glede na razred 

Z grafičnega prikaza na Sliki 23 lahko razberemo, da je enak % četrtošolcev odgovoril, 

da sta najlažja prikaza za razumevanje tortni diagram in prikaz z vrsticami (36,4 %). 

Dobro razumevanje tortnega diagrama so četrtošolci dokazali tudi na testu, na katerem so 

dosegli 71,0 % vseh točk, pri razumevanju prikaza z vrsticami pa 64,5 % vseh točk. 

Največ, 53,1 %, petošolcev meni, da je za razumevanje najlažja preglednica. Enako 

menijo tudi šestošolci, teh je 46,4 %. Tako učenci 5. kot učenci 6. razreda so na testu 

dokazali, da najslabše razumejo preglednico, saj so pri nalogah, ki so se navezovale nanjo, 

dosegli nižji odstotek vseh možnih točk kot pri prikazu z vrsticami in tortnem diagramu. 

Učenci 5. in 6. razreda so svoje sposobnosti razumevanja grafičnih prikazov slabo ocenili, 

saj se njihovo mnenje o razumevanju grafičnih prikazov ne sklada z rezultati, ki so jih 

dosegli na testu. 

Na podlagi rezultatov prikazanih na Sliki 22 in Sliki 23 lahko odgovorimo na zastavljeno 

raziskovalno vprašanje 2.1. Po mnenju učencev 4. razreda je najtežja za razumevanje 

preglednica; to so potrdili tudi rezultati na testih znanja. Peto- in šestošolci pa menijo, da 

so najtežje razumeli tortni diagram, čeprav so na testu oboji najslabše razumeli 

preglednico. Zanimivo je to, da so šestošolci najboljše rezultate dosegli prav pri 

razumevanju tortnega diagrama. Najlažji za razumevanje po mnenju četrtošolcev sta 

tortni diagram in prikaz z vrsticami. Peto- in šestošolci pa se strinjajo, da so najlažje 

razumeli preglednico. 
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Med učiteljicami smo preverili, kaj na splošno menijo o zmožnosti tvorjenja in 

razumevanja grafičnih prikazov svojih učencev in katere grafične prikaze učenci, po 

njihovem mnenju, najlažje razumejo in katere najlažje tvorijo. V nadaljevanju 

odgovarjamo na raziskovalno vprašanje 2.2. 

Učiteljici 4. razreda sta odgovorili, da učenci najbolje razumejo prikaz s stolpci in z 

vrsticami. Mnenje učiteljic se sklada z mnenjem učencev, ki tudi sami menijo, da so na 

testu najbolje razumeli prikaz z vrsticami. Učiteljici svoje mnenje utemeljujeta s trditvijo, 

da je prikaz z vrsticami najbolj enostaven in pregleden. Prikaz s stolpci (učiteljici ga 

poimenujeta stolpični prikaz) pa najbolje razumejo, ker je prav tako pregleden, poleg tega 

pa je največkrat obravnavan že od prvega razreda dalje. To potrjuje tudi učni načrt za 

matematiko (Program 2011c), ki predvideva obravnavo prikaza s stolpci že v prvem 

razredu. Obravnava tega grafičnega prikaza se nadaljuje skozi celotno prvo triletje. 

Prav tako po mnenju učiteljic 4. razreda učenci najlažje tvorijo prikaz s stolpci. To trditev 

pa utemeljujeta z istimi argumenti kot pri razumevanju grafičnega prikaza. Prikaz s 

stolpci je po njunem mnenju najlažji za razumevanje, najbolj pregleden in najdlje od vseh 

prikazov v obravnavi, čeprav so po UN za matematiko (Program 2011c) od začetka 

osnovne šole za obravnavo predvideni tudi Euler-Vennov, Carrolov, drevesni in puščični 

prikaz ter preglednice. 

Učiteljici 5. razreda sta odgovorili, da najbolj razumejo preglednico in tortni prikaz. 

Petošolci se strinjajo z obema. Učiteljica, ki meni, da njeni učenci najbolje razumejo 

preglednico, to utemeljuje s trditvijo, da so se izmed vseh grafičnih prikazov največkrat 

srečali s preglednico. Tortni prikaz pa naj bi najbolje razumeli, ker podatki niso prikazani 

z natančnimi podatki in učenci lahko brez težav razberejo, česa je malo, več in največ. 

Po mnenju učiteljic naj bi učenci najlažje tvorili preglednico, ker se pojavlja pri vseh 

predmetih, hitro nastane in pri tvorjenju ni potrebna velika natančnost, in miselni vzorec, 

ker le-tega največkrat tvorijo in imajo s tem največ izkušenj. 

Šestošolci pa naj bi imeli po mnenju učiteljic najmanj težav pri razumevanju tortnega 

prikaza in časovnega traku. Tudi pri njiju se pojavljajo podobni argumenti, da naj bi imeli 

učenci največ izkušenj s tema grafičnima prikazoma v šoli. Učiteljica, ki meni, da 

šestošolci najbolje razumejo tortni prikaz, dodaja, da se z njim ne srečujejo le v šoli, 

ampak tudi v časopisih. 

Učiteljici 6. razreda trdita, da šestošolci najbolje tvorijo prikaz s stolpci, ker je do 6. 

razreda najbolj utrjen, saj se z njim učenci najpogosteje srečujejo med šolanjem, in 

miselni vzorec, ker se tudi ta pogosto rabi, največkrat za učenje in pri načrtovanju pisanja 

daljših besedil. 

Učiteljice 5. in 6. razreda razumevanje in tvorjenje grafičnih prikazov na tristopenjski 

lestvici (slabo, dobro, zelo dobro) na splošno ocenjujejo kot dobro. Ena učiteljica 4. 

razreda razumevanje grafičnih prikazov svojih učencev ocenjuje kot zelo dobro, 

samostojno tvorjenje le-teh pa dobro. Druga učiteljica 4. razreda pa razumevanje in 

tvorjenje grafičnih prikazov ocenjuje slabo. 

Zmožnost tvorjenja grafičnih prikazov smo preverjali z nalogo 7 na testu v Prilogi 4. 
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3.5.2.3 Zmožnost tvorjenja grafičnega prikaza iz besedila 

Poleg razumevanja grafičnih prikazov nas je zanimala zmožnost učencev za tvorjenje 

grafičnih prikazov iz besedila. Učenci so morali tvoriti miselni vzorec iz enega odstavka 

besedila o družinah (gl. Prilogo 4). Miselni vzorec učenci spoznajo pri pouku slovenščine 

v 4. razredu (Program 2011b), zato s tvorjenjem le-tega ne bi smeli imeti težav, saj se z 

njim srečujejo do konca osnovne šole. Preverili smo, ali se pojavljajo razlike v zmožnosti 

tvorjenja miselnega vzorca iz besedila med učenci glede na razred. Rezultati so prikazani 

v Preglednici 17. 

Preglednica 17: Razlike med razredi v zmožnosti tvorjenja grafičnih prikazov 

Kruskal-Wallis ꭓ² Sig. 
Games-

Howell 
Razred 

Primerjani 

razred 
Sig. 

