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POVZETEK 

V opredelitvi predmeta slovenščina v učnem načrtu (1998) je poudarjeno, da se cilji pouka 

slovenščine uresničujejo s  štirimi sporazumevalnimi dejavnostmi (poslušanjem, govorjenjem, 

branjem in pisanjem). V magistrskem delu se osredotočamo na razvoj sporazumevalne 

zmoţnosti poslušanja. V učnem načrtu za slovenščino zapisani cilji nakazujejo postopnost in 

procesnost razvijanja zmoţnosti poslušanja – tako razločujočega in razčlenjujočega 

poslušanja kot poslušanja z razumevanjem in kritičnega poslušanja ter doţivljajskega 

poslušanja.  Predstavljen je tudi prenovljen učni načrt za slovenščino (2011) ter spremembe, 

ki jih prinaša na področju razvijanja poslušanja pri učencih na razredni stopnji. V skladu z 

učnim načrtom so po letu 1998 nastali razni učni kompleti, v katerih njihovi avtorji z raznimi 

pristopi uresničujejo v učnem načrtu zapisane cilje – tudi s področja poslušanja. Zato so 

predstavljeni tudi povzetki strokovnih prispevkov o razvijanju poslušanja slovenskih avtorjev 

učnih gradiv za razredno stopnjo. 

 

Empirična raziskava je sestavljena iz treh delov. V prvem delu je predstavljena analiza štirih 

učnih kompletov (oz. učnih enot, ki razvijajo zmoţnost poslušanja z razumevanjem) za pouk 

slovenščine v 3. razredu osnovne šole. Ugotavljali smo usklajenost učnih kompletov z učnim 

načrtom ter pestrost didaktičnih pristopov, metod in dejavnosti, ki jih posamezen učni 

komplet ponuja učencem in učitelju na področju razvijanja zmoţnosti poslušanja z 

razumevanjem. Podatki so bili analizirani z deskriptivno kvantitativno statistično metodo. 

Analiza je pokazala, da trije učni kompleti vodijo k uresničevanju ciljev poslušanja, zapisanih 

v učnem načrtu, eden pa ne; da pri treh učnih kompletih učenci po poslušanju neumetnostnega 

besedila rešujejo različne naloge glede na cilj, vrsto in na taksonomsko stopnjo ter da imata 

dva učna kompleta sistematično tudi didaktično podprto razvijanje zmoţnosti poslušanja v 

obliki posebnih priročnikov oz. posebnega dela znotraj priročnika, en učni komplet vsebuje 

napotke za razvijanje poslušanja znotraj posameznih učnih enot, en učni komplet pa posebnih 

didaktičnih napotkov za razvijanje zmoţnosti poslušanja ne vsebuje. 

 

V drugem delu smo ţeleli preveriti, na podlagi česa se učitelji odločajo za posamezen učni 

komplet, ki ga uporabljajo pri pouku, ter kako ocenjujejo učni komplet, ki ga uporabljajo, 

glede na razvijanje zmoţnosti poslušanja. Zanimal nas je tudi odnos učiteljev razrednega 

pouka do razvijanja poslušanja z razumevanjem pri pouku slovenščine. Neeksperimentalna 

empiričnega  raziskava je bila izvedena v šolskem letu 2009/10. V raziskavi je sodelovalo 211 



 

 

 

učiteljev razrednega pouka, ki so bili izbrani iz različnih regij Slovenije. Izpolnjevali so 

anonimno anketo, ki je bila sestavljena iz vprašanj zaprtega in odprtega tipa ter ocenjevalnih 

lestvic. Analiza podatkov je pokazala, da učitelji izbirajo učne komplete tudi na podlagi 

dejavnikov, ki so povezani z razvojem poslušanja, da pozitivno ocenjujejo priloţene zvočne 

posnetke in jih tudi uporabljajo, prav tako v pouk vnašajo v priročnikih napisana didaktična 

navodila, povezana z razvijanjem zmoţnosti poslušanja z razumevanjem ter v pouk 

vključujejo priporočene dejavnosti pred poslušanjem in po njem. Učitelji se zavedajo 

pomembnosti zmoţnosti poslušanja z razumevanjem pri šolskem delu in v vsakdanjem 

sporazumevanju, a jih le pribliţno tretjina meni, da bi bilo potrebno razvijanju poslušanja z 

razumevanjem pri pouku nameniti več časa.  

 

V tretjem delu smo razvoj zmoţnosti poslušanja z razumevanjem preverili pri tretješolcih. 

Raziskava je bila izvedena v šolskem letu 2009/10. Vključenih je bilo 243 učenk in učencev 

tretjega razreda iz različnih slovenskih regij, ki so pri pouku uporabljali različne učne 

komplete. Učenci so oktobra 2009 in maja 2010 poslušali opis ţivali in po poslušanju reševali 

naloge na delovnem listu. Ugotovili smo, da so tako po prvem preverjanju kot po drugem med 

učenci, ki so uporabljali različne učne komplete, obstajale statistično pomembne razlike v 

doseţkih pri reševanju nalog po poslušanju. Zaznan je bil napredek v razvoju zmoţnosti 

poslušanja z razumevanjem pri vseh štirih skupinah opazovanih učencev, vendar je bil 

napredek med njimi različen. Izkazalo se je tudi, da učenci po poslušanju z razumevanjem ne 

rešujejo bolje tistih tipov nalog, ki so pogosteje zastopane v učnem kompletu, ki ga 

uporabljajo pri pouku.  

KLJUČNE BESEDE: sporazumevalna zmoţnost, poslušanje, razumevanje besedila,  

razvijanje zmoţnosti poslušanja z razumevanjem na razredni stopnji osnovne šole, učni 

komplet 

 

ABSTRACT  

The national curricular guidelines’ description of Slovenian Language Arts emphasizes that 

the goals of Slovenian language classes are achieved by four communication modalities 

(listening, verbal expression, reading and writing). In our master thesis we have focused on 

the development of listening comprehension abilities. The goals specified by the national 

curricular guidelines for Slovenian Language Arts suggest gradual and process oriented 

development of listening skills. These listening skills are the ability to differentiate and 



 

 

 

analyze, listening comprehension and critical listening, and aesthetic (appreciative) listening. 

We have also described the revised national curriculum guidelines for Slovenian Language 

Arts (2011) and the changes it brings to the area of listening skills development for the 

elementary school students.  In accordance with the revised curriculum guidelines after the 

year 1998 new curriculums have been developed. The authors attempt to achieve the goals 

mandated by the national curriculum guidelines including those that relate to listening skills in 

a variety of ways. We have presented scholarly articles relating to development of listening 

skills written by Slovene authors of educational materials. 

  

The empirical research is composed of three parts. In the first part we describe the analysis of 

four different curriculums (or teaching modules, which aim to develop listening 

comprehension) devised for third grade Slovene Language Arts classes. We have examined 

how well the curriculum materials follow the curriculum guidelines and the diversity of 

didactical approaches, methods and activities offered to teachers and students in the area of 

developing listening comprehension. Collected data was analyzed by descriptive quantitative 

statistical method. The analysis has shown that three of the curriculums lead to achievement 

of the curricular goals in the area of listening abilities, and one of the curriculums does not. In 

three curriculums students listen to a non-fiction text and then complete a variety of tasks 

aimed at assessing goals, types and difficulty level. Two curriculums systematically and 

didactically support listening abilities by including teacher’s manuals or a special unit within 

the teacher’s manual designed specifically for development listening abilities, one curriculum 

includes instructions for developing listening abilities within individual learning modules, and 

one curriculum does not include any didactical instructions designed for developing listening 

abilities.  

 

In the second part we examined the criteria teachers relay on when selecting a particular 

curriculum used in their classes. We also examined their evaluation of the curriculum they use 

based on its effectiveness in developing listening abilities.  We were also interested in the 

attitudes of teachers toward development of listening comprehension in Slovenian Language 

Arts classes. Non-experimental empirical research was conducted in the 2009/2010 school 

year. The survey included 211 elementary school teachers selected from different regions of 

Slovenia. They were answering an anonymous questionnaire, which consisted of closed and 

open format question and scales. The data analysis showed, that teachers select curriculum 

partially based on how well it addresses the development of listening skills. Teachers also 



 

 

 

positively evaluated and used sound recordings included in the curriculum materials. They 

also used didactic instructions from the curriculum materials aimed at development of 

listening comprehension and they use recommended activities before and after listening 

segments. Teachers are aware of the importance of listening comprehension in school learning 

and every day communication, but only a third of them is of the opinion that more time 

should be dedicated to development of listening comprehension during Slovene Language 

Arts classes.  

  

In the third part we have examined listening comprehension in third graders. The research was 

conducted in 2009/2010 school year. It included 243 third grade students from different 

regions of Slovenia using different curriculums. In October 2009 and May 2010 the students 

listened to a description of animals followed by an assessment. The research has shown that 

after the first and the second assessment statistically significant differences existed between 

students using different curriculums. A progress in listening comprehension was detected in 

all four groups of examined students, however the progress was different in each group. We 

also found that students do not perform better in the type of questions that are more often 

represented in a curriculum used in their class.  

  

KEY WORDS: communication ability, listening, text comprehension, development of 

listening comprehension in the elementary school, curriculum. 

  



 

 

 

KAZALO 

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

2 KAJ JE POSLUŠANJE .......................................................................................................... 2 

2.1 DEFINICIJE POSLUŠANJA ........................................................................................ 2 

2.2 OPREDELITEV POSLUŠANJA  V RAZNIH TEORIJAH ...................................... 3 

2.2.1 Informacijska teorija ................................................................................................... 3 

2.2.2 Konstruktivistična teorija ........................................................................................... 4 

2.3 RAZČLENITEV SPORAZUMEVALNE ZMOŢNOSTI POSLUŠANJA ................ 5 

2.3.1 Poslušanje kot fiziološki proces .................................................................................. 7 

2.3.2 Poslušanje kot psihološki proces ................................................................................. 8 

2.3.3 Poslušanje kot sociološki/druţbeni proces ............................................................... 10 

2.4 VRSTE  POSLUŠANJA ............................................................................................... 10 

2.4.1 Razločujoče poslušanje .............................................................................................. 11 

2.4.2 Priloţnostno poslušanje ............................................................................................. 12 

2.4.3 Doţivljajsko poslušanje ............................................................................................. 13 

2.4.4 Poslušanje z razumevanjem ...................................................................................... 14 

2.4.5 Terapevtsko poslušanje ............................................................................................. 17 

2.4.6 Poslušanje z vrednotenjem ........................................................................................ 17 

2.5. DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA POSLUŠANJE ................................................... 17 

2.5.1 Fiziološki dejavniki .................................................................................................... 18 

2.5.2 Motivacija za poslušanje ........................................................................................... 19 

2.5.3 Pozornost in orientacija ............................................................................................. 19 

2.5.4 Spomin ........................................................................................................................ 20 

2.5.5 Jezikovno znanje in izkušnje ..................................................................................... 20 

2.5.6 Poslušalčeva vloga in namen ..................................................................................... 21 

2.5.7 Stališča in predsodki .................................................................................................. 22 



 

 

 

2.5.8 Čustva .......................................................................................................................... 22 

2.5.9 Nesporazumi ............................................................................................................... 23 

2.6 POVEZANOST POSLUŠANJA Z DRUGIMI SPORAZUMEVALNIMI 

ZMOŢNOSTMI .................................................................................................................. 23 

2.6.1 Branje .......................................................................................................................... 23 

2.6.2 Govorjenje .................................................................................................................. 26 

2.6.3 Pisanje ......................................................................................................................... 28 

2.7. RAZVIJANJE SPORAZUMEVALNE ZMOŢNOSTI POSLUŠANJA V 

OSNOVNI ŠOLI ................................................................................................................. 28 

2.8 RAZVIJANJE ZMOŢNOSTI POSLUŠANJA NA RAZREDNI STOPNJI  

OSNOVNE ŠOLE ............................................................................................................... 34 

2.8.1 Razvijanje zmoţnosti poslušanja v učnem načrtu za slovenščino na razredni 

stopnji osnovne šole (1998) ................................................................................................. 37 

2.8.2 Razvijanje zmoţnosti poslušanja v posodobljenem učnem načrtu za slovenščino 

na razredni stopnji osnovne šole (2011) ............................................................................ 40 

2.8.3 Priporočila za razvijanje zmoţnosti poslušanja v priročnikih za učitelje k učnim 

gradivom za slovenščino na razredni stopnji osnovne šole ............................................. 44 

2.8.3.1 Razvijanje zmoţnosti razločujočega in razčlenjujočega  poslušanja .................... 48 

2.8.3.2 Razvijanje zmoţnosti poslušanja z razumevanjem (in vrednotenjem) .................. 51 

2.8.3.3 Vrednotenje  zmoţnosti poslušanja ....................................................................... 57 

3 ANALIZA UČNIH GRADIV ............................................................................................... 59 

3.1 CILJ RAZISKAVE ....................................................................................................... 59 

3.2 HIPOTEZE .................................................................................................................... 59 

3.3 METODE DELA ........................................................................................................... 59 

3.3.1 Merski instrument...................................................................................................... 59 

3.3.2 Postopek zbiranja podatkov ...................................................................................... 60 

3.3.3 Spremenljivke ............................................................................................................. 60 

3.3.4 Statistična analiza ...................................................................................................... 60 



 

 

 

3.4 OPIS VZORCA ............................................................................................................. 61 

3.5 POSLUŠANJE V UČNIH KOMPLETIH .................................................................. 61 

3.5.1 Učne enote poslušanja ................................................................................................ 61 

3.5.2 Vrste besedil ............................................................................................................... 63 

3.5.3 Dejavnosti pred poslušanjem .................................................................................... 64 

3.5.4 Dejavnosti med poslušanjem ..................................................................................... 66 

3.5.5 Dejavnosti po poslušanju ........................................................................................... 68 

3.5.6 Vrste nalog, ki jih učenci pisno rešujejo po poslušanju besedila ........................... 70 

3.5.7 Raznovrstnost nalog po poslušanju besedila ........................................................... 71 

3.5.8 Taksonomske ravni nalog po poslušanju besedila .................................................. 73 

3.5.9 Vrste besedil za poslušanje ........................................................................................ 75 

3.6 PREVERJANJE HIPOTEZ ........................................................................................ 77 

4 ANALIZA ANKETE ZA UČITELJE .................................................................................. 78 

4.1 CILJ RAZISKAVE ....................................................................................................... 78 

4.2 HIPOTEZE .................................................................................................................... 78 

4.3 METODE DELA ........................................................................................................... 79 

4.3.1 Merski instrument...................................................................................................... 79 

4.3.2 Postopek zbiranja podatkov ...................................................................................... 80 

4.3.3 Spremenljivke ............................................................................................................. 80 

4.3.4 Statistična analiza ...................................................................................................... 81 

4.4 OPIS VZORCA ............................................................................................................. 81 

4.5 UČNI KOMPLETI ....................................................................................................... 85 

4.5.1 Odločitev za učni komplet ......................................................................................... 85 

4.5.2 Ocene učnih kompletov ............................................................................................. 96 

4.6 RAZVIJANJE ZMOŢNOSTI POSLUŠANJA PRI POUKU ................................. 108 

4.6.1 Dejavnosti poslušanja .............................................................................................. 108 



 

 

 

4.6.2 Posnetki za razvijanje poslušanja ........................................................................... 113 

4.6.3 Uporaba didaktičnih navodil .................................................................................. 119 

4.6.4 Dejavnosti pred poslušanjem .................................................................................. 120 

4.6.5 Dejavnosti po poslušanju ......................................................................................... 123 

4.6.6 Védenje in mnenje o poslušanju ............................................................................. 128 

4.7 PREVERJANJE HIPOTEZ ...................................................................................... 135 

5 ANALIZA DELA Z UČENCI ............................................................................................ 168 

5.1 CILJ RAZISKAVE ..................................................................................................... 168 

5.2 HIPOTEZE .................................................................................................................. 168 

5.3 METODE DELA ......................................................................................................... 168 

5.3.1 Merski instrument.................................................................................................... 168 

5.3.2 Postopek zbiranja podatkov .................................................................................... 169 

5.3.3 Spremenljivke ........................................................................................................... 169 

5.3.4 Statistična analiza .................................................................................................... 170 

5.4 OPIS VZORCA ........................................................................................................... 170 

5.5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA ..................................................................... 172 

5.5.1 Analiza končnih rezultatov posameznih preverjanj ............................................. 172 

5.5.2 Primerjava rezultatov po posameznih nalogah ..................................................... 175 

5.5.3 Razlike med prvim in drugim preverjanjem ......................................................... 197 

5.5.4 Analiza reševanja posameznih tipov nalog ............................................................ 202 

5.5.4.1 Korelacije med deleţi posameznih tipov nalog in njihovim reševanjem ............ 202 

5.5.4.2 Analiza reševanja različnih tipov nalog po posameznih učnih kompletih .......... 203 

5.6 POTRDITVE HIPOTEZ ............................................................................................ 205 

6 ZAKLJUČEK ...................................................................................................................... 207 

7 VIRI IN LITERATURA ..................................................................................................... 210 

7.1 UČNA GRADIVA ....................................................................................................... 210 

7.2 PRIROČNIKI .............................................................................................................. 210 



 

 

 

7.3 LITERATURA ............................................................................................................ 213 

8 PRILOGE ........................................................................................................................... 219 

 

 

 



 

1 

 

 

1 UVOD 

 

Poslušanje je prva človekova sporazumevalna dejavnost, šele kasneje se nauči govoriti, brati 

in pisati. Raziskave kaţejo, da je od razvoja sporazumevalne zmoţnosti poslušanja  odvisen 

tudi razvoj drugih jezikovnih sporazumevalnih zmoţnosti.  

 

Poslušanje zajema večji deleţ v posameznikovi komunikaciji s svetom in s samim seboj. Na 

to je opozoril ţe Paul Ranklin (L. Plut Pregelj, 1990: 10), ki je v svoji raziskavi ugotovil, da je 

opazovana skupina preţivela 68 % svojega budnega časa v eni izmed sporazumevalnih 

dejavnosti, od tega kar 45 % časa pri poslušanju.
1
 Razmerje med sporazumevalnimi 

dejavnostmi je leta 1980 raziskoval tudi Barker s sodelavci na vzorcu univerzitetnih študentov 

in ugotovil, da je poslušanju pripadlo 53 % vsega časa.
2
 Od tega je 21 % poslušalskega časa 

pripadlo mnoţičnim občilom, 32 % pa različnim vrstam osebne komunikacije. L. Plut Pregelj 

navaja tudi podatek, da osnovno- in srednješolci preţivijo okoli 60 % vsega časa v šoli ob 

neki dejavnosti, ki zahteva poslušanje. (L. Plut Pregelj, 1990: 14). Strokovnjaki za 

sporazumevanje pa predvidevajo, da se je deleţ poslušanja v sodobnem svetu še povečal 

zaradi razvoja mnoţičnih občil in elektronske industrije. Thomas in Dyer (I. Thomas, B. 

Dyer, 2007) v članku navajata podatek, da je 7080 % ţivljenja posameznika namenjenega 

sporazumevanju in 45 % tega časa je namenjeno poslušanju. Nichols je s testi ugotavljal 

učinkovitost poslušanja pri študentih in ugotovil, da so 50 % slišane vsebine pozabili takoj, 25 

% pa po dveh mesecih. Napačno je razumljenih 60 % vseh govornih sporočil in le 1 % vseh 

pisnih. Navkljub vsem tem navedenim dejstvom pa se je razvoju, učenju in poučevanju 

sporazumevalne zmoţnosti poslušanja v preteklosti posvečalo relativno malo pozornosti v 

primerjavi z ostalimi sporazumevalnimi zmoţnostmi (pisanja, branja, govorjenja). (L. Plut 

Pregelj, 1990: 16)  

 

Raziskave na področju fiziologije, psihologije in komunikacije v zadnjih desetletjih na 

področju slušnega zaznavanja in poslušanja so prinesle spremembe tudi v pedagoškem 

                                                           
1
 Paul Rankin je eden prvih raziskovalcev poslušanja v ZDA. Zgoraj omenjena raziskava je iz leta 1926; ugotovil 

je tudi, da so posamezniki preţiveli 30 % časa pri govorjenju, 16 % pri branju in 9 % pri pisanju.  

2
 Branju je pripadlo 17 % časa, govorjenju 16 % in pisanju 14 % časa.  
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pogledu na učenje in poučevanje poslušanja. Poslušanje je postalo enakovredna 

sporazumevalna dejavnost glede na pisanje, branje in govorjenje in ima v procesu učenja 

jezika enakovredno mesto. Obstoječi učni načrt za slovenski jezik upošteva sodobna dognanja 

na področju razvijanja sporazumevalne zmoţnosti poslušanja. V opredelitvi predmeta 

slovenščina v učnem načrtu je poudarjeno, da se cilji pouka slovenščine uresničujejo s štirimi 

sporazumevalnimi dejavnostmi (poslušanjem, govorjenjem, branjem in pisanjem). Zapisani 

cilji nakazujejo postopnost in procesnost razvijanja zmoţnosti poslušanja  tako 

razločujočega poslušanja kot poslušanja z razumevanjem in kritičnega poslušanja ter 

doţivljajskega poslušanja, kar je bilo pred dobrimi desetimi leti novost v slovenski pedagoški 

praksi. V skladu z učnim načrtom so nato nastali razni učni kompleti, v katerih avtorji z 

raznimi pristopi uresničujejo v učnem načrtu zapisane cilje – tudi s področja poslušanja.  

 

V teoretičnem uvodu bodo predstavljene različne opredelitve poslušanja in razčlenitev 

sporazumevalne zmoţnosti poslušanja ter dejavniki, ki vplivajo na poslušanje. Predstavljena 

bo povezava sporazumevalne zmoţnosti poslušanja z ostalimi sporazumevalnimi zmoţnostmi 

ter razvijanje sporazumevalne zmoţnosti poslušanja v osnovni šoli. V empiričnem delu pa bo 

razvoj poslušanja z razumevanjem osvetljen s treh vidikov. Analiza obstoječih učnih 

kompletov bo pokazala usklajenost le-teh z učnim načrtom na področju poslušanja ter pestrost 

didaktičnih metod, ki jih avtorji uporabljajo z namenom razvijanja zmoţnosti poslušanja. 

Anketa med razrednimi učitelji bo pokazala, kateri pomen sami pripisujejo razvijanju 

zmoţnosti poslušanja ter kako (ob pomoči učnih kompletov) umeščajo poslušanje v vzgojno-

izobraţevalni proces. Rezultati praktičnega dela s tretješolci  bodo pokazali napredek na 

področju zmoţnosti poslušanja z razumevanjem v 3. razredu ter morebitne razlike pri učencih, 

ki uporabljajo različne učne komplete za pouk slovenščine.  

 

2 KAJ JE POSLUŠANJE 

2.1 DEFINICIJE POSLUŠANJA 

Med strokovnjaki, ki preučujejo sporazumevanje in značilnosti sporazumevalne zmoţnosti, ni 

enotno sprejete definicije poslušanja (L. A. Janusik, 2010), vendar različne definicije 

vsebujejo nekatere iste elemente. Analiza petdesetih različnih definicij o poslušanju, nastalih 

od leta 1948 do 2004, je pokazala, da je bilo vanje najpogosteje vključenih naslednjih 5 prvin: 

zaznavanje, pozornost, razlaga, zapomnitev in odgovor oz. reakcija. Definicija iz leta 1995 
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(nastala pri ILA – International Listening Assotiation) pravi, da je poslušanje proces 

sprejemanja (besednih in/ali nebesednih) sporočil, izoblikovanje pomena le-teh ter odziv 

na sprejeta sporočila.  Definicija podpira z raziskavami utemeljena spoznanja (A. D. 

Wolvin, 2010), da je poslušanje zapleten fiziološki, psihološki, socialni in sporazumevalni 

proces ter da celovit pogled na sporazumevalno zmoţnost poslušanja zahteva upoštevanje 

vseh dejavnikov, ki to zmoţnost določajo. 

 

2.2 OPREDELITEV POSLUŠANJA  V RAZNIH TEORIJAH 

Poslušanje je, poleg govorjenja, branja in pisanja, ena izmed sporazumevalnih dejavnosti, ki 

potekajo v človekovem ţivljenju. Je pomembna sporazumevalna in pogosta sporazumevalna 

dejavnosti človeka v vsakdanjem ţivljenju. Od različnih opredelitev poslušanja danes 

prevladujeta informacijski in konstruktivistični pogled na poslušanje. 3  

 

2.2.1 Informacijska teorija 

V okviru informacijske teorije4 se je oblikoval dokaj ozek pogled na to, kaj dela prejemnik 

besedila (poslušalec): poslušanje je sprejemanje informacij, ki so posredovane po slušnemu 

kanalu. Človek te informacije zaznava s svojim slušnim aparatom in jih dekodira. 

Razumevanje se prične z analizo sprejetega sporočila na glasove, besede, besedne zveze, 

povedi, besedila. Proces poslušanja je uspešen oz. učinkovit takrat, kadar je sprejeta 

informacija čim bolj podobna ali enaka oddani. Zato je temeljna naloga odstraniti ovire na 

vseh ravneh – v sporočilu, prenosniku in sprejemniku. Poslušalčev obseg besednega zaklada 

in poznavanje slovničnih pravil omogočata uspešno procesiranje informacij. Richards (J. C. 

Richards, 2008) ugotavlja, da je običajni pristop k učenju in poučevanju sporazumevalne 

zmoţnosti poslušanja ti. proces ″od spodaj navzgor″; pogoste so naloge kot npr. narek, 

uporaba izbirnih/izločevalnih nalog po poslušanju ter naloge, ki od poslušalca zahtevajo 

natančne odgovore glede na slišano besedilo. 

                                                           
3
 Natančneje obe teoriji osvetli J. Vogel (2002) v svoji doktorski disertaciji. Znotraj informacijskega pogleda je 

prikazan De Saussurov prikaz sporazumevanja, ki je opredelil sporazumevanje kot kroţno pot besede, za kar sta 

potrebna najmanj dva posameznika. Po Shannonu in Weaverju je vloga prejemnika dekodirati in rekonstruirati 

govorčevo sporočilo, kot ga je le-ta enkodiral v signal. Predstavi tudi Toporišičevo opredelitev sporazumevanja, 

v kateri opredeljuje sporočanje kot tvorjenje in sprejemanje sporočil za prenos obvestil; daje pa ţe tudi poudarek 

dejavnosti udeleţenca v procesu sporazumevanja, torej je pomemben sam proces. 

4
 Ali teorija ″od spodaj navzgor″, ki poudarja bogastvo informacij, ki vstopijo v čutilo in moţnost, da lahko 

zaznavanje nastaja iz uporabe vseh razpoloţljivih informacij. Od jezika do pomena. 
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2.2.2 Konstruktivistična teorija 

Konstruktivistični pogled5 na poslušanje pa daje vlogo poslušalca na drugačno raven, saj 

njegove vloge ne vidi le v tem, da zazna in dekodira govorčevo besedilo, ampak to besedilo 

posluša v skladu s svojimi predznanji, čustvi, ţeljami … ter ga na podlagi tega razume in se 

nanj odziva. Na razumevanje govorjenega besedila pa pomembno vplivajo tudi sporočila, ki 

jih zaznamo z drugimi čutili (npr. nebesedna sporočila).6 Konstruktivistični pogled torej 

pripisuje poslušanju še sledeče bistvene lastnosti: poslušanje je miselna  in ustvarjalna 

dejavnost, je namenski in dinamični proces. Richards (2008) je prepričan, da sta za optimalno 

razumevanje besedila prisotna oba procesa zaznavanja: ″od spodaj navzgor″ in ″od zgoraj 

navzdol″.  

 

Spremenilo se je tudi pojmovanje sporazumevalnega uspeha. Uspeh govorno-poslušalskega 

sporazumevanja se določa po tem, ali je doseţen sporazumevalni namen. V procesu sta 

aktivna oba in tako poslušalec kot govorec vstopata v proces vsak s svojimi nameni (ki pa so 

si lahko podobni ali različni). Zato je smiselno, da govorimo o sporazumevalnem uspehu s 

stališča posameznega udeleţenca.  

 

J. Vogel (2002) opozarja, da je konstruktivistična opredelitev poslušanja uvedla jasno 

razlikovanje med procesi, ki so se doslej pogosto enačili: razlikovati se je začelo med 

zaznavanjem in dekodiranjem, med dekodiranjem in razumevanjem, med razumevanjem 

                                                           
5
 Ali teorija zaznavanja ″od zgoraj navzdol″, ki poudarja dejavnike v konstrukciji realnosti, ki presegajo 

informacije, prejete s čutili. Zaznavanje so pojmuje kot aktiven proces, pri katerem posameznikovo preteklo 

znanje, pričakovanja, stereotipi ipd. dopolnjujejo sliko realnosti. Od pomena do jezika. 

6
 J. Vogel (2002) predstavi različna konstruktivistična pojmovanja sporazumevanja. Po teoriji relevance (D. 

Sperber, D. Wilson) je vsako sporazumevanje v svojem bistvu sodelovalni proces, ki obsega tako dejanje 

govorca kot poslušalca. V 70. letih 20. stol. je več avtorjev opisovalo sporazumevalni proces kot proces, v 

katerem dejavno sodelujeta govorec in poslušalec. Mares tako pravi, da sta avtorja sporočila tako prejemnik kot 

tvorec, saj poslušalec dekodirane sprejete signale spreminja v svoje verbalne simbole ter na njihovi podlagi 

oblikuje sprejeto sporočilo, ki pa se lahko z oddanim sklada ali pa ne. T. i. ekonomski model pa temelji na 

spoznanju, da nejasnosti v sporazumevanju ne izhajajo iz predstavljene vsebine, temveč iz sporazumevalnih 

predpostavk in sklepov. L. Plut Pregelj (1990) navaja, da na sporazumevanje vplivajo besedilo, govorec, 

okoliščine ter poslušalec. M. Bešter Turk in M. Kriţaj Ortar (1994) pa sporazumevanje opredeljujeta kot 

izmenjavo besedil med ljudmi, ki obsega tako dejavnosti govorca (sporočanje/tvorjenje/enkodiranje) kot 

dejavnosti prejemnika (sprejemanje/razumevanje/dekodiranje) in ki poteka v določenih okoliščinah (sotvarje).  
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dobesednega in sporočenega pomena (interpretiranjem) ter med razumevanjem in 

vrednotenjem; pomemben vlogo ima poslušalčev odziv. Konstruktivistična opredelitev s tem 

nakazuje na pomen neposrednega in sistematičnega razvijanja zmoţnosti poslušanja tudi pri 

pouku. 

 

2.3 RAZČLENITEV SPORAZUMEVALNE ZMOŢNOSTI POSLUŠANJA  

»O zmoţnosti poslušanja ne moremo govoriti kot o eni dejavnosti, ampak jo sestavljajo 

številne dejavnosti, ki so različne glede na situacijo, v kateri poslušalec posluša. Zmoţnost 

poslušanja predstavlja kompleksno celoto, vendar si raziskovalci niso povsem edini, katere 

dejavnosti so specifične le za poslušanje. Številne dejavnosti, ki so pomembne za poslušanje, 

so enako pomembne tudi za branje, razumevanje pisanega jezika.« (Duker, 1966: 26; po L. 

Plut Pregelj, 1984: 9) Rankin je navedel štiri sklope človekovih zmoţnosti, ki predstavljajo 

zmoţnost poslušanja. To so: 

 zmoţnost natančno analizirati in izbirati vsebine (osvajati dejstva, izbirati pomembna    

dejstva, sproti iskati odgovore na postavljena vprašanja, ugotavljati bistvene poteze 

predstavljene vsebine); 

 zmoţnost povezovati in organizirati vsebine (ugotoviti govorčev pristop k problemu, 

povezati povedano s predhodno izkušnjo, napraviti povzetek vsebine); 

 zmoţnost ovrednotiti vsebine (oceniti vrednost predstavljen vsebine, primerjati to, kar 

pove govorec, s podatki iz drugih virov, tehtati utemeljenost podatkov in jih kritično 

vrednotiti) in 

 zmoţnost zapomniti si posredovane vsebine in jih obnoviti. (Plut Pregelj, 1984) 

 

Wolvin in Coakley (1994) definirata poslušanje strukturalno. Poslušanje definirata kot proces 

slišanja, usmerjanja pozornosti in pripisovanja pomena slišani informaciji. Poslušanje 

predstavljata kot komunikacijski proces, pri katerem poteka dekodiranje slišne informacije 

vidno in slišno. Človek sliši več informacij, kot jih more osvojiti (biti nanje pozoren in jim 

pripisati pomen). Wolvin in Coakley poudarjata, da je poslušanje močno individualen proces. 

V model poslušanja vključujeta tudi povratno informacijo, ki ni vedno nujno sestavni del 

poslušanja (npr. pri poslušanju radijske oddaje). Osnova za povratno informacijo pa so 

sprejete informacije, ki jih poslušalec predela in obogati s svojimi izkušnjami, znanjem ipd. 

ter jih posreduje govorcu, ki se pojavi v vlogi poslušalca. S tem pa poslušalec  govorec 

začenja nov poslušalski proces. Wolvin-Coakleyeva definicija sporazumevalne zmoţnosti 
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poslušanja  poudarja poslušanje kot miselno in ustvarjalno dejavnost (ni mogoče poslušati, 

ne da bi bil poslušalec miselno dejaven v procesu prepoznavanje slišnih informacij in 

določanje pomena le-tem; sprejeto sporočilo pa je plod dejavnega součinkovanja preteklih 

izkušenj, znanja, čustev itd. poslušalca v nekem govorno-poslušalskem odnosu, zato je lahko 

isto govorno sporočilo za vsakega poslušalca drugačno); poslušanje kot namensko 

dejavnost (običajno poslušamo z nekim namenom: da bi sporočilo razumeli, se neke vsebine 

naučili, jo spoznali itd.7) ter poslušanje kot dinamičen proces, ki vključuje ločene, vendar 

močno soodvisne miselne procese. Procesi se sicer pojavljajo zaporedno, vendar tako hitro, da 

jih zaznavamo kot en sam proces – poslušanje. (L. Plut Pregelj, 1990) Wolvin-Coakleyeva 

definicija poslušanja obsega vse bistvene sestavine poslušanja in jih poveţe v smiselno 

strukturo; njuna definicija je široka ter vključuje razumevanje tako verbalnega kot 

neverbalnega jezika. 

 

Seznam zmoţnosti dobrega poslušalca je zelo podoben ali celo identičen s zmoţnostmi, ki so 

zahtevane od dobrega bralca. Nekateri so zgoraj navedenemu Rankinovem seznamu dodali še 

druge zmoţnosti, ki se zdi, da so bolj specifične za slušno sprejemanje informacij. Tako je 

npr. Weaver navedel 41 precej pomembnih dejavnosti, ki naj jih ima dober poslušalec. Večina 

se jih sklada z Ranklinovimi,  nekatere pa je dodal, npr.: poslušati teţavne vsebine, poslušati v 

slabih razmerah, upirati se vplivu čustveno nabitih besed in dejstev, pisati zapiske ob 

poslušanju, vzdrţevati koncentracijo, razumeti, kako besede ustvarjajo razpoloţenje, razumeti 

konotativne in denotativne pomene izgovorjenih besed, ustvarjati si predstavo o vsebini s 

pomočjo domišljije, analizirati lastne probleme pri poslušanju, zavedati se sredstev, ki jih 

govorec uporablja pri prepričevanju itd. (L. Plut Pregelj, 1984) 

 

Tako Wolvin-Coakleyeva definicija kot definicija ILA razčlenjujeta proces poslušanja na 

telesni (fiziološki), psihološki, socialni/druţbeni in komunikacijski vidik.  

 

                                                           
7
 Wolvin in Coakley menita, da ni mogoče poslušati na tak način, da bi hkrati zadostili več namenom. Ne 

moremo poslušati neko sporočilo, da bi ga hkrati razumeli in vrednotili. Vrednotenje je proces, ki mora slediti 

razumevanju sporočila. Če bi sporočilo hkrati vrednotili, sprejeto sporočilo ne bi bilo objektivno, saj vrednotenje 

vpliva na izbiro, zapomnitev in miselno predelavo sprejetih informacij. Da bi bil poslušalec uspešen, se mora 

takoj na začetku odločiti, čemu bo poslušal, in svojemu namenu ustrezno ravnati. 
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2.3.1 Poslušanje kot fiziološki proces 

Ko posameznik vstopa v sporazumevalni proces kot poslušalec, sprejema besedna/govorna 

(verbalna) in nebesedna (neverbalna) sporočila preko čutila za sluh. Uho, organ za sluh in 

ravnoteţje, je sestavljen iz treh delov. Vsi trije deli imajo pomembno vlogo pri zaznavanju 

zvočnih signalov. Zunanje uho sestavljata uhelj in sluhovod, ki se končuje z bobničem. 

Naloga uhlja pri poslušanje je, da varuje sluhovod ter usmerja vanj zvočne signale. Le-ti 

potujejo po sluhovodu ter zanihajo bobnič. Srednje uho sestavljajo tri slušne koščice: 

kladivce, nakovalce in stremence. Njihova naloga je, da prenašajo tresljaje iz bobniča na 

membrano, ki zapira notranje uho. Koščice moč nihanja okrepijo, frekvenca pa ostane 

nespremenjena. Notranje uho sestavlja polţevi lupini podobna hrustančasta cev (imenovana 

polţ), ki je napolnjena s tekočino. Ta del ušesa je za slišanje najpomembnejši. Koščica 

stremence preko membrane prenese vibracije na tekočino v polţu. V delu polţa, ki je najbliţe 

moţganom, so celice, ki segajo v moţgane. Te celice prevajajo mehanično gibanje tekočine v 

ţivčne draţljaje, ki nato potujejo po slušnem ţivcu do moţganov in jih moţgani zaznavajo kot 

zvok.  

 

Teţave, povezane s poslušanjem, so lahko posledica poškodb ušesa, ki ovirajo ali celo 

popolnoma onemogočajo zaznavo zvoka. Posledice današnjega prekomernega izpostavljanja 

t. i. zvočnemu onesnaţevanju so lahko zaskrbljujoče. 

 

Poleg slušnih informacij pa poslušalec sočasno sprejema tudi vizualna sporočila (npr. geste in 

obrazno mimiko govorca ipd.), ki preko čutila za vid in ţivčevja potujejo v moţgane. Od 

čutilnih organov t. i. čutilni nevroni sprejemajo informacije in jih prenašajo v centralni ţivčni 

sistem – v moţgane in hrbtenjačo. Slušne informacije prihajajo do čutil v obliki zvočnih 

valov. Naloga čutilnih organov je, da draţljaj iz okolja spremenijo v obliko, ki jo moţgani 

lahko razumejo. Moţgane tvorijo bilijoni ţivčnih celic, ki se med seboj sporazumevajo preko 

električnih impulzov. Pri prepoznavanju sporočil sodelujeta tako moţganski center za sluh v 

senčnem reţnju in moţganski center za vid v zatilnem reţnju moţganske skorje; čelni reţenj 

med drugim nadzira mišljenje, govor (kot reakcijo na sprejete informacije), temenski reţenj 

moţganske skorje sodeluje v občutenju in nadzorovanju telesnih delov; med drugim tudi 

zdruţuje informacije iz različnih senzoričnih predelov, da omogoča večmodalno usklajevanje 

(npr. zdruţitev videza in zvoka objekta). Poškodbe določenih predelov senčnega reţnja 

povzročajo specifične primanjkljaje v jeziku. Za razumevanje procesov poslušanja je 

pomembno Wernickovo odkritje leta 1874. V moţganih je lokaliziral mesto, ki kontrolira 



 

8 

 

slušno razumevanje jezika. Bolniki s poškodbami Wernickovega centra sicer slišijo in tudi 

lahko interpretirajo različne šume, niso pa sposobni razumeti niti zelo enostavnega stavka.  

Nielson je ugotovil, da je bralni center le redko sposoben interpretirati pomen pisanega jezika, 

ne da bi ga povezal z razumevanjem govorjenega, to je z Wernickovim centrom. Za jezikovni 

razvoj sta torej slišanje in poslušanje temeljna elementa, od katerih so odvisne tudi druge 

jezikovne zmoţnosti. Brown je raziskoval poslušanje predvsem pri osebah z raznimi 

poškodbami sluha in ugotovil, da poškodbe v moţganih, ki povzročajo motnje govora, branja 

in pisanja, ne prizadenejo poslušanja. (L. Plut Pregelj, 1984) 

 

2.3.2 Poslušanje kot psihološki proces 

Ko posameznik sprejme sporočilo preko slušnega (besedno sporočilo) in vidnega (nebesedno 

sporočilo) kanala, le to vstopi v t. i. senzorni spomin (senzorni register). Mnogo kognitivnih 

psihologov je raziskovalo lastnosti senzornega, kratkotrajnega in dolgotrajnega spomina. 

Atkinson in Shriffin (1968) sta razvila dvoprocesni model spomina, pri katerem prikazujeta, 

kako informacije prehajajo iz senzornega v kratkotrajni in dolgotrajni spomin, pri tem pa sta 

upoštevala številne procese, ki vplivajo na prenos informacij (pozornost, kodiranje, 

ponavljanje). Čutilni organi imajo omejeno zmoţnost hrambe informacij. Avditorni sistem 

vsebuje odmevni (ehoični) spomin za slušne draţljaje, vidni sistem pa ikonski spomin za 

vidne draţljaje (oblika, barva, velikost …).  Informacije, ki jih pozornost izbere iz senzornega 

spomina, lahko napredujejo v t. i. kratkotrajni spomin; informacije, na katere nismo pozorni, 

se izgubijo. Kratkotrajni spomin omogoča dovolj dolgo zadrţanje informacij, da jih lahko 

uporabimo. Peterson in Peterson (1959) sta ugotovila, da je časovna omejenost kratkotrajnega 

spomina pribliţno 15 do 30 sekund, Miller (1956) pa je ugotovil, da je zmogljivost 

kratkoročnega spomina 7 kosov (+/ 2 kosa) informacij. Conrad (1964) je dokazal, da 

kratkoročni spomin večino informacij vkodira akustično (kot zvoke), lahko pa ohrani tudi 

vidnoprostorske slike. S ponavljanjem prehajajo informacije v t. i. dolgoročni spomin, ki 

trajno ohranja informacije in spretnosti od nekaj minut do vse ţivljenje. Ima skoraj neomejene 

zmogljivosti. Dolgotrajne informacije so vkodirane preteţno po pomenu (semantični spomin), 

zadrţijo pa tudi proceduralne spretnosti in predstave. 
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Pozornost,8 ki jo posameznik namenja sporočilu, pa ni odvisna le od kapacitete delovnega 

spomina, temveč še od drugih dejavnikov: od druţbenega okolja, izkušenj, tudi od trenutnega 

psihičnega in fizičnega stanja poslušalca, ki oblikujejo njegova pričakovanja v zvezi s 

sprejetim sporočilom. Raziskave tudi dokazujejo, da bolj kot so glasovni draţljaji v okolju  

glasni, neobičajni in posamezniku koristni, večja je verjetnost, da jih bo poslušalec zaznal. (A. 

D. Wolvin, 2010) 

 

Sprejetemu sporočilu (tako verbalnemu kot tudi neverbalnemu) poslušalec daje pomen, ga 

razlaga. Za razumevanje govorjenega besedila je potrebno, da poslušalec besede oz. zvočni 

draţljaj dekodira, besede poveţe z ustreznim pomenom ter jih poveţe z informacijami v t.i. 

mentalnem slovarju. Različne teorije govorijo o tem, na kakšen način posameznik prepoznava 

slišane besede. T. i. linerni modeli fonemov temeljijo na prepričanju, da besede 

prepoznavamo na podlagi neposrednega spreminjanja zaporednih glasov v besede. Med njimi 

ločimo modele iskanja in modele neposrednega dostopa (J. Vogel, 2002).9 

 

Dekodiranje izgovorjenih/slišanih besed poteka drugače kot dekodiranje zapisanih oz. videnih 

besed. Poslušalec mora v slušnem valovanju prepoznati tiste dele valovanja, ki pripadajo 

posamezni besedi, šele nato lahko določa  njen pomen. Govor zaznavamo v sklopih, v t. i. 

tonskih enotah ali enotah med premoroma. Te tonske enote so najmanjše enote govora, ki ga 

zaznavamo kot ločene enote, niso pa enote zaznavanja posamezne besede.10  

 

                                                           
8
 Pozornost je usmerjanje in koncentracija duševnega napora, ki ima navadno za posledico zavestno zavedanje 

določenih vidikov zunanjih čutilnih draţljajev ali miselnih izkušenj. Ogromno količino čutilnih informacij je 

potrebno ″razrezati″ na obvladljive dele. Čutili, ki so ju psihologi, ki so preučevali pozornost, največ preučevali, 

sta vid in sluh. (G. Hill, 2001) 

9
 Med modeli iskanja dr. Vogel opisuje t. i. veriţni sistem, po katerem besede prepoznavamo glede na njihove 

glasovne začetke; dekodiranje je avtonomen proces, pri katerem prepoznavanje besed določa le njihova glasovna 

sestavljenost. Modeli neposrednega dostopa pa govorijo o interaktivnem razmerju med dekodiranjem govora in 

besednim dostopom; da ima vsaka beseda svojo pojmovno kategorijo, ki se izoblikuje izkustveno. Torej je 

določanje pojmov individualen proces, odvisen od izkušenj posameznika, saj imajo pojmi ob bistvenih lastnostih 

tudi nebistvene. (J. Vogel, 2002) 

10
 Zato M. Rost meni, da poslušalec besed ne zaznava zaporedno, temveč hierarhično, najprej tiste, za katere 

presodi, da so najpomembnejše, nato preostale. To mu omogočajo slušne lastnosti govorjenega besedila (kot so 

razporeditev naglašenih in nenaglašenih zlogov, stavčni poudarki, intonacija). (J. Vogel, 2002) 
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2.3.3 Poslušanje kot sociološki/druţbeni proces 

Po sprejemanju in interpretaciji sprejetih sporočil se poslušalec nanje odzove. Poslušalčev 

odziv na (slušni) draţljaj razširja razumevanje procesa poslušanja od osredotočenost na proces 

poslušanja, ki se (bolj ali manj zavestno) dogaja v posamezniku v širši kontekst 

sporazumevanja. Poslušalčevi odzivi kaţejo na ustreznost razumevanja slišanega sporočila in 

dajejo podporo udeleţencem v procesu sporazumevanja. (A. D. Wolvin, 2010)  

 

Poslušanje kot veščina je postavljeno v različna okolja (poslušanje na delovnem mestu, med 

partnerjema, v odnosu bolnik – zdravnik, poslušanje otrok ipd.), udeleţenci vstopajo v 

sporazumevalni proces z raznimi pričakovanji in nameni, zato govorimo tudi o raznih vrstah 

poslušanja glede na poslušalčev namen (npr. terapevtsko poslušanje, doţivljajsko poslušanje 

ipd.). Sociologi poudarjajo, da se poslušanje razlikuje tudi glede na razlike med posameznimi 

kulturami (tako znotraj enega naroda kot med različnimi narodi).11 Komunikacijska veda 

upošteva poslušanje kot pomembne del govorno-poslušalskega odnosa med posamezniki. 

Floyd navaja značilnosti posameznika – poslušalca, ki celostno vstopa v dialoško poslušanje: 

pristnost in odkritost, empatično razumevanje, brezpogojno spoštovanje, navzočnost, moč 

medsebojne enakosti in  podpora.  

 

2.4 VRSTE  POSLUŠANJA  

Poslušanje vedno poteka v povezavi z drugimi sestavinami sporazumevalnega dogodka (torej 

z govorjenjem, govorcem, besedilom in okoliščinami oz. sotvarjem). Ker so besedila v 

govorno-poslušalski interakciji v vsakdanjem ţivljenju zelo različna, prav tako so različne 

okoliščine ter tudi namen, znanje idr. govorca, lahko iz tega sklepamo, da obstajajo tudi 

razlike v poslušanju. Teoretiki govorijo o več vrstah poslušanja, saj poslušalec vstopa v 

sporazumevalni dogodek z raznimi nameni, za učinkovito poslušanje pa potrebuje različne 

spretnosti. L. Plut Pregelj (1990) razvršča poslušanje kot sporazumevalno zmoţnost po 

različnih vidikih, ki pa se med seboj prepletajo. Ti so: 

 po prisotnosti govorca (osebno, direktno in neosebno, indirektno poslušanje), 

 po navzočnosti lastnosti poslušalca (defenzivno, avtoritarno, selektivno poslušanje), 

 po številu poslušalcev (osebni razgovor, poslušanje v majhni skupini, poslušanje v 

veliki skupini), 

                                                           
11

 Thomlinson (A. D. Wolvin, 2010) je izpostavil nekatere dejavnike, ki se med kulturami razlikujejo in vplivajo 

na proces poslušanja ter na razumevanje: vrednote, prepričanja, jezik, neverbalni znaki, zaznavni procesi. 
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 po moţnostih povratne komunikacije, 

 po namenu vstopanja v sporazumevalni proces (učeče, doţivljajoče, informativno 

poslušanje). 

 

V magistrskem delu se bom posvetila predvsem tistim vrstam poslušanja, ki jih razvijamo v 

šoli, zato bom natančneje predstavila nekatere vrste poslušanja glede na njihov namen. J. 

Vogel (2002) predpostavlja, da je razvrstitev poslušanja samo glede na namen presplošna, 

zato vpeljuje razvrstitev tudi po drugih vidikih, po katerih lahko poslušalec besedilo opazuje.12 

Pri tem izhaja iz ugotovitev M. Kriţaj Ortar, ki je besedilo kot izdelek govornega dejanja, tj. 

tvorjenja besedil, sistematično predstavila kot eno izmed sestavin govornega dogodka. 

Wolvin in Coakley sta razvrstila poslušanje v pet skupin: razločujoče, doţivljajsko, 

terapevtsko poslušanje, poslušanje z razumevanjem in kritično poslušanje. (Wolvin, Coakley: 

1982, cit. po L. Plut Pregelj, 1984: 31). Glede na različne namene Galvinova (J. Vogel, 2002) 

govori o štirih vrstah poslušanja: interakcijskem, rekreacijskem, transakcijskem in kritičnem. 

Podobno poslušanje razvršča L. Plut Pregelj, ki razlikuje sledeče vrste poslušanja: razločujoče 

poslušanje, priloţnostno poslušanje, doţivljajsko poslušanje z razumevanjem, poslušanje z 

vrednotenjem ali kritično poslušanje in terapevtsko poslušanje.  

 

2.4.1 Razločujoče poslušanje 

L. Plut Pregelj (1990) govori o razločujočem poslušanju, prav tako ta termin v svojih delih 

uporablja S. Pečjak.  J. Vogel (2002) pa uporablja izraz razlikovalno poslušanje.  

 

Je temelj za razvoj zmoţnosti poslušanja in temelj za vse druge vrste poslušanja, čeprav je v 

vsakodnevnem sporazumevanju razlikovanje glasov ali posameznih besed le redko cilj 

sporazumevanja. Zmoţnost slušnega razlikovanja pomembno vpliva na učenje jezika, zlasti 

govorjenja in branja. Pečjakova pravi, da je »v predšolskih ustanovah in v prvem triletju 

osnovne šole  potrebno posvetiti posebno pozornost razvoju razločujočega poslušanja, saj to 

poslušanje predstavlja temelj vsem drugim vrstam poslušanja in ker zmoţnost slušnega 

razlikovanja odločilno vpliva na  učenje jezika, zlasti govora in branja.« (S. Pečjak, 2009: 23)  

»Najpomembnejši glasovni (slušni) procesi pri opismenjevanju so: glasovno razločevanje 

                                                           
12

 Poslušanje J. Vogel v svoji doktorski disertaciji (2002) natančno opredeljuje glede na poslušalčev namen, 

poslušanje glede na različen način razvijanja teme, poslušanje glede na razlike v prenosniku (poslušanje 

govorjenih besedil v neposrednem in posrednem sporazumevanju), poslušanje glede na subjektivnost in 

objektivnost besedila ter poslušanje glede na različno funkcijsko zvrst besedil – glede na sotvarje. 
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(fonemična diskriminacija) – zmoţnost razločevanja glasov med seboj, glasovno 

razčlenjevanje (fonemična segmentacija) – zmoţnost razčleniti izgovorjeno besedo na 

posamezne glasovne enote: zloge ali glasove, in rimanje (ujemanje samoglasnikov in 

soglasnikov)« (S. Pečjak, 1999: 71) Slabi bralci imajo skoraj vedno teţave z glasovnim 

razčlenjevanjem oz. z nalogami, ki zahtevajo glasovno razločevanje in razčlenjevanje. 

 

Raziskovalci so preučili jezikovni razvoj otroka in ugotovili, da številni problemi v 

otrokovem jezikovnem razvoju izvirajo prav iz neustrezne in pomanjkljive slušne 

diskriminacije. Slušno razlikovanje je sestavljena zmoţnost iz številnih spretnosti, ki se 

začnejo pri človeku razvijati, še preden se rodi. Razvoj diskriminativnega poslušanja se začne 

ţe pred rojstvom (gibanje zarodka kot odzivanje na zvok), ta proces pa traja toliko časa, 

dokler človekovi slušni organi delujejo normalno. Diskriminativne slušne spretnosti je 

mogoče razvijati s številnimi vajami; mnogo jih najdemo v didaktičnih gradivih za prvošolce 

in priročnikih za učitelje.13 

 

Slušno razlikovanje pa je pomembno tudi za razlikovanje vseh zvokov, ki nas obdajajo. 

Poslušanje zvokov, ki jih oddajajo drugi ljudje, ţivali, okolica (stroji, narava …) je pogosto 

pomembna informacija, na podlagi katere predvidevamo naše nadaljnje ravnanje; lahko je 

celo ţivljenjskega pomena (zvoki, ki nas opozarjajo na nevarnosti). Zmoţnost natančnega 

slušnega razlikovanja pa nam omogoča tudi estetsko uţivanje (npr. ob glasbi). L. Plut Pregelj 

(1990) navaja raziskavo, ki je potekala v osnovnih in srednjih šolah, v kateri so učenci morali 

identificirati posnete različne zvoke iz narave. Izkazalo se je, da so učenci slabo razpoznavali 

različne zvoke, čeprav so jim bili v vsakdanjem ţivljenju izpostavljeni. Vzrok je bil v tem, da 

na te zvoke niso bili pozorni oz. se jih sploh niso zavedali. Podobno raziskavo je med učenci 

6. razreda izvedla tudi avtorica sama ter prišla do podobnih zaključkov. (L. Plut Pregelj, 1984: 

190193) 

 

2.4.2 Priloţnostno poslušanje 

Je vrsta poslušanja, ki je v človekovem ţivljenju najpogostejša. Priloţnostno poslušamo v 

vseh situacijah (doma, v šoli, na delovnem mestu, v trgovini …). Osnovni namen je 

spoznavanje z ljudmi, ustvarjanje novih stikov. Ta oblika sporazumevanja je tako za govorca 

                                                           
13

 O vajah za glasovno zavedanje več piše dr. S. Pečjak v svojih priročnikih (glej seznam literature), navajajo pa 

jih tudi avtorice učnih kompletov za prvo triado, še posebej za 1. razred. 
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kot poslušalca relativno enostavna. Navadno priloţnostno govorno-poslušalsko 

sporazumevanje poteka sproščeno; dober poslušalec lahko marsikaj izve o govorcu in o 

stvareh, ki jih morda v kakšnem drugem govorno-poslušalskem sporazumevanju ne bi 

izvedel.  

 

Tudi v šoli ima ta oblika poslušanja pomembno vlogo. Učitelju daje mnogo moţnosti, da 

učence bolje spozna, predvsem pa z ″druge perspektive″. In tudi učencu daje moţnosti 

spoznati učitelja kot človeka. Ker pa je namen tega govorno-poslušalskega sporazumevanja 

utrjevati stike med ljudmi, nam v šoli omogoča tudi ustvarjanje dobrih medosebnih odnosov, 

ki so dobra podlaga za učno delo. Komunikacijski pouk knjiţevnosti ter slovenskega jezika 

nasploh (saj izhaja iz besedila) omogočata, da je priloţnostno poslušanje našlo svoje mesto 

tudi v učnem načrtu in pri pouku. Dejavna vloga učenca namreč omogoča njegovo izraţanje 

mnenj, stališč, izkušenj. L. Plut Pregelj (1990) navaja ugotovitve komunikologov, da se ljudje 

bolje sporazumevamo na višjih ravneh govorno-poslušalskega sporazumevanja kot pa v 

priloţnostnem pogovoru. Eden od razlogov je prepričanje pri ljudeh, da ta oblika 

sporazumevanja ni pomembna, drugi razlog pa je, da ljudje vstopamo v komunikacijo s 

predsodki o ljudeh, ki nam onemogočajo, da bi v resnici slišali to, kar nam posameznik 

govori.14 (L. Plut Pregelj, 1990: 61) 

 

2.4.3 Doţivljajsko poslušanje 

Doţivljajsko poslušanje je močno individualen proces, na katerega vplivajo predvsem 

človekova čustva. Doţivljajsko poslušanje se nanaša na interpretacijo govorjenega jezika, 

glasbe in naravnih šumov oziroma šumov v okolju. O tem, ali je mogoče razvijati doţivljajsko 

poslušanje in kako, strokovnjaki nimajo enotnega mnenja. Eni menijo, da poznavanje neke 

slišane vsebine (vedenje, znanje o vsebini, njenem nastanku, avtorju ipd.) ugodno vpliva na 

                                                           
14

 J. Vogel (2002: 108110) piše, da je »socialna percepcija« tj. način, na katerega posameznik  sprejema druge 

ljudi in skupine, kako opazuje druţbene institucije in druţbene dogodke, pomemben dejavnik, ki vpliva na 

sporazumevanje. Psihologi so dokazali, da lahko poslušalec delno ali popolnoma izključi tiste informacije, ki jih 

zaradi svojih predsodkov ne ţeli ali noče sprejeti. In nasprotno, da zelo hitro sprejeme tiste informacije, ki 

potrjujejo njegove domneve. Človek lahko spreminja svoja stališča in vrednote, vendar ta proces poteka zelo 

počasi, zato se pri človeku izoblikujejo določeni načini sprejemanja informacij. Predsodki ne vplivajo torej le na 

izbiro informacij, ampak tudi na način mišljenja in vrednotenja. Zato ne bo poslušalec, čeprav ima vse potrebne 

informacije, iz njih izpeljal logičnega sklepa, ampak sklep, ki ustreza njegovemu miselnemu okviru in 

čustvenemu razpoloţenju.   
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njegovo doţivljanje; drugi pa menijo, da intelektualne prvine moteče vplivajo na doţivljanje 

neke slišane vsebine. Pri poslušanju govorjene besede se mora poslušalec osredotočiti na 

govorčev slog sporočanja: na natančnost, ekonomičnost in jasnost jezika, s katero govorec 

posreduje neko idejo, na izrazno moč in vitalnost izbranih jezikovnih sredstev, na primernost 

sporočanja v odnosu do poslušalca in prilike. To je zahtevna naloga, ker je vsebina govornega 

sporočila pogosto moteča sestavina v doţivljajskem poslušanju, še posebej, če se poslušalec 

ne strinja z njo.  

 

O tem, ali je doţivljajsko poslušanje mogoče razvijati, znanstveniki niso enotnega mnenja. So 

pa večinoma prepričani, da je bistveni pogoj za razvijanje doţivljajskega poslušanja pogostost 

poslušanja slišanih besedil, prav tako pa je pomembna človekova ţelja po doţivljanju preko 

poslušanja, ki se razvije v potrebo. (L. Plut Pregelj; 1984) 

 

2.4.4 Poslušanje z razumevanjem 

O poslušanju z razumevanjem govorimo tedaj, kadar je slišano sprejeto sporočilo čim bolj 

podobno govorjenemu, oddanemu sporočilu. Raziskovalci so pri raziskovanju poslušanja 

največ preučevali prav poslušanje z razumevanjem, predvsem zaradi pogostosti poslušanja z 

razumevanjem v našem ţivljenju ter zaradi sorazmerne preprostosti ugotavljanja, ali je 

poslušalec razumel govorno sporočilo (npr. testi po poslušanju). 

 

Učni proces na vseh stopnjah temelji na poslušanju z razumevanjem. Šele potem, ko učenec 

razume slišano sporočilo, ga more vrednotiti in kritično oceniti. Pri pouku je poslušanje z 

razumevanjem prevladujoča poslušalčeva dejavnost in hkrati temeljni namen poslušalca. Če 

učenec besedila ne razume, si ga ne more zapomniti in znanja ne more uporabiti. Poslušanje z 

razumevanjem zahteva od poslušalca različne poslušalske spretnosti: prepoznavanje okoliščin, 

v katerih poteka sporazumevanje; odkrivanje posameznih podatkov v besedilu in njihova 

zapomnitev; razlikovanje med pomembnimi in nepomembnimi podatki; ugotavljanje teme 

besedila in njegovega bistva; ugotavljanje zaporedja v dogajanju; ugotavljanje ideje, vodilne 

misli; sledenje ustnim navodilom; oblikovanje smiselnih vprašanj o sebi in govorcu med 

poslušanjem besedila; zapisovanje posameznih delov sporočila; ločevanje dejstev in stališč; 

ločevanje trditev in argumentov zanje ipd. (J. Vogel, 2002), ki imajo pomembno vlogo pri 

uspešnosti poslušalskega procesa. Na uspešnost procesa poslušanja z razumevanjem vpliva 

mnogo dejavnikov, nekateri med njimi so poslušalčev slušni spomin, pozornost, pomanjkanje 
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zanimanja, motivacija za izboljšanje pomnenja, koncentracija, ustrezne metode za zapomnitev 

informacij … 

 

L. Plut Pregelj (1990) za učinkovito poslušanje z razumevanjem predpostavlja razvito 

razločujoče poslušanje ter razumevanje in upoštevanje pravil govorno-poslušalskega 

sporazumevanja z zavedanjem poslušalca, da brez njihove pozornosti in miselnega zavedanja 

ni sporazumevanja – učenja. Z raziskavami je ugotovljeno (L. Plut Pregelj, 1990: 64), da je 

poslušanje z razumevanjem moč razvijati in negovati. Razvijamo ga lahko neposredno z 

ozaveščanjem o procesu poslušanja in o problemih poslušanja ter z vajami in posredno ob 

drugih učnih dejavnostih, pri katerih je v ospredju rezultat poslušanja (znanje) in ne sam 

proces poslušanja. 

 

L. Plut Pregelj (1984) je predstavila hierarhično ureditev sestavin poslušanja z razumevanjem. 

Pri vsaki stopnji je opisala tudi obnašanje učenca, kot je prikazano v Tabeli 1.  

 

Stopnja Značilnost stopnje Obnašanje učenca 

1. Razlikovanje med slišanjem in 

poslušanjem. 

Učenec mora najti, imenovati, opisati in 

razlikovati neverbalne in nerazumljive šume v 

nasprotju z celotnim govornim sporočilom, ki ga 

razume. 

2. Zavedanje in odgovornost 

(komplementarnost in kompleksnost) 

odnosa med govorcem in poslušalcem. 

Spoštovanje govorca. 

Učenec mora našteti pravila dvosmerne 

komunikacije. 

 

3. Izbiranje podatkov in podrobnosti iz 

poslušalske vsebine. 

Po poslušanju mora učenec ponoviti in 

identificirati dejstva, če mu jih ponovno 

predstavimo npr. v obliki vprašanj z več 

odgovori. 

 

4. Ugotavljanje zaporedja v dogajanju. Učenec mora navesti dogodke tako, kot so se 

vrstili. 

5. Ugotavljanje glavne ideje oz. vodilne 

misli. 

Učenec mora izbrati med tremi, štirimi 

predstavljenimi moţnostmi ali samostojno 

navesti glavno idejo poslušalske vsebine. 

6. Povzemanje poslušane vsebine. Učenec mora ponoviti vsebino v nekaj stavkih. 

Odgovoriti mora na vprašanje, ki zahteva 

povzetek vsebine. Izbrati med 34 povzetki prav 

tistega, ki je bistven za vsebino, ki jo je poslušal. 

7. Ugotavljanje odnosov med podatki. Učenec mora razlikovati med podatki, ki so 

pomembni za določeno sporočilo, idejo ter 

utemeljiti zakaj. 

8. Posploševanje poslušanih vsebin. Učenec bi moral npr. nadaljevati začeti stavek: 

'Pravkar poslušana zgodba nas vodi do 

zaključka, da …' 

9. Postavljanje smiselnih vprašanj o  
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poslušanem sporočilu. 

TABELA 1: Stopnje razvoja poslušanja z razumevanjem po L. Plut Pregelj (1984). 

 

1. in 2. stopnja sta osnovna pogoja v poslušalskem procesu in omogočata vse ostale navedene 

spretnosti. Plut Pregljeva (1984) vidi v predstavljeni hierarhični ureditvi sestavin poslušanja z 

razumevanjem praktično vrednost za sestavljalce učnih pripomočkov za razvijanje 

posameznih sestavin poslušanja. Podobno bi lahko razčlenili zmoţnost kritičnega poslušanja, 

ki vključuje vse spretnosti poslušanja z razumevanjem in še dodatne sestavine, kot so npr. 

ugotavljanje motivov za govorčevo sporočilo, vrednotenje dejstev neodvisno od govorčeve 

avtoritete, vrednotenje induktivnih in deduktivnih sklepov glede na predstavljena dejstva itd. 

 

Razumevanje slišanega sporočila je odvisno od: 

 sporočila samega in njegovih sestavin: vsebine, jezika in metodičnega oblikovanja. Po 

vsebini so sporočila lahko kognitivna in emocionalna. Prva vsebujejo predvsem 

podatke, ideje, spomine itd., druga pa čustva. Pa tudi kognitivna sporočila morajo 

vsebovati čustvene sestavine in obratno;  

 števila informacij v sporočilu. Zapisana sporočila lahko vsebujejo več informacij kot 

govorjena, saj so pri pisanem sporočilu informacije pred očmi bralca, pri govorjenem 

pa se informacija izgubi; 

 hitrosti posredovanja informacij. Pri poslušanju govorec določa hitrost sprejemanja 

informacij, pri pisanem gradivu pa bralec sam;  

 hitrosti govora. Učenci z bogatim besednim zakladom in dobrim jezikovnim znanjem 

laţe razumejo hitro posredovana govorna sporočila. Normalen govor vsebuje 140 do 

175 besed na minuto, raziskave o pospešenem govoru pa pravijo, da je mogoče v 

določenih pogojih enako dobro razumeti govorno sporočilo, ki je posredovano dvakrat 

hitreje;  

 skladenjske in semantične (pomenske) posebnosti jezika. Krajše povedi laţe 

razumemo kot daljše, konkretne hitreje kot abstraktne, nikalne povedi teţje kot trdilne; 

otroci ne razumejo vseh vrst prirednih in podrednih veznikov hkrati in enako dobro. 

Teţave pri razumevanju sklepalnih, časovnih, protivnih in pogojnih stavčnih zvez 

morejo bistveno vplivati na pomen slišanega sporočila. (Plut Pregelj, 1984) 
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2.4.5 Terapevtsko poslušanje 

Je poslušanje z razumevanjem in empatijo; pri tem je poslušalec le sprejemnik sporočila brez 

kakršnegakoli vrednotenja ali usmerjanja govorčeve dejavnosti pri reševanju izraţenega 

problema. Potreba po taki vrsti poslušanja je velika; vstopanje v govorno-poslušalsko 

sporazumevanje zaradi sproščanja čustev, delitev problemov ipd. je nujno za duševno in 

fizično zdravje. Terapevtsko poslušanje je zahtevna naloga. Vloga poslušalca kot terapevta je 

omejena na aktivno poslušanje z razumevanjem; pri tem poslušalec poskuša izločiti svoja 

čustva, predsodke itd. pri odzivanju na govorčeve informacije. Poslušalec mora izraţati 

zanimanje za govorca; to izraţa tudi s svojim obnašanjem (govorica telesa, poslušalčev obraz, 

oči, poslušalčeva bliţina, prikimavanje ipd). Pomembno je tudi ustrezno okolje, govorec naj 

bi bil sproščen.  

 

2.4.6 Poslušanje z vrednotenjem 

Poslušanje z vrednotenjem je nadgradnja poslušanja z razumevanjem. J. Vogel (2002) 

poudarja, da se pri pouku materinščine ne smemo ustaviti le pri razvijanju poslušanja z 

razumevanjem, ampak je potrebno predvsem v srednjih šolah učence neposredno usmerjati v 

poslušanje z vrednotenjem.15 Končni cilj pri sprejemanju govorjenega besedila ni zgolj 

razumevanje njegovega pomena, ampak tudi njegova umestitev v kontekst, torej povezovanje 

s konkretnim sporazumevalnim sotvarjem in tudi odzivanje na slišano besedilo. 

 

2.5. DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA POSLUŠANJE 

Omenila sem ţe, da je uspešnost govorno-poslušalskega sporazumevanja mogoče ocenjevati 

tudi po tem, kako se razumevanje oddanega in sprejetega besedila razlikujeta oz. sta si 

podobna. Razlika med oddanim in sprejetim besedilom je lahko zelo velika; na to vplivata 

tako govorčevo tvorjenje besedila kakor tudi poslušalčevo zaznavanje, razumevanje, 

presojanje besedila. Več je dejavnikov, ki vplivajo na t. i. uspešnost govorno-poslušalskega 

sporazumevanja. 

 

Poslušalec je temeljna sestavina poslušalskega procesa. Če poslušalec ne sliši in/ali ne 

posluša, je sporazumevanje med govorcem in njim pretrgano. Motnje pri poslušalcu nastopajo 

                                                           
15

 »Temeljni cilj razvijanja zmoţnosti poslušanja z vrednotenjem pri pouku slovenskega jezika je razviti 

učenčevo zmoţnost presojanja besedila glede na njegovo: (ne)razumljivost, (ne)smiselnost, (ne)zanimivost, 

(ne)resničnost, (ne)iskrenost, (ne)ustreznost, (ne)učinkovitost in jezikovno (ne)pravilnost.« (J. Vogel, 2002: 121)  
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na več ravneh. J. Vogel (2002: 99114) jih razdeli na fiziološke in fizikalne dejavnike (tj. 

zdravi slušni organi; primerno sotvarje oz. primerno okolje govorno-poslušalskega 

sporazumevanja), pripravljenost poslušati (kar povezuje s poslušalskimi navadami), pozornost 

in orientacija, spomin, kognitivno (spoznavno) strukturiranje, poslušalčeva vloga, poslušalčev 

namen, stališča in predsodki, čustva, nesporazumi.16 S. Jay Samuels (1984) deli dejavnike 

poslušanja na dejavnike, ki izhajajo iz poslušalca samega, in na dejavnike, ki niso odvisni od 

poslušalca (so izven njega). Med prve vključuje inteligenco (ali je poslušalec sposoben 

razumeti besedilo), jezikovno spretnost (natančnost in samodejno zaznavanje besed, glasov; 

obseg besedišča, razumevanje skladnje, razumevanje narečja); predznanje in pojmovno 

shemo; zavedanje o pomenu okoliščin pri razumevanju in rabi jezika, metakognitivne 

strategije poslušanja, razumevanje neverbalne govorice pri poslušanju, motivacija. Med 

dejavnike zunaj poslušalca pa uvršča temo pogovora (povezanost teme s poslušalčevim 

predznanjem), govorčevo zavedanje o potrebah poslušalstva (upoštevanje njihovega 

predznanja, uporaba razumljivih besed, ustrezna količina informacij, uporaba glasovnega 

registra, struktura stavka …); jasnost govora, povezanost sporočil. 

 

2.5.1 Fiziološki dejavniki 

Fiziološko dejavnost slišanja delimo na njene sestavne dele: slušno zaznavo, ločevanje in 

analizo, slušni spomin in slušno zaporedje. Če ima otrok probleme s katerimkoli delom 

fiziološkega procesa, je prizadeta njegova zmoţnost poslušanja. 5 10 % otrok ima teţave z 

ostrino sluha.17 Slušna ostrina je pogoj za slušno ločevanje, ni pa zadosten pogoj zanjo. 

Teţave v slušni diskriminativnosti so lahko npr. posledica stopnje nazalnosti (nosnosti), 

artikuliranja ustnic ali jezikovnega okolja. Slušna diskriminativnost za materinščino doseţe 

stopnjo zrelosti po mnenju nekaterih lingvistov okoli osmega leta. Slušna analiza se nanaša na 

razlikovanje globine, intenzivnosti in ritmičnosti govorjenega jezika ter je pridobljena. 

Razvijati jo je moč z zelo enostavnimi vajami – igrami, kot so npr. ″oponašajmo glasove″. 

Brez slušnega spomina ne more biti poslušanja. Poslušalec ne more istočasno napraviti 

                                                           
16

 Dejavnike, ki vplivajo na poslušanje in na poslušalca, je opredelila L. Plut Pregelj. Motnje lahko nastajajo na 

več ravneh, saj mora biti za poslušanje izpolnjenih več pogojev: 1. fiziološke osnove poslušanje  slišanje,  2. 

voljnost za poslušanje, 3. jezikovno znanje, 4. kognitivna struktura poslušalca – pozornost in koncentracija, 

znanje in izkušnje, predsodki in čustva ter 5. okolje govorno-poslušalske komunikacije. (L. Plut Pregelj, 1990: 

44–52) J. Vogel razdeli dejavnike nekoliko drugače, izhaja pa iz ugotovitev Plutove.  

17
 Učitelji bi morali biti pozorni na otroke, ki pretiho ali preglasno govorijo, na tiste, ki imajo teţavo z 

izgovorjavo posameznih besed, in tiste, ki ne slišijo normalnega govora.  
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primerjave npr. med dvema glasovoma, kot lahko pri branju sprejema in primerja črke in 

besede. V zvezi s slušnim spominom je tudi slušno zaporedje; pri tem gre za obnovitev 

slušnih informacij v pravilnem zaporedju; tako se določa npr. pomen povedi.  

 

Drugi fiziološki razlogi, da človek ne sliši, so npr. še zamašeno zunanje uho, vnetje srednjega 

ušesa, različne bolezni (npr. otoskleroza – mehčanje kosti v srednjem ušesu); oslabljen sluh je 

lahko tudi posledica staranja; sluh pa je oslabljen tudi v okolju s preglasnim hrupom. (L. Plut 

Pregelj, 1984) 

Tudi okolje, v katerem poteka govorno-poslušalsko sporazumevanje, je lahko tako moteče, da 

poslušalec sporočila ne sliši. Pogosto je za motnje v okolju kriv zunanji hrup. Vsak zunanji 

hrup je ne glede na izvir  moteči dejavnik v govorno-poslušalskem sporazumevanju, 

civilizacijski hrup pa je za človeka še bolj nevaren, saj lahko povzroča fiziološke okvare 

slušnega aparata in tudi sicer načne človekovo zdravje. Hrup močneje vpliva na poslušalski 

proces pri slabih poslušalcih, ki niso navajeni disciplinirano poslušati, pri bolnih ali utrujenih.  

 

2.5.2 Motivacija za poslušanje 

Za uspešen proces poslušanja mora biti poslušalec motiviran. Nepripravljenost za poslušanje 

je lahko splošna ali specifična. Ljudje, ki na splošno niso pripravljeni poslušati, običajno 

veliko govorijo, sanjarijo in niso pozorni do drugih. Splošna (ne)pripravljenost za poslušanje 

je pridobljena lastnost, ki naj bi bila sestavni del socialno zrele in razvite osebnosti; pogosto 

se je niti ne zavedamo. Specifična oz. posebna pripravljenost za poslušanje je običajno 

prisotna, ko govorec veliko ponavlja ali ko je poslušalec ţe večkrat slišal iste ali podobne 

informacije. 

 

2.5.3 Pozornost in orientacija 

Poslušalec z normalno razvitimi slušnimi organi sliši govor in različne šume. Hkrati ne more 

biti pozoren na vse zvočne signale, zato se izvrši proces izbiranja tistih signalov, na katere 

poslušalec usmeri svojo pozornost. Proces izbiranja poteka nepretrgoma v poslušalčevem 

osrednjem ţivčnem sistemu in omogoča, da je poslušalec pozoren na tiste zvočne signale 

(informacije, vsebine), ki so zanj pomembni. V naslednji stopnji daje poslušalec pomen 

posameznim slišnim signalom in jih uskladišči v spomin. 

 

Pozornost in koncentracija sta po mnenju L. Plut Pregelj  ključni pri poslušanju z 

razumevanjem, saj je prav pomanjkanje koncentracije in nezmoţnost koncentracije za daljše 
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časovno obdobje bistvena teţava pri poslušanju z razumevanjem ter učenju ob poslušanju. 

Pozornost je predmetna usmerjenost drugih psihičnih procesov. Psihologi govorijo o nihanju 

pozornosti: človekova pozornost raste in upada zaradi delovanja v moţganih in je neodvisna 

od zunanjih draţljajev. Drug razlog za nihanje pozornosti pa je pomanjkanje poslušalčevega 

napora in ţelje po poslušanju. Če poslušalec usmerja energijo na preveč draţljajev hkrati, jih 

bo samo beţno zaznaval in jih ne bo mogel uskladiščiti v kratkoročni ali dolgoročni spomin. 

Nihanje pozornosti lahko usmerjamo z urjenjem v  koncentraciji, vajo in samodisciplino.  

Novejša spoznanja o govorno-poslušalskem sporazumevanju pravijo, da pozornost poslušalca 

ni določena z govorčevim izvajanjem, temveč da pozornost usmerja poslušalec sam glede na 

svoje lastne motive in namene – glede na svojo orientacijo (J. Vogel, 2002). Na orientacijo 

vplivajo predhodne izkušnje in osrednji dejavniki osebnosti (potrebe, čustva, stališča, 

vrednote); psihološki eksperimenti pa so dokazali, da je na orientacijo mogoče tudi zavestno 

vplivati in da trenutna orientacija, ustvarjena z navodili, prevlada nad orientacijo, oblikovano 

na podlagi predhodnih izkušenj.18 

 

2.5.4 Spomin 

Kolikor dlje traja poslušanje, toliko večjo vlogo pri poslušanju ima spomin. Kratkoročni ali 

delovni spomin je pomemben za razumevanje dobesednega pomena besedila, vpliva na našo 

zapomnitev podatkov, podrobnosti in na organiziranost besedila.  Dolgoročni spomin pa 

pomembno usmerja našo interpretacijo. Trenutni procesi razumevanja in sklepanja na podlagi 

slišanega besedila potekajo v t. i. delovnem spominu, ki pa ima omejene zmoţnosti.19 Zaradi 

značilnosti dolgoročnega in kratkoročnega spomina je laţe poslušati besedila, ki imajo jasen 

uvod, v katerem sta neposredno izraţena namen in tema besedila, pa tudi nakazan način 

razvijanja teme.  

 

2.5.5 Jezikovno znanje in izkušnje 

Poslušalec mora imeti ustrezno predznanje, tako jezikovno kot stvarno. Če poslušalec nima 

ustreznega jezikovnega predznanja, lahko sporočilo sicer sliši, ne more ga pa razumeti. Nova 

znanja, ki se navezujejo na naše izkušnje, si laţje zapomnimo in jih hitreje razumemo. 

                                                           
18

 J. Vogel (2002: 102) navaja delo Kreicha in Crutchfielda, ki opisujeta eksperiment Henlejeve iz leta 1942. 

19
 Delovni spomin predstavlja ″delovno mizo″ spominskega sistema, na katerem se nove informacije začasno 

shranijo in kombinirajo z znanjem iz dolgoročnega spomina. Kapaciteta delovnega spomina je omejena in sicer 

pribliţno od 5 do 9 ločenih novih enot hkrati; trajanje informacij je kratko, pribliţno 520 sekund, zato 

imenujemo delovni spomin tudi kratkoročni spomin.  
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Nerazumevanje sporočila v drugačnih okoliščinah pa ne pomeni manjše inteligentnosti 

posameznika. Posameznikovo jezikovno znanje je odvisno od poslušalčevih intelektualnih 

zmoţnosti, druţbenega okolja, v katerem se poslušalec razvija ter od njegove jezikovne 

vzgoje. (L. Plut Pregelj, 1984.) M. Kriţaj Ortar (2000) vrste znanja, ki so potrebna tako za 

učinkovito tvorjenje kot tudi razumevanje besedil, razdeli na t. i. stvarno znanje, pri katerem 

mora sporočevalec dobro obvladati to, kar govori, saj bo le tako lahko temo kakovostno 

razvijal, prejemnik pa mora tudi imeti določeno stvarno znanje, saj bo besedilo laţje 

sprejemal; na besedilotvorno oz. organizacijsko znanje, pri katerem mora sporočevalec 

vedeti, katere ključne besede mora vsebovati besedilna vrsta, ki si jo je izbral in kako morajo 

biti ti podatki razvrščeni (npr. vabilo, opravičilo). Prejemnik pa lahko ţe po tem predvideva, 

kateri podatki bodo v besedilu, omogoča mu, da se laţje in hitreje znajde. Jezikovno znanje 

pomeni obvladovanje jezika, v katerem govori (besede, slovnica, pravorečje); pragmatično 

znanje pa vključuje vedenje sporočevalca, komu govori, kaj in kako mu sme sporočati; 

prejemnik pa mora vedeti, kdo mu sporoča, od kod in kdaj. Retorično znanje omogoča 

sporočevalcu, da pozna prednosti in pomanjkljivosti prenosnika, v katerem posreduje besedilo 

(npr. slušnega prenosnika), prejemnik pa mora poznati značilnosti govorjenja. Učenci v šoli 

vsa ta znanja pridobivajo postopoma, izkušenjsko, pozneje pa tudi s sistematičnim 

razčlenjevanjem govorjenih besedil. 

 

Raziskovalci so preučevali, kako vpliva jezikovno znanje na poslušanje z razumevanjem. 

Erickson je leta 1965 ugotovil, da se korelacijski koeficienti med zmoţnostjo govornega 

izraţanja in zmoţnostjo razumevanja slišanega besedila gibljejo med 0,36 in 0,79; Duker pa 

leta 1966, da se korelacijski koeficienti med zmoţnostjo razumevanja prebranega besedila in 

zmoţnostjo razumevanja slišanega besedila gibljejo med 0,53 in 0,95. (L. Plut Pregelj, 1984)  

 

2.5.6 Poslušalčeva vloga in namen 

Poslušalčeva vloga in namen pomembno vplivata na poslušanje. Vloge poslušalca so različne 

glede na to, ali so vključeni kot naslovniški ali nenaslovniški poslušalci in ali kot naslovniški 

poslušalci poslušajo dvo- ali enogovorno besedilo.  

 

Informacije, ki so dane v besedilu, so morda dovolj, da bo naslovniški poslušalec glede na 

svoje okoliščine razbral podoben smisel, kot ga je imel v mislih govorec, nenaslovniški 

poslušalec pa bo morda oblikoval drugačen smisel ali pa ga sploh ne bo mogel oblikovati. 

Torej naslovniškost in nenaslovniškost vpliva na poslušalčevo zmoţnost sklepanja. (J. Vogel, 
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1999.) V dvogovornem sporazumevanju pa se pričakuje menjavanje sporazumevalnih vlog 

(torej govorca in poslušalca), kar omogoča sprotno preverjanje razumevanja, odpravljanje 

nesporazumov ter sploh potek govorno-oslušalske komunikacije. Pri enogovornem 

sporazumevanju pa se od poslušalca ne pričakuje, da bo prevzel vlogo govorca. 

 

Tudi poslušalec ima svoje cilje in namene, ki so bolj ali manj neodvisni od govorčevih. Prav 

tako pa na poslušanje, izbiranje podatkov in usmerjanje pozornosti vpliva poslušalčev namen. 

Za učinkovito poslušanje se je treba ţe pred samim poslušanjem odločiti, čemu poslušamo in 

se svojega namena tudi zavedati. J. Vogel poudarja (1999), da to zavedanje poslušalcu olajša 

izbiro ustreznih strategij, saj poslušamo drugače, če gre za priloţnostni govor kot če ţelimo 

besedilo razumeti in si ga zapomniti. Za zapomnitev posameznih podatkov izberemo 

drugačno strategijo poslušanja kot za iskanje bistva sporočila poslušanega besedila. 

 

2.5.7 Stališča in predsodki 

Stališča in predsodki lahko bistveno vplivajo na izbiranje slišanih informacij in njihovo 

razlaganje. Plutova opozarja, da more človek izključiti delno ali popolnoma tiste informacije, 

ki jih ne ţeli ali ne more sprejeti zaradi svoje naravnanosti. In obratno, človek zelo hitro in 

lahko sliši tiste informacije, ki jih ţeli ali so mu potrebne za potrditev njegovih stališč. 

Predsodki pogosto delujejo na nezavednem nivoju, zato je ena od pomembnih nalog pri vzgoji 

dobrega bralca ozaveščanje o njegovih predsodkih. S tem pa je napravljen prvi korak pri 

zmanjševanju njihovega vpliva v poslušalskem procesu. J. Vogel (2002) pa razlikuje vpliv 

poslušalčevega predznanja in vpliv stališč na razumevanje slišanega besedila. Poslušalčevo 

predznanje vpliva na njegovo sodbo o (ne)resničnosti, (ne)razumljivosti in (ne)zanimivosti 

besedila, stališča pa odločilno oblikujejo sodbo o sporočevalčevi (ne)iskrenosti in 

(ne)ustreznosti besedila. Izvor stališč je različen, na njihovo oblikovanje vpliva predvsem 

kulturno okolje (predvsem verska, etična, politična, ekonomska gibanja). Stališča se lahko 

tudi spreminjajo, a to poteka zelo počasi. Ozaveščanje o vlogi naših prepričanj, predsodkov in 

stališč na razumevanje in vrednotenje poslušanega besedila je ena temeljnih nalog razvijanja 

kritičnega poslušanja.  

 

2.5.8 Čustva 

Čustva so pomembna sestavina poslušalskega procesa, ki so tesno povezana s stališči. Od 

tega, kako posameznik sprejema drugega, je odvisno, kakšni so njegovi občutki do njega in 

tudi obratno, od tega, kar do drugega čuti, je odvisno, kako ga bo sprejemal. V šolski praksi to 
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pomeni tudi, da je treba dejavnosti razvijanja poslušanja (kot tudi vse druge dejavnosti pri 

pouku) zasnovati tako, da bodo učencem omogočale občutek napredka, torej pozitivna čustva; 

ob neuspehih pa se je treba posvetiti razlogom zanje ter jih skupno  in učinkovito odpravljati. 

 

2.5.9 Nesporazumi 

J. Vogel (2002) razlikuje razloge za nesporazume, do katerih prihaja pri sporazumevanju. To 

so nesporazumi zaradi nepripravljenosti poslušati in zaradi nepozornosti, nesporazumi na 

ravni dekodiranja (ki so posledica nepripravljenosti poslušati in zaradi narave slušnega 

zaznavanja), nesporazumi na ravni dobesednega pomena (zaradi različne kognitivne strukture 

oz. predznanja) in nesporazumi na ravni sporočenega pomena (posledica različnega 

predznanja govorca in poslušalca oz. zaradi nasprotij v sodbah). 

 

2.6 POVEZANOST POSLUŠANJA Z DRUGIMI SPORAZUMEVALNIMI 

ZMOŢNOSTMI 

Sodobno jezikoslovje postavlja v središče raziskovanja besedilo. Sodobni pouk slovenskega 

jezika je komunikacijski, cilji so usmerjeni predvsem k razvijanju učenčevih zmoţnosti 

sporazumevanja – komunikacije.20  Sporazumevanje sestoji iz sporočanja in sprejemanja 

besedila, sredstvo sporazumevanja pa je jezik (besedni in nebesedni). Zato ločimo dve vrsti 

sporočanja (govorjenje in pisanje) ter dve vrsti sprejemanja (poslušanje in branje). V 

vsakdanjem ţivljenju je najpogostejša sporazumevalna dejavnost poslušanje (pribl. 45 %), 

sledi govorjenje (pribl. 30 %), branje (16 %) in pisanje (9 %). Naloga šole je, da razvija vse 

štiri sporazumevalne dejavnosti. 

 

2.6.1 Branje 

Poslušanje je dejavnost, ki jo otrok razvija pred branjem in ki dejansko ustvarja osnovo za 

usvajanje jezika prek branja. Skupne točke branja in poslušanja so v jeziku, to je v sistemu 

simbolov in njihovi strukturi, ki jo človek dekodira, vključuje v pomensko kognitivno 

strukturo, in v angaţiranju miselnih procesov pri predelavi ter uskladiščevanju informacij. 

Razlike pa so v načinu sprejemanja draţljajev in njihovi kvaliteti. Pri branju je angaţirano 

                                                           
20

 M. Kriţaj Ortar (2000) opredeljuje komunikacijo kot druţbeno oz. medosebno dejanje najmanj dveh bitij. 

Sporazumevanje sestoji iz dveh medosebnih dejanj, ki ju opravljata različni osebi: prva oseba (sporočevalec) 

drugemu sporoča svoje misli o čem in pri tem tvori besedilo; druga oseba (prejemnik) pa besedilo sprejema in si 

razlaga sporočevalčeve misli, prepričanje, sodbo, doţivljanje, hotenje … 
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oko, pri poslušanju pa uho. Obstajajo še druge fiziološke razlike, npr. poslušanju je aktivno 

Wernickovo področje v moţganih, pri branju pa aktiviranje tega centra ni nujno. Pomanjkanje 

razlikovanja glasov (slušna diskriminacija) pogosto povzroča otrokom teţave pri učenju 

branja. Nekateri raziskovalci menijo, da je uspeh pri učenju branja v začetku šolanja bolj 

odvisen od slušnega razlikovanja glasov kot pa od otrokove inteligence. Pri otrocih, ki pridejo 

v šolo z manj razvitimi poslušalskimi zmoţnostmi, je pogosto najprej potrebno razviti 

poslušanje, preden se lotijo branja. Najpogosteje otroci potrebujejo enostavne vaje v 

poslušanju, kot npr. poslušanje glasov, ki prihajajo od blizu in daleč, ki so visoki in nizki, hitri 

in počasni, tihi in glasni, zveneči in nezveneči ... Ko otrok dobro osvoji branje, sta branje in 

poslušanje dva procesa sprejemanja, pri katerih se napredek pri enem odraţa tudi pri drugem. 