 23,071 0,000  4. 5. 0,000 

    5. 6. 0,479 

    6. 4. 0,005 

Najprej smo preverili, kako so porazdeljeni podatki. Kolmogorov-Smirnov test je 

pokazal, da podatki niso normalno porazdeljeni (Z = 2,329, α = 0,000), zato smo v 

nadaljevanju naredili neparametričen Kruskal-Wallisov test, ki je pokazal, da se med 

razredi pojavljajo statistično pomembne razlike (ꭓ² = 23,071, g = 2, α = 0,000) v 

zmožnosti tvorjenja miselnih vzorcev. Tudi Games-Howellov Post hoc test je pokazal 

statistično pomembne razlike med učenci 4. in 5. (α = 0,000) ter 4. in 6. razreda (α = 

0,005). Med učenci 5. in 6. razreda pa test ni pokazal statistično pomembnih razlik (α = 

0,479). S tveganjem, manjšim od 0,1 %, lahko trdimo, da bi se tudi v osnovni množici 

pojavljale statistično pomembne razlike med učenci 4., 5. in 6. razreda v zmožnosti 

tvorjenja miselnega vzorca in da bi pri tem najboljše rezultate dosegli petošolci (R = 

59,08), nato šestošolci (R = 51,05) in najslabše četrtošolci (R = 29,26). 

Pričakovali smo, da bodo šestošolci najbolje tvorili miselni vzorec, ker naj bi imeli največ 

izkušenj s tem, ker ga obravnavajo že od četrtega razreda dalje (Program 2011b), a so 

petošolci dosegli višje povprečno število točk pri tvorjenju miselnega vzorca. 

Na kratko lahko odgovorimo na raziskovalno vprašanje 3. Večina učencev zna tvoriti 

miselni vzorec, najbolje ga tvorijo petošolci, največ težav pa imajo četrtošolci. Deset 

četrtošolcev je v prostor, ki je bil namenjen miselnemu vzorcu, napisalo, da ne vedo, kaj 

je miselni vzorec (primer gl. Sliko 24, Sliko 7). Predvidevamo, da učenci poimenovanja 

miselnega vzorca še niso usvojili in ga vključili v svoje aktivno besedišče. Po koncu 

raziskave so me spraševali, kaj je miselni vzorec, in ob skici, ki sem jo naredila, se je 

večina učencev spomnila, kaj je in kakšen je. 
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Slika 24: Primer, ko četrtošolec ni vedel, kaj je miselni vzorec (deček, 4. razred) 

Pri tvorjenju miselnega vzorca je vse točke dobilo 34 učencev; to predstavlja 36,9 % vseh 

učencev, četrtošolcev je bilo 19,4 %, petošolcev 53,1 % in šestošolcev 37,9 %. Dodajamo 

še nekaj primerov pravilnih miselnih vzorcev. 

 

Slika 25: Primer pravilnega miselnega vzorca, deklica, 4. razred 

 

Slika 26: Primer pravilnega miselnega vzorca, deček, 5. razred 
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Slika 27: Primer pravilnega miselnega vzorca, deklica, 5. razred 

 

Slika 28: Primer pravilnega miselnega vzorca, deklica, 6. razred 

 

Slika 29: Primer pravilnega miselnega vzorca, deček, 6. razred 

Pri tej nalogi smo dobili tudi napačne rešitve. Učenci so tvorili miselni vzorec z napačno 

vsebino (gl. Sliko 8), napačen grafični prikaz (gl. Sliko 9, Sliko 10, Sliko 11), navajali 

ključne besede po alinejah (gl. Sliko 12) in dobesedno prepisovali podatke iz besedila (gl. 

Sliko 13). 
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Slika 30: Tvorjenje »preglednice« namesto miselnega vzorca, deček, 4. razred 

3.5.2.4 Obravnava grafičnih prikazov pri pouku po razredih 

Vseh 6 anketiranih učiteljic je odgovorilo, da so v razredu obravnavali grafične prikaze. 

Učiteljice 4. in 5. razreda so navedle, da so grafične prikaze obravnavali pri slovenščini, 

matematiki, družbi ter naravoslovju in tehniki. Učiteljici 6. razreda pa sta navedli, da so 

grafične prikaze obravnavali pri slovenščini, ker ti učiteljici poučujeta le slovenščino. S 

Slike 31 je razvidno, katere grafične prikaze so učiteljice glede na razred obravnavale pri 

pouku. 

 

Slika 31: Grafični prikazi, obravnavani v šolskem letu 2018/2019 glede na razred 

Vse anketirane učiteljice so odgovorile, da so v letošnjem šolskem letu obravnavale 

prikaz s stolpci, tortni prikaz in miselni vzorec. Četrtošolci so obravnavali še prikaz z 

vrsticami in preglednico. Petošolci so prav tako obravnavali tudi prikaz z vrsticami in 

preglednico. Petošolci so edini, ki so po navajanju učiteljic obravnavali časovni trak, tako 

kot je navedeno v učnem načrtu za družbo (Program 2011). Ena od učiteljic 5. razreda je 

navedla, da so obravnavali tudi grafični prikaz ribja kost. Obe učiteljici 5. razreda pa sta 

dodali, da so obravnavali še druge grafične prikaze. Ena je izpostavila še Vennov 

diagram, ki je v učnem načrtu za matematiko  (Program 2011c) predviden tudi v 5. 

razredu, druga pa je izpostavila vremensko napoved, ki jo učenci obravnavajo že od 

0

0,5

1

1,5

2

4. razred

5. razred

6. razred



Pajk, T. (2019): Razumevanje grafičnih prikazov v besedilih v drugem triletju osnovne šole. Magistrsko delo. Univerza 

v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

59 

 

prvega razreda (Program 2011d). V strokovni literaturi nismo zasledili, da bi bila 

vremenska napoved definirana kot grafični prikaz. 

Na podlagi predstavljenih podatkov lahko odgovorimo na 4. raziskovalno vprašanje in 

povzamemo, da učitelji pri pouku obravnavajo grafične prikaze pri več predmetih v 

skladu z veljavnimi učnimi načrti za posamezen predmet. Grafičnih prikazov, po 

navajanju učiteljev, ne obravnavajo pri športu, likovni umetnosti in glasbi. Obravnavajo 

predvsem prikaz z vrsticami, prikaz s stolpci, tortni prikaz, preglednico in miselni vzorec, 

v 5. razredu pa tudi časovni trak. 

Prav tako so vsi učitelji odgovorili, da so v šolskem letu 2018/19 obravnavali grafične 

prikaze v besedilih. Tako lahko pritrdilo odgovorimo na raziskovalno vprašanje 5. 

Zanimalo nas je, zakaj oz. čemu učencem dajo brati besedila, ki vsebujejo grafične 

prikaze.  Odgovori učiteljic so bili precej podobni. Navajajo, da je to v skladu z UN (npr. 

obravnava cenika), da preverijo, kako se učenci znajdejo v takšnih besedilih, in ker se 

nekateri znajdejo bolje, drugi slabše, jih uporabljajo z namenom, da izboljšajo bralno 

razumevanje nebesednih prikazov, ker branje grafičnih prikazov sodi k osnovni 

funkcionalni pismenosti. Učiteljica 6. razreda navaja, da učenci berejo takšna besedila 

zato, ker so v delovnem zvezku, učiteljica 5. razreda pa želi, da bi svoje znanje preizkusili 

tudi v praksi, spoznali različne tehnike podajanja informacij in strategije zbiranja 

podatkov. 