Vendar so med obema procesoma razlike, dobri bralci niso avtomatično tudi dobri poslušalci. 

Poslušanje in branje sta si podobna procesa tudi v tem, da sta uspešnejša, kadar je otrok 

sproščen in v okolju, ki je otroku vsaj delno znan (enaki jezikovni kodi, podoben način 

mišljenja …). 

 

Razlike med branjem in poslušanjem so v osnovnih čutno-zaznavnih procesih, ki pogojujejo 

razlike v načinu sprejemanja in predelave informacij. Caffrey je med branjem in poslušanjem 

v načinu usvajanja informacij navedel 9 razlik (Caffrey, 1955: 4–5; cit. po L. Plut Pregelj, 

1984: 18), ki so navedene v Tabeli 2. 

 

LASTNOSTI BRANJE POSLUŠANJE 

Hitrost Določa jo bralec Poslušalec se prilagaja govorcu 

Fokus Natančno določen, enosmeren Rahlo določen, večsmeren 

Povratna informacija Indirektna s ponovnim branjem, 

direktna vprašanja niso moţna 

Direktna z vprašanji, ponovno 

poslušanje ni običajno 

Čustva Običajno slabo reaktivna Običajno močno interaktivna 

Trajnost Neomejena Omejena 

Osebni kontakt Odsoten ali zelo enostaven Enostaven, zelo kompleksen in vse 

moţne vmesne kvalitete 

Predmetni kontekst Indirekten, slikoven, 

enodimenzionalen 

Direkten, 3-dimenzionalen, 

kompleksen 

Simbolni kontekst Sočasen, simboli so sestavljeni Zaporeden, simboli so enostavnejši 

Čas Časovni pritisk je minimalen, bralec 

se lahko poljubno vrača na prebrane 

vsebine 

Časovni pritisk je močan, poslušalec 

se ne more poljubno vračati k 

povedanim mislim. 

TABELA 2: Razlike med branjem in poslušanjem po Caffreyu. (Vir: L. Plut Pregelj, 1984: 18) 

 

Simbolni kontekst je mogoče še dodatno razgraditi: beremo črke/poslušamo glasove; ločila v 

pisanem besedilu/premori v govoru; poševna pisava, podčrtovanje v pisanem 
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besedilu/intonacije, poudarki v govorjenem besedilu, itd. Med branjem in poslušanjem pa 

obstajajo tudi razlike v t. i. fizikalnih lastnostih: kapaciteta sprejemanja podatkov (poslušanje 

34 x 10 bitov/s; branje 8000 bitov/s), prenosnik (zrak/svetloba); polje delovanja (čas/prostor); 

amplituda obsega (glasno-tiho/temno-svetlo); merske enote (decibeli/lumeni); okvare 

(gluhota/slepota) in še drugi. Pri poslušanju prek medijev nekatere razlike med poslušanjem in 

branjem niso več tako očitne in se pribliţajo značilnostim branja, kljub temu da imajo v 

jezikovnem pogledu vse lastnosti govorjenega jezika. (L. Plut Pregelj, 1984) 

Razlike med branjem in pisanjem so tudi slovnične. Pisana beseda ne pozna nekaterih 

značilnosti govorjenega jezika, ki bistveno vplivajo na sporočanje in interpretacijo 

posredovanih vsebin. Pisana beseda pozna ločila, s katerimi se pribliţuje nekaterim 

posebnostim govorjenega jezika. V osebni, govornem sporazumevanju, je sporočilo mnogo 

kompleksnejše, ker so poleg sredstev govorjenega jezika angaţirana tudi druga čutila in 

komunikacijski kanali. Poleg besednih in zvočnih/nebesednih elementov sporazumevanja 

vsebuje tudi vidne, tipalne, gibalne itd. vidike sporočila. Zato je pri obravnavanju poslušanja 

nujno razlikovati govorno osebno sporazumevanje od govorno posrednega sporazumevanja  

prek medijev, še posebej, če poslušanje primerjamo z branjem, pri katerem je informacija le 

vidna. V posredovanju govora prek medijev niso izkoriščeni informacijski kanali, ki so 

prisotni v osebnem sporazumevanju, ostajajo pa izredno močni fonološki in paralingvistični 

vidiki jezika, ki so pogosto namerno poudarjeni, ter nebesedna, zvočna sredstva, ki morejo do 

neke mere nadomestiti sporazumevalne vidike sporočila, ki so prisotni pri osebnem 

sporazumevanju. Specifična izrazna sredstva, ki jih morejo izkoriščati mediji pri 

posredovanju vsebin, lahko stimulativno delujejo na nekatere človekove miselne, ustvarjalne 

in čustvene procese, ki so za vzgojo velikega pomena. (L. Plut Pregelj, 1984) 

 

Zmoţnost človeka, da vidi in sliši, sta temeljna pogoja, da more človek brati in poslušati – 

razumeti jezik. »Če je branje videnje, prepoznavanje in interpretiranje pisanih simbolov 

(jezika), potem je poslušanje – slišanje, prepoznavanje in interpretiranje govorjenih 

simbolov.« (Brown, 1954: 128; po L. Plut Pregelj, 1984: 21) Brown tudi pojasnjuje odnose 

med branjem in poslušanjem in pravi, da ni nujno, da človek, ki vidi, opazuje in prepoznava 

objekte ter jih smiselno povezuje v kognitivne vsebine, tudi bere. Analogno je s poslušanjem: 

ni torej nujno, da človek, ki sliši, prepozna in razume različne zvočne signale, glasbo, razume 

tudi govorjen jezik. Človek, ki pozna npr. samo omejen jezikovni kod, ne more razumeti 

razvitega jezikovnega pojava, ki vključuje višje miselne procese.  
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S preučevanjem odnosov med branjem in poslušanjem so se ukvarjali številni raziskovalci. 

Mnogo teh raziskav je poslušanje obravnavala kot podsestavino pismenosti. Caffrey (1955), 

Wilson (1960) in Spearrit (1961) so s faktorsko analizo ugotovili, da je zmoţnost poslušanja 

relativno samostojna zmoţnost. Njihovi rezultati govorijo v prid teoriji, da je na videz enovito 

razumevanje jezika sestavljen dejavnik. (Plut Pregelj, 1984) Spearritova raziskava je 

preučevala faktorsko strukturo testov za razumevanje jezika. Ugotovil je, da je razumevanje 

jezika preko poslušanja relativno samostojna človekova zmoţnost; da so visoke korelacije 

med zmoţnostjo poslušanja in splošnim jezikovnim razumevanjem, induktivnim mišljenjem 

in pomnenjem. Hipoteza o močni povezanosti poslušanja s pozornostjo ni bila potrjena. 

Učenci, ki so dosegli visoke rezultate na testih bralnega razumevanja in posploševanja ter na 

spominskih testih, so običajno dosegli tudi dobre rezultate na testu razumevanja govorjenega 

jezika. V niţjih razredih osnovne šole je razumevanje govorjenega jezika mnogo boljše kot 

razumevanje pisanega jezika, kar pa se tekom šolanja spreminja v prid boljšemu razumevanju 

pisanega jezika. Razlike med obema načinoma posredovanja jezika se močno zmanjšajo, 

potem ko učenci dobro obvladajo tehniko branja. Plut Pregljeva (1984) podaja tudi drugo 

ugotovitev raziskav. Zmoţnost razumevanja govorjenega jezika ima močno napovedovalno 

vrednost za razumevanje jezika z branjem, kar velja za učence, ki so osvojili tehniko branja. 

Branje in poslušanje govorjenega jezika sta med seboj tesno povezana procesa, vendar 

raziskovalni rezultati ne dajejo dovolj trdne opore, da bi lahko trdili, da med poslušanjem in 

branjem ni bistvenih razlik, ki bi vplivale na učenje in učne rezultat. Obe jezikovni zmoţnosti 

(branje in poslušanje) sta torej močno povezani, vendar so med njima razlike, ki so za proces 

učenja in širše komunikacije izredno pomembne.  

 

2.6.2 Govorjenje 

Če sporočilo posredujemo s pomočjo govora, ustvarjamo govorjeno sporočilo, ki ga moremo 

slišati. Govorjeni jezik je nosilec sporočila, informacije oz. njeno kodiranje; razumevanje 

govorjenega jezika ali poslušanje pa je njegovo dekodiranje oz. sprejemanje slišne 

informacije. Sporazumevanje v govorno-poslušalskem odnosu je uspešno tedaj, ko je 

informacija, ki jo sprejme poslušalec, čim bolj podobna informaciji, ki jo posreduje govorec, 

ali ji je enaka. V procesu sporočanja nastopajo različne vrste motenj, ki preprečujejo, da bi 

sprejeto sporočilo bilo enako ali vsaj podobno oddanemu. Nanašajo se na vsebino sporočila, 

informacije, na kodiranje in način posredovanja sporočila. Motnje pa lahko izvirajo tudi iz 

sprejemnika – poslušalca: motnje na spoznavnem in čustvenem področju (posameznik nima 

ustreznega predznanja, ne obvlada sporočilnega medija, ni motiviran, ima predsodke do 
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sporočila, govorca ali medija, se slabo počuti ali je bolan ipd.) Tretja vrsta motenj pa se 

pojavlja v prenosnih kanalih. Te so odvisne od tega, kdo ali kaj je posrednik sporočila (močni 

zunanji šumi, neugodne prostorske in vremenske razmere, motnje, značilne za tehnične 

medije). V skoraj vsakem sporazumevalnem procesu na eni ali drugi ravni nastopajo motnje, 

zato je le teoretično moţno, da je sprejeto sporočilo enako oddanemu. Stopnjo oddanega in 

sprejetega sporočila preverjamo s pomočjo povratne informacije, ki jo poslušalec posreduje 

govorcu. Le-ta predstavlja hkrati zaključek enega sporazumevalnega kroga in začetek 

drugega. Običajno jo imamo za sestavni del poslušalskega procesa.  

 

Poleg jezikovnega medija nastopajo v govorno-poslušalskem sporazumevanju tudi drugi 

mediji: paralingvistični, vidni, proksemični, kinetični in taktilni medij ter medij vonja in 

okusa. V osebnem govorno-poslušalskem sporazumevanju morejo nastopati prav vsi mediji, 

ki dajejo slišanemu sporočilu nove sporočilne vidike, v posrednem govorno-poslušalskem 

sporazumevanju pa le nekateri. V govorno-poslušalskem sporazumevanju uporabljamo druge 

medije običajno z namenom, da bi podkrepili govorno sporočilo. To še posebej velja za učni 

proces v šoli. Ni pa nujno, da mediji, ki nastopajo v govorno-poslušalskem sporazumevanju 

delujejo enosmerno, saj imajo prav konkretni ″vidni″ mediji večjo sporočilno moč.21 Med 

paralingvistične medije prištevamo lastnosti govora posameznika kot so ton, glasnost, 

kvaliteta glasu, hitrost govora, premori, poudarki. Te lastnosti govora kaţejo na govorčeve 

osebnostne lastnosti in njegov odnos do sporočila; jeziku dajejo individualno noto, sporočilu 

pa dodaten pomen. Popolnoma je odvisen od posameznika in njegovih lastnosti ter nima 

nekih vnaprej postavljenih pravil.  

 

Vidni medij predstavlja govorčeva pojavnost, to kar vidimo, še preden začne govoriti. Je prva 

informacija o govorcu in njegovem sporočilu. Vidni medij vključuje obleko, pričesko, višino, 

obrazni izraz ipd. Poslušalec si na osnovi zunanjih znakov ustvarja sliko o govorcu, kar lahko 

pomembno vpliva na poslušalski proces. Ugodna slika o govorcu daje večjo verjetnost, da bo 

                                                           
21

 »Albert Mehrabain je odkril, da poslušalec v osebni govorno-poslušalski komunikaciji dobi le 7 % pomena 

posredovanega sporočila iz jezikovnega medija, 38 % iz paralingvističnega medija in kar 35 % iz vidnih 

informacij: obraznega izraţanja, celotne podobe in gibanja govorca. Randell Harrison je dobil še manj ugodne 

rezultate za jezikovni in parajezikovni medij. Navaja, da je poslušalec dobil le 35 % pomena posredovanega 

sporočila preko slušnega kanala (jezikovni in parajezikovni medij), vse ostalo pa preko govorice telesa.« (Allen, 

1982: 56, cit. po L. Plut Pregelj, 1984: 44) 



 

28 

 

sporočilo pri poslušalcu sprejeto, in obratno. Vidni medij lahko vpliva na celoten proces 

poslušanja, tako na izbiro informacij kot na njihovo analiziranje in vrednotenje.  

 

Slišana sporočila so lahko enostavna, pa tudi sestavljena, tako v jezikovnem  kot v 

vsebinskem pogledu. Pisana beseda prenese v sintaktičnem  pogledu bolj kompleksna 

sporočila kot govorjena, ne da bi pri ugotavljanju pomena imel bralec teţave. Zato ljudje 

običajno govorimo drugače kot pišemo.  

2.6.3 Pisanje 

Pisanje sodi med t. i. produktivne sporazumevalne dejavnosti, namenjene tvorjenju sporočil. 

V sporazumevalnem krogu jezika je pisanje najbolj oddaljeno od poslušanja. Med samim 

pisanjem (tako odraslih kot otrok) pa se pogosto pojavi t. i. notranji govor, kateremu 

posameznik prisluhne. Notranji govor se pojavi tudi pri govorjenju in branju.  

 

2.7. RAZVIJANJE SPORAZUMEVALNE ZMOŢNOSTI POSLUŠANJA 

V OSNOVNI ŠOLI 

V pedagoški in psihološki literaturi, pa tudi v praksi se v Sloveniji do pred nekaj leti 

razvijanju zmoţnosti poslušanja ni posvečalo veliko pozornosti. Plut Pregljeva (1990) kot 

enega izmed razlogov za to navaja istovetenju slišanja s poslušanjem. Zmoţnost in spretnost 

poslušanja nista neodvisni sestavini človekove dejavnosti, temveč sta sestavni del njegove 

osebnosti ter rezultat interakcijskega delovanja socio-kulturnega delovanja, umskih in 

osebnostnih lastnosti posameznika in nenazadnje tudi namerne vzgojne dejavnosti. 

 

Predšolski otroci usvajajo znanje preteţno s poslušanjem. Jezikovni razvoj otroka, katerega 

del je tudi poslušanje, je močno pogojen z njegovim socialno-kulturnim okoljem. Raziskave 

kaţejo, da so za razvoj otrokovega poslušanja predvsem pomembne osebnostne lastnosti 

matere oz. tistega odraslega, ki z otrokom preţivi največ časa (matere dobrih poslušalcev so 

mirne in potrpeţljive, ne prekinjajo otrok, imajo močno razvito zmoţnost empatije) in 

raziskovalci menijo, da se lastnosti dobrega poslušanja pri predšolskih otrocih razvijajo 

izključno na osnovi posnemanja odraslih. V šoli je bilo razvijanje zmoţnosti poslušanja 

zapostavljeno jezikovno področje, saj so mnogi mislili, da je zmoţnost poslušanja 

avtomatičen produkt jezikovne vzgoje: branja in govora. Tudi v začetku šolanja je poslušanje 

način, s katerim otrok pridobiva največ znanja. Do 6. ali 7. razreda osnovne šole naj bi se 

učenci učinkovitejše učili s poslušanjem in ne z branjem. Slušno besedišče otrok do te starosti 
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je namreč večje kot vidni in se šele pri 12. letu izenači. Poleg obsega besedišča je pomembno 

tudi razmerje oz. zastopanost posameznih sporazumevalnih dejavnosti pri pouku.  

 

Dve slovenski raziskavi o razredni interakciji iz leta 1978 ugotavljata, da je deleţ učiteljevega 

govora v razredu pri pouku zelo visok, okrog 60 %.22 Podobne podatke navajajo tudi druge 

raziskave. Raziskave (Luzar, Vršič, 1978) kaţejo tudi, da so učenci tisti, ki naj bi poslušali 

večino časa. Učenec se le redkokdaj pojavi v vlogi govorca, pa še to največkrat takrat, ko 

učitelj to od njega zahteva. »Iz raziskave Luzar-Vršič je razvidno, da je 21,1 % učenčevega 

govora odpadlo na odgovore na učiteljeva vprašanja in le 6,1 % na učenčeve samostojne 

izjave ali misli.« (L. Plut Pregelj, 1984: 68) Tudi Wiltova je v svoji raziskavi ugotovila, da »je 

poslušanje učencev pri pouku preteţno ″ilustrativna″ dejavnost, ne pa dejavnost, kjer bi se 

učenci učili novih vsebin. Zato je bilo mnogo pasivnega poslušanja, ki se je odraţalo v 

nizkem nivoju govorne komunikacije (npr. vrsta postavljenih vprašanj). Učenci so pri pouku 

pogosto poslušali ţe večkrat prebrane tekste iz učbenikov itd. … V razredih, kjer je vladalo 

sproščeno vzdušje, je bilo nekoliko več smiselnega poslušanja, čeprav tudi v teh razredih 

učitelji niso posvetili nobene skrbi namernemu razvijanju poslušanja.« (Wilt, 1950, cit. po L. 

Plut Pregelj, 1984: 68,69) Wiltova je v svoji študiji ugotovila tudi, da se učitelji ne zavedajo, 

koliko časa morajo poslušati učenci pri pouku. Elin zahteva, da bi šola morala razvijati 

zmoţnost poslušanja zaradi deleţa, ki ga ima poslušanje v šoli pri učenju, in še bolj zato, ker 

poslušanje zavzema pomembno mesto v ţivljenju odraslih. (Elin, 1972, cit. po L. Plut Pregelj, 

1984) 

 

Raziskave na področju fiziologije, psihologije in komunikacije v zadnjih desetletjih na 

področju slušnega zaznavanja in poslušanja so prinesle spremembe tudi v pedagoškem 

pogledu na učenje in poučevanje poslušanja. Poslušanje je postalo enakovredna 

sporazumevalna zmoţnost glede na ostale (branje, pisanje, govorjenje) in se mu v procesu 

učenja jezika daje enakovredno mesto; učenje poslušanja v učilnici se pribliţuje 

vsakodnevnim, dejanskim situacijam, ki jih doţivlja posameznik v vlogi poslušalca; učitelji 

pa se zavedajo pomena motivacije, osredotočanja pri poslušanju. Navkljub tem spoznanjem 

pa Field (1998) ugotavlja, da je poučevanje sporazumevalne zmoţnosti poslušanja resda 

postalo bolj osredotočeno na potrebe učencev, da pa se je večinoma ţe ustaljen model 

                                                           
22

 V raziskavi Luzarjeve in Vršičeve (Luzar, Vršič: 1978) 64,02 % in v raziskavi Boţičeve in Šilčeve (Boţič, 

Šilc: 1978) 63 %. (L. Plut Pregelj, 1984) 
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poučevanja jezika le nekoliko spremenil – učne ure poslušanja imajo predvidljivo obliko in 

vsebino.23 Njegova opaţanja kaţejo, da so se znotraj poučevanja poslušanja z razumevanjem  

spremenila besedila v smislu večje aktualnosti, zanimivosti učencem ter so bliţje njihovim 

izkušnjam, malo pa se je spremenilo na področju učinkovitosti sporazumevalne zmoţnosti 

poslušanja pri učencu. Poudarki v procesu učenja poslušanja s strani učitelja so bili na 

pomenu besed, stavčnih zvez, celotnega besedila – torej na rezultatu procesa poslušanja, 

premalo pozornosti pa se je usmerjalo na sam proces poslušanja. Učenci kot poslušalci niso 

napredovali, kar se je še posebej izrazilo ob dejstvu, da so ob soočenju s podobnimi nalogami 

uporabljali iste, neuspešne poslušalske tehnike. (Field, 1998)  

 

Z vidika samega procesa poučevanja sporazumevalne zmoţnosti poslušanja ter ugotavljanja, 

kako ta proces izboljšati, Filed priporoča učiteljem, da izvedejo analizo napačnih odgovorov 

učencev v fazi po poslušanju. Na podlagi analize napačnih odgovorov lahko učitelji 

ugotovijo, kje in zakaj je prišlo do napačnega razumevanja ter spremenijo strategijo 

poučevanja. Ta t. i. diagnostični pristop k poslušanju vključuje analizo in morebitno 

spremembo učiteljevega obstoječega didaktičnega pristopa k poučevanju poslušanja. Field 

povleče vzporednico z branjem v smislu, da se sporazumevalna zmoţnost branja poučuje in 

uri po posameznih etapah ali delih, ki sestavljajo bralno zmoţnost, ter da več branja še ne 

pomeni hkrati tudi boljšega branja. Prav tako več vaj poslušanja še ne pomeni, da bodo učenci 

postali učinkoviti poslušalci. Podoben pristop kot pri branju bi bilo po Fieldovem mnenju 

smiselno vpeljati in uporabiti pri učenju sporazumevalne zmoţnosti poslušanja, saj lahko (J. 

Field, 1998) med posameznimi spretnostmi branja ter delnimi spretnostmi poslušanja vlečemo 

vzporednice. Napredek vidi v razčlenitvi sporazumevalne zmoţnosti poslušanja na manjše, 

delne poslušalske spretnosti. Urjenje posameznih oz. delnih zmoţnosti znotraj poslušanja bi 

potekalo ločeno ter hkrati kot priprava na daljše in bolj kompleksne poslušalske naloge. 

Učitelj bi za kratke vaje urjenja posameznih poslušalskih spretnosti porabil malo časa (5–10 

minut). Predlaga pot učenja od analize do sinteze: ko se posamezna veščina znotraj 

sporazumevalne zmoţnosti poslušanja izuri, se jo začne vključevati in povezovati skupaj z 

drugimi, ţe urjenimi zmoţnostmi v procesu učenja poslušanja. Besedila oz. posnetki, 

namenjeni urjenju sporazumevalne zmoţnosti poslušanja, naj bodo pristni, izvzeti iz 

vsakdanjega ţivljenja, učencem blizu. Za uspešno napredovanje posameznika – poslušalca so 
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 Field (1998) v svojem prispevku opisuje poučevanje poslušanja v okviru učenja drugega jezika ter se znotraj 

poučevanja tujega jezika posveča predvsem raziskovanju na področju poslušanja. Poudarja pomen učenja 

strategij poslušanja.  
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prav učne situacije, ki so blizu resničnim vsakdanjim in situacijam, nujne. Tako imenovane 

poslušalske učne vaje24 bi učence opremile s poslušalskimi veščinami, ki se jih pričakuje od 

kompetentnega poslušalca ter s poznavanjem procesa poslušanja ter prilagajanja poslušalskih 

strategij. 

 

Brent in Anderson (1993) opaţata, da učitelji pogosto poudarjajo napredek učenca pri pisanju, 

branju, govorjenju, manj ali nič pozornosti pa se ne namenja razvoju na področju 

sporazumevalne zmoţnosti poslušanja. Avtorici spodbujata vključevanje razvijanja strategij 

poslušanja v pouk v različnih fazah učne ure, na posreden in neposreden način. 

Najpomembnejši dejavnik pri poučevanju sporazumevalne zmoţnosti poslušanja je učitelj – 

učinkovit poslušalec (poslušalski model). Učenci učitelja opazujejo in spoznavajo tudi kot 

poslušalca. Navajata primere iz prakse, da ko se učitelj nagne proti govorečemu učencu – to 

storijo tudi nekateri drugi učenci; če ob zbranem poslušanju učitelj prikimava – začnejo 

prikimavati tudi nekateri drugi učenci ipd. (R. Brent, P. Anderson, 1993). Z zavestnim 

uporabljanjem neverbalnih značilnosti dobrega poslušalca učitelj kot vzor učencem na 

posreden način posreduje nekatere poslušalske veščine. Pozorno poslušanje učenca bi morala 

biti vsakodnevna praksa učitelja. »Učitelji, ki ţelijo pomagati učencem postati dobri 

poslušalci, naj učencem nudijo mnogo različnih poslušalskih izkušenj v različnih 

okoliščinah.« (R. Brent, P. Anderson, 1993: 125.) Spiegel (1992) poučevanje sporazumevalne 

zmoţnosti poslušanja razume kot proces usmerjanja učencev na določeno področje (npr. 

poslušanje), znotraj katerega so zastavljeni učni cilji. Razvijanje sporazumevalne zmoţnosti 

poteka metodično premišljeno, z ustreznimi vajami in dejavnostmi, usmerjenimi na določeno 

področje oz. cilje. Ni pa zaporedje pristopov in hitrost poučevanja strategij pri vseh učencih 

enaka, učitelj se prilagaja otrokovemu predznanju in doseţkom. Poleg metodičnega pristopa k 

urjenju sporazumevalne spretnosti, katere rezultat so doseţeni cilji (npr. izboljšano poslušanje 

z razumevanjem), pa Spiegel (1992) meni, da mora potekati tudi proces učenja in poučevanja 

učencev o uporabi različnih strategij poslušanja v različnih okoliščinah. Le tako se učenci  

naučijo uporabljati ustrezne strategije v različnih okoliščinah. Poučevanje poteka z  

učiteljevim zgledom in razlago. Sodobno poučevanje zmoţnosti poslušanja vključuje široko 

izbiro raznih besedil, namenjenih poslušanju, ki izhajajo iz vsakodnevnih situacij; besedila so 

enogovorna in dvo- ali večgovorna; poslušanju besedil sledijo različne naloge; vzporedno se 

učenci seznanjajo in urijo v strategijah uspešnega poslušanja; učenci morajo imeti moţnost 
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 J. Vogel jih imenuje mikro učne enote ali dodane dejavnosti. 
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postopoma uriti zmoţnost poslušanja z večkratnim poslušanjem besedil in reševanjem nalog 

po poslušanju; učenci naj bi vedeli, kaj bodo poslušali in zakaj (cilji poslušanja) in naloge 

morajo biti sestavljene tako, da omogočajo aktivno udeleţbo učenca (aktivno učenje). 

 

Veljavni učni načrt za slovenščino v osnovni šoli se opira na pomembna spoznanja jezikovne 

in literarne vede ter jezikovne in knjiţevne didaktike, ki so v zadnjem desetletju bistveno 

vplivala na oblikovanje sodobnejših poučevalnih modelov slovenskega jezika. Didaktično-

metodične smernice za učenje in poučevanje slovenskega jezika izhajajo iz temeljnih 

sodobnih jezikoslovnih spoznanj, psiholingvističnega preučevanja otrokovega govora, 

sociolingvistike, pragmatike, komunikacije (teorije govornih dejanj), besediloslovja ter 

recepcije estetike.  

 

M. Kriţaj Ortar (2000) piše o t. i. komunikacijskem modelu jezikovnega pouka v okviru 

teoretičnih izhodišč prenove pouka v novi koncepciji predmeta slovenščina. Utemeljuje ga s 

tem, da je jezik najprej namenjen rabi, tj. sporazumevanju, in šele nato lahko govorimo o 

jeziku kot sistemu ter ga opisujemo. Enak izraz, torej komunikacijski sistem poučevanja 

uporablja tudi M. Kordigel (1994) za pouk mladinske knjiţevnosti. Pečjakova meni, da je 

ključni temelj, iz katerega izhaja sodobni jezikovni pouk, pojem funkcionalne pismenosti (S. 

Pečjak, 2009). Nacionalna strategija za razvoj pismenosti le-to opredeljuje kot »… trajno 

razvijajočo se zmoţnost posameznikov, da uporabljajo druţbeno dogovorjene sisteme 

simbolov za tvorjenje, razumevanje in uporabo besedil za potrebe ţivljenja v druţini, šoli, na 

delovnem mestu in v druţbi. Pridobljeno znanje in spretnosti ter razvite zmoţnosti 

posamezniku omogočajo uspešno in ustvarjalno osebnostno rast ter odgovorno in kritično 

sodelovanje v poklicnem in druţabnem ţivljenju.« (S. Pečjak, 2009: 11) 

 

Od razvoja pismenosti učencev do funkcionalne pismenosti po dognanjih pedagoških 

teoretikov vodi celostni pouk. To pomeni, da moramo pouk opismenjevanja oblikovati 

celostno v povezavi z aktivnostmi iz resničnega ţivljenja otroka, da otrok spozna branje in 

pisanje ter govorjenje in poslušanje v funkciji. Pouk opismenjevanja pa moramo obravnavati 

celostno tudi glede na druge sporazumevalne dejavnosti, kot so poslušanje, branje, govorjenje 

in pisanje. Z razvojem vsake posamične dejavnosti krepimo enoten jezikovni sistem, ki potem 

deluje tudi na druge dejavnosti. In obratno: primanjkljaji pri katerikoli dejavnosti slabijo 

enoten jezikovni sistem, kar negativno vpliva tudi na druge dejavnosti. Poslušanje in branje 

sta povezani perceptivni sporazumevalni dejavnosti, pri kateri se napredek na eni pogosto 
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kaţe tudi v napredku pri drugi. Vendar pa sta hkrati tako različni, da ju moremo in moramo 

razvijati vsako posebej. Poslušanje se delno lahko razvija ob poučevanju branja, a le tiste 

spretnosti in zmoţnosti, ki so branju in poslušanju skupne (npr. diskriminativno/razločujoče 

poslušanje). Podobno je tudi z odnosom govorjenje in pisanje. 

 

Raziskovalci so ugotovili, da je v niţjih razredih osnovne šole razumevanje govorjenega 

jezika mnogo boljše kot razumevanje pisnega. Te razlike se postopno zmanjšujejo. To je še 

eden izmed strokovnih argumentov za to, da je treba dati poudarek v začetku prvega triletja 

OŠ zlasti razvijanju poslušanja, kajti s pomočjo le–tega si otrok ustvarja osnovo za uspešno 

branje. V okviru slovenščine lahko razvijamo poslušanje neposredno in posredno, pri drugih 

učnih predmetih pa običajno le posredno, saj učitelji namenjajo pozornost predvsem vsebini 

in manj načinu spoznavanja in usvajanja vsebine ter poročanju o njej. 

 

M. Kriţaj Ortar in drugi (2000) poudarjajo, da sodobni komunikacijski pouk povezuje 

jezikovni pouk z ţivljenjem. Zato učenci pri sodobnem jezikovnem pouku opazujejo 

pogovore, se pogovarjajo med seboj ter vadijo pogovarjanje z različnimi naslovniki; 

sprejemajo umetnostna in neumetnostna besedila (neuradna in uradna, zasebna in javna, 

strokovna in publicistična); sami govorno nastopajo in poskušajo napisati preprosta besedila o 

sebi in svojem okolju. Tako opredeljen proces opismenjevanja pa predpostavlja drugače 

strukturiran pouk. Ustrezno učno okolje v praksi pomeni oblikovati tak prostor, ki spodbuja 

učence k pismenosti.  

 

V procesu urjenja sporazumevalne zmoţnosti poslušanja pa se postavlja vprašanje, kako 

meriti doseganje ciljev poslušanja oz. napredek razvitosti sporazumevalne zmoţnosti 

poslušanja pri posamezniku. Obstajajo testi, ki merijo stopnjo poslušanja z razumevanjem in 

so podobni testom, ki merijo branje z razumevanjem, razlika je le v tem, da učenci besedilo 

poslušajo in ne berejo. Učenci nato odgovarjajo na različna vprašanja, povezana z besedilom. 

Poleg izbirnih vprašanj pa obstajajo t. i. ″performance test″ oz. testi, pri katerih učenec izvede 

nalogo (po poslušanem besedilu), izbira ustrezne slike, nariše sliko po opisu ipd. Pri 

preverjanju zmoţnosti poslušanja je potrebno zagotoviti okolje brez drugih, zunanjih zvočnih 

(in drugih) motečih dejavnikov.  Če učenci poslušajo posnetek, moramo zagotoviti 

predvajanje brez dodatnih šumov in motenj, ki bi lahko vplivali na sprejemanje zvočnih 

sporočil. Če besedilo govori/bere učitelj oz. oseba, ki izvaja preverjanje, mora biti govor čist, 

ustrezne jakosti in hitrosti. (N. A. Mead, 1985) 
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Učitelji uporabljajo različne metode, od spremljanja napredka preko opazovanja in 

zapisovanja opaţanj, zastavljanje vprašanj po poslušanju do standardiziranih testov 

poslušanja. Vsaka, pa čeprav neuradna metoda preverjanja poslušanja mora zadostiti 

najosnovnejšim merskim pogojem zanesljivosti, veljavnosti in nepristranskosti. (N. A. Mead, 

1985). Teste poslušanja sestavljajo trije pomembni deli: poslušano besedilo, vprašanja in 

okolje preverjanja. Besedilo, ki ga učenci poslušajo, predstavlja značilno govorno vsebino, ki 

jo učenci (z različnih medijev ali kot pogovor) lahko pričakujejo v učilnici. Ker na poslušanje 

močno vplivata motivacija in spomin, Mead (1985) priporoča, da je besedilo učencem 

zanimivo in relativno kratko. Za zagotavljanje nepristranskosti mora biti tema besedila 

pribliţno enako poznana vsem učencem, ne glede na spol, socialno-ekonomski status ipd. 

Vprašanja, ki se nanašajo na slišano besedilo, morajo biti povezana z bistvenimi elementi 

besedila, naj ne sprašujejo po detajlih in nepomembnih dejstvih. Pravilni odgovori morajo biti 

posledica zapomnitve poslušanega besedila, ne učenčevega predznanja.  

 

2.8 RAZVIJANJE ZMOŢNOSTI POSLUŠANJA NA RAZREDNI 

STOPNJI  OSNOVNE ŠOLE  

Napredovanje v razvoju sposobnosti poslušanja, govorjenja, branja in pisanja je odvisno od 

stopnje razvitosti sposobnosti t. i. metajezikovnega zavedanja oz. jezikovnega zavedanja in 

sposobnosti vidnega zaznavanja (zlasti vidnega razločevanja). (Meta)jezikovno zavedanje je 

sposobnost mišljenja o jeziku in se običajno pojavi pri 5- do 7-letnih otrocih, nato pa se ta 

sposobnost razvija z zorenjem (razvojem) otroka, pa tudi z učenjem.  

 

(Meta)jezikovno zavedanje vključuje dva osnovna dejavnika: zavedanje o zgradbi jezika in 

slušne procese. Posamezne elemente jezikovnega zavedanja razvijamo sistematično v prvem 

in drugem razredu, po potrebi pa tudi še v tretjem.  

 

Najpogostejša in tudi temeljna oblika poslušanja v šolski situaciji je poslušanje z 

razumevanjem. Dejavniki, ki vplivajo na to poslušanje, so slušni spomin učenca, povezanost 

informacij s poslušalčevim predznanjem, pozornost in koncentracija učencev in še nekatere 

druge. Za šolo pomembno vprašanje pa je, kako lahko v šoli razvijamo to sposobnost. 

Poslušanje je le ena izmed sporazumevalnih zmoţnosti, ki jo razvijamo in je ne moremo 
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razvijati ločeno od drugih. Treba pa je razvijanje poslušanja povezovati z vsebinami iz učnega 

načrta.  

 

Plut Pregeljeva (1990) opozarja na to, da je v OŠ potrebno razvijati naslednje vidike 

poslušanja: 

1. Usvajanje osnovnih pravil uspešnega govorno-poslušalskega sporazumevanja 

Govorimo o  osnovnih spretnostih govorno-poslušalskega  sporazumevanja oz. kar spretnostih 

socialnega poslušanja. Učence je treba naučiti, da je za uspešnim govorno-poslušalskim 

sporazumevanjem nujen očesni stik, saj z njim poslušalec govorcu sporoča, da mu je 

prisluhnil oz. da ga posluša. Hkrati lahko učinkovito poslušajo le, če se umirijo, usmerijo 

svojo pozornost na govorca in si poskušajo zapomniti, kaj je rekel govorec, ter se odzvati na 

to. Avtorici izpostavljata, da lahko učitelj sam veliko naredi za to z naslednjimi aktivnostmi: 

 če je sam pozoren poslušalec in učence resnično aktivno posluša, ko mu govorijo – s 

tem predstavlja zanje model, ki ga učenci posnemajo; 

 če učencem kaţe vrednost poslušanja (npr, v konfliktnih situacija prisluhne vsem in 

jim na temelju poslušanja poskuša pomagati); 

 če učitelj po izvedeni dejavnosti poslušanja pokomentira, kaj so učenci delali in zakaj 

so bili pri tem uspešni (ker so aktivno poslušali); 

 če ustvari take razmere v razredu, ki omogočajo učencem urjenje aktivnega poslušanja 

(npr. mirne kotičke). 

 

Voglova (2001) piše o t. i. poslušalski kulturi, ki se razvija od 1. razreda dalje; poudarja 

pozorno poslušanje sogovorca ter učenje, da se med govorjenjem/poslušanjem ne prekinjamo, 

se zbrano poslušamo. 

 

2. Razvoj sposobnosti glasovnega (fonološkega) zavedanja 

To je sposobnost razlikovanja glasov v jeziku in njegovih sestavnih delih (besedah, povedih). 

Ima odločilno vlogo v procesu začetnega opismenjevanja. Razvija se v času vsega 

predšolskega obdobja, sistematično pa v prvi triadi, še posebej v prvem razredu.  

 

Pri razvoju sposobnosti glasovnega zavedanja je pomemben razvoj zlasti naslednjih 

sposobnosti: 

 slušnega zavedanja dolţine besed in zavedanja števila besed v povedi, 
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 slušnega razločevanja glasov, 

 slušnega razčlenjevanja besed na zloge in glasove, 

 iskanja in tvorjenja rim. 

Razločujoče poslušanje je temelj za vse druge vrste poslušanja ter odločilno vpliva na učenje 

jezika, zlasti govora in branja. To poslušanje razvijamo tudi pri knjiţevni vzgoji; tam učenci 

ob poslušanju interpretativnega branja ali posnetka pesmi zaznavajo zvočnost pesmi, njen 

ritem. 

 

3. Razumevanje govorjenih/slišanih vsebin 

V šoli je ogromno govorjenih vsebin, ki jih učenec prejme po slušnem receptorju. Namen 

učnega procesa je pridobivanje znanja. Med najpogostejše oblike razumevanja teh vsebin je 

L. Plut Pregelj (1990) uvrstila sledenje navodilom, zagotavljanje zaporedja v 

slišanem/govornem sporočilu, ugotavljanje vodilne misli v slišanem/govornem sporočilu, 

zapomnitev podatkov iz slišanega/govornega sporočila, globlje razumevanje 

slišanega/govornega sporočila. Poslušanje z razumevanjem od poslušalca zahteva mnogo 

spretnosti, npr. zapomnitev dejstev oz. posameznih podatkov, razlikovanje med pomembnimi 

in nepomembnimi podatki, ugotavljanje vodilne misli sporočila, ugotavljanje zaporedja v 

dogajanju, sledenje ustnim navodilom, postavljanje smiselnih vprašanj o sebi in govorcu ob 

govornem sporočilu, zapisovanje posameznih delov sporočila. Preden pa začnemo z učenci 

uriti posamezne spretnosti poslušanja, je treba vzpostaviti navado poslušanja. Pristopi so 

različni, predvsem različni vidni ali slušni znaki za začetek poslušanja. S tem se navaja 

učence na to, da obstaja čas za govorjenje in čas za poslušanje. Učencem je treba tudi 

povedati, kakšno je vedenje, ki vodi, zagotavlja učinkovito poslušanje. Navado poslušanja 

vzpostavljamo z večkratnim ponavljanjem tega vedenja oz. opisovanjem vedenja pri 

učinkovitem poslušanju. Tovrstno poslušanje razvijamo med celotnim šolanjem. 

 

4. Poslušanje z vrednotenjem 

Če učenec govorjeno sporočilo razume, si ga lahko zapomni, se nanj odzove in ga vrednoti. 

Po tem, ko je preveril svoje razumevanje, ob učiteljevem usmerjanju izlušči temeljne vrednote 

in svoje sodbe utemeljuje, s čimer se uči presojati tuja in svoja besedila. (J. Vogel, 2001: 

1819) 

 



 

37 

 

»Dobrega, kultiviranega in dejavnega poslušanja, pri katerem smo na slišano besedilo pozorni 

in se trudimo, da bi ga razumeli, se je treba prav tako učiti kot govorjenja, branja ali pisanja, 

in pri tem ima zelo pomembno vlogo prav učitelj materinščine v prvih letih šolanja.« (J. 

Vogel, J. 2001, str. 19) 

 

J. Vogel25 v priročniku za pomoč učiteljem 2. razreda ugotavlja, da je »v prvih dveh razredih 

OŠ /…/ pomen poslušanja vsaj dvojen. Najprej se učenci preko poslušanja učijo branja in 

pisanja, z rednim poslušanjem besedil in pogovorom o njih učitelj spodbuja pripravljenost 

učencev na branje, v njih budi ţeljo in utemeljuje potrebo po pisnem izraţanju, nekatere 

dejavnosti pri poslušanju  /…/ pa neposredno sodijo v sklop predbralnih/predpisalnih 

spretnosti. Hkati je poslušanje za učence vseh starosti eden izmed pomembnih načinov 

pridobivanja znanja, za učence prvih razredov, ki še ne znajo dobro brati, pa celo 

najpomembnejši.« (J. Vogel, 2001: 16) 

 

2.8.1 Razvijanje zmoţnosti poslušanja v učnem načrtu za slovenščino na razredni 

stopnji osnovne šole (1998)  

V učnem načrtu za slovenščino je ţe v  opredelitvi predmeta slovenski jezik poudarjeno, da 

se cilji pouka slovenskega jezika uresničujejo skozi štiri sporazumevalne dejavnosti 

(poslušanje, branje, pisanje, govorjenje) tako pri jezikovnem pouku kot pri knjiţevnem. V 

prvem triletju je pouku slovenskega jezika namenjenih 700, in sicer 210 v prvem razredu in 

po 245 v drugem in tretjem razredu.26 V prvem razredu je jezikovnemu pouku namenjenih 50 

% ur, v drugem in tretjem pa po 60 % ur (zaradi sistematičnega opismenjevanja), kar pa ne 

sme privesti do stroge ločitve na 'jezikovni pouk' in 'knjiţevno vzgojo'. V splošnih ciljih 

predmeta slovenščina za prvo triado je zapisano, da so učenci motivirani za vse štiri 

sporazumevalne dejavnosti (poslušanje, branje, pisanje, govorjenje), saj jim te dejavnosti 

omogočajo spoznavanje sebe in sveta ter jim omogočajo zadovoljevanje osnovnih druţbenih 

in čustvenih potreb. Učenci tudi razmišljujoče poslušajo različna neumetnostna in umetnostna 

                                                           
25

 Jerica Vogel intenzivno raziskuje vprašanje razvijanja poslušanja na Slovenskem, predvsem v srednjih šolah. 

V priročniku k delovnemu zvezku S slikanico se igram in učim 2 je prispevala članek Poslušanje pri pouku 

slovenščine v prvem triletju.  

26
 Prenovljeni oz. posodobljeni učni načrti za slovenski jezik ohranjajo isto število ur v prvem razredu, zmanjša 

pa se število ur v 2. in 3. razredu, in sicer na 235 ur letno. Število ur slovenskega jezika v drugi triadi ostaja 

nespremenjeno.  
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besedila, ki so predstavljena neposredno ali posredno (preko medija). Iz besedil izluščijo 

temeljne vrednote in se tako učijo presojati tuja ter svoja besedila.   

 

V drugem triletju je pouku slovenščine namenjenih 525 ur, torej po 175 ur letno oz. po 5 ur 

tedensko tako v četrtem kot v petem razredu. Učenci tvorijo (govorijo, pišejo), sprejemajo 

(poslušajo, berejo) in razčlenjujejo svoji starosti, sporazumevalnim in 

spoznavnim\domišljijskim zmoţnostim, izkušnjam in interesom ustrezna neumetnostna in 

umetnostna besedila; tako dejavno razvijajo svoje sporazumevalne, spoznavne in ustvarjalne 

zmoţnosti ter si uzaveščajo temeljne razlike v sprejemanju, tvorjenju in zgradbi 

neumetnostnih in umetnostnih besedil. Delu z neumetnostnim besedilom je namenjenih 60 

odstotkov ur predmeta, delu z umetnostnim besedilom pa 40 odstotkov. Ker se neumetnostna 

besedila tvorijo, sprejemajo in razčlenjujejo drugače kot umetnostna, so cilji pri obravnavi 

neumetnostnih in umetnostnih besedil navedeni ločeno, kar pa ne sme vplivati na notranjo 

enovitost predmeta. (Učni načrt, 2005: 6) 

 

V splošnih ciljih predmeta slovenščina za prvo triado je zapisano, da so učenci motivirani za 

vse štiri sporazumevalne dejavnosti (poslušanje, branje, pisanje, govorjenje), saj jim te 

dejavnosti omogočajo spoznavanje sebe in sveta ter jim omogočajo zadovoljevanje osnovnih 

druţbenih in čustvenih potreb. Isti poudarek je tudi v splošnih ciljih predmeta za drugo triado. 