Besedila, s katerimi se srečujejo učenci, vsebujejo različne grafične prikaze, zato nas je 

zanimalo, kateri grafični prikazi so se pojavili v obravnavanih besedilih. 

 

Slika 32: Grafični prikazi, obravnavani v besedilih, v šolskem letu 2018/19 glede na razred 

Grafični prikaz na Sliki 32 prikazuje, katere grafične prikaze so vsebovala besedila, ki so 

jih obravnavali pri pouku. Učiteljice vseh razredov so navedle, da so besedila vsebovala 

prikaz z vrsticami, prikaz s stolpci in tortni prikaz. Pogosto se je pojavila tudi preglednica. 

Besedilo, ki so ga obravnavali petošolci, je vsebovalo še časovni trak, ribjo kost in miselni 
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vzorec. Pod drugo pa sta učiteljici navedli Vennov diagram in vremensko napoved. Prav 

tako so miselni vzorec obravnavali še četrtošolci, časovni trak pa šestošolci. 

Nenavadno se nam zdi, da je učiteljica navedla, da je besedilo vsebovalo ribjo kost. Ista 

učiteljica je odgovorila, da so v razredu obravnavali ribjo kost tudi kot grafični prikaz. 

Ribja kost kot grafični prikaz ni navedena v nobenem UN, zato je v teoretičnem delu tudi 

nismo posebej predstavljali. O njej pišeta S. Pečjak in A. Gradišar (2015) in navajata, da 

ribja kost sodi med grafične prikaze za prikazovanje bistvenih podatkov. Ta grafični 

prikaz uporabimo, ko želimo predstaviti vzroke in posledice nečesa ali pa pozitivne in 

negativne strani, saj je sestavljena iz vodoravne premice, iz nje pa na zgornjo in spodnjo 

stran narišemo črte. Na zgornje črte napišemo npr. vzroke, na spodnje pa posledice ali pa 

na zgornjih črtah izpostavimo pozitivne lastnosti, na spodnji pa negativne. Za lažjo 

predstavo dodajamo primer prikaza ribja kost na Sliki 33. 

 

Slika 33: Prikaz ribja kost (Pečjak, S., in Gradišar, A., 2015) 

Povzamemo lahko, da so besedila z grafičnimi prikazi, obravnavana v šolskem letu 

2018/19, po navajanju učiteljic vsebovala prikaz z vrsticami, s stolpci, tortni prikaz in 

preglednico, v nekaj primerih pa tudi miselni vzorec in časovni trak ter s tem odgovorimo 

na 6. raziskovalno vprašanje. 

Nekatere učiteljice bolj smotrno pristopajo k obravnavi kot druge in grafične prikaze 

obravnavajo na različne načine. Po njihovem navajanju so v šol. l. 2018/19 učenci pri 

pouku obravnavali kar nekaj besedil z grafičnimi prikazi. Učiteljici 4. razreda navajata, 

da so obravnavali 5─6 takšnih besedil, učiteljici 6. razreda navajata 7─10 besedil z 

grafičnimi prikazi. Ena učiteljica 5. razreda je navedla, da so obravnavali 25─30 besedil 

z grafičnimi prikazi, druga pa je navedla 50 takšnih besedil. Odgovora učiteljic 5. razreda 

v primerjavi z odgovori ostalih učiteljic izjemno izstopata. Predvidevamo, da učiteljici 

nista dovolj natančno prebrali vprašanja, ki sprašuje po številu obravnavanih besedil z 

grafičnimi prikazi in ne le po samih grafičnih prikazih. 

Da bi trditve učiteljic preverili tudi pri učencih, smo jih spraševali, kako pogosto v šoli 

obravnavajo besedila z grafičnimi prikazi. 
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Slika 34: Pogostost obravnave besedil z grafičnimi prikazi v šol. l. 2018/19 

Učenci so na 5-stopenjski lestvici označili, kako pogosto v šoli obravnavajo besedila z 

grafičnimi prikazi. Najmanj učencev je odgovorilo, da besedil z grafičnimi prikazi ne 

obravnavajo nikoli. Teh je bilo 2,0 %. Sledi 15,0 % učencev, ki so odgovorili, da takšna 

besedila berejo zelo pogosto. 17,0 % učencev je ocenilo, da besedila z grafičnimi prikazi 

obravnavajo pogosto, 19,0 % učencev pa, da takšna besedila obravnavajo zelo redko. 

Največ učencev, 47,0 %, je odgovorilo, da redko obravnavajo besedila z grafičnimi 

prikazi (gl. Sliko 34). 

Tisti, ki so odgovorili, da so obravnavali besedila z grafičnimi prikazi, so navedli tudi 

predmete, pri katerih so to počeli. 

 

Slika 35: Obravnava besedil z grafičnimi prikazi po predmetih 

Učenci so navedli kar nekaj predmetov, pri katerih se srečujejo z besedili z grafičnimi 

prikazi. S Slike 35 je razvidno, da jih najpogosteje obravnavajo pri slovenščini, tako trdi 

42,0 % vseh učencev. Na drugem mestu je matematika, ki jo je navedlo 31 % učencev, 

11 % učencev pa je odgovorilo, da se s tovrstnimi besedili srečujejo tudi pri naravoslovju 

in tehniki. Učenci so omenili še družbo (7,0 %), angleščino (4,0%), glasbo (1,0 %), 

gospodinjstvo (1,0 %), naravoslovje (2,0 %) in geografijo (1,0 %). 
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Na 7. raziskovalno vprašanje lahko odgovorimo, da se učenci na splošno v šoli redko 

srečujejo z grafičnimi prikazi. Ko pa se, je to najpogosteje pri slovenščini in matematiki. 

3.5.2.5 Razmerje med besednim in grafičnim delom v besedilu in razlike v obravnavi 

glede na delovno dobo učiteljic 

Obravnava besedil z grafičnimi prikazi je bolj kot ne prepuščena strokovni avtonomnosti 

učitelja. Učitelj se sam odloči, kako podrobno bo obravnaval besedila, ki vsebujejo 

grafični prikaz, in kateremu delu besedila (besednemu ali grafičnemu) bo namenil več 

pozornosti. Zato smo pri anketiranih učiteljicah preverjali, kateremu delu namenijo večjo 

pozornost in ali se pri tem razlikujejo glede na delovno dobo. 

Na podlagi odgovorov učiteljic, ki smo jih pridobili z anketnim vprašalnikom, lahko 

zaključimo, da se mlajše učiteljice (do 15 let delovne dobe) ne razlikujejo od starejših (20 

ali več let delovne dobe) v mnenju glede pomena besednega in grafičnega dela v besedilih 

z grafičnimi prikazi. Vse učiteljice menijo, da sta oba dela besedila enakovredna in ju 

zato obravnavajo enako podrobno. Ena učiteljica 5. razreda pa je dodala tudi, da sta oba 

dela besedila enakovredna, a da se pri obravnavi osredotoči na zastavljene cilje v učni uri 

in na zastavljene naloge, ki se navezujejo na besedilo. 

Na raziskovalno vprašanje 8 lahko odgovorimo, da se učiteljice ne razlikujejo v mnenjih 

o pomembnosti besednega in grafičnega dela v besedilu. Tako mlajše kot starejše menijo, 

da sta enakovredna in ju zato obravnavajo kot enako pomembna. 

Glede na to, da učiteljice menijo, da sta oba dela besedila enako pomembna, 

predvidevamo, da grafični in besedni del obravnavajo enako podrobno, zato nas je 

zanimalo, kaj zahtevajo od učencev pri obravnavi grafičnega prikaza v besedilu in kako 

se med seboj razlikujejo glede na delovno dobo. 

Vse mlajše učiteljice so navedle, da od učencev zahtevajo, da poimenujejo grafični prikaz 

v besedilu in da tudi sami poskušajo izdelati podoben prikaz. Dve učiteljici sta napisali, 

da od učencev zahtevata, da navedejo le nekaj podatkov, le ena pa, da morajo učenci 

navesti vse podatke s prikaza. Dve mlajši učiteljici sta navedli, da grafični prikaz povežejo 

tudi s sobesedilom. 

Le ena od starejših učiteljic od učencev zahteva, da grafični prikaz v besedilu poimenujejo 

in podobnega tudi sami tvorijo. Dve učiteljici sta odgovorili, da grafični prikaz povežejo 

z besedilom, vse pa trdijo, da od učencev zahtevajo, da navedejo vse podatke z grafičnega 

prikaza. 

Povzamemo lahko, da so mlajše učiteljice enotnejše pri obravnavi grafičnih prikazov v 

besedilu kot starejše. Vse zahtevajo poimenovanje grafičnega prikaza in samostojno 

tvorjenje podobnega, medtem ko od starejših učiteljic to zahteva le ena učiteljica. Večina 

mlajših in starejših učiteljic od učencev zahteva, da grafični prikaz povežejo s 

sobesedilom, vse pa zahtevajo, da učenci z njega razberejo vse podatke ali vsaj nekaj. S 

tem lahko odgovorimo na 9. raziskovalno vprašanje. Učiteljicam je najpomembneje, da 

učenci znajo razbrati podatke z grafičnega prikaza. To je tudi najtežji proces, saj morajo 

učenci pri branju grafičnih prikazov nebesedni jezik sproti prevajati v besednega (Križaj 
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in Bešter Turk, 2018), zato se nam zdi smiselno, da temu dajo poudarek vse učiteljice. Za 

poglobljeno razumevanje celotnega besedila je potrebno razumeti oba dela in ju med 

seboj povezati, da učenci vedo, čemu je grafični prikaz vključen v besedilo, zato bi 

predlagali, da učitelji bolj povezujejo grafični prikaz s sobesedilom. Poimenovanje in 

tvorjenje grafičnega prikaza pa sta, poleg branja le-tega, osnovni veščini. Dobro je, da 

učenci vedo, kateri grafični prikaz obravnavajo. Za grafične prikaze se pojavljajo različna 

poimenovanja, ki so sicer med seboj zelo podobna. Pri poimenovanju časovnega traku 

načeloma ni težav. Pri prikazu s stolpci pa zasledimo stolpčni in stolpični diagram; 

stolpčni diagram je zapisala ena od učiteljic v anketnem vprašalniku, stolpčni prikaz pa 

je poimenovanje, ki se pojavlja v UN za matematiko (Program 2011c). Za prikaz z 

vrsticami smo v literaturi (Magajna in Žakelj, 2000) zasledili tudi poimenovanje prikaz s 

trakovi. Razlike so tudi v rabi poimenovanja prikaz in diagram. V UN za matematiko 

(Program 2011c) se uporablja prikaz, torej tortni prikaz, prikaz z vrsticami ipd. 

3.5.2.6 Težave učencev pri razumevanju grafičnih prikazov 

Če izhajamo iz trditve, da je branje grafičnih prikazov oz. prevajanje nebesednega v 

besedni jezik zahteven proces (Križaj in Bešter Turk, 2018) in da so naloge na NPZ-jih 

in drugih raziskavah, ki se navezujejo na grafične prikaze, slabo reševane, lahko 

predvidevamo, da imajo učenci pri razumevanju grafičnih prikazov kar nekaj težav, zato 

smo o njih vprašali učiteljice. 

Polovica učiteljic (3 od 6) je navedla, da pri razumevanju grafičnih prikazov ne zaznavajo, 

da bi učenci v splošnem imeli kakršnekoli težave. Pričakovali bi, da težav ne bi imeli 

učenci v 6. razredu, a so po ena učiteljica iz vsakega razreda odgovorile, da ne zaznavajo 

težav pri učencih. Če odgovor učiteljice 5. razreda, da učenci pri razumevanju grafičnih 

prikazov nimajo težav, povežemo z njenim načinom obravnave, ki naj bi bila zelo 

natančna, saj učenci prikaz poimenujejo, povedo nekaj podatkov z grafičnega prikaza, ga 

povežejo z besedilom in sami poskušajo izdelati podoben prikaz, in številom 

obravnavanih besedil v tem šolskem letu (50), lahko predvidevamo, da učenci veliko 

delajo z besedili z grafičnimi prikazi in morda res s tem nimajo težav, medtem ko 

obravnava drugih dveh učiteljic ni tako podrobna, dopuščamo pa možnost, da so učenci 

več delali z grafičnimi prikazi v nižjih razredih. 

Učiteljice, ki so zaznale težave, navajajo, da so učenci površni pri branju navodil in 

odčitavanju podatkov z grafičnega prikaza, ker hitijo in ne preberejo, kaj točno od njih 

zahteva naloga, in posledično napačno rešijo nalogo. Učiteljice ne vidijo problema v 

orientaciji na grafičnem prikazu, ampak v nenatančnem odčitavanju podatkov in pri 

odgovarjanju na vprašanja odprtega tipa, ki zahtevajo kompleksnejši odgovor. Konkretno 

naj bi imeli petošolci težave s pomanjkanjem besedišča, zato težje tvorijo takšne 

odgovore. 

Na 10. raziskovalno vprašanje lahko odgovorimo, da glede na razred polovica učiteljic 

ne zaznava težav (1 učiteljica 4. razreda, 1 učiteljica 5. razreda in 1 učiteljica 6. razreda), 

medtem ko druga polovica učiteljic zaznava težave pri razumevanju grafičnih prikazov 

in izpostavlja predvsem nenatančnost učencev pri branju besedil in razbiranju podatkov. 
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3.5.2.7 Kje vse učenci srečujejo z besedili z grafičnimi prikazi? 

Glede na to, da se v vsakdanjem življenju pogosto srečujemo z besedili, ki vsebujejo  

grafične prikaze, smo od učencev želeli izvedeti, kje vse se z njimi srečujejo v drugem 

triletju. Ponudili smo jim možnosti v šoli, na spletu in v časopisu ali reviji. Odgovori 

učencev glede na razred so prikazani na Sliki 36. 