Učenci razmišljujoče poslušajo različna neumetnostna in umetnostna besedila, ki so 

predstavljena neposredno ali posredno (preko medija). Iz besedil izluščijo temeljne vrednote 

in se tako učijo presojati tuja ter svoja besedila.  V drugi triadi pa ohranjajo in razvijajo 

zanimanje za poslušanje umetnostnih besedil. (Učni načrt, 2005: 7, 8) 

 

Poslušanje je torej umeščeno v UN kot enakovredna sporazumevalna zmoţnost glede na 

ostale (govorjenje, branje, pisanje). Poudarjen je pomen motivacije pri razvijanju teh 

zmoţnosti. 

 

Razčlenitev funkcionalnih ciljev, ki se povezujejo z razvijanjem zmoţnosti poslušanja na 

razredni stopnji (Priloga 1a) kaţe na postopnost razvijanja sporazumevalne zmoţnosti 

poslušanja, in sicer od razločujočega poslušanja (ki je razdeljeno na manjše, delne poslušalske 

spretnosti), preko poslušanja z razumevanjem do začetkov uvajanja v kritično poslušanje. 

Predvideno je poslušanje različnih neumetnostnih besedil ter njihova aktualnost. Ţe v UN so 

natančno zapisane dejavnosti učencev po poslušanju in te hkrati sluţijo kot preverjanje 
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razumevanja poslušanega besedila. Predvideno je dvakratno poslušanje besedil. Cilji v UN, 

povezani z razvijanjem zmoţnosti poslušanja, se osredotočajo na cilje poslušanja (nova 

znanja, razumevanje besedila, razločevanje glasov, utemeljevanje …), noben zapisani cilj pa 

se ne nanaša na učenje in ozaveščanje samega procesa poslušanja (učenje strategij poslušanja) 

 kar se ujema z ugotovitvami Fielda (1998).  

Specialno-didaktična priporočila za prvo triletje, ki se nanašajo na razvoj zmoţnosti 

poslušanja, poudarjajo celostni pristop k učenju in poučevanju ter upoštevanje povezanosti 

razvoja sporazumevalne zmoţnosti z razvojem mišljenja in znanja. Vse štiri sporazumevalne 

dejavnosti se znotraj pouka slovenskega jezika (in medpredmetno) funkcionalno prepletajo; 

sprva pa je v prvi triadi več govorjenja in poslušanja, pozneje pa več začetnega branja in 

pisanja. Besedno sporazumevanje, pa najsi bo na slušni ali vidni ravni, vseskozi povezujemo 

tudi z nebesednim (likovnim, gibalnim, glasbenim … opismenjevanjem).  

 

Učenci 1. razreda predvsem poslušajo in govorijo. V prvem razredu se skozi igro, a vseeno 

sistematično, razvijajo predbralne in predpisalne spretnosti, med katere sodijo tudi nekatere 

dejavnosti pri poslušanju (npr. slušno razčlenjevanje). V drugem razredu je več branja in 

pisanja (kot poslušanja in govorjenja), v tretjem pa je deleţ posamezne sporazumevalne 

zmoţnosti pribliţno enak. Učenci poslušajo krajša, svojim spoznavnim in sporazumevalnim 

zmoţnostim, izkušnjam in zanimanjem ustrezna neumetnostna besedila, posredovana 

neposredno ali medijsko, vsebinsko pa povezana zlasti s spoznavanjem okolja. Sprejemanje 

(poslušanje/branje) neumetnostnih besedil zajema naslednje dejavnosti učencev. Pred 

poslušanjem se učenci umirijo; ob učiteljevi pomoči obudijo svoje znanje o napovedani temi 

in vrsti besedila (s tem vzbudijo svoja pričakovanja); skušajo razloţiti besede iz 

napovedanega besedila, za katere učitelj predvideva, da jih ne poznajo oz. jih poznajo le 

nekateri (s tem si olajšajo razumevanje neznanega besedila). Med samim poslušanjem 

vzdrţujejo zbranost in usmerjajo svojo pozornost na govorca in govorjeno besedilo oz. na 

zapisano besedilo, upoštevajo dogovorjena pravila (npr. ne ustvarjajo motenj/hrupa z 

igranjem, gibanjem, govorjenjem). Po poslušanju rešujejo naloge, s katerimi se preverja 

njihovo razumevanje besedila in prepoznavanje okoliščin tvorjenja besedila V teh nalogah 

izraţajo svoje mnenje o besedilu in ga skušajo utemeljiti, sami tvorijo podobno ustno ali pisno 

besedilo, in to ob učiteljevih vprašanjih, slikovnem gradivu, zapisanemu zgledu ipd. Učenci 

se tako navajajo na razmišljajoče in kritično sprejemanje neumetnostnih besedil.  
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Pri obravnavi neumetnostih besedil v drugi triadi se predmet povezuje z učenčevimi 

izkušnjami, predznanjem ter drugimi šolskimi predmeti. Učenci namreč poslušajo različna 

poljudnoznanstvena besedila. Predmet vsebuje tudi prvine t. i. medijske vzgoje – učenci 

poslušajo tudi propagandna medijska besedila. Priporoča se predvsem celostni pouk in 

projektno učno delo. Izbira učne oblike v 2. triletju je odvisna od dejavnosti in naloge, ki jo 

uresničujemo pri pouku; razvijanje zmoţnosti in znanja pa je najučinkovitejše ob aktivnih 

oblikah učenja. V 2. triletju se učenci pri poslušanju navajajo na razmišljujoče in kritično 

sprejemanje besedil ter na utemeljevanje svojega mnenja o njem. Ker pa je zmoţnost 

poslušanja besedila odvisna od jezikovne zmoţnosti posameznika, učenci z lastno dejavnostjo 

razvijajo zmoţnost logičnega mišljenja ter poimenovalno, upovedovalno, pravorečno in 

pravopisno zmoţnost ter odpravljajo najpogostejše slogovne, poimenovalne, slovnične, 

govorne in pisne napake. Pri obravnavi neumetnostnih besedil so v drugi triadi enako 

pomembne in tako zastopane vse štiri sporazumevalne dejavnosti – pri delu v šoli zlasti 

poslušanje in govorjenje (saj prevladuje sodelovalno učenje), deloma tudi branje.  

 

Obravnava neumetnostnih besedil tako v drugi triadi poteka po naslednjih stopnjah: 

1. Pred poslušanjem: napoved vrste in teme besedila, ki ga bodo poslušali (in gledali); 

temu sledi pogovor o učenčevih pričakovanjih, izkušnjah ipd. ob napovedani vrsti in 

temi besedila; če učitelj presodi, da učenci nekaterih ključnih besed ne bodo razumeli, 

jih razloţi. 

2. Vsaj dvakratno poslušanje (in gledanje) besedila; pri tem so učenci pozorni na govorca 

in govorjeno oz. napisano besedilo. 

3. Poslušanju oz. dejavnostim po poslušanju (gledanju) (tj. pomenski, pragmatični, 

vrednotenjski in besedno-slovnični razčlembi besedila) sledi tvorjenje podobnega 

besedila, bodisi kot govorni nastop bodisi kot pisanje besedila iste vrste ali z 

isto/podobno temo – to dejavnost učenci nadaljujejo doma. 

 

2.8.2 Razvijanje zmoţnosti poslušanja v posodobljenem učnem načrtu za slovenščino na 

razredni stopnji osnovne šole (2011)
27

 

V opredelitvi predmeta slovenščina je zapisano, da se cilji predmeta uresničujejo z 

jezikovnim in knjiţevnim poukom v sklopu štirih sporazumevalnih dejavnosti: poslušanja, 

branja, govorjenja in pisanja. V vseh vzgojno-izobraţevalnih obdobjih se predmet s cilji, 
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 Povzetek iz posodobljenega učnega načrta za osnovno šolo, predmet slovenščina. 
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vsebinami in dejavnostmi učencev tesno povezuje z drugimi predmeti, kar velja tudi za t. i. 

začetno opismenjevanje, ki traja celotno prvo vzgojno-izobraţevalno obdobje. V drugem in 

tretjem vzgojno-izobraţevalnem obdobju pa učenci sprejemajo, razčlenjujejo in vrednotijo 

ustrezna neumetnostna besedila. Sistematično tudi razvijajo vse sestavine sporazumevalne 

zmoţnosti, tudi metajezikovno zmoţnost. (Učni načrt, 2011: 4, 5)  

Med splošnimi cilji predmeta je v 2. točki zapisano, da učenci razmišljujoče in kritično 

sprejemajo (torej tudi poslušajo) raznovrstna neumetnostna besedila, objavljena v raznih 

medijih in iz njih pridobivajo novo stvarno znanje. Hkrati usvajajo in urijo razne strategije in 

učne pristope za učinkovito pridobivanje informacij iz govorjenih neumetnostnih besedil in s 

tem razvijajo zmoţnost učenja učenja. Besedila tudi vrednotijo in utemeljujejo svoje mnenje. 

Učenci so motivirani za vse štiri sporazumevalne dejavnosti ter spoznavajo, da njihovo 

obvladovanje povečuje zmoţnost delovanja v druţbenem okolju. Učenci pri pouku 

slovenščine razvijajo tudi zmoţnost nebesednega sporazumevanja in metajezikovno 

zmoţnost. (Učni načrt, 2011: 6, 7) 

 

Pouk slovenščine omogoča uresničevanje splošnih in operativnih ciljev ter vsebin predmeta, 

ki so opredeljeni v učnem načrtu. V posodobljenem učnem načrtu se ne govori več o 

funkcionalnih ciljih, ki so v učnem načrtu iz leta 1998 razčlenjeni po triadah ter na to še po 

posameznih razredih. Uresničevanje operativnih ciljev pri jezikovnem pouku v 

posodobljenem učnem načrtu ni več razčlenjeno po razredih, ampak so opredeljeni za celotno 

vzgojno-izobraţevalno obdobje. To omogoča učitelju, da avtonomno izbira hitrost obravnave 

ciljev in vsebin, njihovo zaporedje; metode in oblike dela glede na potrebe, zmoţnosti in 

pričakovanja svojih učencev. Posodobljeni učni načrt vsebuje tudi izbirne vsebine in cilje. V 

primerjavi z učnim načrtom iz leta 1998 se je povečala izbirnost na ravni dejavnosti pri 

obravnavanju neumetnostnih in umetnostnih besedil.  

 

V prvem vzgojno-izobraţevalnem obdobju28 je obravnavi neumetnostnih besedil 

namenjenih 60 % ur pouka, obravnavi umetnostnih besedil pa 40 %. Izjema je 1. razred, kjer 

je razmerje 50 : 50. Učenci se učijo uporabljati ustna besedila v različnih okoliščinah in za 

različne namene. Vse štiri sporazumevalne zmoţnosti se funkcionalno prepletajo, najprej je 

več govorjenja in poslušanja, pozneje začetnega branja in pisanja. Besedno sporazumevanje 

na slušni ravni se v prvem vzgojno-izobraţevalnem obdobju ves čas povezuje tudi z 
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 Podroben izpis ciljev za razvijanje zmoţnosti poslušanja je v Prilogi 1b. 



 

42 

 

nebesednim sporazumevanjem in drugimi predmeti. Kot metoda se priporoča didaktična igra 

ter različne oblike sodelovalnega učenja in projektnega dela; priporočljiva je tudi kombinacija 

frontalnega in skupinskega pouka. Poudarek je na upoštevanju individualnih značilnosti 

učenca. Pomembno je, da učitelj na začetku obdobja in sproti pri vsakem učencu preveri 

razvitost veščin, spretnosti in zmoţnosti, potrebnih za branje/pisanje (sem spada tudi 

preverjanje zmoţnosti glasovnega razčlenjevanja in razločevanja), nato pa se za vsakega 

učenca izdela individualni načrt razvijanja zmoţnosti branja in pisanja. Učenci v tem obdobju 

tudi sprejemajo (poslušajo), razčlenjujejo in tvorijo neumetnostna besedila in pri tem usvajajo 

tudi strategije sprejemanja (poslušanja).  

 

Dejavnosti za poslušanje neumetnostnih besedil se delijo na dejavnosti pred poslušanjem, 

med poslušanjem in po poslušanju: 

a) Pred poslušanjem se pripravijo nanj. 

b) Med poslušanjem so pozorni na pomensko in izrazno stran besedila. 

c) Po poslušanju sodelujejo v pogovoru o poslušanem besedilu: 

 razčlenjujejo, obnovijo in vrednotijo poslušano besedilo, 

 predstavljajo svoje doţivljanje besedila in poslušanja, 

 vrednotijo svojo zmoţnost kritičnega poslušanja (in gledanja) in izdelajo načrt 

za razvijanje te svoje zmoţnosti, 

 se pripravijo na tvorjenje govorjenega ali zapisanega podobnega besedila. 

  

V prvem vzgojno-izobraţevalnem obdobju so dejavnosti sprejemanja (branje, poslušanje) 

pogosto nadrejene dejavnostim tvorjenja. Največ časa je namenjenega poslušanju, saj učenci 

poslušajo (in gledajo) učiteljevo pripovedovanje, branje, radijske igre … 

 

V drugem vzgojno-izobraţevalnem obdobju je obravnavi neumetnostnih besedil oz. 

jezikovnemu pouku namenjenih 60 % ur predmeta, obravnavi umetnostnih besedil pa 40 %. 

Temeljni cilj je razvijanje sporazumevalne zmoţnosti, to je zmoţnosti sprejemanja in 

tvorjenja neumetnostnih besedil. Didaktično priporočljiva sistema za obravnavanje 

jezikovnega pouka sta predvsem celostni pouk in projektno učno delo; izbira učne oblike pa je 

odvisna od dejavnosti in naloge, ki jo uresničujemo pri pouku, priporoča pa se večji deleţ 

skupinskega dela in dela v parih. Pri obravnavanju neumetnostnih besedil so enako 

pomembne in tako zastopane vse štiri sporazumevalne dejavnosti.  
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Sprejemanje – poslušanje besedil poteka po sledečih korakih: 

1. Učenci se pripravijo na sprejemanje besedila dane vrste (obuditev predznanja o 

besedilni vrsti ali temi, predstavitev svojih izkušenj, izraţanje pričakovanj, izbiranje 

ustrezne strategije poslušanja ipd.) 

2. Učenci poslušajo in/ali gledajo besedilo; med sprejemanjem so pozorni na besedilo, na 

nebesedna ponazorila in nebesedne spremljevalce govorjenja. 

3. Po poslušanju z učiteljevo pomočjo razčlenjujejo besedilo (predvsem okoliščinsko, 

naklonsko, pomensko) ter vrednotijo njegovo učinkovitost, ustreznost, razumljivost, 

pravilnost. 

4. Ob učiteljevem vodenju prepoznavajo, predstavljajo, povzemajo značilnosti dane 

besedilne vrste. 

5. Če je v učnem načrtu predvideno tudi tvorjenje besedila iste vrste, se učenci nanj 

pripravijo in nato pišejo besedilo oz. izdelajo pisno podlago za govorni nastop. 

6. V vodenem pogovoru presojajo učinek pridobljenega znanja na svojo zmoţnost 

poslušanja besedil dane vrste ter ob učiteljevih napotkih izdelajo načrt za izboljšanje 

teh zmoţnosti. 

 

Razvijanje digitalne zmoţnosti se povezuje z razvijanjem sporazumevalne zmoţnosti v 

slovenskem jeziku, to je zmoţnosti sprejemanja (poslušanja, gledanja in branja) in tvorjenja 

(govorjenja in pisanja) raznih besedil. Digitalna zmoţnost vključuje zavestno in kritično rabo 

informacijskih tehnologij. 

 

Učitelj preverja in ocenjuje učenčevo sporazumevalno zmoţnost, to je zmoţnost sprejemanja 

in tvorjenja različnih besedil. Skladno s cilji in standardi znanj v učnem načrtu preverja in 

ocenjuje učenčevo zmoţnost poslušanja tistih besedilnih vrst, ki so določene z učnim 

načrtom. (Učni načrt, 2011: 110)  

 

Posodobljeni učni načrt za slovenščino tako v prvem kot tudi v drugem vzgojno-

izobraţevalnem obdobju v zapisih operativnih ciljev in vsebin zelo konkretno nakazuje na 

moţne medpredmetne povezave, predvsem z učnim predmetom spoznavanje okolja. (Učni 

načrt, 2011: 12, 13, 31, 108) V primerjavi z učnim načrtom iz leta 1998, v katerem je 

zapisano, da po poslušanju učenci odgovarjajo na učiteljeva ustna vprašanja o bistvenih 

podatkih (Učni načrt, 2005: 16, 34), je v posodobljenem učnem načrtu natančno zapisano, 
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katere informacije (poleg bistvenih vsebinskih podatkov) naj bi učenec izluščil iz poslušanega 

besedila (okoliščine nastanka besedila, sporočevalčev namen, tema  za prvo obdobje; v 

drugem obdobju pa so dodane še podteme, ključne besede). Na novo je v učnih ciljih zapisano 

tudi, da učenci po poslušanju obnavljajo besedilo. (Učni načrt, 2011: 9, 25) V prvem obdobju 

je še vedno poudarjeno sistematično in postopno razvijanje zmoţnosti branja in pisanja, pri 

tem procesu pa je poudarjena individualizacija učenja in poučevanja. (Učni načrt, 2011: 9, 

99). Posodobljeni učni načrt tudi daje večji poudarek vrednotenju poslušanih besedil (s čimer 

se dopolnjuje in nadgrajuje cilj iz učnega načrta iz leta 1998, po katerem učenec pripoveduje 

o svojih izkušnjah ter občutkih ob besedilu) v prvem vzgojno-izobraţevalnem obdobju, prav 

tako pa učenci od 1. do 3. razreda ţe postopoma spoznavajo in vrednotijo svojo zmoţnost 

poslušanja enogovornih neumetnostnih besedil in načrtujejo, kako bi jo lahko izboljšali (Učni 

načrt, 2011: 9). V drugem vzgojno-izobraţevalnem obdobju pa učenci poleg vrednotenja in 

izboljševanja svoje zmoţnosti poslušanja ţe tudi poročajo o svoji strategiji sprejemanja 

(poslušanja) besedila ter postopoma usvajajo strategije sprejemanja (poslušanja) 

neumetnostnih besedil ter jih upoštevajo. (Učni načrt, 2011: 25, 30). Eden izmed minimalnih 

ciljev pouka slovenščine konec drugega vzgojno-izobraţevalnega obdobja je povezan s 

poznavanjem in uporabo priporočene strategije poslušanja besedil. (Učni načrt, 2011: 83) 

 

2.8.3 Priporočila za razvijanje zmoţnosti poslušanja v priročnikih za učitelje k učnim 

gradivom za slovenščino na razredni stopnji osnovne šole 

V tem poglavju so predstavljeni povzetki strokovnih prispevkov o razvijanju poslušanja v 

priročnikih29 za učitelje k učnim gradivom za slovenščino na razredni stopnji osnovne šole. 

Ker od 1. do 5. razreda osnovne šole sistematično razvijamo razločujoče in razčlenjujoče 

poslušanje, poslušanje z razumevanjem, poslušanje z vrednotenjem, doţivljajsko poslušanje 

ter poslušalsko kulturo, v nadaljevanju podrobneje prikaţemo še te poudarke. Najprej 

prikazujemo splošna spoznanja in priporočila za razvijanje poslušanja v priročnikih štirih 

zaloţb (DZS, Izolit, MK Zaloţba in Rokus). Na koncu tega poglavja predstavljamo še 

priporočila v zvezi z vrednotenjem zmoţnosti poslušanja.  Ker se v delu osredotočamo na 

razvoj zmoţnosti poslušanja znotraj jezikovnega pouka (in ne knjiţevnosti), v nadaljevanju ne 

bomo predstavili doţivljajskega poslušanja. 

 

                                                           
29

 Seznam priročnikov je v poglavju Viri in literatura. 
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Avtorici učnega kompleta zaloţbe DZS za prvi razred A. Porenta in M. Šalehar v uvodu 

omenita celostni pristop k poučevanju slovenščine ter znotraj tega prepletanje vseh vrst 

sporazumevalne zmoţnosti. V priročniku k učnemu kompletu za 2. razred  avtorica A. 

Porenta spodbuja uporabo govorno-gibalnih in drugih iger, ki podpirajo razvoj poslušanja. (A. 

Porenta, 2000). M. Šalehar (2001) v Priročniku za učitelje v 3. razredu predstavi osnovne 

značilnosti procesa poslušanja, osredotoči se na dejavnike poslušanja ter na sistematičnost 

razvijanja zmoţnosti (razločujočega poslušanja in poslušanja z razumevanjem) pri učnih urah.  

 

Učni komplet zaloţbe Izolit za 1. razred temelji na izhodiščih, ki so jih avtorice pripravile v 

knjigi Slovenščina v 1. triletju devetletne osnovne šole (M. Kriţaj Ortar, L. Magajne, S. 

Pečjak in T. Ţerdin, 2000) in s tem bralca/učitelja napoti k branju teoretičnih izhodišč in 

didaktičnih napotkov za razvijanje vseh vrst sporazumevalne zmoţnosti. V uvodu je tudi 

zapisano, da je del učnega kompleta priročnik Ali slišiš – ali vidiš? S. Pečjak (1999), v 

katerem avtorica osvetli razvoj jezikovnega in metajezikovnega zavedanja pri otroku ter se 

osredotoči na procese razčlenjujočega in razločujočega poslušanja ter poslušanja z 

razumevanjem – poslušanja navodil. Poudarja vajo v urjenju poslušanja (tudi najbolj 

preprostih) navodil. V priročniku so zbrane razne didaktične igre in naloge, ki spodbujajo 

razvijanje sporazumevalne zmoţnosti pri prvošolcih. Učiteljem 2. razreda svetujejo uporabo 

priročnika Z igro razvijamo komunikacijske sposobnosti učencev (S. Pečjak, 2009), v katerem 

avtorica natančno opredeli razvoj vseh vrst sporazumevalne zmoţnosti. Pečjakova izhaja iz 

spoznanja, da je ključni pojem, k čemur stremi sodobni jezikovni pouk, pojem funkcionalne 

pismenosti. Predstavi odnos med sporazumevalnimi dejavnostmi in procesom 

opismenjevanja; poslušanje in branje sta povezani zaznavni dejavnosti in napredek pri eni se 

kaţe tudi v napredku pri drugi; hkrati pa sta to različni dejavnosti in ju moremo razvijati 

vsako posebej. Poudarek daje celostnemu in komunikacijskemu modelu pouka, vendar pa 

hkrati opozarja, da sodobni avtorji ne pripisujejo ključne vloge pri oblikovanju ustreznega 

pouka pismenosti ne metodi ne učnemu okolju, temveč organizaciji pouka ter učitelju in 

učencu kot oblikovalcema pouka. Izpostavi tudi nujnost učenja osnovnih spretnosti govorno-

poslušalskega sporazumevanja ter vlogo učitelja kot pozornega poslušalca.30  

 

                                                           
30

 Gre za učenje očesnega stika, umirjanje in usmerjanje pozornosti na govorca, odzivanje na slišano besedilo. 

Učiteljem priporoča, da sami aktivno poslušajo učence, jim kaţejo vrednost poslušanja tako, da prisluhnejo vsem 

in upoštevajo slišano, da po izvedeni dejavnosti poslušanja komentirajo, kaj so delali in zakaj so bili/niso bili 

uspešni ter da v razredu ustvarjajo take razmere, ki učencem omogočajo urjenje aktivnega poslušanja. 
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V priročniku za 3. razred Kriţaj Ortarjeva (2001) zapiše različne namene, s katerimi 

poslušamo besedilo, oz. dejstva, ki naj bi jih učenci iz besedila ugotovili.  Poudarja, da mora 

šola učence naučiti v besedilu prepoznati raznovrstne podatke (torej besedilo razumeti), o 

besedilu kritično razmišljati (ga presojati) ter ga doţivljati. Naloge po poslušanju pa morajo 

biti raznovrstne glede na to, kako učenec prihaja do rešitev (z izločanjem, izbiranjem …), kaj 

dela (prepoznava, sklepa, vrednoti …) in kaj išče (temo, bistvene podatke, določen podatek 

…), kako oblikuje in sporoča rešitve (sam, v dvojici …) ter kje naloge rešuje (doma, v šoli). 

Naloge od učenca zahtevajo samostojnost in aktivno delo. 

 

V priročniki Mladinske knjige Zaloţbe so v začetku zbrani strokovni članki raznih avtorjev. 

Učitelji so tudi v uvodu k Priročniku za 1. razred seznanjeni z didaktičnimi izhodišči pouka 

slovenščine. Komunikacijski pouk spodbuja sporazumevalne procese; učenci pa se morajo 

dvojnosti komunikacijskega procesa (tvorjenje in sprejemanje sporočila) čim prej navaditi. 

(Kranjc, 2002). Predstavljena je postopnost izvajanja vaj slušnega zavedanja. (Zrimšek, 

2002). Avtorica priročnika (Medved Udovič, 2002) pri doseganju temeljnih ciljev, med 

katerimi je tudi spodbujanje slušnega zavedanja, učiteljem priporoča metode, ki omogočajo 

nivojsko fleksibilno diferenciacijo v razredu (npr. igra vlog, didaktične igre, dela z besedilom 

…), ker je sporazumevalna zmoţnost otrok na različnih stopnjah. Priročnik za 2. razred v 

uvodnem delu vsebuje članek Jerice Vogel (J. Vogel, 2001), v katerem učiteljem posreduje 

osnovna teoretična spoznanja o procesu poslušanja; med drugim tudi o razvijanju t. i. 

poslušalske kulture, to je zapisano tudi v UN med specialno-didaktičnimi priporočili. 

Pomembno vlogo pri razvijanju in učenju dobrega, kultiviranega in dejavnega poslušalca, ki 

je na slišano besedilo pozoren in se trudi, da bi ga razumel, pripisuje v prvih letih šolanja prav 

učitelju slovenščine. V priročniku za učitelje 3. razreda avtorica N. Zrimšek  (N. Zrimšek, 

2002) poudarja pomen izbire metod ocenjevanja poslušanja. Vrednotimo posamezne ravni 

vsake dejavnosti (poslušanje zvokov, besed, besedil …), zato jo je treba razčleniti na 

posamezne dele; ob tem pa vključiti tudi nekognitivna področja (npr. s področja poslušalske 

kulture – govorcu ne skačemo v besedo ipd.). Sprotni učiteljevi komentarji k otrokovim 

izdelkom so lahko pisni, pri poslušanju tudi ustni, pri tem pa se mora učitelj zavedati 

pomanjkljivosti in prednosti slušnega prenosnika in temu primerno oblikovati povratne 

informacije. V priročniku za učitelje 5. razreda je avtorica J. Vogel (J. Vogel, 2003) zbrala 

cilje razvijanja poslušanja v drugi triadi. Učiteljem pri doseganju teh ciljev svetuje dve 

metodi: celostno interpretacijo govorjenega besedila, ki je predvidena in opisana ţe v UN, in 

metodo t. i. mikro učnih enot ali dodanih dejavnosti. Prednost prve vidi v omogočanju 
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sočasnega razvijanja vseh sklopov spretnosti, prednost druge pa v urjenju posameznih 

spretnosti skozi kratke poslušalske dejavnosti, ki so vključene v različne faze pouka. Ob 

določanju ciljev mikro učnih enot izhaja iz tistih posebnosti sprejemanja govorjenega 

besedila, po katerem se razlikuje od sprejemanja pisanega besedila. Te posebnosti Voglova 

(2003) strne v tri sklope: 

 Poslušalec se mora prilagajati govorcu oz. hitrosti, s katero mu posreduje nove 

informacije, zato je pod časovnim pritiskom. To pomeni, da naloge za preverjanje 

razumevanja govorjenega besedila niso enake kot tiste za preverjanje prebranega 

besedila. Predvsem ne moremo pričakovati, da si bodo učenci natančno (dobesedno) 

zapomnili besedilo in jim moramo razumevanje olajšati tako, da njihovo pozornost 

najprej usmerimo, jih na poslušanje pripravimo in hkrati vzgajamo v poslušalce, ki se 

bodo zavedali svojih dolţnosti.  

 Navadno sta govorec in poslušalec v osebnem stiku, zato ima sogovorec v 

dvogovornem razumevanju pogosto moţnost neposredne povratne informacije – 

govorca lahko takoj vpraša, če česa ne razume …, ob poslušanju govornih nastopov pa 

si mora morebitna vprašanja zapisati in jih govorcu postavi šele, ko konča nastop. 

Učenci morajo zato pri pouku dejavno usvajati strategije za uspešno pogovarjanje in 

poslušanje (npr. zapisovanje bistvenih podatkov med poslušanjem). 

 Pri govorjenju sočasno nastopa več signalov. Nosilec predmetne vsebine je tako kot 

pri branju besedni jezik, toda pomembne informacije nosijo tudi njegovi vidni in 

slušni spremljevalci. Ker je povezovanje informacij besednega in nebesednega jezika 

teţavna naloga, moramo učence sistematično spodbujati k zaznavanju in razumevanju 

vidnih in slušnih spremljevalcev besedila. 

 

Poslušanje načrtno, postopno, kontinuirano in hkrati usmišljeno najučinkovitejše razvijamo, 

če prepletamo obe metodi, celostno in delno. Tako učenec postopoma postaja uspešen in 

učinkovit poslušalec; ker posluša z namenom, je na sprejemanje besedil pripravljen (zanj 

motiviran); ker pozna okoliščine sporazumevanja, razume smisel govorčevega sporočila; ker 

besedilo dejansko razume, ga zna tudi utemeljeno presojati in se nanj ustrezno odzivati. 

Obenem pa se vedno bolj zaveda, da dolţnosti v sporazumevanju nima le govorec, ampak tudi 

poslušalec. 

 

V predgovoru k priročniku za 5. razred slovenščine zaloţbe Rokus avtorice D. Kapko,  N. 

Cajhen, N. Drusany, M. Kriţaj Ortar in M. Bešter Turk (Kapko in drugi, 2005) med sestavine 
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sporazumevalne zmoţnosti (ki je definirajo kot zmoţnost kritičnega sprejemanja besedilnih 

vrst ter zmoţnost tvorjenja ustreznih, razumljivih, pravilnih in učinkovitih besedilnih vrst) 

uvrščajo stvarno znanje, jezikovno zmoţnost, pragmatično zmoţnost ter metajezikovno 

zmoţnost tako prejemnika kot sporočevalca. Opisane so tri faze v procesu sprejemanja 

(poslušanja) besedila ter kasnejši potek razčlembe besedila in razčlembo poteka sprejemanja – 

učenci razmišljajo o tem, kaj so delali med poslušanjem in kako bi si zapomnili čim več 

podatkov. Tako spoznavajo strategije poslušanja (in učenja iz poslušanja). Učenje učnih 

strategij zahteva postopnost ter urjenje pri vseh učnih predmetih, ne le pri slovenščini.  

 

2.8.3.1 Razvijanje zmoţnosti razločujočega in razčlenjujočega  poslušanja  

Bistvo sposobnosti razločujočega poslušanja je, da otrok razlikuje različne zvoke, jih 

poimenuje oz. zna določiti, kaj/kdo jih proizvaja;  razlikuje slišane besede tako v njihovi 

dolţini, začetnih in končnih zlogih, začetnih in končnih glasovih. To spretnost urimo pri 

učencih na razne načine. Mnogo predlogov zasledimo v priročnikih za učitelje, povzemam pa 

vaje, ki sta jih predlagali M. Kriţaj Ortar (M. Kriţaj Ortar in drugi, 2000) in S. Pečjak (1999) 

in jih tudi teoretično utemeljili: 

 Učenci poslušajo posamezne zvoke in povedo/narišejo/napišejo, kdo ali kaj jih 

povzroča, 

 slišane zvoke izraţajo gibalno, ritmično, likovno, glasovno, 

 poslušajo posamezne glasove in ugotavljajo, kaj lahko z njimi izraţamo oz. kdaj jih 

slišijo, 

 glas, ki so ga slišali, ponovijo in opazujejo, kako in kje ga tvorijo, 

 na glas poimenujejo bitja, stvari ter določajo prvi zlog/kasneje zadnji zlog, 

 prepoznajo prvi/kasneje zadnji zlog v besedi in iščejo besede na isti prvi/zadnji zlog, 

 povedo besede (ali narišejo, napišejo) na določen prvi (zadnji) zlog, 

 glasno poimenujejo bitja, stvari ter določajo prvi glas v besedi/kasneje zadnji glas, 

 povezujejo sličice z istim prvim/zadnjim glasom v besedi, 

 prvi/zadnji glas v besedi in iščejo besede na isti prvi/zadnji glas, 

 povedo kakšno besedo na dani prvi/zadnji glas. 

 

Zmoţnost razčlenjujočega poslušanja pa razvijamo na naslednje načine: 

 poimenujejo bitje, stvari na sliki in glasno besedo zlogujejo, 

 poslušajo posamezne besede in jih zlogujejo, 
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 zlogujejo besede in določajo število zlogov, 

 ob parnih sličicah poimenujejo bitji/stvari in ugotavljajo, ali se besedi slišita 

enako/različno in po katerem glasu se razlikujeta. 

Avtorici pravita, da je treba upoštevati pedagoško načelo od laţjega k teţjemu, ker so besede, 

ki jih ponujamo otroku lahko glede na teţavnost zelo različne. Kriţaj Ortarjeva (2000: 20) kot 

″laţje″ besede določa tiste, ki 

 jih otrok pozna, razume (torej ne razmišlja ob njih, kaj pomenijo in je pozoren le na 

njihovo glasovno podobo), 

 niso ne prekratke in ne predolge (predlaga dvozloţne besede), 

 se končajo na samoglasnik, na t. i. odprti zlog,  

 se začnejo na glas, ki ga otrok ″bolje sliši″ – torej soglasnik (večina otrok 

samoglasnika sploh nima za samostojen glas), 

 ne vsebujejo soglasniških sklopov ne na začetku in ne na koncu besede (sta-ra; ce-sta). 

 

»Prvošolci naj bi torej najprej opazovali podobo besed z naslednjo zgradbo: samoglasnik – 

soglasnik – samoglasnik – soglasnik.« (M. Kriţaj Ortar, 2000: 21) (sova, mama, hiša, Jaka 

…). Ko so na tej stopnji uspešni, ponudimo otrokom malce teţje naloge oz. besede. Take 

besede pa so: 

 dvozloţne besede iz treh glasov in s samoglasnikom na začetku (Iva, Ana), 

 enozloţne besede iz treh glasov (miš, luč, dan) – pazimo, da med soglasnikoma ni 

polglasnika (pes) in da se beseda ne konča na soglasnik, ki ga izgovarjamo drugače 

kot pišemo (zob – izgovorimo zop), 

 preproste dvozloţne besede s soglasnikom na koncu (pri tem pazimo, da v zadnjem 

zlogu ni polglasnika in da se beseda ne konča na soglasnik, ki ga pišemo drugače kot 

izgovorimo), 

 trizloţne besede brez soglasniških sklopov (omara, babica, telefon, jagoda).  

 

Slušno razčlenjevanje delimo na zlogovanje in glaskovanje. Pri zlogovanju Pečjakova (S: 

Pečjak, 1999) svetuje učiteljem, da naj konkretizirajo posamezen zlog (s trkanjem, ploskom, 

risanjem vijug). Raziskava L. Magajne iz leta 1999 je pokazala, da je imelo urjenje zavedanja 

glasov le malo učinka na branje, vse dokler otrok niso poučevali tudi tiskanih črk, s katerimi 

je bil vsak glas predstavljen. (M. Kriţaj Ortar, 2000: 19). Zato se v prvem razredu 
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sistematično izvajajo elementarne vaje glasovnega zavedanja. Hkratno slušno in vidno 

razločevanje je za otroka laţje in produktivnejše.  

 

Nataša Zrimšek (N Zrimšek, 2002) v uvodu k priročniku za učitelje poudarja, da je za začetno 

opismenjevanje je nujno troje: orientacija, grafomotorika ter slušno in vidno zaznavanje. »..., 

in če naj zna /učenec/ napisati niz, ki ima neki pomen (besedo, poved, kasneje besedilo), se 

mora zavedati, da je beseda sestavljena iz nekih delov – glasov/črk, torej jo mora slušno in 

vidno analizirati.« (N. Zrimšek, 2002: 19.) Za razvijanje sposobnosti slušnega razločevanja in 

razčlenjevanja so potrebne sistematične vaje, ki otroka pripeljejo do razčlenjevanja besed: 

 vaje za zaznavanje dolţine besed, 

 iskanje besed, ki se rimajo, 

 zaznavanje zlogov s ploskanjem, 

 povezovanje/iskanje besed, ki se začenjajo in končujejo na isti zlog, 

 določanje prvega glasu v besedi, 

 členjenje besed na glasove (izgovarjanje brez polglasnikov) in zaznamovanje števila 

glasov, 

 iskanje določenega glasu v drugih besedah: v začetku, v sredini (na koncu redko, ker 

je zelo teţko), 

- … (prav tam, 22) 

 

Zrimškova poudarja načelo postopnosti pri vajah poslušanja. Priporoča, da se razločujoče 

poslušanje vadi v začetku tako, da otroci zaznavajo izvir in smer zvoka in zvoke med seboj 

primerjajo. Nato začnejo ob poslušanju zaznavati členjenost besedila/povedi na besede, v 

besedah prepoznavajo zloge ter nazadnje glasove in njihovo zaporedje. Za zlogovanje in 

glaskovanje se najprej izbere laţje besede, za začetek dvozloţnice. Otroci besede razločno 

izgovarjajo in vadijo razločujoče poslušanje, saj le tako lahko slišijo ţeleni zlog/glas. 

 

V. Medved Udovič in T. Jamnik, avtorici učbniškega kompleta za prvi razred (V. Medved 

Udovič, T. Jamnik, 2002) navajata temeljne cilje in metode dela v prvem razredu. Mednje 

spada razvijanje (pred)opismenjevalne zmoţnosti z grafomotoričnimi vajami in spodbujanjem 

vidnega in slušnega zaznavanja. 
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Učinkovite metode za razvijanje sporazumevalne zmoţnosti otrok upoštevajo različno hitrost 

in globino pri usvajanju določenih jezikovnih spretnosti. Priporočata metode, ki omogočajo 

nivojsko fleksibilno diferenciacijo v razredu (npr. igra vlog, didaktične igre, dela z besedilom 

…), če je njihova sporazumevalna zmoţnost na različnih stopnjah. Model poučevanja temelji 

na komunikacijski didaktiki. »Osnovni cilj tako zastavljenega učenja slovenskega jezika je 

sprejemanje, razumevanje in tvorjenje besedil, tako govorjenih kot kasneje pisanih. Otrok je 

kot sprejemnik in tvorec besedil dejaven na različnih ravninah v sporočevalni verigi. …(V. 

Medved Udovič, T. Jamnik, 2002: 33) 

 

2.8.3.2 Razvijanje zmoţnosti poslušanja z razumevanjem (in vrednotenjem)  

M. Kriţaj Ortar (M. Kriţaj Ortar, 2000) strne namen poslušanja/branja neumetnostnih besedil 

v vsakdanjem ţivljenju: ta besedila poslušamo/beremo zato, da bi kaj izvedeli. Zato med 

poslušanjem/branjem besedila ugotavljamo: 

 o čem govori besedilo (kaj je tema), 

 kaj nam o tem pove (kaj je vsebina, bistvo), 

 kdo ga je tvoril (kdo je sporočevalec), 

 komu je namenjeno (kdo je naslovnik), 

 čemu ga je sporočevalec tvoril (kaj je bil sporočevalčev namen), 

 kako sporočevalec presoja to, o čemer govori/piše (kakšna so sporočevalčeva stačišča), 

 kako sporočevalec doţivlja to, o čemer govori/piše (kakšna so sporočevalčeva čustva), 

 kdaj je besedilo nastalo, 

 kje je nastalo, 

 kakšno zgradbo ima oz. kako je oblikovano, 

 kaj pomeni kaka beseda ali poved. 

Pri tem primerjamo sporočevalčeve podatke s svojimi podatki, njegova čustva s svojimi, 

njegova stališča s svojimi ipd. 

 

Šola mora učence naučiti besedilo razumeti (tj. prepoznati raznovrstne podatke), ga presojati 

(tj. o njih kritično razmišljati) in doţivljati.  

 

Kriţaj Ortarjeva (2000) poudarja, da mora učitelj skrbno načrtovati dejavnosti pred in med 

poslušanjem ter po njem. Dejavnosti pred poslušanjem so pomembne za to, da se bodo učenci 
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sploh odločiti za poslušanje. Prva faza te priprave je skrbna izbira besedila31 ter odločitev, 

kako bo učitelj besedilo predstavil. (Ali bo besedilo prosto govorjeno, prebrano, posneto na 

avdio- ali videoposnetku.) Druga faza priprave je motiviranje učencev za poslušanje. To je 

pomemben del, saj vemo, da se za poslušanje človek zavestno odloči, hkrati pa učence tudi 

pripravimo na poslušanje. Zato v tej fazi napovemo temo in vrsto besedila ter obudimo 

učenčevo predznanje in izkušnje. Če je potrebno, razloţimo neznane besede. 

 

Med samim poslušanjem naj bi bili učenci tiho, naj bi ohranjali pozornost in zbranost, to pa je 

za otroke teţko. Učitelj jim pri tem lahko pomaga tako, da izbere krajše besedilo, ki je 

posredovano ţivahno in nazorno; da ţe pred poslušanjem učencem pove, koliko časa bo 

poslušanje trajalo, ter se dogovori z učenci, kako se med poslušanjem obnašamo. Seznani naj 

jih tudi s tem, da se bodo po poslušanju pogovarjali o besedilu. 

 

Po poslušanju najprej sledi kratek premor. nato pa pogovor o besedilu, ki ga vodimo z 

določenimi cilji: 

 učence bomo navadili, da si ni treba zapomniti celotnega besedila, ampak le bistvene      

podatke in razmerja med njimi, 

 učence bomo navadili na kritično razmišljanje o besedilu, na izraţanje mnenja, na 

utemeljevanje mnenja, spoštovanje različnih mnenj, 

 učence bomo navadili na to, da izrazijo svoje doţivljanje poslušanega besedila. 

 

Učitelj pa lahko preveri tudi učenčevo razumevanje besedila. Pri tem učenec rešuje različne 

govorne, slikovne, kasneje tudi pisne naloge:32 

 o temi besedila, 

 o bistvenih podatkih iz besedila, 

 o zaporedju dogodkov, 

 o namenu sporočevalca, 

 o sporočevalcu, 

 o naslovniku, 

 o času in kraju sporočanja, 

 o svojem mnenju o besedilu, 

                                                           
31

 Besedilo mora ustrezati sporazumevalnim izkušnjam in potrebam otroka, njegovim interesom, čustvom. 

32
 Naloge naj bodo raznih tipov: dopolnjevalne, izločevalne, izbirne, urejevalne, popravljalne, tvorbne. 
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 o svojem doţivljanju besedila. 

Učenci tako rešujejo naloge na vseh treh ravneh: niţja/faktografska raven (tu moramo paziti, 

da ne zahtevamo podrobnih podatkov, saj učenec besedila nima pred seboj); 

srednja/interpretativna raven (učenci določajo temo, zaporedje dogodkov, napovedo 

nadaljevanje zgodbe idr.) in višja raven (ilustrirajo besedilo, vrednotijo podatke, podatke 

primerjajo z znanimi podatki, podatke uporabijo pri lastnem tvorjenju ipd). (M. Kriţaj Ortar, 

2000: 1819) 

 

J. Vogel v prispevku v Priročniku za učitelje slovenskega jezika v 5. razredu (J. Vogel, 2003) 

povzame cilje razvijanja poslušanja v drugem triletju osnovne šole: 

 Učenci določijo okoliščine sporazumevanja. 

 Prepoznajo temo besedila (povedo tudi, ali jo je govorec napovedal v uvodni povedi). 

 Glede na napovedano temo in okoliščine sporazumevanja predvidevajo, katere vrste 

besedil bodo poslušali in na katere prvine vsebine morajo biti posebej pozorni. 

 Prepoznajo (in si zapomnijo, zapišejo) vsebino besedila (med poslušanjem npr. 

izpolnjujejo vnaprej pripravljeno shemo, dopolnjujejo delno zapisane povedi …; po 

poslušanju obnovijo besedilo, pravilno razporedijo podatke glede na časovno 

zaporedje, vzročnost/posledičnost …). 

 Določijo sporočilnost nebesednih spremljevalcev govorjenja (ubesedujejo 

slušne/vidne spremljevalce govorjenja). 

 Ob poslušanju pogovorov povezujejo govorne prispevke posameznih govorcev (npr. 

povzemajo). 

 Prepoznavajo govorčev namen in pri tem določajo tudi jezikovna sredstva, iz katerih 

so namen prepoznali – npr. besede in besedne zveze (prosim, oprosti, hvala …) ali 

intonacijo; ob propagandnih besedilih na podlagi okoliščin in jezikovnih sredstev 

prepoznavajo tudi posredno izraţen namen ter se pri tem ozaveščajo o sredstvih, ki jih 

je govorec izbral, da bi vplival na poslušalce.  