 

Slika 36: Mesta srečevanja učencev z grafičnimi prikazi 

Največ učencev se na splošno z besedili z grafičnimi prikazi srečuje v šoli, najmanj pa v 

časopisih ali revijah. Presenetljivo je, da je 19,4 % četrtošolcev odgovorilo, da se s 

takšnimi besedili še nikoli ni srečalo. Najmanj četrtošolcev (6,5 %) je le-te srečalo na 

spletu in v časopisu ali reviji. Največ peto- (90,6 %) in šestošolcev (86,2 %) se je z 

besedili z grafičnimi prikazi srečalo v šoli. Prav tako so se učenci petega (37,5 %) in 

šestega (41,4 %) razreda večkrat srečali s takšnimi besedili na spletu kot v reviji ali 

časopisu. V časopisu ali reviji je besedila z grafičnim prikazom srečalo 25,8 % učencev 

5. in 17,2 % učencev 6. razreda. 3,1 % anketiranih petošolcev trdi, da se s takšnimi 

besedili niso srečali še nikoli, medtem ko so se že s takšnimi besedili že srečali vsi 

šestošolci. S to razlago lahko tudi odgovorimo na zastavljeno 11. raziskovalno vprašanje. 
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4 SKLEPNE UGOTOVITVE 

V vsakdanjem življenju opažamo, da nas obkroža vedno več nebesednih sporočil. Med 

nebesedna sporočila sodijo tudi grafični prikazi (Križaj in Bešter Turk, 2018). S 

preprostimi grafičnimi prikazi se srečajo otroci že v vrtcu (Kurikulum za vrtce, 1999), 

sistematičneje pa jih začnejo obravnavati v osnovni šoli in njihova obravnava traja 

celotno izobraževanje. Učenci jih lahko uporabijo tudi pri učenju in z njimi povzamejo 

bistvene podatke, ki si jih morajo zapomniti. Na podlagi osnovnošolskih učnih načrtov za 

razne predmete in praktične uporabe teh prikazov pri učenju bi pričakovali, da učenci 

obvladajo razumevanje in tvorjenje grafičnih prikazov. A ravno nasprotno kažejo 

rezultati mednarodne raziskave PISA. Natančneje sta rezultate nalog, ki so bile leta 2009 

uporabljene v raziskavi PISA in so se navezovale na grafične prikaze, predstavili M. 

Bešter Turk in L. Godec Soršak (2016); izpostavili sta predvsem težave pri razbiranju 

podatkov z grafičnega prikaza in sklepanju ter pri povezovanju grafičnega prikaza z 

besednim delom besedila. 

V magistrskem delu smo raziskali, kako učenci v 2. triletju (4., 5. in 6. razred) razumejo 

besedila z grafičnimi prikazi. Rezultate smo dobili s pomočjo testov znanja; da smo jih 

lažje interpretirali, pa smo za učence in učitelje pripravili tudi anketni vprašalnik. Učenci 

so na testih dokazovali razumevanje besednega dela besedila in razumevanje grafičnih 

prikazov (prikaz z vrsticami, tortni prikaz in preglednica) ter zmožnost tvorjenja 

miselnega vzorca. V anketnem vprašalniku pa so napisali, kateri grafični prikaz se jim 

zdi najtežji in kateri najlažji za razumevanje, kje se srečujejo s podobnimi besedili ter 

kako pogosto in pri katerih predmetih jih obravnavajo pri pouku. Vseh učencev, ki so 

sodelovali v raziskavi, je bilo 92 (31 četrto-, 32 peto- in 29 šestošolcev). Učiteljice, teh je 

bilo 6, pa so v anketnem vprašalniku zapisale, kateri del v takšnih besedilih se jim zdi 

pomembnejši, kako podrobno jih obravnavajo in kaj zahtevajo od učencev, da povedo o 

podatkih z grafičnih prikazov, ter kako ocenjujejo zmožnost razumevanja in tvorjenja 

grafičnih prikazov pri svojih učencih.  

S pridobljenimi podatki smo odgovorili na 11 zastavljenih raziskovalnih vprašanj. 

Pričakovali smo, da bodo četrtošolci dosegli najslabše rezultate pri razumevanju in 

tvorjenju grafičnih prikazov, šestošolci pa najboljše. Takšne rezultate smo dobili pri 

nalogah iz razumevanja besednega dela besedila. Pri razumevanju grafičnih prikazov pa 

se je izkazalo, da jih učenci 4. in 6. razreda razumejo slabše kot besedni del besedila, 

medtem ko petošolci grafični del razumejo bolje kot besednega. Večina učencev vseh 

treh razredov je na testu pokazala, da najtežje razumejo preglednico, čeprav učenci 5. in 

6. razreda menijo, da preglednico razumejo najlažje, tortni prikaz pa najtežje. Glede na 

spol so pri razumevanju grafičnih prikazov višje povprečno število točk dosegle deklice.  

Izmed vseh grafičnih prikazov so najbolje razumele tortni prikaz, dečki pa prikaz z 

vrsticami, medtem ko so tako deklice kot dečki najslabše razumeli preglednico. Po 

navajanju učiteljev so vsi učenci v letošnjem šolskem letu obravnavali grafične prikaze 

in besedila z grafičnimi prikazi. Najpogosteje so obravnavali prikaz z vrsticami, s stolpci, 

tortni prikaz, preglednico, miselni vzorec, petošolci pa še časovni trak in Vennov 

diagram. Učenci so navedli, da se z grafičnimi prikazi v šoli srečujejo redko, če se, je to 
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pri slovenščini in matematiki, nekoliko redkeje pri družbi in naravoslovju in tehniki. 

Učiteljice trdijo, da v besedilih tako besedni kot grafični del obravnavajo večinoma 

enakovredno, se pa prilagajajo ciljem in zahtevam nalog, ki se navezujejo na besedilo, ki 

vsebuje grafični prikaz. Od učencev večinoma zahtevajo, da grafični prikaz poimenujejo, 

navedejo nekaj podatkov, ga povežejo z besednim delom in sami izdelajo podoben prikaz. 

Pri razumevanju grafičnih prikazov le polovica učiteljic zaznava težave učencev. Kot 

ključne izpostavljajo nenatančnost branja navodil in podatkov z grafičnega prikaza ter 

hitenje. Najpogosteje se učenci s takšnimi besedili srečujejo v šoli, peto- in šestošolci tudi 

na spletu, učenci 4. razreda pa v časopisih in revijah, nekoliko manj pa na spletu. 

Izpostavili bi nekaj rezultatov, ki so nas presenetili in niso v skladu z našimi pričakovanji. 

Presenetilo nas je, da so petošolci bolje reševali naloge, ki so se navezovale na grafični 

prikaz kot na besedni del besedila. Izkazali so se tudi pri tvorjenju miselnega vzorca in so 

dosegli višje povprečno število točk od drugih dveh razredov. Predvidevamo lahko, da 

učiteljici 5. razreda z učenci intenzivneje obravnavata razumevanje grafičnih prikazov in 

da učenci pogosteje povzemajo snov v obliki miselnega vzorca. Zanimivo se nam je 

zdelo, da so učenci najslabše rezultate dosegli pri razumevanju preglednice, v vprašalniku 

pa so navedli, da se jim zdi preglednica najlažja za razumevanje. Težave pri razumevanju 

grafičnih prikazov opaža le polovica učiteljic. Te učiteljice so izpostavile podobne težave, 

kot sta jih omenili  M. Bešter Turk in L. Godec Soršak (2016), in sicer da imajo učenci 

težave pri razbiranju podatkov z grafičnega prikaza. Učiteljice to povezujejo z 

nenatančnim branjem navodil in površnim branjem grafičnega prikaza. Zaradi 

pomanjkanja besedišča pa naj bi imeli učenci težave tudi pri tvorjenju kompleksnejših 

odgovorov na odprta vprašanja. 

Nekatere naše rezultate lahko pripišemo sami zasnovi testov znanja. Medtem ko se je na 

prikaz z vrsticami in tortni prikaz navezovala le ena naloga, ki je bila oblikovana kot 

povezovalna oz. obkroževanje, so se na preglednico nanašale 4 naloge, ki so od učenca 

zahtevale, da grafični prikaz povežejo tudi z besednim delom, seštejejo števila iz celic 

preglednice, za to pa sta bili potrebni natančnost in uporaba višjih miselnih procesov. 

Tudi to je razlog, da so bili rezultati pri razumevanju preglednice slabši. To bi v prihodnje 

lahko popravili in testa zasnovali tako, da bi bilo enako število nalog, ki bi se navezovale 

na posamezen grafični prikaz in vse bi bile zastavljene na različnih taksonomskih 

stopnjah. Ta problem izpostavljamo predvsem zato, ker učenci sami menijo, da 

preglednico najlažje razumejo. 

Rezultatov, pridobljenih z nalogo tvorjenja miselnega vzorca, ne moremo posploševati 

na tvorjenje vseh grafičnih prikazov, ker smo preverili zmožnost tvorjenja le enega od 

njih. Pokazalo se je, da miselni vzorec najbolje tvorijo učenci 5. razreda, najslabše pa 

učenci 4. razreda. Za učence 4. razreda lahko rečemo, da se jim poimenovanje tega 

grafičnega prikaza še ni vtisnilo v spomin, saj smo teste izvajali ob koncu šolskega leta, 

a so nekateri napisali, da ne vedo, kaj je miselni vzorec, kljub temu da so ga zagotovo 

obravnavali, saj je po učnem načrtu za slovenščino predviden za 4. razred. 

Med raziskovanjem so se nam začela odpirati nova vprašanja, na katera bi lahko 

odgovorili z nadgradnjo raziskave, ki smo jo izvedli. Kot smo že omenili, bi lahko 
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natančneje raziskali zmožnost tvorjenja grafičnih prikazov in bi tako dobili natančnejši 

vpogled v to, kaj učenci zmorejo in tudi katere težave se pojavljajo pri »prevajanju« 

besednega jezika v grafične prikaze. V obstoječo raziskavo pa bi lahko kot spremenljivko 

dodali tudi povprečno oceno pri slovenščini in matematiki ter primerjali rezultate učencev 

pri razumevanju grafičnega prikaza glede na oceno pri teh dveh predmetih. 

Naš doprinos k znanosti vidimo predvsem v tem, da smo z našimi rezultati seznanili 

učitelje, da se pojavljajo težave pri razumevanju grafičnih prikazov in da naj večjo 

pozornost posvečajo branju podatkov z grafičnih prikazov ter učence opozarjajo na 

natančnost pri tem. Predlagali bi tudi, naj z učenci obravnavajo različne grafične prikaze, 

ne le prikaz z vrsticami in preglednico ter miselni vzorec, dodajo pa naj še katerega, ki 

bo učencem morda v pomoč pri učenju in povzemanju bistvenih podatkov, na primer ribjo 

kost, pojmovno mrežo, prikaz bistvo─podrobnosti.  
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6 PRILOGE 

Priloga 1: Soglasje ravnatelja 

Spoštovani, 

sem Teja Pajk, študentka magistrskega študijskega programa Poučevanje na razredni 

stopnji na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. 

V magistrskem delu, pod mentorstvom izr. prof. dr. Marje Bešter Turk, preučujem, kako 

učenci v 4., 5. in 6. razredu razumejo grafične prikaze v neumetnostnih besedilih. 

Vljudno Vas prosim za dovoljenje, da izvajam raziskavo in zbiram podatke na Vaši 

osnovni šoli. 

Podatke bi želela zbirati v mesecu maju v 4., 5. in 6. razredu kočevskih osnovnih šol. Na 

Vaši šoli bi želela »testirati« 2 oddelka __ in __ razreda, in sicer bi potrebovala v vsakem 

oddelku 2 šolski uri, vendar ne v istem dnevu; obakrat bi učenci reševali naloge in na 

koncu 2. ure še kratek anketni vprašalnik. 

V raziskavi bo zagotovljena popolna anonimnost, rezultati pa bodo uporabljeni izključno 

v študijske namene. Izdelke učencev bom hranila do datuma zagovora magistrskega 

dela oz. najdlje do decembra 2019, po tem datumu pa jih bom uničila z razrezom. 

S podpisom spodnje izjave soglašate, da se raziskava izvaja tudi na Vaši šoli, in mi s 

tem omogočite uspešen zaključek študija. 

IZJAVA 

Spodaj podpisani/-a _____________________________________ 

(ime in priimek ravnateljice/ravnatelja) soglašam, da Teja Pajk, 

študentka magistrskega študijskega programa Poučevanje na 

razredni stopnji PEF UL, zbira podatke za raziskavo na naši osnovni 

šoli. 

 

V _________________________ (kraj), _________________________ (datum) 

 

Podpis ravnateljice/ravnatelja ___________________________________  
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Priloga 2: Soglasje staršev 

Spoštovani, 

sem Teja Pajk, študentka magistrskega študijskega programa Poučevanje na razredni 

stopnji na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. 

V magistrskem delu, pod mentorstvom izr. prof. dr. Marje Bešter Turk, preučujem, kako 

učenci v 4., 5. in 6. razredu razumejo grafične prikaze v neumetnostnih besedilih. 

Podatke bom zbirala v mesecu maju v 4., 5. in 6. razredu kočevskih osnovnih šol. Učenci 

bodo v dveh šolskih urah (ne istega dne) pokazali svojo zmožnost razumevanja grafičnih 

prikazov v besedilih. Na koncu bodo izpolnili še kratek anketni vprašalnik. 

V raziskavi bo zagotovljena popolna anonimnost, rezultati pa bodo uporabljeni izključno 

v študijske namene. Izdelke učencev bom hranila do datuma zagovora magistrskega 

dela oz. najdlje do decembra 2019, po tem datumu pa jih bom uničila z razrezom. 

Vljudno Vas prosim za dovoljenje, da Vaš otrok sodeluje v raziskavi, ki mi bo pripomogla 

k uspešnemu zaključku študija. 

S podpisom spodnje izjave se strinjate, da Vaš otrok sodeluje v raziskavi,  ter z vsem, 

napisanim zgoraj v zvezi s hrambo in uničenjem testov. 

 

IZJAVA 

 

Spodaj podpisani/-a 

_________________________________________ (ime in priimek 

starša/skrbnika) dovoljujem, da moj otrok 

_________________________________ (ime in priimek otroka) 

sodeluje v raziskavi in se strinjam z vsemi pogoji, zapisanimi zgoraj. 

 

V ________________________ (kraj), __________________________ (datum) 

 

Podpis starša/skrbnika: ________________________  
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Priloga 3: Izhodiščno besedilo in test Mikroplastika 

Preberi besedilo, nato pa reši naloge. 