 Presojajo, ali so pogovori vljudni, in svoje mnenje utemeljujejo; ali so publicistični in 

poljudnoznanstvena besedila razumljiva in zanimiva; ali so propagandna besedila 

resnična. 

 Kot poslušalci se ustrezno odzivajo in ovrednotijo svoj odziv (ali so bili npr. vljudni in 

pozorni, ali so odkrili bistvene podatke, ali so uspešno rešili zastavljeno nalogo, ali so 
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znali svojo sodbo ustrezno utemeljiti) ter predlagajo, kako bi svoje poslušanje 

izboljšali. (J. Vogel, 2003: 45) 

 

Voglova (prav tam) predstavlja dve moţni metodi razvijanja zmoţnosti poslušanja v drugi 

triadi ter doseganja zgoraj zapisanih ciljev. Prva je t. i. celostna interpretacija govorjenega 

besedila, ki jo predvideva tudi veljavni učni načrt in predvideva celostno obravnavo besedila, 

druga pa so t. i. mikro učne dejavnosti  ali dodane dejavnosti.  

 

Celostna interpretacija govorjenega besedila 

Po UN je neposredno razvijanje zmoţnosti razumevanja in vrednotenja govorjenega besedila 

dvodelno zasnovano. Učenci besedilo najprej poslušajo, nato po prvem (ali drugem) 

poslušanju odgovarjajo na učiteljeva vprašanja. S tem sta obseţeni dve temeljni stopnji 

neposrednega razvijanja poslušanja – sprejemanje besedila in dejavnosti po poslušanju. Pri 

pouku pa ju moramo natančneje usmeriti in dopolniti. Celostna interpretacija govorjenega 

besedila naj bi potekala po sledečih stopnjah učnega procesa: 

 

a) Načrtovanje dejavnosti pred poslušanjem. Dejavnosti pred poslušanjem imajo 

pomembno vlogo pri pripravi učencev na poslušanje, ker je za učence v drugem 

triletju poslušanje govornih nastopov, zlasti poljudnoznanstvenih besedil, precej 

zahtevna dejavnost, ki terja veliko zbranosti in pozornosti. Uvodna faza je torej 

namenjena motivaciji in pritegnitvi učenčeve pozornosti. Hkrati pa začnemo v tej fazi 

z raznimi dejavnostmi učenčevo pozornost ţe usmerjati na tiste sestavine govorjenega 

besedila, ki bodo za nadaljnje delo posebej pomembne. Tako mu npr. napovemo temo, 

besedilno vrsto in/ali ga seznanimo z okoliščinami sporazumevanja ter ga z nalogami 

ali pogovorom spodbujamo k temu, da obudi svoje znanje. V tej fazi se skupaj z 

učenci odločimo, kakšna bo naša naloga – s katerim namenom bomo poslušali – se 

pogovorimo o dejavnosti, ki jo bodo izvajali ţe med poslušanjem ali določimo merila, 

po katerih bodo besedilo vrednotili. (Vogel, prav tam: 5) 

b) Dejavnosti med poslušanjem. Da bi učinkoviteje razvijali strategije za razumevanje 

govorjenega besedila, pogosto dodajamo naloge, določamo dejavnosti učencev med 

poslušanjem. Tako jim (podobno kot v prvem triletju) pripravimo sličice, te pa morajo 

med poslušanjem razvrstiti v ustrezno zaporedje; ilustracije, na katerih morajo 

pobarvati omenjene dele predmeta, ali od njih pričakujemo, da sami narišejo/zapišejo 
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pripomočke, ki se uporabljajo pri opisani igri/poklicu. Hkrati pa jih ţe usmerjamo  v 

učinkovito oblikovanje zapiskov. (J. Vogel, 2003: 6) 

c) Po poslušanju ob pogovoru o razumevanju besedila učence usmerjamo v premislek o 

tem, zakaj pri reševanju nalog morda niso bili popolnoma uspešni, pri vrednotenju 

govornih nastopov/pogovorov pa v utemeljevanje sodbe na podlagi oblikovanih meril. 

Prednosti metode celostne interpretacije besedil je, da omogoča razvijati sočasno vse sklope 

spretnosti.  

 

Mikro učne enote ali dodane dejavnosti 

Posamezne sklope poslušalskih spretnosti pa lahko, ob upoštevanju načela celostnega pouka, 

razvijamo po metodi dodanih dejavnosti. Voglova izhaja iz pojma sporazumevalne šolske 

dejavnosti. Temeljne sestavine mikro učnih enot so učni cilji, vsebina, potek, tj. dejavnosti, 

vloga učitelja in učenca, učne metode in oblike. Ob določanju ciljev je potrebno izhajati iz 

tistih posebnosti sprejemanja govorjenega besedila, po katerem se razlikuje od sprejemanja 

pisanega besedila. Enako pomembno kot oblikovanje same dejavnosti za razvijanje zmoţnosti 

poslušanja je pri načrtovanju njeno povezovanje s preostalimi deli učne enote. Naloge zato 

niso oblikovane izolirano, ampak so vključene v različne faze pouka kot izhodišče za druge 

dejavnosti.  

 

Poslušanje načrtno, postopno, kontinuirano in hkrati usmišljeno najučinkovitejše razvijamo, 

če prepletamo obe metodi, celostno in delno. Tako učenec postopoma postaja uspešen in 

učinkovit poslušalec, ker posluša z namenom, je na sprejemanje besedil pripravljen (zanj 

motiviran), ker pozna okoliščine sporazumevanja, razume smisel govorčevega sporočila; in 

ker besedilo dejansko razume, ga zna tudi utemeljeno presojati in se nanj ustrezno odzivati. 

Obenem pa se vedno bolj zaveda, da dolţnosti v sporazumevanju nima le govorec, ampak tudi 

poslušalec. (Vogel, 2003) 

 

Tudi avtorice učbenika za slovenski jezik v 5. razredu Gradim slovenski jezik 5 D. Kapko, N. 

Cajhen, N. Drusany, M. Kriţaj Ortar in M. Bešter Turk (D. Kapko idr., 2007) navajajo, da 

sprejemanje besedila poteka v treh fazah:  

 Pred sprejemanjem se učenci umirijo, motiviramo jih za poslušanje tako, da napovemo 

temo besedila, se pogovarjamo z njimi o njihovih izkušnjah, predznanju, 

pričakovanjih, razločimo manj znane besede … 
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 Med sprejemanjem se učenci osredotočijo na besedilo, skušajo si zapomniti čim več 

podatkov ter oblikujejo svoje stališče do besedila oz. svoje doţivljanje besedila 

(učenci te starosti si med poslušanjem še ne morejo delati zapiskov).  

 Po sprejemanju besedila učenci razčlenjujejo besedilo in potek sprejemanja.  

 

Avtorji dajejo poudarek tudi na sami razčlembi besedila, ki poteka po poslušanju. Učenci 

predvsem prepoznavajo različne vrste podatkov: 

 sporočevalčev namen (naklonska razčlemba), 

 temo, bistvene podatke, razmerja med njimi in manj bistvene podatke (pomenska 

razčlemba), 

 okoliščine,  v katerih je nastalo besedilo (okoliščinska razčlemba) – sporočevalec  

naslovnik, sporočevalčevo čustveno stanje, njuno razmerje, kraj in čas nastanka 

besedila …, 

 pomen besed in pomenska razmerja med besedami v besedilu (besedna razčlemba), 

 pomen povedi in pomenska razmerja v povedi in med njimi (povedna, slovnična 

razčlemba), 

 tvarne značilnosti besedila (tvarna razčlemba besedila), 

 jezikovne pojave (vrsta sporazumevanja, vrste besedila …), njihove lastnosti, sestavo, 

pravorečje, pravopisna in slogovna pravila (metajezikovna razčlemba besedila). 

 

Poudarijo, da k razčlenjevanju spada tudi vrednotenjska razčlemba besedila, tj. presojanje 

besedila (razumljivost, resničnost, zanimivost, učinkovitost …) in utemeljevanje mnenja. 

Zaporedje nalog po poslušanju besedila je lahko glede na besedilo tudi drugačno, priporočajo 

pa, da na prvem mestu ne sme biti metajezikovna razčlemba. Ob nekaterih besedilih ni vseh 

vrst razčlembe – npr. pragmatična razčlemba je pogosta ob dvogovornih besedilih, tvarna ob 

zapisanih. Vrednotenjska razčlemba je pogosta ţe pred sprejemanjem – ko učenci 

spregovorijo o svojih izkušnjah, obudijo predznanje; po sprejemanju pa jo lahko doda tudi 

učitelj, če vidi, da besedilo učence posebej pritegne.  

 

Naloge za dano vrsto razčlembe ne smejo biti enolične, temveč morajo spodbujati učence k 

raznim dejavnostim in v njih sproţati razne vrste miselnih procesov (npr. pomnenje, 

prepisovanje podatkov, sklepanje, vrednotenje, uporaba podatkov). 
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Učenci po sprejemanju besedila ne razčlenjujejo le besedila, ki so ga poslušali, ampak tudi 

potek sprejemanja – razmišljajo tudi o tem, kaj so delali med sprejemanjem besedila in kako 

bi si zapomnili čim več podatkov. Tako spoznavajo t. i. strategije sprejemanja besedil (in 

učenja iz besedil), npr. v besedilu spoznavajo podteme, ključne besede, bistvene podatke in 

jih oblikujejo v miselne vzorce (po UN naj bi to zmoţnost začeli razvijati v začetku 2. 

triletja). Učne strategije sprejemanja besedila (miselni vzorec, tvorjenje opornih točk, 

preglednic ipd.) zahteva postopnost, zato se učenci v njih urijo vsa leta šolanja in sicer pri 

vseh predmetih, ne le pri slovenščini. (D. Kapko idr., 2007) 

 

2.8.3.3 Vrednotenje  zmoţnosti poslušanja  

Učitelj mora spremljati otrokov napredek na posameznih področjih, to mu omogoča sprotno 

preverjanje in na koncu ocenjevanje znanja. Zato v nekaterih priročnikih avtorji učiteljem 

spregovorijo tudi o ocenjevanju znanja pri slovenskem jeziku, natančneje sporazumevalnih 

dejavnosti. M. Cencič (2002) navaja, da naj bi pri učencih preverjali in ocenjevali med drugim 

tudi komunikacijske spretnosti (branje, pisanje, govor, poslušanje, neverbalne in grafične 

spretnosti …). Znanje opredeljuje široko, v njegov okvir so vključene tudi spretnosti. To so 

dobro organizirani in utrjeni vzorci ravnanja, ki potekajo gladko, da bi dosegli neki cilj. (M. 

Cencič, 2002: 20) 

 

Ker pri opisnem ocenjevanju spremljamo učenčev napredek in doseganje zastavljenih ciljev, 

je najpomembneje, da natančno določimo cilje  za posamezno sporazumevalno dejavnost. 

Nataša Zrimšek (2002) svetuje učiteljem, da izberejo najprimernejšo metodo ocenjevanja ob 

zavedanju vseh prednosti in slabosti metode. Tako se iz celostne ocene (naj si bodi številčne 

ali opisne) ne da razbrati napredka, to pa je pri začetnem opismenjevanju ključnega pomena. 

Vrednoti se posamezne ravni vsake dejavnosti (poslušanje zvokov, besed, besedil …), zato jo 

je potrebno razčleniti in se osredotočiti na posamezne dele. Smiselno je, da v razčlenjevalno 

oceno vključimo tudi nekognitivna področja, kar lahko zlasti pri vrednotenju poslušanja in 

govorjenja s pridom uporabimo (npr. učenec ne skače v besedo sogovorcu …) (N. Zrimšek, 

2002: 25)  

 

Sprotno vrednotenje učenčevih doseţkov lahko poteka v dveh oblikah: kot komentarji k 

učenčevim izdelkom, aktivnostim (kratki, jedrnati, razumljivi) in zabeleţke učiteljev, s 

katerimi beleţijo učenčevo pribliţevanje cilju. Komentarji k učenčevim izdelkom so lahko 

pisni, predvsem za govorjenje in poslušanje pa velja, da so tudi ustni. Učencu posredujemo 
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komentar takoj po opravljeni aktivnosti. Pri ustnih komentarjih se mora učitelj zavedati 

pomanjkljivosti in prednosti slušnega prenosnika (naslovnik /učenec/ lahko napačno razume 

povratno informacijo, in ga to lahko demotivira) in temu primerno oblikovati povratne 

informacije. 

 

Pri končnem (ali medletnem) zapisu naj učitelj pazi, da zaradi vrednotenja vseh štirih 

sporazumevalnih dejavnosti ne zaide  v prepodrobno, razvlečeno opisovanje. Za vsako 

sporazumevalno dejavnost naj prikaţe le temeljni pregled doseţenega glede na skupne cilje. 

 

D. Kapko idr. (2007) glede spremljanja napredka učenca na področju poslušanja priporočajo 

učiteljem, da ob novih in neznanih primerih preverja in ocenjuje razumevanje besedil, 

tvorjenje besedil in razvitost gradnikov/sestavin sporazumevalne zmoţnosti. 

Preverjanje/ocenjevanje razumevanja besedil zajema: 

 prepoznavanje okoliščin nastanka besedila, 

 prepoznavanje sporočevalčevega namena, 

 prepoznavanje teme, 

 prepoznavanje podtem/ključnih besed, 

 prepoznavanje bistvenih podatkov, 

 prepoznavanje pomenskih razmerij v besedilu, 

 uporabo podatkov v novih okoliščinah, 

 napovedovanje nadaljevanja/konca, 

 znajdenje v besedilu, 

 preoblikovanje besedila, 

 presojanje resničnosti, zanimivosti, ustreznosti, razumljivosti besedila ter 

utemeljevanje presoje, 

 presojanje nebesednih prvin besedila in utemeljevanje presoje. 
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3 ANALIZA UČNIH GRADIV 

3.1 CILJ RAZISKAVE 

Prvi del empirične raziskave zajema analizo učnih gradiv za slovenščino (jezikovni pouk) za 

3. razred osnovne šole z vidika razvijanja zmoţnosti poslušanja z razumevanjem pri učencih. 

Predstavljena je analiza štirih učnih kompletov za pouk slovenskega jezika za 3. razredu 

osnovne šole, in sicer učne enote, ki razvijajo zmoţnost poslušanja z razumevanjem. 

Ugotavljali smo skladnost učnih kompletov za pouk slovenščine (neumetnostna besedila) v 3. 

razredu OŠ z učnim načrtom ter pestrost didaktičnih pristopov, metod, dejavnosti, ki jih 

posamezen učni komplet ponuja učencem in učitelju na področju razvijanja zmoţnosti 

poslušanja z razumevanjem.   

 

3.2 HIPOTEZE 

H 1: Učni kompleti za slovenščino v 3. razredu vodijo k uresničevanju ciljev poslušanja z 

razumevanjem, zapisanih v UN.  

H 2: Deli učnih kompletov za slovenščino v 3. razredu, namenjeni učencem, vsebujejo naloge 

različnih tipov in taksonomskih stopenj, ki so namenjene dejavnostim po poslušanju z 

razumevanjem.  

H 3: Deli učnih kompletov za slovenščino v 3. razredu, namenjeni učitelju, vsebujejo 

didaktične napotke za izpeljavo učnih enot za razvijanje poslušanja z razumevanjem. 

 

3.3 METODE DELA 

Učne komplete smo analizirali z deskriptivno (opisno) kvantitativno statistično analizo. 

Vzorec zajemajo štirje (v šolskem letu 2009/10) potrjeni učni kompleti za pouk slovenščine v 

3. razredu osnovne šole. Učni komplet sestavljajo razni deli (učbenik, delovni zvezek, delovni 

listi, zgoščenka, priročniki, gradiva, ki jih zaloţba objavi na spletni strani). 

  

3.3.1 Merski instrument 

Sestavljeni so bili seznami ciljev, ki jih predvideva učni načrt v prvi triadi za razvijanje 

poslušanja; seznam priporočenih dejavnosti pred in med poslušanjem ter po njem; seznam 

vrst in tipov nalog, ki jih učenci rešujejo po poslušanju. Seznam je bil narejen na podlagi  

učnega načrta in priporočil za učitelje na razredni stopnji. 
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3.3.2 Postopek zbiranja podatkov 

Pregledana so bila vsa učna gradiva za pouk slovenskega jezika v 3. razredu OŠ (tako tiskana 

kot objavljena na spletu).  Informacije so bile pridobljene tudi od zastopnikov posameznih 

zaloţb in s spleta. O ustreznosti (potrditvi) posameznih gradiv smo se prepričali v Katalogu 

učbenikov za šolsko leto 2009/10, ki ga je pripravil Zavod Republike Slovenije za šolstvo in 

ga je v skladu s 25. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja oz. 

5. členom Pravilnika o potrjevanju učbenikov potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za 

splošno izobraţevanje.  

 

Vsaka učna enota je bila analizirana z vidika poslušanja (izpis ciljev poslušanja in dejavnosti, 

s katero učitelj razvija poslušanje).  Učni načrt je zasnovan ciljno, prav tako so vsem učnim 

kompletom skupni didaktično-metodični napotki posameznih učnih enot, ki vsebujejo 

zapisane cilje, ki naj bi jih učitelj dosegel. Učne enote, katerih cilj je bil tudi razvijanje 

zmoţnosti poslušanja, smo analizirali še podrobneje: šteli smo posamezne dejavnosti (pred in 

med poslušanjem ter po njem), ki jih didaktično-metodična priporočila zajemajo za doseganje 

ciljev poslušanja. Analizirali smo tudi naloge, ki jih učni kompleti vsebujejo za preverjanje 

razumevanja po poslušanju in sicer z vidika raznolikosti tipov nalog, taksonomske stopnje ter 

ciljev, ki jih naloga vsebuje. Poslušali smo vsa posneta besedila ter jih analizirali z vidika 

vrste besedila, razumljivosti (razločnost govora), aktualnosti.  

 

3.3.3 Spremenljivke 

Neodvisna:  

 učni komplet za pouk slovenskega jezika v 3. razredu osnovne šole. 

Odvisne:  

– zastopanost učnih ciljev poslušanja v posameznih učnih kompletih/učnih enotah, 

– zastopanost dejavnosti pred in med poslušanjem ter po njem, 

– naloge po poslušanju glede na vrsto naloge, 

– naloge po poslušanju glede na vsebinske zahteve. 

 

3.3.4 Statistična analiza 

Podatki so bili statistično analizirani z računalniškim programom Excell. Uporabljena je bila 

opisna statistična metoda, in sicer za prikaz strukture glede na posamezne spremenljivke. 

Kvalitativna metoda analize besedila je bila uporabljena pri opisu učnih kompletov. 
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3.4 OPIS VZORCA 

V analizo so bili zajeti učni kompleti za pouk slovenskega jezika v 3. razredu osnovne šole 

sledečih zaloţb (navedeno po abecednem redu): 

 DZS (Simona Kranjc, Ana Porenta, Metka Šalehar: Beseda na besedo. Ljubljana: Drţavna 

zaloţba Slovenije, 2001), 

 Izolit (Marija Grginič, Martina Kriţaj Ortar: ABC 3. Domţale: Zaloţba Izolit, 2006), 

 Mladinska knjiga Zaloţba (Vida Medved Udovič, Tilka Jamnik, Nataša Zrimšek, Joţica 

Gruden Ciber: S slikanico se igram in učim.  Ljubljana. Mladinska knjiga Zaloţba, 2002), 

 Rokus Klett (Marija Ropič: Besede gradijo svet 3. Ljubljana: Rokus Klett, 2009).    

 

Pri zaloţbi Rokus Klett je bil v letu 2009 izdan učni komplet Besede gradijo svet 3, ki je 

nadomestil učni komplet Na vrtiljaku črk 3. Natančen pregled obeh učnih kompletov je 

pokazal, da bistvenih (takih, ki bi vplivali na analizo učnega kompleta z vidika razvijanja 

zmoţnosti poslušanja) vsebinskih sprememb ni. Prejšnje tri delovne zvezke je zamenjal 

učbenik (v njem so zbrana vsa neumetnostna besedila) ter delovni zvezek (vsebuje naloge, ki 

jih učenci rešujejo tako v sam delovni zvezek kot tudi v zvezek). Cilji, didaktični pristopi 

ostajajo nespremenjeni, prav tako zastopanost učnih enot glede na sporazumevalne dejavnosti. 

Učne komplete sestavljajo (samostojni) delovni zvezek in/ali učbenik, zvočni posnetki besedil 

(pri zaloţbah MKZ, Izolit in Rokus Klett), delovni listi, priročnik za učitelje; zaloţbe pa na 

svojih spletnih straneh objavljajo tudi druga gradiva (letne in/ali dnevne priprave učitelja). 

Natančnejši pregled učnih kompletov je podan v Prilogi 2: Pregled učnih kompletov za pouk 

slovenščine za 3. razred v OŠ. 

 

3.5 POSLUŠANJE V UČNIH KOMPLETIH 

3.5.1 Učne enote poslušanja 

Didaktično-metodični napotki so osrednji del priročnika za učitelje pri vseh štirih analiziranih 

učnih kompletih. Izhodišče analize so bili zapisani učni cilji pri vsaki učni enoti. V analizo 

smo vključili učne enote, pri katerih je vsaj eden izmed zapisanih ciljev vseboval razvijanje 

zmoţnosti poslušanja.  
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Število enot v 

priročniku (f) Enote poslušanja (f) Enote poslušanja (%) 

DZS 90 27 30,00 

Izolit 103 45 43,69 

MKZ 53 4 7,55 

Rokus Klett 67 18 26,87 

Tabela 3: Primerjava vseh učnih enot v posameznem priročniku glede na učne enote poslušanja 

 

 
Graf 1: Primerjava enot poslušanja glede na druge učne enote 

 

Tabela 3 in Graf 1 kaţeta, da so učne enote, ki razvijajo zmoţnost poslušanja,  kar v dobrih 40 

% zastopane pri zaloţbi Izolit; v 30 %  pri zaloţbi DZS, v dobri četrtini pri zaloţbi Rokus 

Klett in le v dobrih 7 % pri Mladinski knjigi. V tretjem razredu je deleţ časa, namenjen 

razvijanju posamezne sporazumevalne zmoţnosti, pribliţno enak (UN, 2005); vse štiri 

sporazumevalne zmoţnosti pa se znotraj pouka slovenščine funkcionalno prepletajo. V 

gradivih za učence je večina učnih enot sestavljena tako, da učenci urijo (oz. uporabljajo) več 

kot eno sporazumevalno zmoţnost, vendar običajno ena (do dve) sporazumevalni zmoţnosti 

znotraj enote prevladujeta. 

 

Pri zaloţbi Izolit je avtorjem uspelo poslušanje tudi ciljno vključiti v največ učnih enot (40 %) 

in v primerjavi z drugimi zaloţbami najbolje sledijo priporočilom iz Učnega načrta za 

slovenščino. Sledita zaloţbi DZS, ki poslušanje ciljno vključuje v 30 % učnih enot, in Rokus 

Klett (27 %). Največji odklon je zaznan pri zaloţbi MKZ (7 %). 
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3.5.2 Vrste besedil  

Besedila, ki jih učni kompleti predvidevajo za poslušanje, so razdeljena na 

enogovorna/dvogovorna besedila ter glede na medij (govorjena, posneta, brana). 

 

Enogovorno/ 

govorjeno 

(število učnih 

enot) 

Enogovorno/ 

posneto (število 

učnih enot) 

Enogovorno/ 

brano (število 

učnih enot) 

Dvogovorno/ 

govorjeno 

(število učnih 

enot) 

Dvogovorno/ 

posneto (število 

učnih enot) 

Dvogovorno/ 

brano (število 

učnih enot) 

DZS 5 22 0 0 0 0 

Izolit 5 25 9 1 5 0 

MKZ 2 0 2 0 0 0 

Rokus 

Klett 1 15 0 0 1 0 

Tabela 4: Vrste poslušanih besedil po posameznih zaloţbah 

 

 
Graf 2: Poslušana besedila 

 

V učnih enotah v učnih kompletih za pouk slovenščine v 3. razredu prevladujejo posneta 

enogovorna besedila. Največjo pestrost besedil glede na medij in eno-/dvo govornost ima 

zaloţba Izolit, ki precej presega ostale zaloţbe: učenci z namenom razvijanja zmoţnosti 

poslušanja poslušajo enogovorna posneta, brana in govorjena besedila ter dvogovorna posneta 

in govorjena besedila. Poleg enogovornih posnetih besedil pa posamezne učne enote ponujajo 

tudi enogovorna brana besedila, enogovorna prosto govorjena besedila in dvogovorna posneta 

besedila.  Mladinska knjiga Zaloţba ne ponuja posnetih besedil. V Učnem načrtu za 

slovenščino (2005) je predvideno, da so besedila posredovana učencem neposredno ali 

medijsko.  

 

0

5

10

15

20

25

30

DZS Izolit MKZ Rokus Klett

Enogovorna/govorjeno

Enogovorna/posneta

Enogovorno/brano

Dvogovorna/govorjeno

Dvogovorno/posneto

Dvogovorno/brano



 

64 

 

3.5.3 Dejavnosti pred poslušanjem 

V Učnem načrtu za slovenščino (Učni načrt: 2005: 97) so predvidene sledeče dejavnosti pred 

poslušanjem: 

 Napoved teme besedila (NTB)  temo lahko učitelj napove neposredno, lahko pa jo 

uvaja posredno, skozi različne dejavnosti (pogovor, didaktična igra). 

 Napoved vrste besedila (NVB). 

 Razlaga neznanih besed (NeznB).  

 Obujanje učenčevega predznanja na dano temo (PredZ). 

 Umiritev učencev (Umirim). 

V priporočilih učiteljem, objavljenih v priročnikih (Kriţaj Ortar, Vogel in drugi), pa  so 

navedene še sledeče dejavnosti pred poslušanjem: 

 Povezava z učenčevimi izkušnjami (Izk) 

 Napoved okoliščin sporazumevanja (NOSP), 

 Napoved nalog po poslušanju (kaj bodo delali) (NNalPo), 

 Napoved časa poslušanja (NČasP). 

V Tabeli 5 prikazujemo število in deleţe posameznih dejavnosti pred poslušanjem po 

posameznih zaloţbah. 

 

  DZS Izolit MKZ Rokus  Klett 

NTB f 23 26 0 12 

f % 85,2 57,8 0 66,7 

NVB f 7 32 2 11 

f % 25,9 71,1 50,0 61,1 

NeznB f 6 3 0 0 

f % 22,2 6,7 0 0 

PredZ f 10 4 2 15 

f % 37,0 8,9 50,0 83,3 

Izk f 9 2 0 12 

f % 33,3 4,4 0,0 66,7 

NOSP f 0 0 0 0 

f % 0 0 0 0 

NNalPo f 6 28 0 0 

f % 22,2 62,2 0 0 

UČasPo f 0 0 0 0 

f % 0 0 0 0 

Umirim f 0 1 0 16 

f % 0 2,2 0 88,9 

Vseh 

enot 

f 27 45 4 18 

f % 100,0 100,0 100,0 100,0 

Tabela 5: Dejavnosti pred poslušanjem po posameznih učnih kompletih 
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Graf 3: Dejavnosti pred poslušanjem  po posameznih učnih kompletih v odstotkih  

 

Tri zaloţbe (DZS, Izolit in Rokus Klett) so si glede raznolikosti različnih predlaganih 

dejavnosti pred poslušanjem  podobne. Učiteljem predlagajo od 5 do 7 različnih dejavnosti 

pred poslušanjem. Pri zaloţbi Rokus Klett svetujejo učiteljem uporabo več različnih 

dejavnosti pred poslušanjem v isti učni enoti (zastopane pa so napoved vrste in teme besedila, 

obujanje predznanja učencev in njihovih izkušenj, v kar 16 od 18 enot pa je poudarjena 

priprava učencev na poslušanje oz. umiritev). Napoved teme besedila kot dejavnost pred 

poslušanjem je najpogostejša pri DZS, v več kot polovici enot tudi pri zaloţbi Izolit. Pestrost 

dejavnosti pred poslušanjem je visoka tudi pri DZS (poleg pri zaloţbi Rokus Klett ţe 

omenjenih dejavnosti vsebujejo didaktični napotki še razlago neznanih besed ter napoved 

nalog in dejavnosti po poslušanju); pri zaloţbi Izolit pa prevladujejo napoved vrste in teme 

besedila ter napoved nalog po poslušanju. V didaktičnih napotkih učiteljem nisem zasledila 

NOSP (napovedi okoliščin sporazumevanja) in NČasP (napovedi časa poslušanja); to tudi ni 

izrecno zapisano v UN. Pri zaloţbi MKZ, ki ima tudi najmanjši deleţ enot za razvijanje 

poslušanja, je v dveh primerih prisotna napoved vrst besedila, v enem pa je v didaktičnih 

napotkih vključeno tudi obujanje predznanja učencev na poslušano temo.  

 

Najpogosteje zastopane dejavnosti pred poslušanjem v priročnikih so torej napoved teme 

besedila, ki ga bodo učenci poslušali, in napoved vrste besedila, visok deleţ dosega tudi 

vključitev predznanja učencev na dano temo; to je skladno z učnim načrtom. Priporočila v UN 

pred poslušanjem predvidevajo še razlago nezanih besed; to so pri nekaj učnih enotah izrecno 

zapisali v priročnikih zaloţb DZS in Izolit, zelo redko pa so avtorji učnih kompletov opozorili 
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učitelje na umirjanje učencev pred poslušanjem (izjema je zaloţba Rokus Klett). Posamezne 

enote večinoma vsebujejo tudi več različnih dejavnosti pred poslušanjem, ne le ene.  

 

3.5.4 Dejavnosti med poslušanjem 

Učni načrt (UN, 2005: 97) predvideva sledeče dejavnosti med poslušanjem besedila: 

 Vzdrţevanje zbranosti učencev - VzdZB (učenci so pozorni na prej dogovorjene 

značilnosti besedila, najpogosteje povezane z nalogami, ki jih bodo imeli po 

poslušanju).  

 Usmerjanje pozornosti na govorca in govorjeno besedilo (UpozGov).  

 Upoštevanje dogovorjenih poslušalskih pravil  (UDP) (npr. učenci ne ustvarjajo 

motenj/hrupa). 

V učnem načrtu je predvideno, da učenci vsako besedilo preberejo/poslušajo vsaj dvakrat pred 

nadaljnjimi nalogami.  

 

 

 VzdZb UPozGov UDP DVAKRAT SKUPAJ 

DZS 

f 1 2 0 7 27 

f % 3,7 7,4 0 25,9 100,0 

Izolit 

f 11 9 2 22 45 

f % 24,4 20,0 4,4 48,9 100,0 

MKZ 

f 1 0 0 0 4 

f % 25 0 0 0 100,0 

Rokus 

Klett 

f 15 12 0 16 18 

f % 83,3 66,7 0 88,9 100,0 

Tabela 6: Dejavnosti med poslušanjem besedil po posameznih učnih kompletih 

 

 
Graf 4: Dejavnosti med poslušanjem po posameznih učnih kompletih v odstotkih 
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Največ dejavnosti oz. usmerjanja pozornosti med poslušanjem vsebujejo didaktična 

priporočila zaloţbe Rokus Klett, in sicer pri večini analiziranih učnih enot. Didaktična 

priporočila za posamezne enote razvijanja zmoţnosti poslušanja z razumevanjem  pri tej 

zaloţbi vključujejo vzdrţevanje zbranosti med poslušanjem učencev, dodano je tudi učiteljevo 

opazovanje učencev v času poslušanja. Prav tako so ţe v samem zapisu didaktičnih nasvetov 

v priročniku vizualno ločene dejavnosti med poslušanjem med prvim in med drugim 

poslušanjem besedila. Pred drugim poslušanjem učitelj pogosto usmeri učence, na kaj naj 

bodo še posebej pozorni (na določene sestavine besedila), npr. »Še enkrat poslušajmo 

besedilo. Pozorni bomo na poimenovanje delov, iz katerih je sestavljena rastlina.« (Ropič, 

Kramarič: Priročnik k delovnemu  zvezku za 3. razred; Učna enota: Navadni jagodnjak). V 

večini enot je predvideno dvakratno poslušanje besedil. Pri zaloţbi Rokus Klett dvakratno 

poslušanje ni predvideno tam, kjer gre za prosti govor učencev (okrogla miza, govorni nstop) 

in je osnovni cilj učne enote urjenje govorno-poslušalskih pravil. Znotraj posameznih enot ni 

posebej zapisano, da učenci med poslušanjem upoštevajo dogovorjena poslušalska pravila, 

med samimi metodičnimi napotki in med dejavnostmi učenca (med prvimin/ali drugim 

poslušanjem) pa je predvideno umirjanje učencev in zbrano poslušanje. 

 

Tudi pri zaloţbi Izolit posvečajo v didaktičnih napotkih učiteljem pozornost dejavnostim med 

samim poslušanjem, a pri manjšem številu kot pri zaloţbi Rokus Klett. Izstopata vzdrţevanje 

zbranosti in usmerjanje pozornosti učenca na besedilo/govorca. Pri polovici poslušanj je 

predvideno dvakratno poslušanje. 

 

Zaloţbi MKZ in DZS v didaktičnih napotkih učiteljem ne posvečata bistvene pozornosti na 

dejavnosti med samim poslušanjem; pri zaloţbi DZS pa pri nekaterih enotah predvidevajo 

dvakratno poslušanje besedil. 

 

Specialnodidaktičnim priporočilom, povezanih z dejavnostmi med poslušanjem in so zapisane 

v UN, se najbolj pribliţuje učni komplet zaloţbe Rokus Klett, sledi učni komplet zaloţbe 

Izolit. Ostala dva učna kompleta (DZS in MKZ) v didaktično-metodičnih napotkih in v ciljni 

naravnanosti posameznih učnih enot ne dajeta pričakovanega poudarka na dejavnosti med 

poslušanjem. 
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3.5.5 Dejavnosti po poslušanju 

Učni načrt za slovenščino (UN, 2005: 97) predvideva sledeče dejavnosti po poslušanju z 

razumevanjem:  

 Reševanje nalog, s katerimi se preverja razumevanje besedila in prepoznavanje 

okoliščin tvorjenja besedila pri učencih (RešNal). 

 Izraţanje mnenja o besedilu in utemeljevanje tega mnenja (IzrMne). 

 Tvorjenje podobnih ustnih ali pisnih besedil, kot so jih učenci poslušali (ob pomoči 

učiteljevih vprašanj, slikovnem gradivu, zapisanem zgledu ipd) (TvoNal). 

Razčlenjeni funckionalni cilj »Učenci poslušajo in razčlenjujejo govorjena/glasno 

brana/ekranizirana neumetnostna besedila ter govorno nastopajo.« (UN, 2005: 16) med 

dejavnosti po poslušanju prišteva še:  

 Pripovedovanje učencev o svojih občutkih, izkušnjah ipd. ob besedilu; izraţanje 

doţivljanja ob besedilu (IzrDB). 

 Dopolnjevanje besedil, tako da učenci npr. predvidijo nadaljevanje ali konec besedila, 

(DB). 

 Ponovno poslušanje v posameznih prvinah spremenjenega besedila/obnove besedila 

ter popravljanje napak – s tem učenci vadijo kritično poslušanje (KP). 

V Tabeli 7 je prikazana zastopanost posameznih dejavnosti po poslušanju glede na učni 

komplet. 

 

 
 RešNal IzrMne TvoPNal IzrDB DP KP 

Vseh 

enot 

DZS 
f 27 2 6 0 0 0 27 

f % 100,1 7,4 22,2 0 0 0 100,1 

Izolit 
f 42 5 8 0 0 0 45 

f % 93,3 11,1 17,8 0 0 0 100,0 

MKZ 
f 3 0 0 0 0 0 4 

f % 75,0 0 0 0 0 0 100,0 

Rokus 

Klett 

f 16 6 16 1 0 3 18 

f % 88,9 33,3 88,9 5,6 0 16,7 100,0 

Tabela 7: Dejavnosti po poslušanju besedil po posameznih učnih kompletih 
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Graf 5: Dejavnosti po poslušanju besedil po posameznih učnih kompletih 

 

Po poslušanju besedila v metodičnih napotkih sledijo različne (večinoma pisne) naloge, ki jih 

rešujejo učenci. Reševanje nalog je predvideno pri vseh enotah poslušanja pri učnem 

kompletu zaloţbe DZS ter pri večini enot v učnih kompletih  zaloţb Izolit in Rokus Klett. 

Naloge so napisane v delovnih zvezkih in/ali na delovnih listih, ki so priloţene učnemu 

kompletu. 

 

V splošnem je redkeje zastopano učenčevo izraţanje mnenja o poslušanem besedilu, pri 

večini učnih enot, ki razvijajo zmoţnost poslušanja, pa  v didaktičnih napotkih pri zaloţbi 

Rokus Klett.  Kot dejavnost po poslušanju besedila je zastopana dejavnost tvorjenja 

podobnega besedila (npr. opis rastline), kot je bilo poslušano besedilo. Pri zaloţbi Rokus Klett  

je tvorjenje podobnih besedil kot je poslušano besedilo, prisotno pri večini enot poslušanja, 

pri zaloţbah Izolit in DZS le pri manjšem deleţu (pribliţno petina enot poslušanja); pri MKZ 

tega ni. Urjenje kritičnega mišljenja so s posnetimi besedili ţeleli doseči pri zaloţbi Rokus 

Klett. Troje besedil je posneto dvakrat – učenci najprej poslušajo osnovno verzijo besedila, 

nato spremenjeno ter ob tem ugotavljajo razlike.  V nobeni učni enoti nisem zasledila (kot 

didaktično-metodični napotek ali kot ciljno naravnanost) dopolnjevanje besedila v smislu 

predvidevanja nadaljevanj in zaključkov. Učne enote pa vsebujejo naloge dopolnjevalnega 

tipa, o katerih bom spregovorila kasneje. 

 

Priporočilom, ki jih vsebuje UN za področje dejavnosti po poslušanju z razumevanjem, se 

najbolj pribliţuje učni komplet zaloţbe Rokus Klett, ker delo po poslušanju zajemajo vse 
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priporočene dejavnosti; učna kompleta zaloţb DZS in Izolit pa dajeta večji poudarek 

reševanju nalog po poslušanju z namenom preverjanja razumevanja, premalo pa je v 

metodičnih napotkih prisotno izraţanje mnenja učencev ter tvorjenje podobnih nalog, kot so 

bile poslušane naloge.  

 

3.5.6 Vrste nalog, ki jih učenci pisno rešujejo po poslušanju besedila 

Naloge, ki so vključene v dejavnosti po poslušanju besedila, predvsem preverjajo učenčevo 

razumevanje besedila ter razumevanje okoliščin, v katerih je besedilo nastalo.  

 

Avtorice in soavtorice učnih kompletov za slovenščino na razredni stopnji pa še bolj 

podrobno opredeljujejo naloge, ki jih učenci rešujejo po poslušanju z razumevanjem (Kriţaj 

Ortar, 2000 in 2001; Vogel, 2003; Pečjak, 2009; Zrimšek, 2002; Kapko idr., 2005). Zaradi 

pestrosti nalog, ki jih učenci rešujejo po poslušanju z razumevanjem, ter natančnejšega 

pregleda le-teh so naloge po poslušanju razdeljene po spodaj navedenih namenih oz. 

dejavnostih, ki jih izvajajo učenci: 

 določajo temo besedila (DTM), 

 naštevajo bistvene podatke iz besedila (NBistP), 

 prepoznavajo namen sporočevalca (PNS), 

 navajajo  sporočevalca (NS), 

 navajajo naslovnika (NN), 

 preverjajo zaporedje dogajanja (PZapDog), 

 prepoznavajo čas dogajanja (PČD), 

 prepoznavajo kraj dogajanja (PKD). 

 
 DTM NBistP PNS NS NN PZapDog 

PČ

D 
PKD 

Vseh 

enot 

DZS 
f 7 18 0 1 1 4 0 0 27 

f % 25,9 66,7 0,0 3,7 3,7 14,8 0,0 0,0 100,0 

 
f 5 34 1 3 1 9 2 4 45 

Izolit f % 11,1 75,6 2,2 6,7 2,2 20,0 4,4 8,9 100,0 

 
f 0 2 0 0 0 2 0 0 4 

MKZ f % 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 100,0 

 
f 6 15 1 4 1 6 2 3 18 

Rokus 

Klett 
f % 33,3 83,3 83,3 

22,

2 
5,6 33,3 11,1 16,7 100,0 

Tabela 8: Vrste naloge po poslušanju besedila glede na učni komplet 
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Graf 6:  Vrste nalog po poslušanju besedila glede na učni komplet  

 

Po poslušanju z razumevanjem so v učnih kompletih najpogosteje zastopane naloge, ki 

zahtevajo zapomnitev bistvenih podatkov iz poslušanega besedila. Po pogostosti so na 

drugem mestu naloge, v katerih učenec pokaţe razumevanje poteka dogodkov v slišanem 

besedilu, ter naloge, v katerih določa temo besedila. Redko (pri učnem kompletu zaloţbe MK 

pa nikoli) so v učnih kompletih po poslušanju z razumevanjem prisotne pisne naloge, v 

katerih učenec prepoznava in ugotavlja sporočevalca in njegov namen, naslovnika, čas in kraj 

dogajanja ter izraţa svoje mnenje in doţivljanje besedila. Učna kompleta zaloţb Izolit in 

Rokus Klett ponujata široko pestrost nalog po poslušanje glede na to, katere podatke so si 

učenci zapomnili iz poslušanega besedila in jih morajo v nalogi izkazati.  

 

Učna kompleta zaloţbe Rokus Klett in Izolit v nalogah po poslušanju z razumevanjem 

vsebujeta največji deleţ vseh preverjenih komponent, ki sestavljajo bistvene podatke in 

okoliščine sporočanja, deleţ nalog pa je pri zaloţbi Rokus Klett večji. Obe zaloţbi torej 

sledita priporočilom in ciljem UN. Naloge po poslušanju v učnem kompletu zaloţbe DZS 

predvidevajo preverjanje manjšega števila  okoliščin nastanka besedila (ne preverjajo namena 

sporočevalca, časa in kraja dogajanja). Naloge v učnem kompletu zaloţbe MKZ pa pri 

učencih po poslušanju z razumevanjem preverja zgolj bistvene podatke in zaporedje 

dogajanja. 

 

3.5.7 Raznovrstnost nalog po poslušanju besedila 

Učenci po poslušanju z razumevanjem rešujejo raznovrstne naloge: 

 dopolnjevalne (odgovorijo na vprašanje, določijo naslov …), 
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 izločevalne (rečejo da ali ne), 

 izbirne (izberejo npr. pravilen odgovor, ustrezen naslov ipd.), 

 urejevalne (npr. uredijo povedi/sličice v ustrezno zaporedje), 

 popravljalne (npr. popravljajo napake, narobe zgodbo), 

 tvorbne (npr. tvorijo podobno besedilo, zastavljajo vprašanja, pripovedujejo …). 

 

 

 Dopolnjeva

lne Izločevalne Izbirne Urejevalne 

Popravljal

ne Tvorbne 

Skupaj 

enot 

DZS 

f 8 4 6 2 1 4 27 

f % 29,6 14,8 22,2 7,4 3,7 14,8 

 

Izolit 

f 28 8 20 10 0 9 45 

f % 62,2 17,8 44,4 22,2 0,0 20,0 

 

MKZ 

f 1 0 1 1 0 0 4 

f % 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0 0,0 

 
Rokus 

Klett 

f 7 5 13 6 1 16 18 

f % 38,9 27,8 72,2 33,3 5,6 88,9 

 Tabela 9: Raznovrstnost nalog, ki jih rešujejo učenci po enotah poslušanja 

 

 
Graf  7: Raznovrstnost nalog, ki jih učenci rešujejo po poslušanju, v odstotkih 

 

Pestrost nalog je velika pri zaloţbah Izolit in Rokus Klett. V obeh primerih so naloge po 

poslušanju vključene v delovni zvezek, ki je del didaktičnega kompleta (pri Izolitu je to 

poseben delovni zvezek ABC, 3. del); znotraj ene enote so prisotne naloge različnih tipov, 

vsaka enota vsebuje več nalog. Vseeno pa pri nalogah učbeniškega kompleta ABC 3 

prevladujejo naloge dopolnjevalnega tipa, ki jih vsebuje okrog 60 % učnih enot poslušanja, 

skoraj polovico enot poslušanja pa vsebuje naloge izbirnega tipa. Pri zaloţbi Rokus Klett 
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večino enot vsebuje tvorbne naloge, pogoste pa so tudi naloge izbirnega, dopolnjevalnega, 

urejevalnega in izločevalnega tipa. Pri DZS je pestrost nalog velika, je pa teh nalog manj kot 

v prej omenjenih zaloţbah. Pri vseh zaloţbah je opaziti, da je najmanj oz. nič popravljalnih 

nalog (torej nalog, v katerih učencih popravljajo napake, narobe zgodbe …). 

 

3.5.8 Taksonomske ravni nalog po poslušanju besedila 

Naloge naj bi pri učencih aktivirale različne  miselne procese na različnih stopnjah. 

Pričakovano je (naj)večji deleţ  namenjen nalogam niţje, tj. faktografske stopnje.  