 

Mikroplastika 

 

To so majhni delci plastike, veliki do 5 mm. Nastanejo, ko veliki delci plastike 

v 1000 letih razpadejo na majhne delce, razgradijo pa se nikoli. Najdemo jih v 

morju, na plaži, v rekah, na cestah, v zraku. Raziskovalci trenutno namenjajo 

največ pozornosti mikroplastiki v morju in preučujejo količino odpadkov, v katerih 

je tudi mikroplastika, na obali, na morskem dnu in na gladini. Na naslednjem 

prikazu z vrsticami je količina odpadkov na obalah in v svetovnih morjih. 

 

 

Novejše raziskave so pokazale, da so morja različno onesnažena. V 

nekaterih oceanih najdemo celo »plastične otoke«, v katerih morski tokovi zbirajo 

plavajoče odpadke. Tudi slovensko morje je precej onesnaženo. Največ 

odpadkov pride k nam iz preostalega dela Jadranskega morja, in sicer takrat, ko 

piha jugo. 

 

Obrni. 

Gladina

Morsko dno

Obalni pas

Odpadki na obali in v morju
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Velik del mikroplastike pride v morje z rekami, ki se izlivajo vanj. Mikroplastika 

pride v reke iz kanalizacije, ker v kanalizacijo spuščamo gospodinjske in 

tovarniške odplake. Med gospodinjske odplake spadajo tudi odplake iz pralnega 

stroja, v katerem peremo perilo iz sintetičnih vlaken (npr. akril, najlon, flis) – ta 

vlakna so najpogostejša oblika mikroplastike. Na obali pa lahko pristanejo tudi na 

črno odložene smeti ter ostanki avtomobilskih gum, ki odpadejo s koles na 

asfaltnih cestah. Iz plastičnih odpadkov na obali nastane mikroplastika in ta nato 

onesnaži morje. Na tortnem prikazu si oglejmo količine odpadkov iz raznih snovi, 

najdenih leta 2013 na slovenski obali. 

 

 

 

Za živali je mikroplastika nevarna, ker jo zamenjajo za hrano in pojedo. Zato 

se jim zamašijo prebavila ali pa se zadušijo. Nevarna je tudi za ljudi, saj so 

nekatere njene sestavine rakotvorne. 

 

K zmanjšanju količine mikroplastike lahko največ pripomoremo tako, da 

uporabljamo steklenice namesto plastenk in vrečke za večkratno uporabo ali 

razgradljive vrečke. Čim manj posegajmo po oblačilih iz sintetičnih materialov in 

ne pozabimo na pravilno odlaganje in ločevanje odpadkov. 

 

Odpadki na slovenski obali 

plastika

steklo

les

ostalo
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1. Čemu je po tvojem mnenju nastalo to besedilo? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2. Kje je največ in kje najmanj odpadkov? Poveži. 

 

Več odpadkov                     je na obali. 

Manj odpadkov                   je na dnu morja.                     

    plava na gladini morja.      

 

Opiši, kako si prišel do tega odgovora. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3. Obkroži DA, če je trditev v skladu z vsebino besedila, in NE, če ni. 

Mikroplastika je nevarna, ker se ne razgradi.    DA    NE 

Morja so različno onesnažena z mikroplastiko.    DA    NE 

Največ odpadkov prinese v naše morje veter.    DA    NE 

Mikroplastika je tudi asfalt.       DA    NE 

Tudi v umazani vodi iz pralnega stroja je lahko mikroplastika. DA    NE 

Če mikroplastiko pojedo ribe, lahko poginejo.    DA    NE 

Človek ne more zboleti zaradi mikroplastike.     DA    NE 

Obrni. 
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4. Katere odpadke najdemo na slovenski obali? Obkroži črko pred pravilnim 

odgovorom. 

a) Stekla je več kot plastike. 

b) Lesa je enako kot stekla. 

c) Največ je lesa, najmanj pa stekla. 

č) Deleži lesa, plastike in stekla so enaki. 

d) Med odpadki je največ plastike.  

 

Opiši, kako si prišel do tega odgovora. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

5. V besedilu je 5 odstavkov. Za vsak odstavek napiši, kaj si izvedel iz njega. 

Za prvi odstavek je rešitev že napisana. 

Iz 1. odstavka sem izvedel, kaj je mikroplastika in kje jo najdemo. 

Iz 2. odstavka sem izvedel, _________________________________________ 

Iz 3. odstavka sem izvedel, _________________________________________ 

Iz 4. odstavka sem izvedel, _________________________________________ 

Iz 5. odstavka sem izvedel, _________________________________________ 

 

6. Ali lahko vsak pripomore k temu, da bi bilo manj mikroplastike? 

DA  NE 

 

Če si obkrožil DA, navedi, kako bi ti pripomogel k temu. 

_______________________________________________________________ 

Če si obkrožil NE, napiši, zakaj ne more vsak. 

______________________________________________________________ 
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Priloga 4: Izhodiščno besedilo in test Družina 

Preberi besedilo, nato pa reši naloge. 

 

Leta 1994 je Organizacija združenih narodov (OZN)  razglasila 15. 

maj za mednarodni dan družine. Za vsakogar je družina nekaj posebnega 

in pomembnega, zato je prav, da praznujemo tudi dan družine. Ta dan si 

lahko vzamemo čas in ga kakovostno preživimo s svojo družino. 

Strokovnjaki pravijo, da je družina skupnost dveh generacij, v kateri sta 

vsaj eden od staršev in vsaj en otrok. 

OZN ločuje med jedrnimi družinami, reorganiziranimi družinami, 

razširjenimi družinami in enostarševskimi družinami. Jedrne družine so 

sestavljene iz obeh staršev, ki sta poročena ali neporočena, in otrok. 

Reorganizirane družine nastanejo, ko biološki starš in otrok v svojo družino 

sprejmeta še enega starša, ki ni biološko povezan z otrokom. Razširjene 

družine so sestavljene iz več jedrnih družin, ki so med seboj sorodstveno 

povezane in živijo skupaj (npr. družina z babico in dedkom). Enostarševske 

družine tvori eden od staršev in otrok. 

V naslednji preglednici so prikazani podatki o parih in družinah v dveh 

občinah.  

  
Občina 
Kočevje 

Občina 
Osilnica 

Poročen par z otroki 1595 24 

Neporočen par z otroki   459 2 

Poročen par brez otrok 1096 27 

Neporočen par brez otrok    94 1 

Mati z otrokom 1010 30 

Oče z otrokom   273 13 

Skupaj  4527 97 
 

V Sloveniji in drugod obstajajo tudi istospolne družine, ki so sestavljene iz 

dveh oseb istega spola in vsaj enega otroka. 
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1. Besedilo, ki si ga prebral, nima naslova. Kateri naslov bi mu dal? 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Obkroži črko pred pravilno trditvijo.  

a) Dan družine se praznuje 15. marca. 

b) Družina je skupnost mame in očeta ter otrok. 

c) V družini mora biti mama ali oče in vsaj en njen ali njegov otrok. 

č) V besedilu je miselni vzorec. 

d) V besedilu je predstavljeno tudi, kako so se družine spreminjale skozi zgodovino.  

 

3. V preglednici so prikazane številke za dve občini. Podčrtaj njuni imeni. 

Ribnica, Loški Potok, Žužemberk, Dolenjske Toplice, Semič, Črnomelj, Kostel, Osilnica, 

Dobrepolje, Kočevje 

 

4. Zakaj so števila v okencih pri Občini Kočevje večja od tistih pri Občini Osilnica? 

_____________________________________________________________________ 

 

5. Ali drži, da je v Občini Osilnica največ enostarševskih družin? Obkroži.     

DA    NE   

Napiši, koliko enostarševskih družin je v Občini Osilnica. ________________ 

 

6. Koliko jedrnih družin je v Občini Kočevje? ___________________  
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7. Tretji odstavek v besedilu govori o vrstah družin in njihovih značilnostih. 

Podatke iz odstavka povzemi v miselnem vzorcu. Miselni vzorec napiši v spodnji 

okvir. 
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Priloga 5: Vprašalnik za učitelje 

Spoštovani, 

sem Teja Pajk, študentka magistrskega študijskega programa Poučevanje na 

razredni stopnji na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. 

V magistrskem delu preučujem zmožnost branja in tvorjenja grafičnih prikazov v 

besedilih v 2. triletju OŠ in kako učitelji obravnavajo tovrstna besedila z grafičnimi 

prikazi. H grafičnim prikazom štejem pojmovno mrežo, miselni vzorec, diagram 

(npr. tortni, Vennov), prikaz (ribja kost, z vrsticami, s stolpci), preglednico in 

časovni trak. 

Prosim, da na vprašanja odgovarjate iskreno in s tem pripomorete k zanesljivosti 

rezultatov. Reševanje vprašalnika Vam bo vzelo nekaj minut. 

Za Vaš čas se Vam iskreno zahvaljujem. 

Spol:  M  Ž 

Koliko let delovne dobe imate? ________ 

V katerem razredu poučujete letos? (Obkrožite.)  4. 5. 6. 

 

1. Ali ste letos (oz. ali še boste) v razredu, v katerem poučujete, 

obravnavali grafične prikaze?  DA NE 

 

Če ste pri 1. vprašanju obkrožili DA: Pri katerih predmetih ste 

obravnavali grafične prikaze? 

a) slovenščina 

b) matematika 

c) družba 

č)  naravoslovje in tehnika 

d) likovna umetnost 

e) glasbena umetnost 

f) šport 

 

Če ste pri 1. vprašanju obkrožili NE: Zakaj ne? 

     

_____________________________________________________________ 
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2. Če ste pri 1. vprašanju obkrožili DA: Katere grafične prikaze ste letos 

obravnavali pri pouku? 

a) prikaz z vrsticami 

b) prikaz s stolpci 

c) tortni prikaz 

č)  preglednica 

d)  časovni trak 

e) ribja kost 

f) miselni vzorec 

g) drugo: 

________________________________________________________ 

 

3. Ali so učenci v Vašem razredu letos brali besedila, ki so vsebovala 

tudi   grafične prikaze?    DA   NE 

 

Če ste obkrožili NE: Na naslednja vprašanja ne odgovarjate. 

 

     Če ste obkrožili DA: Odgovarjate na vprašanja do konca. 

 

4. Čemu ste učencem dali brati taka besedila? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

5. Kateri grafični prikaz/-i je/so bil/-i v besedilu/-ih? (Možnih je več 

odgovorov.) 

a) prikaz z vrsticami 

b) prikaz s stolpci 

c) tortni prikaz 

č)  preglednica 

d)  časovni trak 

e)  ribja kost 

f)   miselni vzorec 

g) drugo: 

________________________________________________________ 
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6. Kako ocenjujete razmerje med grafičnim prikazom in besednim 

delom v besedilu, ki vsebuje grafične prikaze, oz. čému pri 

obravnavi dajete prednost? 

 

a) Grafični prikaz je zelo pomemben, zato mu namenimo več pozornosti 

kot besednemu delu. 

b) Grafični prikaz je manj pomemben, zato mu namenimo manj 

pozornosti kot besednemu delu. 

c) Besedni del in grafični prikaz sta enakovredna, zato ju obravnavam 

enako podrobno. 

č)  _______________________________________________________ 

 

7. Kaj zahtevate od učencev v zvezi z grafičnimi prikazi v besedilih? 

(Možnih je več odgovorov.) 

 

a) Prikaz poimenujejo. 

b) Navedejo vse podatke, kaj so jih izvedeli iz prikaza. 

c) Povedo nekaj podatkov, ki so jih izvedeli iz prikaza. 

č)  To, kar prikaz pove, povežejo z besednim delom. 

d) Sami skušajo izdelati podoben prikaz. 

e) Drugo: 

____________________________________________________ 

 

8. Ali ocenjujete, da imajo učenci težave z razbiranjem podatkov iz 

grafičnega prikaza v besedilu?     DA      NE 

 

Če ste obkrožili DA: Katere težave ste opazili? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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9. Ali ocenjujete, da učenci v besedilu bolje razumejo besedni del ali 

grafični prikaz? 

a) Bolje grafični prikaz. 

b) Bolje besedni del besedila. 

c) Oba dela enako. 

 

10.  Približno koliko besedil z grafičnimi prikazi so učenci brali v tem 

šolskem letu? Zapišite s številko. _______________________ 

 

11.  Kako ocenjujete, da Vaši učenci zdaj samostojno razumejo grafične 

prikaze v besedilih? Obkrožite. 

 

a) zelo dobro 

b) dobro 

c) slabo 

 

12. Kako ocenjujete, da znajo Vaši učenci zdaj samostojno tvoriti 

grafične prikaze? 

 

a) zelo dobro 

b) dobro 

c) slabo 

 

13.  Kateri grafični prikaz po Vašem mnenju Vaši učenci najbolje 

razumejo?  

___________________________ 

Zakaj? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

14. Kateri grafični prikaz po Vašem mnenju Vaši učenci najbolje 

tvorijo? 

___________________________ 

Zakaj? 
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Priloga 6: Vprašalnik za učence 

Vprašalnik za učence 

Obkroži, kar velja zate.  Sem deklica.    Sem deček.    Hodim v    4.   5.   6.   razred. 

 

1. Kako težke so se ti zdele naloge, ki si jih reševal? Obkroži številko.  

(1 – zelo lahke, 3 – srednje, 5 – zelo težke) 

1     2          3       4  5 

 

2. Kateri grafični prikaz si najtežje razumel? 

a) Prikaz z vrsticami.    

b) Tortni prikaz.    

c) Preglednico.    

 

3. Kateri grafični prikaz si najlažje razumel? 

a) Prikaz z vrsticami. 

b) Tortni prikaz. 

c) Preglednico. 

 

4. Ali si že kdaj prej bral besedilo, ki je vsebovalo grafični prikaz 

(preglednico, prikaz z vrsticami, tortni diagram, miselni vzorec …)? 

5. DA NE 

 

Če si obkrožil DA: Kje si bral to besedilo? (Možnih je več odgovorov.) 

V ŠOLI  V ČASOPISU/REVIJI  NA SPLETU 

 

6. Kako pogosto podobna besedila berete pri pouku?  (1 – nikoli, 5 – zelo 

pogosto) 

1   2  3  4  5 

 

Če si obkrožil 2, 3, 4 ali 5: Pri katerem predmetu berete taka besedila? (Možnih 

je več odgovorov.) 

____________________________________________________________ 