 

 
 niţja srednja visoka 

vseh 

gradiv 

DZS 
f 19 10 3 27 

f % 70,4 37,0 11,1 100,0 

Izolit 
f 38 13 6 45 

f % 84,4 28,9 13,3 100,0 

MKZ 
f 2 1 0 4 

f % 50,0 25,0 0,0 100,0 

Rokus 

Klett 

f 15 12 15 18 

f % 83,3 66,7 83,3 100,0 

Tabela 10: Taksonomske stopnje nalog v didaktičnih enotah po posameznih zaloţbah 

 

 
Graf 8: Taksonomske stopnje nalog v didaktičnih enotah po posameznih zaloţbah 

 

Večina učnih enot za poslušanje pri zaloţbah DZS, Izolit in MKZ vsebuje naloge niţje ali 

faktografkse taksonomske ravni, torej naloge, v katerih se učenci spominjajo bistvenih 

podatkov. To nam potrjujeta tudi Tabela 8 in Graf 8. Sledi zastopanost nalog srednje ravni ali 
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interpretativne ravni, ko učenci na primer določajo temo, zaporedje dogodkov, napovedujejo 

nadaljevanje zgodbe ipd. Najmanj nalog je višjega nivoja, to pomeni vrednotenje podatkov, 

primerjanje podatkov, lastno tvorjenje besedil ipd. Drugačna pa je slika pri učnem kompletu 

zaloţbe Rokus Klett, kjer je zastopanost nalog na različnih nivojih skorajda usklajena. Manj je 

nalog srednega nivoja; enako mnogo pa je učnih enot z niţjo in visoko ravnijo nalog. Visoka 

pestrost nalog, ki jih ponujajo učna gradiva zaloţbe Rokus Klett in kar je bilo predstavljeno 

poprej, je očitno podkrepljena tudi s tem, da so te naloge enakomerno porazedeljene tudi 

glede taksonomskih stopenj. Učne enote vsebujejo ob koncu tudi tvorjenje podobnih besedil, 

kot je bilo slišano besedilo. 
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3.5.9 Vrste besedil za poslušanje 

  DZS IZOLIT MKZ ROKUS KLETT 
DVOGOVOR- 

NA  
 

BESEDILA 

  TELEFONSKI 

POGOVOR 

 POGOVOR (Kje je ključ?) 

 POGOVOR (Med 
prvomajskimi prazniki) 

 TELEFONSKI 
POGOVOR (Kje sta bila 

prej Tilen in Lavra) 
SKUPAJ 4 

  BONTON (Jutro pri 

Kovačevih)  
SKUPAJ 1 

E
N

O
G

O
V

O
R

N
A

 B
E

S
E

D
IL

A
 

O
P

IS
 

        O
P

IS
 

 OPIS ŢIVALI (Paličnjak) 

 OPIS POSTOPKA (Poletna 
jogurtova juha) 

 OPIS POSTOPKA (Načrt, 
pustna maska) 

 OPIS KRAJA (Lipica) 

 UGANKE (5 ugank) – 

OPIS ŢIVALI, RASTLIN 

 UGANKE (5 ugank) – 
OPIS VOZIL 

 OPIS HIŠE 

 OPIS SOBE (Gajina soba) 

 OPIS OSEBE 

 OPIS PREDMETA 
(Telefon) 

 OPIS POTI 

 UGANKE (4 uganke) – 
OPIS PREDMETA 

 
9 RAZLIČNIH OPISOV + 14 

UGANK (opisov rastlin, ţivali, 

vozil, predmetov) 

 OPIS OSEBE (Sosedov 

Jakob) 

 OPIS ŢIVLJENJA IN 

DELA (Velike pisane 

črke) 

 OPIS POTI – 

NAVODILA (Načrt 
mesta) – 2 opisa 

 OPIS PROSTORA 
(Ugani, čigava je soba) – 3 

različni opisi 

 NAVODILA ZA 
IZDELAVO – OPIS 

POSTOPKA (Izdelajmo 
vrečko) 

 OPIS STAVBE, 

PROSTORA (Katera 
stavba ali prostor je?) – 5 

opisov 

 OPIS ŢIVALI (Lisica) 

 OPIS RASTLINE 
(Marjetica) 

 OPIS DRUŢINE (Opis 

druţine) 

 OPIS POTI (Kje se skriva 

zaklad?) 

 NAVODILA – OPIS 

POSTOPKA (Okraski iz 
slanega testa) 

 OPIS POTI, NAVODILA 

(Vaterpolo) 
12 RAZLIČNIH OPISOV + 5 

OPISOV stavbe, prostora v 

obliki UGANKE 

  OPIS OSEBE (Izgubljena 

deklica) 

 OPIS ŢIVALI (Raca) 

 OPIS ŢIVALI (Kresnice) 

 OPIS RASTLINE (Navadni 

jagodnjak) 

 OPIS PREDMETA 

(Stenska Ura) 

 OPIS PROSTORA (Moja 
soba) 

 OPIS ZGRADBE 

 OPIS ŢIVLJENJA IN 

DELA OSEBE (Delovni 
dan moje babice) 

 OPIS POTI - NAVODILA 
(Poišči skriti zaklad) 

 OPIS POTI - NAVODILA 
(Poišči skriti zaklad) 

 

10 RAZLIČNIH OPISOV 
 

P
R

IP
O

V
E

D
 

 PRIPOVED (Bonton) 

 PRIPOVED (Temni dnevi 
in svetel dan) 

 PRIPOVED (Čudeţno 
seme) 

 

SKUPAJ 3 
 

 PRIPOVED (Črt in 

ţogica) 

 PRIPOVED (Ogled mesta) 

 PRIPOVED (Števila) 

 PRIPOVED (Izlet na 

Šmarno goro) 

 PRIPOVED (Tine je 

zbolel) 

 PRIPOVED (Kam se je 
odbila ţogica skokica?) 

 PRIPOVED (Slan zajtrk) 

 PRIPOVED (Kaj je ujel 

ribič Jan?) 

 PRIPOVED (Ob zaključku 

bralne značke) 
SKUPAJ 9 

 PRIPOVED 

 PRIPOVED 
SKUPAJ 2 

 PRIPOVED (Šopek) – 

dvakrat 
SKUPAJ 1 

 

N
A

V
O

D
IL

O
 

  NAVODILA (Poslušam, 

postavljam) 

 NAVODILA (Izdelajmo 

avionček) 

 NAVODILO (Barvajmo 

barvice) 

 NAVODILO (Večji – 

manjši) 

 NAVODILO (Barvajmo 
deţnike) 

SKUPAJ 5 
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O
B

V
E

S
T

IL
O

 

   OBVESTILO (Velik 
uspeh Anje in Ţana) 

 OBVESTILO (Psica Aja 
se je izgubila) 

 OBVESTILO (Hura, 
športni dan!) 

SKUPAJ 3 

  OBVESTILA 

D
R

U
G

O
 

 PRAVILA (V mestnem 
avtobusu) 

 POZDRAV (Slavnostni 
pozdrav) 

 SPORED  

 RAZLAGA BESED 

 MALI OGLASI (2 oglasa) 
SKUPAJ 5 

 

 POGOVOR (Koga bi 
povabili?) 

SKUPAJ 1 

  POROČILO o kulturnem 
dnevu - dvakrat 

 (Medvedek) – dvakrat 

 MALI OGLASI 

 ČESTITKE, VOŠČILA 
SKUPAJ 4 

POVEDI, 
BESEDE 

 TRDITEV (Izjave) (10 
izjav) 

 L V BESEDAH (19 besed) 
SKUPAJ 2 

 STE ŢE SLIŠALI? – 15x 
SKUPAJ 1 

 POVEDI  
SKUPAJ 1 

/ 

Tabela 11: Vrste besedil, ki jih učenci poslušajo v učnih enotah glede na posamezno zaloţbo 

 

Različna besedila za poslušanje ponujajo trije učni kompleti. Učenci, ki uporabljajo učne 

komplete zaloţbe DZS, poslušajo 9 različnih opisov in 14 ugank; 3 pripovedi, pravila, 

pozdrav, spored, razlago besed ter 2 mala oglasa. Različne vrste neumetnostnih besedil za 

poslušanje pa vsebujeta še zaloţbi Izolit (4 dvogovorna besedila – pogovori, 12 različnih 

opisov ter še 5 opisov v obliki ugank, 9 pripovedi, 5 navodil, 3 obvestila ter 15 kratkih vsebin 

(eno- oz. dvostavčnih) z naslovom Ste ţe slišali?) in Rokus Klett (1 dvogovorno besedilo, 10 

različnih opisov, eno pripoved, obvestilo, poročilo, male oglase, čestitke in voščila). 

Najpogosteje so zastopani razni opisi (ţivali, oseb, stavb …), pripovedi o zanimivih dogodkih 

(npr. o preţivljanju prostega časa, šolskem delu ipd.). 

 

Učnemu načrtu zelo dosledno sledi učbniški komplet Rokus Klett v delu, ki pravi: »Učenci 

poslušajo (in gledajo) poljudnoznanstvena besedila, povezana s temami spoznavanja okolja 

(npr. predstavitev in opis osebe, njenega ţivljenja in dela; opis prostora, stavbe in poti; opis 

ţivali in njenega ţivljenja; opis predmeta).« (UN, 2005: 16) Opisi v tem učnem kompletu 

sledijo učnemu načrtu, po pogovorih z učitelji, ki poučujejo po tem učbeniškem kompletu pa 

se je dejstvo, da učni komplet omogoča prav pri obravnavi opisov tesno prepletanje dveh 

učnih predmetov (slovenščine in spoznavanja okolja) potrdilo. Tako Rokus Klettov učbeniški 

komplet vsebuje opise oseb, ţivali, rastline, predmeta, prostora, stavbe, ţivljenja in dela 

osebe, poti.  Različne opise najdemo še v učnih kompletih zaloţb DZS in Izolit. 
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3.6 PREVERJANJE HIPOTEZ 

 

H 1: Učni kompleti za slovenščino v 3. razredu vodijo k uresničevanju ciljev poslušanja z 

razumevanjem, zapisanih v UN.  

Trije učni kompleti (DZS, Izolit in Rokus Klett) za pouk slovenščine v 3. razredu osnovne 

šole vsebujejo pri učnih enotah zapisane cilje za razvoj poslušanja z razumevanjem, ki so 

zapisani tudi v učnem načrtu, ter jih vpletejo v vsaj četrtino učnih enot. Učni komplet zaloţbe 

MKZ poslušanje z razumevanjem ciljno razvija le pri 7 % vseh učnih enot,  to pa ni v skladu z 

veljavnim učnim načrtom, prav tako v teh enotah niso zapisni vsi v učnem načrtu predvideni 

cilji. Učni komplet zaloţbe MKZ ne vsebuje zvočnih posnetkov. Hipotezo H 1 lahko torej 

delno potrdimo – učni kompleti treh zaloţb vodijo k uresničevanju ciljev poslušanja, en učni 

komplet pa ne. 

 

H 2: Deli učnih kompletov za slovenščino v 3. razredu, namenjeni učencem, vsebujejo 

naloge različnih tipov in taksonomskih stopenj, ki so namenjene dejavnostim po poslušanju 

z razumevanjem.  

Učenci po poslušanju neumetnostnega besedila pri učnih kompletih zaloţb DZS, Izolit in 

Rokus Klett rešujejo različne naloge glede na sam cilj naloge, vrsto in na taksonomsko 

stopnjo; v učnem kompletu MKZ pa je pestrost nalog majhna. Hipotezo 2 lahko delno 

potrdimo. 

 

H 3: Deli učnih kompletov za slovenščino v 3. razredu, namenjeni učitelju, vsebujejo 

didaktične napotke za izpeljavo učnih enot za razvijanje poslušanja z razumevanjem.  

Didaktični napotki so zapisani pri posameznih učnih enotah, ki razvijajo poslušanje. Vsako 

učno enoto, ki razvija poslušanje, imata sistematično didaktično podprto zaloţbi Izolit in 

Rokus Klett, ki se razvijanju poslušanja posvetita s posebnim priročnikom oz. delom 

priročnika. Učni komplet zaloţbe DZS vsebuje napotke za razvijanje poslušanja znotraj 

posameznih učnih enot, napotki se prepletajo z razvojem ostalih sporazumevalnih zmoţnosti. 

Učni komplet zaloţbe MKZ ne vsebuje posebnih didaktičnih  napotkov za razvoj poslušanja, 

prav tako o razvoju poslušanja ne pišejo v uvodu v priročniku. Hipotezo 3 lahko delno 

potrdimo.  
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4 ANALIZA ANKETE ZA UČITELJE 

4.1 CILJ RAZISKAVE 

Z anketo med učitelji smo ţeleli preveriti, na podlagi česa se odločajo za učni komplet, ki ga 

uporabljajo pri pouku, ter kako ga ocenjujejo glede na razvijanje zmoţnosti poslušanja z 

razumevanjem. Analiza odgovorov bo pokazala, kaj učitelji na področju razvijanja poslušanja 

z razumevanjem pogrešajo v posameznih učnih kompletih, kako učitelji razvijajo to zmoţnost 

ter v kolikšni meri so njihovi pristopi usklajeni s strokovnimi spoznanji in didaktičnimi 

navodili. Samo vedenje (znanje) o poslušanju vpliva na odnos učiteljev do vključevanja te 

spretnosti v učno-vzgojni proces, zato bodo zanimiva spoznanja o tem, katera stališča imajo 

učitelji o posameznih dejstvih in dejavnikih poslušanja z razumevanjem. Cilj raziskave je 

ugotoviti odnos, ki ga imajo učitelji razrednega pouka do razvijanja poslušanja z 

razumevanjem, ter njihovo oceno učnih kompletov, ki jih uporabljajo pri pouku slovenščine z 

vidika razvijanja poslušanja z razumevanjem. 

 

4.2 HIPOTEZE 

H 4: Dejavniki, ki so povezani s poslušanjem z razumevanjem,  nimajo pomembnega  vpliva 

na izbor učnega  kompleta za uporabo pri pouku slovenščine. 

H 4a:  Dejavniki, ki so povezani s poslušanjem, nimajo pomembnega vpliva na izbor 

učnega kompleta za uporabo pri pouku slovenščine pri učiteljih, ki v tekočem šolskem 

letu poučujejo v 3. razredu. 

H 5: Med učitelji, ki uporabljajo določeni učni komplet pri pouku slovenščine, obstajajo 

razlike v oceni zastopanosti naštetih dejavnikov poslušanja z razumevanjem.  

H 5a: Med učitelji, ki v tekočem šolskem letu poučujejo v 3. razredu, obstajajo razlike 

v oceni zastopanosti naštetih dejavnikov poslušanja z razumevanjem v učnih kompletih 

za slovenščino v 3. razredu. 

H 6: Učitelji priloţene zvočne oz. videoposnetke za pouk slovenščine pozitivno ocenjujejo in 

jih pri pouku pogosto uporabljajo. 

H 6a: Učitelji, ki poučujejo v 3. razredu, priložene zvočne oz. videoposnetke za pouk 

slovenščine  pozitivno ocenjujejo in jih pri pouku pogosto uporabljajo.  

H 7: Med učitelji, ki uporabljajo določeni učni komplet za slovenščino in v pouk vnašajo v 

priročniku napisana didaktična navodila, povezana z razvijanjem zmoţnosti poslušanja z 

razumevanjem,  obstajajo razlike glede pogostosti vključevanja teh navodil.  
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H 7a: Med učitelji, ki uporabljajo določeni učni komplet za slovenščino za 3. razred in 

v pouk vnašajo v priročniku napisana didaktična navodila, povezana z razvijanjem 

zmožnosti poslušanja z razumevanjem, obstajajo razlike glede pogostosti vključevanja 

teh navodil.  

H 8: Ni bistvenih razlik med dejavnostmi pred poslušanjem z razumevanjem in po njem, ki so 

zastopane v učnih kompletih za 3. razred, in med dejavnostmi, ki jih učitelji v 3. razredu 

dejansko izvedejo pri pouku.   

H 9: Ni bistvenih razlik med nalogami po poslušanju z razumevanjem, ki so zapisane v učnih 

kompletih za 3. razred, in med nalogami, ki jih učitelji v 3. razredu dejansko ponudijo 

učencem.  

H 10:  Pri učiteljih obstajajo pomembne razlike med ocenami raznih učnih kompletov glede 

na razvijanje zmoţnosti poslušanja z razumevanjem.  

H 10a: Pri učiteljih 3. razreda obstajajo pomembne razlike med ocenami raznih učnih 

kompletov za 3. razred glede na razvijanje zmožnosti poslušanja z razumevanjem. 

H 11: Učitelji se zavedajo pomembnosti zmoţnosti poslušanja z razumevanjem tako pri 

šolskem delu kot pri vsakdanjem sporazumevanju in menijo, da bi bilo potrebno razvijanju 

poslušanja z razumevanjem pri pouku nameniti še več časa kot doslej.  

 

4.3 METODE DELA 

V raziskavi je bila uporabljena opisna (deskriptivna) statistična metoda ter kavzalno-

neeksperimentalna metoda empiričnega pedagoškega raziskovanja. 

 

4.3.1 Merski instrument 

Instrumentarij v tem delu raziskave predstavlja anketa za učitelje razredne stopnje, ki je 

sestavljena iz več delov. V uvodnem delu instrumentarij vsebuje vprašanja oz. postavke o 

objektivnih dejstvih, ki opisujejo vzorec (spol, dokončana izobrazba, čas poučevanja, razred 

poučevanja v tekočem šolskem letu, čas poučevanja v 3. razredu ter uporabljeni učni 

komplet).  

Sledi sklop postavk oz. ocenjevalnih lestvic, ki se nanašajo na način izbiranja učnega 

kompleta za uporabo pri pouku; v drugem delu učitelji izraţajo svoja stališča o poslušanju, v 

zadnjem delu pa ocenjujejo izbran učni komplet z vidika razvijanja zmoţnosti poslušanja. 

Anketa je predstavljena v dodatku, Priloga 4b. 
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Vprašalnik za učitelje je bil preizkušan glede oblikovanosti navodil in vprašanj, vključno z 

njihovim razumevanjem ter merskih karakteristik na manjšem številu učiteljev (30). 

Ugotovljeno je bila slabost anketnega vprašalnika, in sicer relativno velika poraba časa za 

reševanje (25 minut do 30 minut). Učitelji pri razumevanju navodil niso izraţali teţav.  

 

4.3.2 Postopek zbiranja podatkov 

Zbiranje podatkov pri učiteljih sem vodila avtorica raziskave. V anketi so sodelovali učitelji 

razrednega pouka z nekaterih šol iz Ljubljane in okolice ter iz gorenjske, severno-primorske, 

primorske, notranjske in dolenjske regije. Ankete so izpolnjevali učitelji osnovnih šol, v 

katerih sem izvajala tudi poslušanje neumetnostnega besedila pri tretješolcih ter tudi učitelji 

razrednega pouka drugih osnovnih šol v omenjenih regijah, ki so v sodelovanje privolili. 

Anketa je bila anonimna.  

 

4.3.3 Spremenljivke 

Neodvisne spremenljivke: 

– spol, 

– dokončana izobrazba, 

–  leta poučevanja, 

 leta poučevanja v tretjem razredu devetletke,  

– razred poučevanja v danem šol. l., 

– uporabljeni učni komplet za 3. r. 

Odvisne spremenljivke: 

– razlogi za odločanje o uporabi učnega kompleta, 

– mnenja učiteljev o poslušanju, 

– zastopanost dejavnosti poslušanja v učnih kompletih, 

– pogostost uporabe zvočnih oz. videoposnetkov, 

– mnenja o zvočnih oz. videoposnetkih, 

– zastopanost besedil glede na medij, 

– uporabnost didaktičnih predlogov iz učnih kompletov, 

– dejavnosti pred poslušanjem, 

– naloge po poslušanju glede na vsebinske zahteve, 

– naloge po poslušanju glede na vrsto nalog, 

– ocena učbeniškega kompleta glede na razvoj poslušanja. 
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4.3.4 Statistična analiza 

Podatki so bili obdelani s pomočjo računalniških programov SPSS in Excell.  

Deskriptivna analiza je bila uporabljena za opis vzorca in prikaz strukture glede na posamezne 

spremenljivke.  

Za preverjanje povezav med spremenljivkami oz. njihovimi indikatorji smo uporabili 

naslednje statistične teste:  

 Pearsonov korelacijski koeficient; to je korelacijski koeficient, ki odraţa povezanost 

med dvema intervalnima spremenljivkama, med katerima je linearna zveza. Njegove 

vrednosti so med -1 in +1. Pri tabelaričnem prikazu so statistično značilni Pearsonovi 

koeficienti s stopnjo značilnosti niţjo od 1 % označeni z dvema zvezdicama (**), 

medtem ko so statistično značilni koeficienti s stopnjo značilnosti niţjo od 5 % 

označeni z eno zvezdico (*). Pearsonovi korelacijski koeficienti, ki so večji od 0,6, so 

v tabelah poudarjeni z odebeljenim tiskom; 

 t-test analiza: za ugotavljanje razlik med aritmetičnimi sredinami dveh vzorcev; 

 F-test oz. analiza variance za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik med 

aritmetičnimi sredinami posameznih skupin. 

 

 

4.4 OPIS VZORCA 

Pri raziskavi smo izhajali iz osnovne populacije učiteljev, ki so v šolskem letu 2009/10 

poučevali  v 1., 2., 3., 4. in 5. razredu osnovne šole v Sloveniji. V raziskavi je sodelovalo 211 

učiteljev razrednega pouka. Vzorec učiteljev smo dobili tako, da smo za sodelovanje zaprosili 

učitelje na šolah (glej Prilogo 4a), na katerih se je izvajal tudi drugi del empirične raziskave 

(poslušanje pri tretješolcih). Ker bi bil tak vzorec številčno premajhen, smo anketne 

vprašalnike poslali še na naključno izbrane šole po Sloveniji. V Tabeli 12 predstavljamo 

strukturo vzorca anketiranih učiteljev glede na spol. 

Spol število odstotek 

  Ţenski 207 98,1 

Moški 3 1,4 

Ni odgovora 1 0,5 

Skupaj 211 100,0 

TABELA 12: Struktura vzorca glede na spol 

 

V vzorec so bile zajete večinoma učiteljice razrednega pouka (98,1 %). Deleţ učiteljev je v 

primerjavi z učiteljicami majhen (1,4 %); to je razumljivo, saj ţenski spol izrazito prevladuje 
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med celotno učiteljsko populacijo na razredni stopnji osnovne šole. Zaradi takšne številčne 

zastopanosti v analizi vzorca ne bomo ugotavljali razlik med moškimi in ţenskami.  

 

V Tabeli 13 predstavljamo strukturo vzorca anketiranih učiteljev glede na stopnjo dokončane 

izobrazbe. 

 
Stopnja izobrazbe število odstotek 

Višja (VI. Stopnja) 49 23,2 

Visoka (VII. stopnja) 153 72,5 

Magisterij 3 1,4 

Drugo 3 1,4 

Ni odgovora 3 1,4 

Skupaj 211 100,0 

TABELA 13: Struktura vzorca glede na stopnjo dokončane izobrazbe 

 

Večina učiteljev (72,5 %) ima dokončano visoko oz. univerzitetno stopnjo izobrazbe, ki je 

danes tudi pogoj, da se učitelj lahko zaposli na delovno mesto učitelja razrednega pouka. 23,2 

% jih ima dokončano višjo šolo, 1,4 % pa magisterij, prav toliko specializacijo. Trije na to 

vprašanje niso odgovorili. V Tabeli 14 predstavljamo strukturo vzorca glede na število let 

opravljanja poklica učitelja.  

  

Število let število odstotek 

Do 5 let 25 11,8 

6–10 let 46 21,8 

11–15 let 37 17,5 

16–20 let 28 13,3 

21–25 let 35 16,6 

26–30 let 27 12,8 

Več kot 30 let 13 6,2 

Skupaj 211 100,0 

TABELA 14: Struktura vzorca glede na število let opravljanja poklica učitelja 

 

Tabela 14 kaţe, da je deleţ učiteljev glede na delovne izkušnje dokaj enakomerno 

porazdeljen; najmanjši deleţ predstavljajo učitelji, ki poučujejo 30 let ali več (6,2 %). Do 5 let 

poučuje 11,8 % anketiranih učiteljev, sledijo učitelji, ki poučujejo 2630 let (12,8 %) ter 

učitelji z delovno dobo 1620 let (13,3 %). Največji deleţ predstavljajo učitelji, ki poučujejo 

610 let (21,8 %).  
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Razred poučevanja število odstotek 

1. razred 47 22,3 

2. razred 50 23,7 

3. razred 51 24,2 

4. razred 34 16,1 

5. razred 27 12,8 

Ni odgovora 2 0,9 

Skupaj 211 100,0 

TABELA 15: Struktura vzorca glede na razred poučevanja v šolskem leti 2009/10 

 

Deleţ anketiranih učiteljev, ki so v šolskem letu 2009/10 poučevali v prvi triadi, je dokaj 

enakomerno razporejen. Največ jih poučuje v tretjem razredu (24,2 %), kar je za 1,9 odstotne 

točke več kot v prvem razredu. Manjši deleţ predstavljajo anketirani učitelji, ki poučujejo v 

četrtem (16,1 %) in petem (12,8 %) razredu. Dva učitelja na to vprašanje nista odgovorila. V 

nadaljevanju predstavljamo še porazdelitev anketiranih učiteljev glede na število let 

poučevanja v 3. razredu osnovne šole.  

 

Število let 

poučevanja 

število odstotek 

0 61 28,9 

1 52 24,6 

2 41 19,4 

3 25 11,8 

4 3 1,4 

5 8 3,8 

6 3 1,4 

8 3 1,4 

Ni odgovora 15 7,1 

Skupaj 211 100,0 

 TABELA 16: Čas poučevanja v 3. razredu v letih 
  

 Število 

odgovorov 

Najniţje 

število let 

poučevanja 

Najvišje 

število let 

poučevanja 

Aritmetična 

sredina 

Standardni odklon Varianca 

Skupno število let 

poučevanja v 3. razredu 

devetletke 

196 0,00 8,00 1,5459 1,63391 2,670 

TABELA 17: Skupno število let poučevanja v 3. razredu 
 

Učitelji, ki še nikoli niso poučevali v tretjem razredu devetletke, predstavljajo 28,9 % anketiranih 

učiteljev. Vsaj eno leto jih je poučevala skoraj četrtina, dve leti skoraj petina, tri leta pa desetina 

učiteljev. Še manjše deleţe predstavljajo učitelji, ki so v tretjem razredu devetletke ţe poučevali 4 leta 



 

84 

 

ali več. Kar 15 učiteljev na to vprašanje ni odgovorilo. Večina anketiranih učiteljev torej ima izkušnjo 

poučevanja v 3. razredu, niso pa te izkušnje dolgotrajne. V povprečju so anketirani učitelji poučevali v 

tretjem razredu leto in pol (M = 1,55). Največ časa je poučeval učitelj v tretjem razredu 8 let.  

V raziskavi zastavljene hipoteze sem preverjala tudi na populaciji anketiranih učiteljev, ki poučujejo v 

3. razredu. V nadaljevanju zato predstavljam opis vzorca, ki velja za anketirane učitelje, ki so v 

šolskem letu 2009/10 poučevali v 3. razredu osnovne šole.  

 

 Število Odstotek 

Moški 1 2,0 

Ţenski 50 98,0 

Skupaj 51 100,0 

TABELA 18: Struktura vzorca učiteljev v 3. razredu glede na spol 

Anketiranih učiteljev, ki so poučevali v 3. razredu, je bilo 51, od tega 50 ţensk.  

 

 Število Odstotek 

Višja (VI. stopnja) 14 27,5 

Visoka (VII. stopnja) 35 68,6 

Magisterij 2 3,9 

Skupaj 51 100,0 

TABELA 19: Struktura vzorca učiteljev v 3. razredu glede na stopnjo izobrazbe 

 

Večina anketiranih učiteljev, ki so poučevali v 3. razredu, ima dokončano visoko stopnjo 

izobrazbe (68,6%), četrtina (27,5%) višjo stopnjo izobrazbe ter dva učitelja (3,9%) magisterij.  

 Število Odstotek 

Do 5 let 5 9,8 

6-10 let 12 23,5 

11-15 let 7 13,7 

16-20 let 8 15,7 

21-25 let 9 17,6 

26-30 let 8 15,7 

30 let in več 2 3,9 

Skupaj 51 100,0 

TABELA 20: Struktura vzorca učiteljev v 3. razredu glede na število let opravljanja poklica 

 

Anketirani učitelji, ki so poučevali v 3. razredu, imajo različno dolgo delovno dobo na mestu 

učitelja. Največ jih sicer poučuje od 6 do 10 let (12 učiteljev ali 23,5 %), vendar so deleţi 

dokaj enakomerno razporejeni; najmanj (2 ali 3,9 %) jih poučuje 30 let in več.  
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Število let 

poučevanja v 3. 

razredu Število Odstotek 

0,00 5 10,2 

1,00 16 32,7 

2,00 10 20,4 

3,00 11 22,4 

4,00 2 4,1 

5,00 4 8,2 

6,00 1 2,0 

Skupaj 49 100,0 

TABELA 21: Struktura vzorca učiteljev v 3. razredu glede na število let poučevanja v 3. Razredu 

 

Anketirani učitelji, ki so v šolskem letu 2009/10 poučevali v 3. razredu osnovne šole, imajo  s 

poučevanjem v 3. razredu različno dolge izkušnje. 5 učiteljev (9,8 %) jih v 3. razredu prej še 

ni poučevalo, en učitelj pa je v tretjem razredu poučeval ţe 6 let.  

 

4.5 UČNI KOMPLETI 

V tem poglavju bomo prikazali uporabo učnih kompletov med anketiranimi učitelji, ki so na 

razpolago za poučevanje slovenščine na razredni stopnji osnovne šole ter še posebej v 3. 

razredu osnovne šole. Predstavljeni bodo razlogi, na podlagi katerih se učitelji razrednega 

pouka (in še posebej učitelji v 3. razredu) odločajo za izbor določenega učnega kompleta za 

pouk slovenskega jezika ter tudi ocene učnih kompletov, ki jih anketirani učitelji uporabljajo 

za pouk slovenskega jezika z vidika razvoja zmoţnosti poslušanja.   

 

4.5.1 Odločitev za učni komplet 

Najprej smo anketirane učitelje vprašali: »Kateri učbeniški komplet uporabljate v letošnjem 

šolskem letu pri pouku slovenskega jezika?« Pri tem so učitelji lahko izbirali med naslednjimi 

odgovori:  

a) DZS. 

b) Zaloţba Izolit. 

c) Zaloţba Mladinska knjiga. 

č) Zaloţba Modrijan. 

d) Zaloţba Rokus – Klett. 

 e) Drugo.  

V Tabeli 22 prikazujemo porazdelitev odgovorov učiteljev. 
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 Število Odstotek 

DZS 11 5,2 

Zaloţba Izolit 116 55,0 

MKZ 12 5,7 

Zaloţba Modrijan 11 5,2 

Zaloţba Rokus Klett 58 27,5 

Drugo 3 1,4 

Skupaj 211 100,0 

TABELA 22: Učbeniški komplet, uporabljen pri pouku v tekočem šolskem letu 

 

Večina anketiranih učiteljev oz. 55,0 % pri pouku v šolskem letu 2009/10 uporablja učni 

komplet zaloţbe Izolit, 27,5 % pa učni komplet zaloţbe Rokus Klett. Ostale zaloţbe so pri 

anketiranih učiteljih redkeje zastopane. Odločili smo se, da bomo učne komplete, uporabljene 

v omenjenem šolskem letu, razdelili v dve skupini. V 1. skupini so učni kompleti zaloţbe 

Izolit, v 2. skupini pa učni kompleti ostalih zaloţb. V Tabeli 23 je prikazana razporeditev 

nove spremenljivke. 

 

 Število Odstotek 

Zaloţba Izolit 116 55,0 

Druge zaloţbe 95 45,0 

Skupaj 211 100,0 

TABELA 23: Uporabljeni učbeniški kompletu v šolskem letu 
 

Učne komplete zaloţbe Izolit je torej v šolskem letu 2009/10 pri pouku slovenskega jezika 

uporabljalo 55,0 % anketiranih učiteljev, učne komplete vseh ostalih zaloţb pa 45,0 %. To 

spremenljivko smo shranili za nadaljnjo statistično analizo. 

 

V nadaljevanju nas je zanimala primerjava uporabe učnih kompletov zaloţbe Izolit in Rokus 

Klett pri anketiranih učiteljih. V ta namen smo pripravili novo spremenljivko, katere 

porazdelitev predstavljamo v Tabeli 24. 

 

 Število Odstotek 

Zaloţba Izolit 116 66,7 

Rokus Klett 58 33,3 

Skupaj 174 100,0 

TABELA 24:Primerjava uporabe dveh učnih kompletov v šolskem letu 
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37 anketiranih učiteljev (17,5 %) v šolskem letu 2009/10 pri pouku slovenskega jezika ne 

uporablja učbeniškega kompleta zaloţb Izolit oz. Rokus Klett. Te smo izločili iz nadaljnje 

analize. 116 anketiranih učiteljev (66,7 %) je pri pouku slovenskega jezika v šol. letu 2009/10 

uporabljalo učne komplete zaloţbe Izolit, 33,3 % ali 58 anketiranih učiteljev pa učne 

komplete zaloţbe Rokus Klett. Tudi to spremenljivko smo shranili za nadaljnjo statistično 

analizo.  

 

Ker nas v raziskavi zanima tudi primerjava med anketiranimi učitelji, ki so v šolskem letu 

2009/10 poučevali v 3. razredu, v nadaljevanju predstavljamo izbor učbenikov za pouk 

slovenščine le med učitelji 3. razreda.  

 

 Število Odstotek 

DZS 4 7,8 

Zaloţba Izolit 32 62,7 

MKZ 7 13,7 

Zaloţba Rokus Klett 7 13,7 

Drugo 1 2,0 

Skupaj 51 100,0 

TABELA 25: Uporabljeni učni kompleti za pouk slovenščine v 3. razredu  

Večina anketiranih učiteljev, ki poučuje v 3. razredu, uporablja pri svojem delu učni komplet 

zaloţbe Izolit (62,7 %); po 13,7 % pa učne komplete zaloţb Rokus Klett in MKZ. Štirje 

učitelji (7,8 %) uporabljajo učne komplete zaloţbe DZS. Ker so zadnje tri omenjene zaloţbe 

redkeje zastopane, smo se odločili, da bomo uporabljene komplete v 3. razredu za pouk 

slovenščine v šolskem letu 2009/10 razdelili v 2 skupini. V 1. skupini bodo učni kompleti 

zaloţbe Izolit, v 2. skupini pa učni kompleti ostalih zaloţb. V Tabeli 26 je prikazana 

omenjena porazdelitev novih spremenljivk. 

 

 

 Število Odstotek 

Izolit 32 62,7 

Drugo 19 37,3 

Skupaj 51 100,0 

TABELA 26: Uporaba učnega kompleta Izolit v primerjavi z drugimi kompleti v 3. razredu 

 

32 anketiranih učiteljev ali 62,7 % uporablja pri pouku slovenščine v 3. razredu učni komplet 

zaloţbe Izolit, ostali anketirani učitelji (19 ali 37,3 %) pa ostale učne komplete. To 

spremenljivko smo shranili in jo uporabili pri nadaljnjih statističnih analizah. 
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V nadaljevanju smo anketirane vprašali po razlogih, zaradi katerih se oni osebno oz. v 

strokovnem aktivu odločajo za izbran učni komplet. Navedli smo sledeče trditve:  

 Ta učbeniški komplet smo imeli na razpolago ţe iz prejšnjih let, nanj smo navajeni. 

 Zaradi vabljivega likovnega izgleda delovnih zvezkov oz. učbenikov za otroke 

(ilustracije, tisk). 

 Zaradi kvalitetno napisanega priročnika za učitelje. 

 Zaradi priloţenega zvočnega posnetka za razvijanje zmoţnosti poslušanja. 

 Zaradi priloţenih izdelanih delovnih listov za delo z učenci. 

 Zaradi ugodne cene. 

 Zaradi zanimivih, aktualnih vsebin (besedil), ki so blizu otrokom. 

 Ker je razvoj zmoţnosti poslušanja sistematično vpeljan v posamezne učne enote. 

 Ker učbeniški komplet vsebuje mnogo moţnosti za različne dejavnosti, ki 

spodbujajo aktivnost učenca. 

 Ker je razvoj vseh štirih sporazumevalnih zmoţnosti sistematično vsebovan v vseh 

učnih enotah. 

 Zaradi priloţenih ţe izdelanih učnih priprav.  

Anketirani učitelji so stopnjo strinjanja s trditvami izrazili na 5-stopenjski lestvici, na kateri 1 

pomeni ″se sploh ne strinjam″ in 5 ″se popolnoma strinjam″. Tabela 27 in Graf 9 prikazujeta 

opisno statistiko ter porazdelitev kazalnikov za izbor določenega učnega kompleta. 

 

 Učb. 

komplet 

uporabljamo 

ţe nekaj let 

Vabljiv 

likovni 

izgled 

did. 

kompleta 

Kvalitetno 

napisan 

priročnik 

za učitelje 

Priloţen 

zvočni 

posnetek 

za 

razvijanje 

zmoţnosti 

poslušanja 

Priloţeni 

delovni 

listi za 

delo z 

učenci 

Ugodna 

cena 

Otrokom 

zanimive 

vsebine in 

besedila 

Sistematičnost 

vpeljave 

razvoja 

zmoţnosti 

poslušanja 

Vsebnost 

mnogih 

dejavnosti, 

ki 

spodbujajo 

aktivnost 

učenca 

Sistematičnost 

vpeljave vseh 

štirih 

sporazumevalnih 

zmoţnosti 

Priloţene 

ţe 

izdelane 

učne 

priprave 

Število 203 199 204 198 201 200 203 205 205 205 205 

Aritm. sredina 3,3448 3,2261 3,7549 3,7929 3,2786 2,3600 3,8276 3,9024 4,1415 3,9756 3,0146 

Mediana 3,0000 3,0000 4,0000 4,0000 3,0000 2,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 3,0000 

Standardi odklon 1,29328 ,94501 1,00674 1,07701 1,17558 1,03720 ,81132 ,84612 ,81318 ,83101 1,24648 

Asimetrija -,332 -,104 -,515 -,711 -,222 ,462 -,180 -,450 -,652 -,627 -,059 

Sploščenost -,893 -,201 -,420 -,112 -,775 -,217 -,575 -,108 ,082 ,273 -,874 

Najniţja vrednost 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Najvišja vrednost 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

TABELA 27: Opisna statistika za dejavnike izbora učnih kompletov za vse anketirane učitelje 

Pri odgovorih so anketirani učitelji pri večini trditev uporabili celotno lestvico trditev, le pri eni trditvi 

(Učni komplet vsebuje otrokom zanimive vsebine in besedila) trditve 1 (se sploh ne strinjam) niso 

uporabili. Koeficienti asimetrije in sploščenosti so za vse kazalce izbora učnih kompletov niţji od 2 
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in nakazujejo na pribliţno normalno porazdelitev le-teh. Na podlagi teh rezultatov smo se odločili, da 

za nadaljnjo analizo uporabimo vse kazalce.  

 

 

 
GRAF 9: Prikaz aritmetičnih sredin za dejavnike, ki vplivajo na izbor učnih kompletov pri anketiranih 

učiteljih 

 

 

Na osnovi Grafa 9 in Tabele 27 ugotovimo, da anketirani učitelji izbirajo učne komplete, ki 

jih bodo uporabljali pri pouku slovenskega jezika predvsem na podlagi dejstva, da le-ti 

vsebujejo mnoge dejavnosti, ki spodbujajo aktivnosti učencev (M = 4,14), ker je razvoj vseh 

štirih sporazumevalnih dejavnosti sistematično vpeljan v vse učne enote (M = 3,98) in ker je 

razvoj zmoţnosti poslušanja sistematično vpeljan v posamezne učne enote (M = 3,90). 

Anketirani učitelji se večinoma tudi strinjajo s trditvijo, da se za uporabo učnih kompletov 

odločajo tudi zaradi zanimivih, aktualnih vsebin (besedil), ki so otrokom blizu (M = 3,83), 

zaradi priloţenega zvočnega posnetka za razvijanje zmoţnosti poslušanja (M = 3,79), zaradi 

kvalitetno napisanega priročnika za učitelje (M = 3,75). Anketirani učitelji se strinjajo s 

trditvijo, da učbenike, ki jih uporabljajo, uporabljajo ţe nekaj let in so nanje navajeni (M = 

3,34), da se za učne komplete odločajo tudi na podlagi priloţenih delovnih listov za delo z 

učenci (M = 3,28) ter zaradi vabljivega likovnega izgleda učbenikov oz. delovnih zvezkov za 

otroke (M = 3,23); priloţenih ţe izdelanih učnih priprav (M = 3,01). Ne strinjajo se s trditvijo, 

da učne komplete izbirajo zaradi ugodne cene (M = 2,36).  
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Zanimalo nas je tudi, kakšne so povezave med posameznimi dejavniki (kazalniki), ki vplivajo 

na izbiro učnega kompleta za uporabo pri pouku slovenskega jezika med anketiranimi učitelji 

razrednega pouka. Tabela 28 prikazuje te povezave.  

 

 Učb. 

komplet 

uporabljamo 

ţe nekaj let 

Vabljiv 

likovni 

izgled 

did. 

kompleta 

Kvalitetno 

napisan 

priročnik 

za učitelje 

Priloţen 

zvočni 

posnetek 

za 

razvijanje 

zmoţnosti 

poslušanja 

Priloţeni 

delovni 

listi za 

delo z 

učenci 

Ugodna 

cena 

Otrokom 

zanimive 

vsebine 

in 

besedila 

Sistematičnost 

vpeljave 

razvoja 

zmoţnosti 

poslušanja 

Vsebnost 

mnogih 

dejavnosti, 

ki 

spodbujajo 

aktivnost 

učenca 

Sistematičnost 

vpeljave vseh 

štirih 

sporazumevalnih 

zmoţnosti 

Priloţene 

ţe 

izdelane 

učne 

priprave 

Učb. komplet uporabljamo 

ţe nekaj let. 

1 ,231** ,232** ,156* ,151* ,209** -,116 -,012 -,092 -,141* ,197** 

Vabljiv likovni izgled did. 

kompleta 

,231** 1 ,289** ,279** ,266** ,320** ,292** ,161* ,238** ,167* ,309** 

Kvalitetno napisan priročnik 

za učitelje 

,232** ,289** 1 ,373** ,423** ,248** ,257** ,289** ,247** ,195** ,445** 

Priloţen zvočni posnetek za 

razvijanje zmoţnosti 

poslušanja 

,156* ,279** ,373** 1 ,405** ,251** ,227** ,375** ,256** ,164* ,299** 

Priloţeni delovni listi za 

delo z učenci 

,151* ,266** ,423** ,405** 1 ,397** ,346** ,292** ,328** ,287** ,418** 

Ugodna cena  ,209** ,320** ,248** ,251** ,397** 1 ,198** ,244** ,181* ,165* ,288** 

Otrokom zanimive vsebine 

in besedila 

-,116 ,292** ,257** ,227** ,346** ,198** 1 ,413** ,478** ,461** ,186** 

Sistematičnost vpeljave 

razvoja zmoţnosti 

poslušanja 

-,012 ,161* ,289** ,375** ,292** ,244** ,413** 1 ,554** ,540** ,192** 

Vsebnost mnogih 

dejavnosti, ki spodbujajo 

aktivnost učenca 

-,092 ,238** ,247** ,256** ,328** ,181* ,478** ,554** 1 ,651** ,259** 

Sistematičnost vpeljave 

vseh štirih sporazumevalnih 

zmoţnosti 

-,141* ,167* ,195** ,164* ,287** ,165* ,461** ,540** ,651** 1 ,185** 

Priloţene ţe izdelane učne 

priprave 

,197** ,309** ,445** ,299** ,418** ,288** ,186** ,192** ,259** ,185** 1 

TABELA 28: Pearsonovi koeficienti korelacije med posameznimi dejavniki, ki vplivajo na izbor 

učnega kompleta pri anketiranih učiteljih 

 

 

Največji Pearsonov koeficient korelacije znaša 0,651, in sicer med trditvijo, da je za izbor 

učnega kompleta pomembna sistematičnost vpeljave vseh štirih sporazumevalnih zmoţnosti v 

učne enote ter vsebnost mnogih dejavnosti v izbranem učnem kompletu, ki spodbujajo 

aktivnost učenca. Koeficient je statistično značilen s skoraj nično stopnjo tveganja. Anketirani 

učitelji, ki se odločajo za učne komplete na podlagi sistematične vpeljave vseh štirih 

sporazumevalnih zmoţnosti v učne enote se hkrati odločajo tudi za učne komplete, ki 

vsebujejo mnogo dejavnosti, ki spodbujajo aktivnost učenca. Drugih korelacij, višjih od 0,6, 

ni.  

 

Poleg omenjene korelacije smo zasledili še naslednje povezave med pari pokazateljev za izbor 

učnih kompletov in so statistično značilne s stopnjo zaupanja, niţjo od 1 %: 
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 Anketirani učitelji, ki se za izbran učni komplet odločajo na podlagi poznavanja 

obstoječega učnega kompleta, ki ga poznajo in uporabljajo ţe nekaj let, hkrati izbirajo 

učne komplete za uporabo v razredu tudi na podlagi kvalitetno napisanega priročnika 

za učitelje (r = 0,232); vabljivega likovnega izgleda učnega kompleta (r = 0,231); 

ugodne cene (r = 0,209) in ţe priloţenih učnih priprav (r = 0,197). Koeficienti 

korelacije so pozitivni, korelacija je rahla, šibka. 

 Anketirani učitelji, ki se za učne komplete, ki jih bodo uporabljali pri pouku, odločajo 

na podlagi vabljivega likovnega izgleda učbenika oz. delovnega zvezka za otroke, se 

hkrati odločajo tudi na podlagi ugodne cene (r = 0,320), priloţenih izdelanih učnih 

priprav (r = 0,309), otrokom zanimivih vsebin in besedil (r = 0,292), kvalitetno 

napisanega priročnika za učitelje (r = 0,289) in na podlagi priloţenega zvočnega 

posnetka za razvijanje zmoţnosti poslušanja (r = 0,279), na podlagi priloţenih listov 

za delo z učenci (r = 266) in dejavnosti, ki spodbujajo aktivnosti učenca (r = 0,238). 

Koeficienti korelacije so nizki in pozitivni. 

 Anketirani učitelji, ki kot razlog izbora učnega kompleta za pouk pri slovenskem 

jeziku navajajo kvalitetno napisan priročnik za učitelje, hkrati kot razlog navajajo tudi 

ţe priloţene učne priprave za učitelja (r = 0,445), priloţene delovne liste za delo z 

učenci (r = 0,423) in priloţen zvočni posnetek za razvijanje zmoţnosti poslušanja 

(0,373); sistematičnost vpeljave razvoja zmoţnosti poslušanja v učne enote (r = 

0,289), otrokom zanimive vsebine in besedila (r = 0,257), ugodno ceno (r = 0,248) in 

vsebnost dejavnosti, ki spodbujajo aktivnost učenca (r = 0,238). 

 Anketirani učitelji, ki kot razlog izbora učnega kompleta za pouk pri slovenskem 

jeziku navajajo priloţen zvočni posnetek za razvijanje poslušanja, hkrati kot razlog 

navajajo tudi priloţene delovne liste za delo z učenci (r = 0,405), sistematičnost 

vpeljave razvoja zmoţnosti poslušanja (r = 0,375), priloţene izdelane učne priprave (r 

= 0,299), vsebnost mnogih dejavnosti, ki spodbujajo aktivnost učenca (r = 0,256), 

ugodno ceno (r = 0,251) in otrokom zanimive vsebine in besedila (r = 0,227). 

 

Povezave med pari indikatorjev, ki so statistično značilne s stopnjo tveganja niţjo od 5 %, so: 

 Anketirani učitelji, ki kot razlog izbora učnega kompleta navajajo poznavanje in 

uporabo učnega kompleta ţe nekaj let, hkrati kot razlog izbora navajajo tudi dejstvo, 

da je učnemu kompletu  priloţen zvočni posnetek za razvijanje zmoţnosti poslušanja; 
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da so priloţeni delovni listi za delo z učenci; da je razvoj vseh štirih sporazumevalnih 

dejavnosti sistematično vpeljan v učne enote. 

 Anketirani učitelji, ki kot razlog za izbor učnega kompleta navajajo vabljiv likovni 

izgled učnega kompleta, hkrati navajajo tudi sistematičnost vpeljave razvoja tako 

zmoţnosti poslušanja kot tudi vseh ostalih sporazumevalnih zmoţnosti v učne enote. 

 Anketirani učitelji, ki kot razlog izbora učnega kompleta navajajo priloţen zvočni 

posnetek za razvijanje zmoţnosti poslušanja, hkrati navajajo tudi sistematičnost 

vpeljave vseh štirih sporazumevalnih zmoţnosti v učne enote. 

 Anketirani učitelji, ki za izbor učnega kompleta navajajo ugodno ceno, hkrati navajajo 

tudi vsebnost mnogih dejavnosti, ki spodbujajo aktivnost učenca ter sistematičnost 

vpeljave vseh štirih sporazumevalnih zmoţnosti poslušanja. 

Ostali Pearsonovi korelacijski koeficienti med pari pokazateljev razlogov za odločitev za 

izbiro učnega kompleta, ki ga bo učitelj uporabljal pri pouku slovenščine na razredni stopnji, 

niso statistično značilni s stopnjo značilnosti niţjo od 5 %. 

 

Zanimalo nas je tudi, kateri so dejavniki, ki vplivajo na izbor učnega kompleta za poučevanje 

slovenskega jezika v 3. razredu osnovne šole. V tabeli 29 predstavljamo opisno statistiko za 

pokazatelje izbora učnega kompleta pri anketiranih učiteljih, ki poučujejo v 3. razredu. 

 

 

 

Učb. komplet 

uporabljamo 

ţe nekaj let 

Vabljiv 

likovni 

izgled 

did. 

kompleta 

Kvalitetno 

napisan 

priročnik 

za učitelje 

Priloţen 

zvočni 

posnetek za 

razvijanje 

zmoţnosti 

poslušanja 

Priloţeni 

delovni 

listi za 

delo z 

učenci 

Ugodna 

cena 

Otrokom 

zanimive 

vsebine 

in 

besedila 

Sistematičnost 

vpeljave 

razvoja 

zmoţnosti 

poslušanja 

Vsebnost 

mnogih 

dejavnosti, 

ki 

spodbujajo 

aktivnost 

učenca 

Sistematičnost 

vpeljave vseh 

štirih 

sporazumevalnih 

zmoţnosti 

Priloţene 

ţe 

izdelane 

učne 

priprave 

Število 48 47 48 48 48 49 49 49 49 49 49 

Aritm. sredina 3,3333 3,0000 3,7917 3,6042 3,2292 2,3265 3,8571 3,9184 4,0816 4,0204 2,8776 

Mediana 3,0000 3,0000 4,0000 4,0000 3,0000 2,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 3,0000 

Standardi 

odklon 

1,20872 ,85973 1,00970 1,04657 1,13437 1,19701 ,79057 ,78626 ,73134 ,80337 1,33280 

Asimetrija -,232 ,429 -,596 -,637 -,291 ,468 -,264 -,389 -,462 -,540 ,068 

Sploščenost -,707 ,512 -,075 ,050 -,553 -,791 -,303 -,110 ,078 -,025 -1,058 

Najniţja 

vrednost 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 

Najvišja 

vrednost 

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

TABELA  29: Opisna statistika za dejavnike, ki vplivajo na izbor učnega kompleta pri anketiranih 

učiteljih, ki poučujejo v 3. razredu 
 

V svojih odgovorih so anketirani učitelji pri sedmih kazalcih izbora učnega kompleta 

uporabili celotno lestvico moţnih odgovorov; pri štirih kazalcih (in sicer zanimivost in 

aktualnost vsebin in besedil za otroke; sistematičnost vpeljave  razvoja poslušanja v 
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posamezne učne enote; vsebnost različnih dejavnikov, ki spodbujajo aktivnost učenca ter 

vključenost razvoja vseh štirih sporazumevalnih zmoţnosti v vseh učnih enotah) pa niso 

uporabili ocene 1, torej, da se z dano trditvijo sploh ne strinjajo. Koeficienti sploščenosti in 

asimetrije so za vse navedene pokazatelje niţji od 2 in nakazujejo na njihovo pribliţno 

normalno porazdelitev. Na spodnjem grafu predstavljamo povprečja – aritmetične sredine 

indikatorjev. 

 

 

 
GRAF 10: Prikaz aritmetičnih sredin za dejavnike, ki vplivajo na izbor učnega kompleta pri 

anketiranih učiteljih, ki poučujejo v 3. razredu 

 

Najvišje povprečje (M = 4,08) zasledimo pri kazalniku ″Vsebnost mnogih dejavnosti, ki 

spodbujajo aktivnost učenca″, takoj pa sledi sistematičnost vpeljave vseh štirih 

sporazumevalnih zmoţnosti v vse učne enote (M = 4,02). Anketirani učitelji, ki poučujejo v 3. 

razredu, se večinoma tudi strinjajo s trditvami, da se za izbor učnega kompleta odločajo tudi 

na podlagi sistematične vpeljave razvoja zmoţnosti poslušanja (M = 3,92); otrokom 

zanimivih vsebin in besedil (M = 3,86); kvalitetno napisanega priročnika za učitelje (M = 

3,79) in priloţenega zvočnega posnetka za razvoj poslušanja (M = 3,60). Strinjajo se s 

trditvijo, da na izbor učnega kompleta vpliva tudi njegovo poznavanje in uporaba v zadnjih 

letih (M = 3,33), priloţeni delovni listi za delo z učenci (M = 3,23); vabljiv likovni izgled za 

otroke (M = 3,00) in  priloţene ţe izdelane učne priprave (M = 2,88). Ne strinjajo se (vendar 

ne popolnoma ne strinjajo) s trditvijo, da na izbor učnih kompletov vpliva njihova cena (M = 

2,32).  
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Na podlagi dobljenih rezultatov smo se odločili uporabiti vse indikatorje v nadaljnjih 

statističnih analizah. 

 

V nadaljevanju nas je zanimalo poiskati povezave med kazalniki za izbor učnega kompleta, 

na podlagi katerih se anketirani učitelji, ki poučujejo v 3. razredu, odločajo za izbor učnih 

kompletov.  
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Učb. komplet uporabljamo ţe 

nekaj let 

1 -,147 ,222 ,043 -,003 ,199 -,345* -,103 -,218 -,308* ,063 

Vabljiv likovni izgled did. 

kompleta 

-,147 1 ,149 ,144 ,177 ,021 ,063 -,160 ,070 ,032 ,248 

Kvalitetno napisan priročnik za 

učitelje 

,222 ,149 1 ,474** ,344* ,163 ,305* ,429** ,280 ,275 ,623** 

Priloţen zvočni posnetek za 

razvijanje zmoţnosti poslušanja 

,043 ,144 ,474** 1 ,395** ,191 ,209 ,385** ,201 ,076 ,553** 

Priloţeni delovni listi za delo z 

učenci 

-,003 ,177 ,344* ,395** 1 ,440** ,342* ,352* ,464** ,342* ,576** 

Ugodna cena  ,199 ,021 ,163 ,191 ,440** 1 ,138 ,206 ,231 ,340* ,352* 

Otrokom zanimive vsebine in 

besedila 

-,345* ,063 ,305* ,209 ,342* ,138 1 ,350* ,525** ,530** ,339* 

Sistematičnost vpeljave razvoja 

zmoţnosti poslušanja 

-,103 -,160 ,429** ,385** ,352* ,206 ,350* 1 ,483** ,563** ,249 

Vsebnost mnogih dejavnosti, ki 

spodbujajo aktivnost učenca 

-,218 ,070 ,280 ,201 ,464** ,231 ,525** ,483** 1 ,742** ,352* 

Sistematičnost vpeljave vseh 

štirih sporazumevalnih zmoţnosti 

-,308* ,032 ,275 ,076 ,342* ,340* ,530** ,563** ,742** 1 ,216 

Priloţene ţe izdelane učne 

priprave 

,063 ,248 ,623** ,553** ,576** ,352* ,339* ,249 ,352* ,216 1 

TABELA 30: Pearsonovi korelacijski koeficienti med dejavniki, ki vplivajo na izbor učnega kompleta 

med anketiranimi učitelji, ki poučujejo v 3. razredu 

 

Največji Pearsonov korelacijski koeficient znaša 0,742 in kaţe, da anketirani učitelji, ki 

poučujejo v 3. razredu in se za učni komplet za pouk slovenščine v 3. razredu odločajo zaradi 

vsebnosti mnogih dejavnosti v učnem kompletu, ki spodbujajo aktivnosti učenca, se hkrati 

odločajo tudi na podlagi sistematičnega vpeljevanja razvoja vseh štirih sporazumevalnih 

zmoţnosti v posamezne učne enote. Drugi po velikosti je Pearsonov korelacijski koeficient z 

vrednostijo 0,623, in sicer med strinjanjem s trditvijo, da na izbor učnega kompleta za 

poučevanje slovenščine v 3. razredu vplivajo priloţene učne priprave za učitelja, in med 

trditvijo, da na izbor vplivajo tudi kvalitetno napisan priročnik za učitelje. Anketirani učitelji, 

ki poučujejo v 3. razredu se torej za izbor učnega kompleta odločajo na podlagi kvalitetno 

napisanega priročnika za učitelje in hkrati tudi na podlagi priloţenih učnih priprav za učitelje.  
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Poleg omenjene smo zasledili še naslednje povezave med posameznimi pari kazalcev izbora 

učnih kompletov med anketiranimi učitelji 3. razredov, ki so statistično značilne s stopnjo 

značilnosti, niţjo od 1%: 

 Anketirani učitelji, ki poučujejo v 3. razredu in se za učni komplet odločajo na podlagi 

kvalitetno napisanega priročnika za učitelje, se hkrati za učni komplet odločajo še na 

podlagi priloţenih zvočnih posnetkov za razvijanje poslušanja (r = 0,474) in zaradi 

sistematičnosti razvoja zmoţnosti poslušanja, ki je vpeljano v posamezne učne enote 

(r = 0,429).  

 Anketirani učitelji, ki poučujejo v 3. razredu in se za učni komplet za pouk 

slovenščine v 3. razredu odločajo na podlagi priloţenih zvočnih posnetkov za 

razvijanje poslušanja, se hkrati odločajo tudi na podlagi priloţenih ţe izdelanih učnih 

priprav (r = 0,553); priloţenih delovnih listih za učence (r = 0,395) in sistematičnosti 

vpeljave razvoja zmoţnosti poslušanja v posamezne učne enote (r = 0,385). 

 Anketirani učitelji, ki poučujejo v 3. razredu in se za učni komplet za pouk 

slovenščine v 3. razredu odločajo zaradi priloţenih delovnih listov za delo z učenci, se 

hkrati odločajo tudi zaradi priloţenih ţe izdelanih učnih priprav (r = 0,576); ker 

učbeniški komplet vsebuje mnogo moţnosti za različne dejavnosti, ki spodbujajo 

aktivnosti učenca (r = 0,464) ter hkrati tudi na podlagi ugodne cene (r = 440). 

 Anketirani učitelji, ki poučujejo v 3. razredu in se za učni komplet za pouk 

slovenščine v 3. razredu odločajo zaradi zanimivih, aktualnih vsebin (besedil), ki so 

blizu otrokom, se hkrati odločajo tudi zaradi sistematičnosti vpeljave vseh štirih 

sporazumevalnih zmoţnosti v posamezne učne enote (r = 0,530) in hkrati zaradi 

mnogo moţnosti za različne dejavnosti, ki spodbujajo aktivnost učenca (r = 0,525).  

 Anketirani učitelji, ki poučujejo v 3. razredu in se za učni komplet za pouk 

slovenščine v 3. razredu odločajo zaradi sistematičnosti vpeljave razvoja zmoţnosti 

poslušanja v posamezne učne enote, se hkrati odločajo tudi zaradi sistematičnega 

vpeljevanja razvoja vseh štirih sporazumevalnih zmoţnosti v posamezne učne enote (r 

= 0,563) in zaradi vsebnosti mnogih moţnosti za različne dejavnosti, ki spodbujajo 

aktivnost učenca (r = 0,483). 

 

Naslednje povezave so statistično značilne s stopnjo značilnosti niţjo od 5%:  

 Anketirani učitelji, ki poučujejo v 3. razredu in učni komplet pri pouku uporabljajo ţe 

nekaj let, se za obstoječi učni komplet odločajo hkrati tudi zaradi otrokom zanimivih 
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vsebin in besedil (r = 0,345) in zaradi sistematičnosti vpeljave vseh štirih 

sporazumevalnih zmoţnosti (r = 0,308).  

 Anketirani učitelji, ki poučujejo v 3. razredu in se za učni komplet odločajo zaradi 

kvalitetno napisanega priročnika za učitelje, se hkrati za učni komplet odločajo tudi 

zaradi priloţenih delovnih listov za delo z učenci (r = 0,344) in zaradi otrokom 

zanimivih vsebin in besedil, ki jih učni komplet ponuja (r = 0,305). 

 Anketirani učitelji, ki poučujejo v 3. razredu in se za učni komplet odločajo na podlagi 

priloţenih delovnih listov za delo z učenci, se hkrati odločajo tudi zaradi 

sistematičnosti vpeljave razvoja zmoţnosti poslušanja (r = 0,352) in zaradi otrokom 

zanimivih vsebin in besedil ter zaradi sistematičnosti vključevanja vseh štirih 

sporazumevalnih zmoţnosti (r = 0,342). 

 Anketirani učitelji, ki poučujejo v 3. razredu in se za učne komplete odločajo na 

podlagi ugodne cene, se hkrati odločajo tudi zaradi priloţenih ţe izdelanih učnih 

priprav (r = 0,352) in zaradi sistematičnosti vpeljave vseh štirih sporazumevalnih 

zmoţnosti (r = 0,340). 

 Anketirani učitelji, ki poučujejo v 3. razredu in se za učne komplete odločajo na 

podlagi otrokom zanimivih vsebin in besedil, se hkrati odločajo tudi zaradi 

sistematičnosti vpeljave razvoja zmoţnosti poslušanja (r = 0,350) in zaradi priloţenih 

učnih priprav (r = 0,339). 

 Anketirani učitelji, ki poučujejo v 3. razredu in se za učne komplete odločajo zaradi 

vsebnosti mnogih dejavnosti, ki spodbujajo aktivnost učenca, se hkrati zanje odločajo 

tudi zato, ker vsebujejo ţe izdelane učne priprave (r = 0,352). 

 

Pearsonovi koeficienti, ki kaţejo na povezavo med pari pokazateljev glede odločitve za 

učni komplet za uporabo pri pouku slovenščine v 3. razredu, so velikosti med 0,3 in 0,4; 

večinoma so pozitivni. Anketirani učitelji za izbor učnih kompletov v 3. razredu navajajo 

dejstvo, da učni komplet poznajo ter ga uporabljajo ţe nekaj let, se hkrati ne odločajo za 

učni komplet na podlagi otrokom zanimivih in aktualnih vsebin ter hkrati ne zaradi 

sistematičnosti vpeljave vseh štirih sporazumevalnih zmoţnosti v posamezne učne enote.  

 

4.5.2 Ocene učnih kompletov 

V nadaljevanju smo anketirane učitelje vprašali za oceno učnih kompletov z vidika razvoja 

zmoţnosti poslušanja, ki jih v šolskem letu 2009/10 uporabljajo pri pouku slovenskega jezika. 

Učiteljem smo zastavili naslednje vprašanje: »Ocenite učbeniški komplet, ki ga uporabljate v 
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svojem razredu,  z vidika razvoja poslušanja, in sicer glede na naštete dejavnike.« Pri tem so 

učitelji na 5-stopenjski lestvici, na kateri 1 pomeni ″sploh ne drţi″ in 5 pomeni ″povsem drţi″ 

ocenjevali učni komplet z vidika razvoja zmoţnosti poslušanja tako, da so ocenjevali 

naslednje dejavnike: 

 Primeren je razvojni stopnji učencev. 

 Vsebuje prezahtevna besedila/naloge. 

 Razumljiv je za učitelja. 

 Razumljiv je za učenca. 

 Upošteva komunikacijski model učenja.  

 Omogoča samostojno delo učencev. 

 Učne cilje na področju poslušanja lahko dosegam. 

 Naloge po poslušanju so na različnih taksonomskih stopnjah. 

 Dejavnosti poslušanja se ne da povsem izločiti od ostalih vsebin. 

 Premalo je dejavnosti poslušanja. 

 Vsebine (besedila) so aktualne. 

 Besedila, namenjena poslušanju, so za učence zanimiva in ustrezne dolţine. 

 Naloge po poslušanju, namenjene preverjanju razumevanja poslušanega besedila, 

so različnih vrst (izločevalne, izbirne, urejevalne, dopolnjevalne, tvorbne, 

primerjalne in druge). 

 Poudarek na učenju govorno-poslušalskih pravil je ustrezen. 

 Nalog po poslušanju, ki so namenjene preverjanju razumevanja, je premalo. 
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V Tabeli 31 prikazujemo opisne statistike in porazdelitev indikatorjev ocene uporabljenih 

učnih kompletov, ki jih anketirani učitelji uporabljajo v šolskem letu 2009/10 pri pouku 

slovenskega jezika.  
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Število 205 205 205 203 204 205 203 205 200 203 202 204 202 201 201 

Artimetična 

sredina 

4,0195 1,7610 4,3902 4,0640 3,7990 3,8146 3,9507 3,5317 2,8750 2,3399 3,5446 3,7353 3,4950 3,4229 2,4826 

Standardni 

odklon 

,89092 1,08756 ,81283 ,84481 ,82677 ,92077 ,89417 1,02671 1,19015 1,05198 ,96738 ,94088 ,89913 ,89737 1,12292 

Asimetrija -,500 1,573 -1,217 -,471 ,073 -,422 -,406 -,223 ,244 ,417 ,056 -,236 -,027 -,018 ,440 

Sploščenost -,262 1,706 1,027 -,642 -,963 -,272 -,331 -,665 -,725 -,624 -,835 -,691 -,563 -,582 -,564 

Najniţja 

vrednost 

1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Najvišja vrednost 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

TABELA  31: Opisna statistika ocen uporabljenih učnih kompletov pri anketiranih učiteljih 

Anketirani učitelji se strinjajo s sledečimi trditvami: naloge po poslušanju so različnih vrst (M 

= 3,49); ustrezen je poudarek na učenju govorno-poslušalskih pravil (M = 3,42) in da se 

dejavnosti poslušanja ne da povsem izločiti od drugih dejavnosti (M = 2,88).  

 

Po mnenju anketiranih učiteljev delno drţijo sledeče trditve: da je nalog namenjenih 

preverjanju razumevanja po poslušanju premalo (M = 2,48), da je dejavnosti poslušanja 

premalo (M = 2,34) ter da učni komplet vsebuje prezahtevna besedila in naloge (M = 1,76).  

 

Pri odgovorih so anketirani učitelji skoraj pri vseh navedenih trditvah uporabili celotno 

lestvico, razen pri trditvah ″Razumljiv je za učenca.″ in ″Upošteva komunikacijski model 

učenja.″ , kjer je bila uporabljena lestvica od 2 (delno drţi) do 5; trditev 1 (ne drţi) ni bila 

uporabljena. Koeficienti asimetrije in sploščenosti so za vse indikatorje ocen učnih kompletov 

niţji od 2 in nakazujejo na pribliţno normalno porazdelitev vseh indikatorjev. Na podlagi 

dobljenih rezultatov smo se odločili uporabiti vse indikatorje v nadaljnji statistični analizi.  

 

Graf 11 prikazuje aritmetične sredine indikatorjev ocene uporabljenih učnih kompletov. 
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GRAF 11: Prikaz aritmetičnih sredin indikatorjev ocene učnih kompletov s strani anketiranih učiteljev 

 

Najvišje povprečje zasledimo pri trditvi, da je učni komplet razumljiv za učitelja (M = 4,39); 

to pomeni, da ta trditev za anketirane učitelje skoraj popolnoma drţi. Anketirani učitelji se 

zelo strinjajo še z naslednjimi trditvami: učni komplet je razumljiv za učenca (M = 4,06), učni 

komplet je primeren razvojni stopnji učenca (M = 4,02), z učnim kompletom lahko dosegam 

učne cilje na področju poslušanja (M = 3,95); omogoča samostojno delo učencev (M = 3,81); 

upošteva komunikacijski model učenja (M = 3,80); besedila, ki so namenjena poslušanju, so 

za učence zanimiva in ustreznih dolţin (M = 3,74), vsebine in besedila so aktualne (M = 3,54) 

in naloge po poslušanju so na različnih taksonomskih stopnjah (M = 3,53). V nadaljevanju nas 

je zanimalo pogledati korelacije (povezave) med indikatorji (kazalniki) ocen učnih 

kompletov, ki so jih v šolskem letu 2009/10 uporabljali anketirani učitelji.  
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Primeren je 

razvojni stopnji 

učencev. 

1 -,020 ,517** ,597** ,646** ,393** ,554** ,380** ,158* ,049 ,410** ,543** ,404** ,462** ,055 

Vsebuje 

prezahtevna 

besedila, naloge. 

-,020 1 ,001 ,017 ,059 ,024 -,039 ,119 ,167* ,269** ,039 -,014 ,077 ,100 ,131 

Razumljiv je za 

učitelja. 
,517** ,001 1 ,717** ,491** ,431** ,522** ,343** ,183** ,113 ,366** ,488** ,331** ,388** -,020 

Razumljiv je za 

učenca. 
,597** ,017 ,717** 1 ,622** ,466** ,558** ,378** ,163* ,059 ,410** ,549** ,328** ,511** -,056 

Upošteva 

komunikacijski 

model učenja. 

,646** ,059 ,491** ,622** 1 ,474** ,496** ,422** ,056 ,038 ,486** ,574** ,471** ,568** ,014 

Omogoča 

samostojno delo 

učencev. 

,393** ,024 ,431** ,466** ,474** 1 ,573** ,452** ,129 ,027 ,463** ,505** ,328** ,409** -,184** 

Učne cilje na 

posročju poslušanja 

lahko dosegam. 

,554** -,039 ,522** ,558** ,496** ,573** 1 ,504** ,235** ,002 ,455** ,596** ,434** ,495** -,113 

Naloge po 

poslušanju so na 

različnih 

taksonomskih 

stopnjah. 

,380** ,119 ,343** ,378** ,422** ,452** ,504** 1 ,189** ,009 ,479** ,488** ,509** ,595** -,165* 

Dejavnosti 

poslušanja se ne da 

povsem izločiti od 

ostalih vsebin. 

,158* ,167* ,183** ,163* ,056 ,129 ,235** ,189** 1 ,347** ,144* ,049 ,078 ,161* ,183* 

Premalo je 

dejavnosti 

poslušanja. 

,049 ,269** ,113 ,059 ,038 ,027 ,002 ,009 ,347** 1 ,102 -,068 -,054 -,056 ,500** 

Vsebina (besedila) 

so aktualne. 
,410** ,039 ,366** ,410** ,486** ,463** ,455** ,479** ,144* ,102 1 ,650** ,514** ,568** -,004 

Besedila, 

namenjena 

poslušanju, so za 

učence zanimiva in 

ustreznih dolţin. 

,543** -,014 ,488** ,549** ,574** ,505** ,596** ,488** ,049 -,068 ,650** 1 ,580** ,648** -,127 

Naloge po 

poslušanju so 

različnih vrst. 

,404** ,077 ,331** ,328** ,471** ,328** ,434** ,509** ,078 -,054 ,514** ,580** 1 ,676** -,070 

Poudarek na učenju 

govorno-

poslušalskih pravil 

je ustrezen. 

,462** ,100 ,388** ,511** ,568** ,409** ,495** ,595** ,161* -,056 ,568** ,648** ,676** 1 -,107 

Nalog, namenjenih 

preverjanju 

razumevanja po 

poslušanju, je 

premalo. 

,055 ,131 -,020 -,056 ,014 -,184** -,113 -,165* ,183* ,500** -,004 -,127 -,070 -,107 1 

               

TABELA 32:Pearsonovi koeficienti korelacije med indikatorji ocen uporabljenih učnih 

kompletov med vsemi anketiranimi učitelji 

 

Največji Pearsonov koeficient korelacije znaša 0,717, in sicer med strinjanjem s trditvijo, da 

je učni komplet razumljiv za učitelja in da je razumljiv za učenca. Koeficient je značilen s 

skoraj nično stopnjo značilnosti. Anketirani učitelji, ki mislijo, da so učbeniki razumljivi za 
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učitelje, hkrati menijo, da so učbeniki razumljivi tudi za učence. Drugi po vrsti največji 

Pearsonov koeficient korelacije znaša 0,676 in je med strinjanjem s trditvijo, da je v učnem 

kompletu poudarek na učenju govorno-poslušalskih pravil, ter strinjanjem s trditvijo, da so 

naloge po poslušanju različnih vrst. Anketirani učitelji, ki se strinjajo s tem, da učni komplet 

omogoča učenje govorno-poslušalskih pravil, hkrati menijo tudi, da so naloge po poslušan ju 

različnih vrst. Učitelji, ki menijo, da so vsebine (besedila), zajeta v učnih kompletih, aktualna, 

hkrati menijo, da so besedila, namenjena poslušanju, za učence zanimiva in ustreznih dolţin (r 

= 0,650). Anketirani učitelji, ki so mnenja, da je poudarek v učnem kompletu na učenju 

govorno-poslušalskih pravil ustrezen, se hkrati strinjajo tudi s trditvijo, da so besedila, 

namenjena poslušanju, za učence zanimiva in ustreznih dolţin (r = 0,648). Anketirani učitelji, 

ki menijo, da učni komplet upošteva komunikacijski model učenja, hkrati tudi menijo, da je 

učni komplet primeren razvojni stopnji učencev (r = 0,646) ter da je razumljiv za učenca (r = 

0,622).  

 

Poleg zgoraj neštetih smo zasledili še naslednje povezave med pari indikatorjev, ki so 

statistično značilne s stopnjo značilnosti, niţjo od 1 %: 

 Anketirani učitelji, ki menijo, da so učbeniki primerni razvojni stopnji učencev, hkrati 

menijo, da so učni kompleti razumljivi za učitelja in za učenca, da omogočajo 

samostojno delo učencev; da lahko dosegajo učne cilje na področju poslušanja; da so 

naloge po poslušanju na različnih taksonomskih stopnjah in različnih vrst; da so 

vsebine (besedila) aktualne; da so besedila, namenjena poslušanju, za učence zanimiva 

in ustreznih dolţin ter da je poudarek na učenju govorno-poslušalskih pravil ustrezen.  

 Anketirani učitelji, ki menijo, da učni komplet vsebuje prezahtevna besedila in naloge, 

hkrati menijo, da učni komplet vsebuje premalo dejavnosti poslušanja. 

 Anketirani učitelji, ki menijo, da je učni komplet razumljiv za učitelja, hkrati tudi 

menijo, da upošteva komunikacijski model učenja, da omogoča samostojno delo 

učencev, da lahko dosegajo učne cilje na področju poslušanja, da so naloge po 

poslušanju na različnih taksonomskih stopnjah in različnih vrst, da se dejavnosti 

poslušanja ne da povsem izločiti od ostalih vsebin, da so vsebine (besedila) aktualne, 

da so besedila, namenjena poslušanju, zanimiva in ustreznih dolţin ter da je poudarek 

na učenju govorno-poslušalskih pravil ustrezen. 

 Anketirani učitelji, ki menijo, da je učni komplet razumljiv za učenca, hkrati menijo, 

da omogoča samostojno delo učencev, da se učne cilje na področju poslušanja lahko 
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dosega, da so naloge po poslušanju na različnih taksonomskih stopnjah in različnih 

vrst, da so vsebine (besedila) aktualne, da so besedila, namenjena poslušanju, za 

učence zanimiva in ustreznih dolţin ter da je poudarek na učenju govorno-poslušalskih 

pravil ustrezen. 

 Anketirani učitelji, ki menijo, da učni komplet omogoča samostojno delo učencev, 

hkrati tudi menijo, da učne cilje na področju poslušanja lahko dosegajo, da so naloge 

na področju poslušanja na različnih taksonomskih stopnjah in različnih vrst, da so 

vsebine (besedila) aktualne ter da so besedila, namenjena poslušanju, za učence 

zanimiva in ustreznih dolţin. Hkrati pa se ne strinjajo s trditvijo, da preverjanje 

razumevanja po poslušanju premalo. 

 Anketirani učitelji, ki menijo, da učne cilje na področju poslušanja lahko dosegajo, 

hkrati menijo tudi, da so naloge po poslušanju na različnih taksonomskih ravneh in 

različnih vrst, da se dejavnosti poslušanja ne da povsem izločiti od ostalih dejavnosti, 

da so vsebine (besedila) aktualne, da so besedila, namenjena poslušanju, za učence 

zanimiva in ustreznih dolţin ter da je poudarek na učenju govorno-poslušalskih pravil 

ustrezen.  

 Anketirani učitelji, ki menijo, da so naloge po poslušanju na različnih taksonomskih 

stopnjah, hkrati menijo tudi, da se dejavnosti po poslušanju ne da povsem izločiti od 

ostalih vsebin, da so vsebine (besedila) aktualne, da so besedila, namenjena 

poslušanju, za učence zanimiva in ustreznih dolţin, da so naloge po poslušanju 

različnih vrst ter da je poudarek na učenju govorno-poslušalskih pravil ustrezen. 

 Anketirani učitelji, ki menijo, da se dejavnosti poslušanja ne da povsem izločiti od 

ostalih vsebin, hkrati tudi menijo, da je premalo dejavnosti poslušanja. 

 Anketirani učitelji, ki menijo, da je premalo dejavnosti poslušanja, hkrati tudi menijo, 

da je nalog, namenjenih preverjanju razumevanja po poslušanju, premalo. 

 Anketirani učitelji, ki menijo, da so vsebine (besedila) aktualne, hkrati tudi menijo, da 

so naloge po poslušanju različnih vrst in da je poudarek na učenju govorno-

poslušalskih pravil ustrezen. 

 Anketirani učitelji, ki menijo, da so besedila, namenjena poslušanju, zanimiva za 

učence in ustreznih dolţin, hkrati tudi menijo, da so naloge po poslušanju različnih 

vrst. 

 

Sledeče povezave med pari indikatorjev pa so statistično pomembne na stopnji, niţji od 5 %. 
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 Anketirani učitelji, ki ocenjujejo, da je učni komplet primeren razvojni stopnji 

učencev, hkrati tudi menijo, da se dejavnosti poslušanja ne da povsem izločiti od 

ostalih vsebin. 

 Anketirani učitelji, ki ocenjujejo, da učni komplet vsebuje prezahtevne naloge in 

besedila hkrati tudi menijo, da se dejavnosti poslušanja ne da povsem izločiti od 

drugih vsebin. 

 Anketirani učitelji, ki menijo, da je učni komplet razumljiv za učenca hkrati tudi 

menijo, da se dejavnosti poslušanja ne da povesem izločiti od drugih vsebin. 

 Anketirani učitelji, ki ocenjujejo, da so v danem učnem kompletu naloge po 

poslušanju na različnih taksonomskih stopnjah, hkrati tudi menijo, da je nalog po 

poslušanju, namenjenih preverjanju razumevanja, premalo. 

 Anketirani učitelji, ki ocenjujejo, da se dejavnosti poslušanja ne da povsem izločiti od 

ostalih vsebin, hkrati tudi ocenjujejo, da je nalog po poslušanju, ki so namenjene 

preverjanju razumevanja premalo, da je poudarek na učenju govorno-poslušalskih 

pravil ustrezen ter da so vsebine (besedila) aktualna. 

 

Ker nas zanimajo tudi odgovori anketiranih učiteljev, ki poučujejo v 3. razredu,  jih bomo 

prikazali v nadaljevanju. 
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Število 49 49 49 48 49 49 48 49 49 49 49 49 48 48 48 

Aritm. sredina 3,8776 1,5918 4,3673 3,9583 3,7143 3,7959 3,9792 3,4286 3,0204 2,6327 3,4694 3,6122 3,3958 3,4167 2,7500 

Mediana 4,0000 1,0000 5,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 4,0000 3,0000 3,0000 3,0000 

Standardni 

odklon 

,83248 ,95565 ,78246 ,84949 ,81650 ,99957 ,88701 1,06066 1,03057 1,07420 ,98111 ,99617 ,96182 ,89522 1,15777 

Asimetrija ,012 1,966 -,762 -,136 ,342 -,483 -,149 -,078 ,196 ,271 ,020 -,192 ,159 -,017 ,258 

Sploščenost -1,076 3,704 -,928 -1,111 -,977 -,175 -1,307 -,787 -,642 -,591 -,957 -,958 -,862 -,708 -,616 

Najniţja vrednost 2,00 1,00 3,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 

Najvišja vrednost 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

TABELA 33: Opisna statistika za ocene uporabljenih učnih kompletov za anketirane učitelje, ki 

poučujejo v 3. razredu 

 

Tabela kaţe, da so anketirani učitelji, ki poučujejo v 3. razredu, pri šestih trditvah uporabili 

celotno lestvico moţnih odgovorov (od 1 do 5); pri osmih trditvah niso uporabili odgovora 1 

(sploh ne drţi), pri trditvi ″Razumljiv je za učitelja.″ pa niso uporabili odgovorov 1 in 2; torej 

se anketirani učitelji strinjajo, da so učni kompleti za 3. razred razumljivi za učitelje. 
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GRAF 12: Aritmetične sredine ocen učnih kompletov anketiranih učiteljev, ki poučujejo v 3. razredu 

 

Prikaz povprečij kaţe, da je najvišja aritmetična sredina prisotna pri dejavniku ″učni komplet 

je razumljiv za učitelja″ (M = 4,37). Anketirani učitelji, ki poučujejo v 3. razredu, se zelo 

strinjajo tudi s trditvami, da z učnim kompletom, ki ga uporabljajo, uresničujejo zastavljene 

cilje na področju poslušanja; da je učni komplet razumljiv za učenca ter da je primeren 

razvojni stopnji tretješolcev; omogoča samostojno delo učencev ter komunikacijski model 

poučevanja, besedila, namenjena poslušanju, pa so za učence zanimiva in ustreznih dolţin. 

Nadalje se anketirani učitelji, ki poučujejo v 3. razredu, strinjajo s trditvami glede 

uporabljenih učnih kompletov, da so vsebine aktualne (M = 3,47), da so naloge po poslušanju 

na različnih taksonomskih stopnjah, da učni komplet vsebuje ustrezen poudarek na učenju 

govorno-poslušalskih pravil; da so naloge po poslušanju različnih vrst, da se dejavnosti 

poslušanja ne da povsem izločiti od ostalih vsebin ter da je nalog, namenjenih preverjanju po 

poslušanju, premalo; premalo je tudi dejavnosti poslušanja (M = 2,63). Delno se anketirani 

učitelji strinjajo s trditvijo, da  učni komplet vsebuje prezahtevna besedila in naloge (M = 

1,59).  
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Primeren je 

razvojni stopnji 

učencev. 

1 -,012 ,518** ,536** ,714** ,470** ,652** ,533** ,367** ,158 ,531** ,720** ,588** ,664** ,208 

Vsebuje 

prezahtevna 

besedila, 

naloge. 

-,012 1 -,046 ,082 ,141 -,024 -,234 ,176 ,241 ,358* ,186 ,027 ,113 ,181 ,362* 

Razumljiv je za 

učitelja. 

,518** -,046 1 ,595** ,429** ,444** ,530** ,359* ,301* ,040 ,503** ,534** ,277 ,407** ,012 

Razumljiv je za 

učenca. 

,536** ,082 ,595** 1 ,534** ,415** ,601** ,355* ,193 -,155 ,429** ,494** ,386** ,572** -,032 

Upošteva 

komunikacijski 

model učenja. 

,714** ,141 ,429** ,534** 1 ,489** ,457** ,457** ,205 ,068 ,483** ,629** ,471** ,572** ,167 

Omogoča 

samostojno 

delo učencev. 

,470** -,024 ,444** ,415** ,489** 1 ,694** ,517** ,166 ,026 ,525** ,588** ,409** ,539** -,279 

Učne cilje na 

področju 

poslušanja 

lahko dosegam. 

,652** -,234 ,530** ,601** ,457** ,694** 1 ,481** ,257 -,054 ,521** ,611** ,521** ,602** -,192 

Naloge po 

poslušanju so 

na različnih 

taksonomskih 

stopnjah. 

,533** ,176 ,359* ,355* ,457** ,517** ,481** 1 ,316* ,013 ,503** ,555** ,490** ,761** ,021 

Dejavnosti 

poslušanja se 

ne da povsem 

izločiti od 

ostalih vsebin. 

,367** ,241 ,301* ,193 ,205 ,166 ,257 ,316* 1 ,270 ,402** ,272 ,183 ,310* ,269 

Premalo je 

dejavnosti 

poslušanja. 

,158 ,358* ,040 -,155 ,068 ,026 -,054 ,013 ,270 1 ,246 ,078 ,035 -,020 ,641** 

Vsebina 

(besedila) so 

aktualne. 

,531** ,186 ,503** ,429** ,483** ,525** ,521** ,503** ,402** ,246 1 ,680** ,469** ,565** ,057 

Besedila, 

namenjena 

poslušanju, so 

za učence 

zanimiva in 

ustreznih 

dolţin. 

,720** ,027 ,534** ,494** ,629** ,588** ,611** ,555** ,272 ,078 ,680** 1 ,687** ,723** ,064 

Naloge po 

poslušanju so 

različnih vrst. 

,588** ,113 ,277 ,386** ,471** ,409** ,521** ,490** ,183 ,035 ,469** ,687** 1 ,645** ,033 

Poudarek na 

učenju 

govorno-

poslušalskih 

pravil je 

ustrezen. 

,664** ,181 ,407** ,572** ,572** ,539** ,602** ,761** ,310* -,020 ,565** ,723** ,645** 1 ,082 

Nalog, 

namenjenih 

preverjanju 

razumevanja 

po posl., je 

premalo. 

,208 ,362* ,012 -,032 ,167 -,279 -,192 ,021 ,269 ,641** ,057 ,064 ,033 ,082 1 

Tabela 34: Pearsonovi koeficienti korelacije za ocene uporabljenih učnih kompletov med učitelji, ki 

poučujejo v 3. razredu 

 

Iz Tabele 34 razberemo, da je 15 izračunanih Pearsonovih koeficientov večjih od 0,6, vsi pa 

so statistično značilni s skoraj nično stopnjo tveganja.  Najvišji Pearsonov korelacijski 

koeficient znaša 0,761, in sicer med strinjanjem s trditvijo, da so naloge po poslušanju v učnih 
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kompletih za 3. razred za pouk slovenščine na različnih taksonomskih stopnjah, in trditvijo, 

da učni komplet vsebuje ustrezen poudarek na učenju govorno-poslušalskih pravil.  

 Anketirani učitelji, ki menijo, da je učni komplet za 3. razred, ki ga uporabljajo, 

primeren razvojni stopnji učencev, hkrati tudi menijo, da učni komplet upošteva 

komunikacijski model učenja (r = 0,714); da lahko dosegajo učne cilje za področje 

poslušanja (r = 652), da so besedila, namenjena poslušanju, za učence zanimiva in 

ustreznih dolţin (r = 0,720) in da je poudarek na učenju govorno-poslušalskih pravil 

ustrezen (r = 0,664).  

 Anketirani učitelji, ki menijo, da je učni komplet razumljiv za učenca, hkrati tudi 

menijo, da učne cilje na področju poslušanja lahko dosegajo (r = 601). 

 Anketirani učitelji, ki menijo, da učni komplet upošteva komunikacijski model učenja, 

hkrati tudi menijo, da so besedila, namenjena poslušanju, za učence zanimiva in 

ustreznih dolţin (r = 629). 

 Anketirani učitelji, ki menijo, da učni komplet omogoča samostojno delo učencev, 

hkrati tudi menijo, da učne cilje na področju poslušanja lahko dosegajo (r = 694). 

 Anketirani učitelji, ki menijo, da z učnim kompletom, ki ga uporabljajo v 3. razredu, 

lahko dosegajo učne cilje na področju poslušanja hkrati tudi menijo, da so besedila, 

namenjena poslušanju, zanimiva in ustreznih dolţin (r = 611) in hkrati, da je poudarek 

na učenju govorno-poslušalskih pravil v učnem kompletu ustrezen (r = 602).  

 Anketirani učitelji, ki menijo, da učni komplet za 3. razred vsebuje premalo dejavnosti 

poslušanja, hkrati tudi menijo, da je nalog, namenjenih preverjanja razumevanja po 

poslušanju, premalo (r = 0,641).  

 Anketirani učitelji, ki menijo, da so vsebine aktualne, hkrati tudi menijo, da so 

besedila, namenjena  poslušanju, zanimiva in ustreznih dolţin. 

 Anketirani učitelji, ki menijo, da so besedila, namenjena poslušanju, za učence 

zanimiva in ustreznih dolţin, hkrati tudi menijo, da je poudarek na učenju govorno-

poslušalskih pravil ustrezen (r = 723) ter hkrati tudi, da so naloge po poslušanju 

različnih vrst (r = 687). 

 Anketirani učitelji, ki menijo, da so naloge po poslušanju različnih vrst, hkrati tudi 

menijo, da je poudarek na učenju govorno-poslušalskih pravil ustrezen (r = 645).  

 

Poleg zgoraj neštetih smo zasledili še naslednje povezave med pari indikatorjev, ki so 

statistično značilne s stopnjo značilnosti, niţjo od 1 %: 
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 Anketirani učitelji v 3. razredu, ki menijo, da je učni komplet primeren razvojni 

stopnji učencev, hkrati tudi ocenjujejo, da je razumljiv tako za učitelje kot za učence, 

da omogoča samostojno delo učencev, da so naloge po poslušanju na različnih 

taksonomskih stopnjah, da se dejavnosti po poslušanju ne da povsem izločiti od 

ostalih vsebin, da so vsebine aktualne in da so naloge po poslušanju, namenjene 

preverjanju razumevanju besedila, različnih vrst. 

 Anketirani učitelji, ki poučujejo v 3. razredu in ocenjujejo, da je učni komplet 

razumljiv za učitelja, hkrati tudi menijo, da je razumljiv za učenca, da omogoča 

komunikacijski model učenja in samostojno delo učencev. Menijo, da učne cilje na 

področju poslušanja lahko dosegajo, da so vsebine aktualne, besedila, namenjena 

poslušanju, so za učence zanimiva in ustreznih dolţin ter da je poudarek na učenju 

govorno-poslušalskih pravil ustrezen. 

 Anketirani učitelji, ki menijo, da je učni komplet razumljiv za učenca, hkrati tudi 

menijo, da upošteva komunikacijski model učenja, da omogoča samostojno delo 

učencev, da so vsebine aktualne, da so besedila učencem zanimiva in ustreznih dolţin, 

da so naloge po poslušanju različnih vrst ter da je poudarek na učenju govorno-

poslušalskih pravil ustrezen. 

 Anketirani učitelji, ki poučujejo v 3. razredu in menijo, da učni komplet upošteva 

komunikacijski model učenja, hkrati tudi ocenjujejo, da omogoča samostojno delo 

učencev, da učitelji lahko dosegajo učne cilje za področje poslušanja, da so naloge po 

poslušanju na različnih taksonomskih stopnjah ter da so različnih vrst, da so vsebine 

aktualna in da je poudarek na učenju govorno-poslušalskih pravil ustrezen. 

 Anketirani učitelji, ki poučujejo v 3. razredu in menijo, da učni komplet omogoča 

samostojno delo učencev, hkrati tudi menijo, da naloge po poslušanju na različnih 

taksonomskih stopnjah in so različnih vrst, da so vsebine aktualne, da so besedila 

učencem zanimiva in ustreznih dolţin ter da je poudarek na učenju govorno-

poslušalskih pravil ustrezen. 

 Anketirani učitelji, ki poučujejo v 3. razredu in ocenjujejo, da z učnim kompletom, ki 

ga pri pouku uporabljajo, lahko dosegajo učne cilje na področju poslušanja, hkrati tudi 

ocenjujejo, da so naloge po poslušanju na različnih taksonomskih stopnjah in različnih 

vrst ter da so vsebine aktualne. 

 Anketirani učitelji, ki poučujejo v 3. razredu in ocenjujejo, da so naloge po poslušanju 

v učnem kompletu na različnih taksonomskih stopnjah, hkrati tudi menijo, da so 
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vsebine aktualne, besedila so učencem zanimiva in ustreznih dolţin ter da so naloge 

po poslušanju različnih vrst. 

 Anketirani učitelji, ki poučujejo v 3. razredu in menijo, da se v učnem kompletu, ki ga 

pri pouku uporabljajo, dejavnosti poslušanja ne da povsem izločiti od ostalih 

dejavnosti, hkrati tudi menijo, da so vsebine (besedila) v učnem kompletu aktualne. 

 Anketirani učitelji, ki poučujejo v 3. razredu in menijo, da so vsebine aktualne, hkrati 

tudi ocenjujejo, da so naloge po poslušanju različnih tipov ter da je poudarek na 

učenju govorno-poslušalskih pravil ustrezen. 

 

4.6 RAZVIJANJE ZMOŢNOSTI POSLUŠANJA PRI POUKU 

V tem poglavju bomo predstavili mnenja anketiranih učiteljev o zastopanosti različnih 

dejavnosti poslušanja v učnih kompletih, pogostost uporabe učnih kompletom priloţenih 

zvočnih posnetkov ter mnenja učiteljev o zvočnih posnetkih, pogostost uporabe didaktičnih 

nasvetov, ki so zapisani v priročnikih za učitelje za pouk slovenskega jezika, ter pogostost in 

pestrost uporabe dejavnosti pred in po poslušanju pri pouku. Predstavljena bodo tudi mnenja 

učiteljev o poslušanju ter o zavedanju pomembnosti razvijanja poslušanja pri pouku. 

 

4.6.1 Dejavnosti poslušanja 

Predstavili bomo mnenja anketiranih učiteljev o zastopanosti posameznih dejavnikov 

poslušanja v uporabljenih učnih kompletih za pouk slovenskega jezika. Anketirane učitelje 

smo spodbudili, da »razmišljajo o zastopanosti naslednjih dejavnosti ter označijo pogostost 

zastopanosti« na lestvici od 1 do 5, na kateri 1 pomeni ″nikoli″ (oz. dejavnost poslušanja ni 

zastopana) in 5 ″zelo pogosto ali vedno″ (od 75 % do 100 % učnih enot vsebuje dano 

dejavnost poslušanja). Učitelji so izbirali med naslednjimi odgovori: 

 Poslušanje glasov iz okolja, šumov … 

 Poslušanje prosto govorjenih oz. branih besedil. 

 Poslušanje posnetih (avdio) besedil. 

 Pogovor po poslušanju besedila. 

 Različne dejavnosti učencev po poslušanju besedila s ciljem preverjanja 

razumevanja. 

 Predpriprava učencev na poslušanje neumetnostnih besedil (motivacija, napoved 

teme, razlaga neznanih besed, obujanje pričakovanj ipd.). 

 Učenje oz. urjenje pravil govorno-poslušalske komunikacije (glej govorca v oči, 

ne skači v besedo, med poslušanjem bodi tiho ipd.). 
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 Vrednotenje poslušanih besedil. 

V Tabeli 35 prikazujemo porazdelitev teh odgovorov. 

 

 
Poslušanje 

glasov iz 

okolja, 
šumov,... 

Poslušanje 
prosto 

govorjenih 

oz. branih 
besedil 

Poslušanje 

posnetih 

(avdio) 
besedil. 

Pogovor po 

poslušanju 
besedila. 

Različne 

dejavnosti 
učencev po 

poslušanju 
besedila s 

ciljem 

preverjanja 
razumevanja. 

Predpriprava 
učencev na 

poslušanje 

neumetnostnih 
besedil. 

Učenje oz. 
urjenje pravil 

govorno-

poslušalske 
komunikacije. 

Vrednotenje 

poslušanih 
besedil. 

Število 208 208 204 206 206 208 208 207 

Aritmetična sredina 2,7212 3,7788 3,2402 4,4078 4,2670 4,1298 3,8990 3,8213 

Mediana 3,0000 4,0000 3,0000 5,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 

Standardni odklon ,90577 ,83356 ,89120 ,79556 ,76610 ,94663 1,09650 ,97140 

Asimetrija -,009 -,474 ,014 -1,278 -,759 -1,056 -,642 -,757 

Sploščenost -,592 ,309 ,000 1,345 -,062 ,904 -,575 ,336 

Najmanjša vrednost 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 

Največja vrednost 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

TABELA 35: Opisna statistika o zaznavanju pogostosti zastopanosti dejavnikov poslušanja med 

anketiranimi učitelji 
 

Učitelji so pri anketiranju uporabili celotno moţno lestvico odgovorov od 1 do 5, razen pri eni 

dejavnosti poslušanja (Različne dejavnosti učencev po poslušanju besedila s ciljem 

preverjanja znanja.), pri kateri odgovor 1 (nikoli) ni bil uporabljen. Aritmetične sredine 

odgovorov se gibljejo od 4,41 (pogovor po poslušanju besedila) do 2,72 (poslušanja glasov iz 

okolja, šumov …). Anketirani učitelji pogosto (torej v 50 % do 75 % učnih enot) v učnih 

kompletih, ki jih uporabljajo, zaznavajo še različne dejavnosti učencev po poslušanju besedila 

s ciljem preverjanja razumevanja (M = 4,27), predpripravo učencev na poslušanje 

neumetnostnih besedil (M = 4,13); učenje oz. urjenje pravil govorno-poslušalske 

komunikacije (M = 3,90); vrednotenje poslušanih besedil (M = 3,82); poslušanje prosto 

govorjenih oz. branih besedil (M = 3,78). Včasih (v 25 % do 50 % učnih enot) anketirani 

učitelji zaznavajo poslušanje posnetih besedil (M = 3,24) in poslušanje glasov iz okolja, 

šumov (M = 2,72). Koeficienta sploščenosti in asimetrije pri vseh spremenljivkah kaţeta na 

pribliţno normalno porazdelitev.  

 

V nadaljevanju je bilo učiteljem zastavljeno vprašanje: »Kolikšna je po vašem mnenju v 

učnem kompletu, ki ga uporabljate v svojem razredu, zastopanost naslednjih dejavnosti za 

doseganje zastavljenih ciljev?« Učitelji so ob navedenih dejavnostih (iste kot zgoraj 

navedene) odgovarjali na 3-stopenjski lestvici, na kateri 1 pomeni ″preveč″, 2 ″dovolj″ in 3 

″premalo″. Tabela 36 prikazuje opisno statistiko za te odgovore. 
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 Poslušanje 

glasov iz 

okolja, 

šumov... 

Poslušanje 

prosto 

govorjenih oz. 

branih besedil 

Poslušanje 

posnetih 

(avdio) 

besedil. 

Pogovor po 

poslušanju 

besedila. 

Različne 

dejavnosti 

učencev po 

poslušanju 

besedila s 

ciljem 

preverjanja 

razumevanja. 

Predpriprava 

učencev na 

poslušanje 

neumetnostnih 

besedil. 

Učenje oz. 

urjenje pravil 

govorno-

poslušalske 

komunikacije. 

Vrednotenje 

poslušanih 

besedil. 

Število 208 209 207 205 206 207 204 208 

Aritmetična sredina 2,4375 2,1148 2,2271 2,0683 2,1602 2,2609 2,4608 2,2933 

Mediana 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 

Standardna napaka ,50690 ,38757 ,45330 ,33610 ,39332 ,46170 ,50945 ,56939 

Asimetrija ,141 1,077 ,829 1,201 1,369 ,795 ,046 3,084 

Sploščenost -1,711 2,561 -,078 5,198 1,393 -,574 -1,730 15,499 

Najmanjša vrednost 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Največja vrednost 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

TABELA 36: Opisna statistika o mnenju količine zastopanosti posameznih dejavnikov poslušanja med 

anketiranimi učitelji 

 

Vse dobljene aritmetične sredine so nad vrednostjo 2; najvišja je 2,46 pri dejavnosti ″učenje 

oz. urjenje govorno-poslušalske komunikacije″; malo niţja vrednost aritmetične sredine pa pri 

dejavnosti ″poslušanje glasov iz okolja, šumov …″ znaša 2,43. Lahko rečemo, da anketirani 

učitelji pri teh dveh postavkah menijo, da je teh dejavnosti v učnih kompletih dovolj oz.  

premalo. Za vse ostale dejavnike poslušanja lahko rečemo, da so po mnenju anketiranih 

učiteljev v obstoječih učnih kompletih dovolj zastopani. Pri vseh postavkah je bila 

uporabljena celotna lestvica od 1 do 3. Koeficienta sploščenosti in asimetrije pa sta pri treh 

indikatorjih (Poslušanje govorjenih, branih besedil.; Razgovor po poslušanju besedila.; 

Vrednotenje slišanih besedil.) večja od 2; to nakazuje na porazdelitev, ki ni podobna 

normalni porazdelitvi. Zato teh indikatorjev nismo uporabili v nadaljnji analizi.  

 

Tabela spodaj prikazuje korelacije (povezave) med posameznimi kazalniki dejavnosti 

poslušanja, ki jih v učnih kompletih, ki jih uporabljajo pri pouku slovenskega jezika, 

zaznavajo anketirani učitelji.  

 

 
Poslušanje glasov 

iz okolja, 

šumov,... 

Poslušanje 

posnetih (avdio) 

besedil. 

Različne 

dejavnosti 

učencev po 

poslušanju 

besedila s ciljem 

preverjanja 

razumevanja. 

Predpriprava 

učencev na 

poslušanje 

neumetnostnih 

besedil. 

Učenje oz. urjenje 

pravil govorno-

poslušalske 

komunikacije. 

Poslušanje glasov iz okolja, šumov ... 1 ,132 ,141* ,306** ,217** 

Poslušanje posnetih (avdio) besedil. ,132 1 ,222** ,176* ,109 

Različne dejavnosti učencev po poslušanju besedila s 

ciljem preverjanja razumevanja. 

,141* ,222** 1 ,530** ,392** 

Predpriprava učencev na poslušanje neumetnostnih besedil. ,306** ,176* ,530** 1 ,539** 

Učenje oz. urjenje pravil govorno-poslušalske 

komunikacije. 

,217** ,109 ,392** ,539** 1 

TABELA 37: Pearsonovi koeficienti korelacije med zaznanimi dejavniki poslušanja pri anketiranih 

učiteljih 



 

111 

 

 

Vsi Pearsonovi korelacijski koeficienti so pozitivni, nobeden pa ni večji od 0,6. Povezave 

med pari pokazateljev, ki so statistično značilne s stopnjo tveganja, niţjo od 1 %, so: 

 Anketirani učitelji, ki v uporabljenih učnih kompletih zaznavajo poslušanje glasov in 

šumov iz okolja, zaznavajo tudi pripravo učencev na poslušanje neumetnostnih besedil 

(r = 306) in predpripravo učencev na poslušanje neumetnostnih besedil (r = 306). 

 Anketirani učitelji, ki v uporabljenih učnih kompletih zaznavajo poslušanje posnetih 

besedil, hkrati zaznavajo tudi različne dejavnosti učencev po poslušanju besedila s 

ciljem preverjanja razumevanja (r = 0,222). 

 Anketirani učitelji, ki v uporabljenih učnih kompletih zaznavajo različne dejavnosti 

učencev po poslušanju, hkrati v učnih kompletih opaţajo tudi predpripravo učencev na 

poslušanje neumetnostnih besedil, učenje oz. urjenje pravil govorno-poslušalske 

komunikacije.  

 Anketirani učitelji, ki v uporabljenih učnih kompletih zaznavajo predpripravo učencev 

na poslušanje neumetnostnih besedil, hkrati zaznavajo tudi učenje oz. urjenje pravil 

govorno-poslušalske komunikacije. 

 

Podobno analizo smo zaradi primerjave izvedli še na vzorcu učiteljev, ki so v danem 

šolskem letu poučevali v 3. razredu. Tabela 38 prikazuje opisno statistiko pri odgovorih 

učiteljev na prvo vprašanje, odgovarjali so na 5-stopenjski lestvici.  

 

 

 Poslušanje 

glasov iz 

okolja, 

šumov,... 

Poslušanje 

prosto 

govorjenih oz. 

branih besedil 

Poslušanje 

posnetih 

(avdio) 

besedil. 

Pogovor po 

poslušanju 

besedila. 

Različne 

dejavnosti 

učencev po 

poslušanju 

besedila s 

ciljem 

preverjanja 

razumevanja. 

Predpriprava 

učencev na 

poslušanje 

neumetnostnih 

besedil. 

Učenje oz. 

urjenje pravil 

govorno-

poslušalske 

komunikacije. 

Vrednotenje 

poslušanih 

besedil. 

Število  50 50 49 49 50 50 50 49 

Aritmetična sredina 2,7200 3,6800 3,1633 4,4082 4,1800 4,2800 3,9800 3,9388 

Asimetrija ,016 ,107 ,352 -,857 -,591 -,812 -,603 -,802 

Sploščenost -,502 -,286 ,109 -,722 -,431 -,003 -,918 ,672 

Najniţja vrednost 1,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 1,00 

Najvišja vrednost 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

TABELA 38:Opisna statistika o zaznavanju pogostosti zastopanja dejavnikov poslušanja v učnem 

kompletu za 3. razred 

 

Anketirani učitelji 3. razreda najpogosteje v učnih kompletih za pouk slovenščine od 

dejavnosti poslušanja pogosto (od 50 % do 75 % učnih enot) zaznavajo pogovor po 

poslušanju besedila (M = 4,41); predpripravo učencev na poslušanje neumetnostnih besedil 
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(M = 4,28); različne dejavnosti učencev po poslušanju besedila s ciljem preverjanja 

razumevanja (M = 4,18); vrednotenje poslušanih besedil (M = 3,94) in učenje oz. urjenje 

pravil govorno-poslušalske komunikacije (M = 3,98). Včasih (25 % do 50 % učnih enot) 

zaznavajo poslušanje prosto govorjenih oz. branih besedil (M = 3,68) in poslušanje posnetih 

besedil (M = 3,16) ter poslušanje glasov iz okolja, šumov (M = 2,72). Koeficienta 

sploščenosti in asimetrije kaţeta na pribliţno normalno porazdelitev vseh indikatorjev. 

Lestvica odgovorov je bila med učitelji le pri zadnjem indikatorju uporabljena v celoti od 1 do 

5. Pri dejavniku poslušanja ″poslušanje glasov iz okolja, šumov″, ni bil uporabljen odgovor 5 

(zelo pogosto ali vedno), pri ostalih indikatorjih pa odgovor 1 (″nikoli″). Torej anketirani 

učitelji, ki poučujejo v 3. razredu, vsaj do 25 % ali pogosteje v učnih kompletih zaznavajo vse 

ostale navedene dejavnosti poslušanja; razgovor po poslušanju pa še pogosteje (od 25 % do 

50 % ali več). 

 

 Poslušanje 

glasov iz 

okolja, 

šumov... 

Poslušanje 

prosto 

govorjenih oz. 

branih besedil 

Poslušanje 

posnetih 

(avdio) 

besedil. 

Pogovor po 

poslušanju 

besedila. 

Različne 

dejavnosti 

učencev po 

poslušanju 

besedila s 

ciljem 

preverjanja 

razumevanja. 

Predpriprava 

učencev na 

poslušanje 

neumetnostnih 

besedil. 

Učenje oz. 

urjenje pravil 

govorno-

poslušalske 

komunikacije. 

Vrednotenje 

poslušanih 

besedil. 

Število 50 50 50 50 48 50 49 50 

Aritmetična sredina 2,4000 2,1200 2,1800 2,1400 2,2083 2,3000 2,5306 2,3200 

Mediana 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 3,0000 2,0000 

Standardni odklon ,53452 ,38545 ,43753 ,35051 ,45934 ,46291 ,50423 ,47121 

Asimetrija ,000 1,222 ,925 2,140 ,772 ,900 -,127 ,796 

Sploščenost -1,136 2,848 ,899 2,684 ,339 -1,241 -2,070 -1,425 

Najniţja vrednost 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 

Najvišja vrednost 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

TABELA 38: Opisna statistika o mnenju količine zastopanosti posameznih dejavnikov poslušanja v 

učnih kompletih za 3. razred 

 

Anketirani učitelji, ki poučujejo v 3. razredu, menijo, da je navedenih dejavnosti poslušanja v 

učnih kompletih dovolj. Najvišjo aritmetično sredino zasledimo pri učenju oz. urjenju 

govorno-poslušalske komunikacije (M = 2,53). Pri ″Poslušanje prosto govorjenih oz. branih 

besedil.″; ″Pogovor po poslušanju besedila.″ in ″Učenje oz. urjenje pravil govorno-

poslušalske komunikacije.″ je koeficient sploščenosti višji od 2; to nakazuje na porazdelitev, 

ki ni podobna normalni porazdelitvi, zato teh treh indikatorjev nismo uporabili v nadaljnji 

statistični analizi. Tabela v nadaljevanju prikazuje korelacije med posameznimi dejavnostmi 

poslušanja, ki jih učitelji, ki poučujejo v 3. razredu, zaznavajo v učnih kompletih, ki jih 

uporabljajo.  
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Poslušanje glasov 

iz okolja, 

šumov,... 

Poslušanje 

posnetih (avdio) 

besedil. 

Različne 

dejavnosti 

učencev po 

poslušanju 

besedila s ciljem 

preverjanja 

razumevanja. 

Predpriprava 

učencev na 

poslušanje 

neumetnostnih 

besedil. 

Vrednotenje 

poslušanih 

besedil. 

Poslušanje glasov iz okolja, šumov,... 1 ,116 ,115 ,130 -,026 

Poslušanje posnetih (avdio) besedil. ,116 1 ,122 -,004 -,024 

Različne dejavnosti učencev po poslušanju besedila s ciljem 

preverjanja razumevanja. 

,115 ,122 1 ,536** ,452** 

Predpriprava učencev na poslušanje neumetnostnih besedil. ,130 -,004 ,536** 1 ,638** 

Vrednotenje poslušanih besedil. -,026 -,024 ,452** ,638** 1 

TABELA 39: Pearsonovi koeficienti korelacije med dejavnostmi poslušanja, ki jih učitelji zaznavajo v 

učnih kompletih za 3. razred 

 

Anketirani učitelji, ki v učbenikih za 3. razred zaznavajo vrednotenje poslušanih besedil, 

hkrati zaznavajo tudi predpripravo učencev na poslušanje neumetnostnih besedil (M = 0,638). 

Iz Tabele 39 lahko razberemo še sledeče povezave med pari indikatorjev, ki so statistično 

značilne s stopnjo tveganja 1 %: 

 Anketirani učitelji, ki v učnih kompletih za 3. razred za pouk slovenščine zaznavajo 

različne dejavnosti učencev po poslušanju besedila s ciljem preverjanja znanja, hkrati 

zaznavajo tudi predpripravo učencev na poslušanje neumetnostnih besedil (r = 0,536) 

in vrednotenje poslušanih besedil (r = 0,452). 

 

4.6.2 Posnetki za razvijanje poslušanja 

V tem poglavju bomo predstavili mnenja anketiranih učiteljev o zvočnih posnetkih, ki so 

priloţeni učnim kompletom in jih uporabljajo pri pouku slovenščine. Učitelje smo povprašali: 

»Kaj menite o zvočnih posnetkih, ki so del učbeniškega kompleta, ki ga uporabljate v svojem 

razredu?« Učiteljem so bili ponujeni sledeči moţni odgovori: 

 Primerni so starostni stopnji učencev. 

 Z njimi dosegam zastavljene učne cilje. 

 So dobro razumljivi. 

 Posnetih je dovolj besedil in vaj za poslušanje. 

 Posnetke lahko uporabljam pri medpredmetnem povezovanju. 

 Vsebina/tema posnetkov je ustrezno izbrana. 

 Na podlagi zvočnih posnetkov lahko izvajam različne vaje poslušanja. 

 Primerneje in bolj razumljivo je, če sam/a govorno izvajam vajo. 

Učitelji so odgovarjali s petstopenjsko lestvico, pri kateri odgovor 1 pomeni ''se sploh ne 

strinjam″ in odgovor 5 ″se popolnoma strinjam″. V Tabeli 40 prikazujemo opisno statistiko 

odgovore učiteljev na to vprašanje. 
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Zvočni 

posnetki so 

primerni 

starostni 

stopnji 

učencev. 

Z zvočnimi 

posnetki 

dosegam 

zastavljene 

učne cilje. 

Zvočni 

posnetki so 

dobro 

razumljivi. 

Posnetih je 

dovolj besedil 

in vaj za 

poslušanje. 

Posnetke lahko 

uporabljam pri 

medpredmetnem 

povezovanju. 

Vsebina/tema 

posnetkov je 

ustrezno 

izbrana. 

Na podlagi 

zvočnih 

posnetkov 

lahko izvajam 

različne vaje 

poslušanja. 

Primerneje in 

bolj 

razumljivo je, 

če sam-a 

govorno 

izvajam vajo. 

Število  183 183 181 180 183 183 182 182 

Aritmetična sredina 4,3497 4,1257 4,1436 3,6944 3,3716 3,8306 3,7527 2,6868 

Mediana 5,0000 4,0000 4,0000 4,0000 3,0000 4,0000 4,0000 2,0000 

Standardni odklon ,89448 ,94958 ,92576 1,10912 1,07093 ,90100 1,01337 1,07495 

Asimetrija -1,309 -,800 -,588 -,290 ,054 -,205 -,389 ,599 

Sploščenost 1,263 -,051 -,935 -,980 -,650 -,662 -,405 -,463 

Najniţja vrednost 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Najvišja vrednost 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

TABELA 40:Opisna statistika ocen zvočnih posnetkov 

 

Vrednosti koeficientov sploščenosti in asimetrije so niţji od 2; to nakazuje na pribliţno 

normalno porazdelitev vseh indikatorjev ustreznosti zvočnih posnetkov. Pri večini ponujenih 

odgovorov učiteljem je bila uporabljena celotna lestvica odgovorov, razen pri indikatorju 

″Zvočni posnetki so dobro razumljivi.″, tu ocene 1 (se sploh ne strinjam) ni uporabil nobeden 

od anketiranih učiteljev. Največja aritmetična sredina znaša 4,35, in sicer pri postavki, da so 

zvočni posnetki primerni starostni stopnji učencev. Anketirani učitelji se delno strinjajo še s 

trditvami, da so zvočni posnetki dobro razumljivi (M = 4,14) in da z njimi dosegajo 

zastavljene učne cilje (M = 4,13). Delno se še strinjajo s trditvami, da je vsebina posnetkov 

ustrezno izbrana (M = 3,83); da na podlagi zvočnih posnetkov lahko izvajajo različne vaje 

poslušanja (M = 3,75) ter da je posnetih dovolj besedil in vaj za poslušanje (M = 3,69). 

Anketirani učitelji se strinjajo s trditvijo, da priloţene posnetke lahko uporabljajo pri 

medpredmetnem povezovanju (M = 3,37) ter da je primerneje in bolj razumljivo, če sami 

izvajajo govorno vajo (M = 2,69).  

 

Ţeleli smo preveriti tudi medsebojne povezave med posameznimi trditvami o zvočnih 

posnetkih, ki so priloţeni učnim kompletom za pouk slovenščine na razredni stopnji osnovne 

šole. Le-te prikazuje Tabela 41. 
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Zvočni 

posnetki so 

primerni 

starostni 

stopnji 

učencev. 

Z zvočnimi 

posnetki 

dosegam 

zastavljene 

učne cilje. 

Zvočni 

posnetki so 

dobro 

razumljivi. 

Posnetih je 

dovolj 

besedil in vaj 

za 

poslušanje. 

Posnetke lahko 

uporabljam pri 

medpredmetnem 

povezovanju. 

Vsebina/tema 

posnetkov je 

ustrezno 

izbrana. 

Na podlagi 

zvočnih 

posnetkov 

lahko 

izvajam 

različne vaje 

poslušanja. 

Primerneje 

in bolj 

razumljivo 

je, če sam-a 

govorno 

izvajam 

vajo. 

Zvočni posnetki so primerni starostni 

stopnji učencev. 

1 ,705** ,608** ,274** ,173* ,524** ,285** 

-,024 

Z zvočnimi posnetki dosegam zastavljene 

učne cilje. 

,705** 1 ,630** ,368** ,305** ,513** ,302** 

-,228** 

Zvočni posnetki so dobro razumljivi. ,608** ,630** 1 ,357** ,454** ,543** ,332** 

-,211** 

Posnetih je dovolj besedil in vaj za 

poslušanje. 

,274** ,368** ,357** 1 ,488** ,478** ,520** 

,034 

Posnetke lahko uporabljam pri 

medpredmetnem povezovanju. 

,173* ,305** ,454** ,488** 1 ,487** ,485** 

-,101 

Vsebina/tema posnetkov je ustrezno 

izbrana. 

,524** ,513** ,543** ,478** ,487** 1 ,542** 

-,057 

Na podlagi zvočnih posnetkov lahko 

izvajam različne vaje poslušanja. 

,285** ,302** ,332** ,520** ,485** ,542** 1 

-,031 

Primerneje in bolj razumljivo je, če sam-a 

govorno izvajam vajo. 

-,024 -,228** -,211** ,034 -,101 -,057 -,031 

1 

TABELA 41: Pearsonovi koeficienti korelacije med ocenami zvočnih posnetkov 

 

Najvišji Pearsonov korelacijski koeficient znaša 0,705 in kaţe na povezanost med tem, da 

anketirani učitelji, ki menijo, da z zvočnimi posnetki dosegajo zastavljene učne cilje, hkrati 

tudi menijo, da so ti zvočni posnetki primerni starostni stopnji učencev; hkrati pa tudi menijo, 

da so zvočni posnetki dobro razumljivi (r = 0,630). Anketirani učitelji, ki menijo, da so zvočni 

posnetki dobro razumljivi, pa hkrati tudi menijo, da so primerni starostni stopnji učencev (r = 

0,608). Vse naštete povezave (korelacije) so statistično značilne s skoraj ničto stopnjo 

tveganja.  

 

Iz Tabele 41 lahko razberemo tudi naslednje povezave med pari indikatorjev – mnenj o 

zvočnih posnetkih, ki so statistično značilni s stopnjo tveganja, manjšo od 1 %: 

 Anketirani učitelji, ki menijo, da so zvočni posnetki primerni starostni stopnji 

učencev, hkrati tudi menijo, da je vsebina/tema posnetkov ustrezno izbrana; da na 

podlagi zvočnih posnetkov lahko izvajajo različne vaje poslušanja ter da je posnetih 

dovolj besedil in vaj za poslušanje. 

 Anketirani učitelji, ki menijo, da z zvočnimi posnetki lahko dosegamo zastavljene 

učne cilje, in tudi učitelji, ki menijo, da so posnetki dobro razumljivi, se hkrati tudi 

strinjajo z vsemi ostalimi podanimi trditvami glede zvočnih posnetkov. 

 Anketirani učitelji, ki menijo, da je posnetih dovolj besedil in  vaj za poslušanje, hkrati 

tudi menijo, da na podlagi teh zvočnih posnetkov lahko izvajajo različne vaje 

poslušanja, da je vsebina posnetkov ustrezno izbrana in da na podlagi zvočnih 

posnetkov lahko izvajamo različne vaje poslušanja. 
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 Anketirani učitelji, ki menijo, da posnetke lahko uporabljajo pri medpredmetnem 

povezovanju, hkrati tudi menijo, da je vsebina posnetkov ustrezno izbrana in da na ob 

teh posnetkih lahko izvajajo različne vaje poslušanja. 

 

Zanimalo nas je tudi, kako pogosto anketirani učitelji uporabljajo učnim kompletom priloţene 

zvočne komplete pri pouku. Pogostost uporabe predstavlja Tabela 42. 

 

 Število Odstotek 

Vedno, ko jih predvideva vsebina 105 52,2 

Pogosto 47 23,4 

Občasno 20 10,0 

Redko 6 3,0 

Nikoli 5 2,5 

Učb. komplet ne vsebuje 

zvočnega/video posnetka 

18 9,0 

Skupaj 201 100,0 

TABELA 42: Pogostost uporabe zvočnih posnetkov 

 

Pribliţno polovica anketiranih učiteljev (52,2 %) zvočne posnetke uporablja vedno, ko jih 

predvideva vsebina; petina (22,3 %) pogosto, občasno 9,5 %, redko 2,6 %, nikoli pa 2,4 %. 

8,5 % učiteljev je odgovorilo, da učni komplet ne vsebuje zvočnega posnetka.  

Zanimala nas je analiza odgovorov tudi za učitelje, ki poučujejo v 3. razredu.  

 

 

Zvočni 

posnetki so 

primerni 

starostni 

stopnji 

učencev. 

Z zvočnimi 

posnetki 

dosegam 

zastavljene 

učne cilje. 

Zvočni 

posnetki so 

dobro 

razumljivi. 

Posnetih je 

dovolj besedil 

in vaj za 

poslušanje. 

Posnetke lahko 

uporabljam pri 

medpredmetnem 

povezovanju. 

Vsebina/tema 

posnetkov je 

ustrezno 

izbrana. 

Na podlagi 

zvočnih 

posnetkov 

lahko izvajam 

različne vaje 

poslušanja. 

Primerneje in 

bolj 

razumljivo je, 

če sam-a 

govorno 

izvajam vajo. 

Število  43 43 43 43 43 43 43 43 

Aritmetična sredina 4,2791 3,9535 4,1628 3,4651 3,2791 3,6047 3,6744 2,7674 

Mediana 5,0000 4,0000 4,0000 4,0000 3,0000 4,0000 4,0000 3,0000 

Standardni odklon ,90831 ,97476 ,87097 1,16187 ,98381 ,95468 1,08498 1,04283 

Asimetrija -,798 -,389 -,331 -,150 ,184 -,314 -,239 ,493 

Sploščenost -,794 -1,012 -1,623 -1,117 -,268 ,039 -,726 -,303 

Najniţja vrednost 2,00 2,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Najvišja vrednost 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

TABELA 43:Ocena zvočnih posnetkov učiteljev, ki poučujejo v 3. razredu  

 

Od 51 učiteljev, ki poučujejo v 3. razredu, jih kar 8 ni odgovorilo na to vprašanje. Izračunana 

koeficienta sploščenosti in asimetrije kaţeta na pribliţno normalno razporeditev indikatorjev. 

Pri treh danih postavkah glede ocene zvočnih kompletov učitelji, ki poučujejo v 3. razredu, 

niso izbirali odgovorov v celotni moţni lestvici od 1 do 5. Pri prvih dveh trditvah niso 

uporabili ocene 1 (se sploh ne strinjam), pri tretji pa tudi ne ocene 2 (se v glavnem ne 
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strinjam). Torej učitelji zvočne komplete za 3. razred ocenjujejo, da so dobro razumljivi. Tudi 

izračunana povprečje – aritmetične sredine – kaţejo na to, da se učitelji v glavnem strinjajo s 

trditvami, da so učni kompleti primerni starostni stopnji učencev (M = 4,28), da so dobro 

razumljivi (M = 4,16) in da z njimi dosegajo učne cilje (M = 3,95). Večinoma se strinjajo se 

tudi s trditvijo, da na podlagi zvočnih posnetkov lahko izvajajo različne vaje poslušanja in da 

je vsebina posnetkov ustrezno izbrana. Zanimala nas je tudi povezava med posameznimi pari 

trditev glede poslušanja med učitelji, ki poučujejo v 3. razredu. 

 

 

Zvočni 

posnetki so 

primerni 

starostni 

stopnji 

učencev. 

Z zvočnimi 

posnetki 

dosegam 

zastavljene 

učne cilje. 

Zvočni 

posnetki so 

dobro 

razumljivi. 

Posnetih je 

dovolj 

besedil in vaj 

za 

poslušanje. 

Posnetke lahko 

uporabljam pri 

medpredmetnem 

povezovanju. 

Vsebina/tema 

posnetkov je 

ustrezno 

izbrana. 

Na podlagi 

zvočnih 

posnetkov 

lahko 

izvajam 

različne vaje 

poslušanja. 

Primerneje 

in bolj 

razumljivo 

je, če sam-a 

govorno 

izvajam 

vajo. 

Zvočni posnetki so primerni starostni 

stopnji učencev. 

1 ,795** ,573** ,280 ,151 ,432** ,288 -,231 

Z zvočnimi posnetki dosegam zastavljene 

učne cilje. 

,795** 1 ,598** ,356* ,212 ,364* ,301 -,292 

Zvočni posnetki so dobro razumljivi. ,573** ,598** 1 ,276 ,474** ,366* ,259 -,324* 

Posnetih je dovolj besedil in vaj za 

poslušanje. 

,280 ,356* ,276 1 ,425** ,406** ,614** ,229 

Posnetke lahko uporabljam pri 

medpredmetnem povezovanju. 

,151 ,212 ,474** ,425** 1 ,323* ,489** ,065 

Vsebina/tema posnetkov je ustrezno 

izbrana. 

,432** ,364* ,366* ,406** ,323* 1 ,401** ,073 

Na podlagi zvočnih posnetkov lahko 

izvajam različne vaje poslušanja. 

,288 ,301 ,259 ,614** ,489** ,401** 1 ,037 

Primerneje in bolj razumljivo je, če sam-a 

govorno izvajam vajo. 

-,231 -,292 -,324* ,229 ,065 ,073 ,037 1 

TABELA 44: Pearsonovi korelacijski koeficienti ocen zvočnih posnetkov učiteljev v 3. razredu 

 

Visoko korelacijo kaţe Pearsonov korelacijski koeficient med trditvama ″Z zvočnimi posnetki 

dosegam zastavljene učne cilje.″ in trditvijo ″Zvočni posnetki so primerni starostni stopnji 

učencev.″ in znaša 0,795 ter je statistično značilen skoraj z ničto stopnjo tveganja. Anketirani 

učitelji, ki poučujejo v 3. razredu in menijo, da na podlagi zvočnih posnetkov lahko izvajajo 

različne vaje poslušanja, pa hkrati tudi menijo, da je posnetih dovolj besedil in vaj za 

poslušanje (r = 0,614). Poleg teh smo zasledili še naslednje povezave med pari indikatorjev, 

ki so statistično pomembni s stopnjo značilnosti, niţjo od 1 %: 

 Anketirani učitelji, ki poučujejo v 3. razredu in menijo, da so zvočni posnetki primerni 

starostni stopnji učencev, hkrati tudi menijo, da so zvočni posnetki dobro razumljivi 

ter da je vsebina/tema posnetkov dobro izbrana. 

 Anketirani učitelji, ki poučujejo v 3. razredu in menijo, da z zvočnimi posnetki 

dosegajo zastavljene učne cilje, hkrati tudi menijo, da so zvočni posnetki dobro 

razumljivi. 
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 Anketirani učitelji, ki poučujejo v 3. razredu in menijo, da so zvočni posnetki dobro 

razumljivi, hkrati tudi menijo, da lahko posnetke uporabljajo pri medpredmetnem 

povezovanju in da je vsebina/tema posnetkov dobro izbrana. 

 Anketirani učitelji, ki menijo, da je posnetih dovolj besedil in vaj za poslušanje, hkrati 

tudi menijo, da lahko posnetke uporabljajo pri medpredmetnem povezovanju in da je 

vsebina/tema posnetkov dobro izbrana. 

 Anketirani učitelji, ki poučujejo v 3. razredu in menijo, da posnetke lahko uporabljajo 

pri medpredmetnem povezovanju, hkrati tudi menijo, da na podlagi zvočnih posnetkov 

lahko izvajajo različne vaje poslušanja. 

 Anketirani učitelji, ki poučujejo v 3. razredu in menijo, da je vsebina/tema posnetkov 

ustrezno izbrana, hkrati tudi menijo, da na podlagi zvočnih posnetkov lahko izvajajo 

različne vaje poslušanja. 

 

Iz Tabele 44 pa lahko razberemo tudi povezave med pari trditev o zvočnih posnetkih, ki so 

statistično značilne s stopnjo značilnosti, niţjo od 5 %, in so označeni z eno zvezdico (*).  

Zanimala nas je tudi pogostost uporabe zvočnih posnetkov pri učiteljih, ki poučujejo v 3. 

razredu. To prikazuje Tabela 45.   

 

 Število Odstotek 

Vedno, ko jih predvideva vsebina 20 43,5 

Pogosto 15 32,6 

Občasno 5 10,9 

Redko 1 2,2 

Nikoli 1 2,2 

Učb. komplet ne vsebuje 

zvočnega/video posnetka 

4 8,7 

Skupaj 46 100,0 

TABELA 45: Pogostost uporabe zvočnega kompleta v 3. razredu 

 

43,5 % učiteljev vedno, ko predvideva vsebina, uporablja zvočni posnetek, ki je del učnega 

kompleta za 3. razred. 32,6 % anketiranih učiteljev zvočni posnetek uporablja pogosto, 10,9 

% občasno, redko ali nikoli pa po en anketiran učitelj. 8,7 % (4 anketirani učitelji) so 

odgovorili, da učni komplet ne vsebuje zvočnega posnetka. 
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4.6.3 Uporaba didaktičnih navodil 

Učni kompleti vsebujejo tudi priročnike za učitelje (v tiskani obliki in/ali na spletu), v katerih 

avtorji navajajo različne predloge za izvedbo posameznih učnih enot. Zanimalo nas je, v 

kolikšni meri anketirani učitelji upoštevajo oz. v samo izvedbo pouka vnašajo predloge iz 

priročnikov. Učiteljem smo zastavili naslednje vprašanje: »Ali pri pripravi na učno uro 

upoštevate predloge za področje poslušanja, ki so jih avtorji učbeniškega kompleta, ki ga 

uporabljate pri pouku, zapisali v priročniku za učitelje?« 

Učitelji so izbirali med odgovori: 

 Vedno. 

 Večinoma. 

 Pribliţno v polovici primerov. 

 Redko. 

 Nikoli. 

Odgovore smo obravnavali kot spremenljivke na lestvici od 1 do 5, pri kateri je 1 pomenila 

″vedno″, 5 pa ″nikoli″. Tabela 46 prikazuje razporeditev odgovorov učiteljev. 

 

 Število Odstotek 

Vedno 19 9,2 

Večinoma 138 66,7 

Pribliţno v polovici primerov 39 18,8 

Redko 8 3,9 

Nikoli 3 1,4 

Skupaj 207 100,0 
Aritm. sredina = 2,2174; asimetrija = 1,213; sploščenost = 2,810. 

TABELA 46: Upoštevanje didaktičnih predlogov pri pripravi na pouk za področje poslušanja, ki so 

zapisani v priročnikih za učitelje 

 

Večina anketiranih učiteljev (66,7 %) je odgovorila, da večinoma upoštevajo predlagane 

predloge za področje poslušanja, ki so napisanih v priročnikih za učitelje za pouk slovenščine 

na razredni stopnji. 18,8 % jih te predloge pri svojem delu uporablja pribliţno v polovici 

primerov; 9,2 % vedno; ostali pa redko ali nikoli.  Aritmetična sredina znaša 2,2174. 

Porazdelitev ni podobna normalni porazdelitvi, saj je vrednost koeficienta sploščenosti večja 

od 2 in znaša 2,810.  

 

Zanimalo nas je, v kolikšni meri pa anketirani učitelji, ki poučujejo v 3. razredu, upoštevajo 

predlagane didaktične predloge.   
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 Število Odstotek 

Vedno 5 10,2 

Večinoma 34 69,4 

Pribliţno v polovici primerov 10 20,4 

Skupaj 49 100,0 

TABELA 47: Upoštevanje didaktičnih predlogov pri pripravi na pouk za področje poslušanja v 3. 

razredu 

 

69,4 % učiteljev večinoma upošteva didaktične predloge za razvijanje poslušanja, ki so 

vključeni v priročnikih za učitelje za pouk slovenščine v 3. razredu osnovne šole. 20,4 % jih 

te predloge pri pouku uporablja pribliţno v polovici primerov, ostali (10,2 %) pa vedno.  

 

4.6.4 Dejavnosti pred poslušanjem 

V tem poglavju bomo predstavili dejavnosti, ki jih anketirani učitelji uporabljajo pred samim 

poslušanjem oz. pogostost pojavljanja tistih dejavnosti, ki učence pripravijo na poslušanje. 

Učiteljem smo zastavili vprašanje: »Kako učence pripravite na poslušanje neumetnostnega 

besedila? Izberite tri najpogostejše dejavnosti od spodaj omenjenih, ki jih uporabljate pri svojem delu 

z učenci, ter jih rangirajte od 1 do 3, pri čemer 1 pomeni najpogostejšo dejavnost od izbranih, 3 pa 

najredkejšo od izbranih.« Učitelji so izbirali med sledečimi odgovori: 

 ___ Napovem temo besedila. 

 ___ Napovem vrsto besedila. 

 ___ Razloţim neznane besede v besedilu. 

 ___ Obudim učenčevo predznanje na dano temo. 

 ___ Poveţem besedilo z učenčevimi izkušnjami. 

 ___ Napovem okoliščine sporazumevanja. 

 ___ Napovem, katere naloge jih čakajo po poslušanju. 

 ___ Napovem pribliţen čas trajanja poslušanja. 

 

Spodnje tabele prikazujejo pogostost odgovorov po rangih od 1 (dejavnosti pred poslušanjem, 

ki so jih anketirani učitelji izbrali najpogosteje kot prvo izbiro) do 3. V nadaljevanju bomo 

interpretirali odgovore učiteljev, ki poučujejo v 3. razredu. 
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 Število Odstotek 

Napoved teme besedila 8 16,0 

Napoved vrste besedila. 1 2,0 

Razlaga neznanih besed v besedilu. 2 4,0 

Obuditev učenčevega predznanja na 

dano temo. 

17 34,0 

Povezava besedila z učenčevimi 

izkušnjami. 

21 42,0 

Napoved nalog po poslušanju. 1 2,0 

Skupaj 50 100,0 

TABELA 48: Najpogosteje izbrana dejavnost pri pripravi učencev na poslušanje 

 

Večina anketiranih učiteljev, ki poučujejo v 3. razredu, je na prvo mesto med dejavnostmi 

poslušanja umestila dejavnost povezave besedila z učenčevimi izkušnjami (42,0 %), sledi 

obuditev učenčevega predznanja na dano temo (34,0 %) in napoved teme besedila (16,0 %). 

Ostale dejavnosti so zastopane v manj kot 5 %. Nobeden izmed anketiranih učiteljev ni kot 

prvo izbiro navedel napovedi okoliščin sporazumevanja in napovedi pribliţnega časa 

poslušanja. 

 

 Število Odstotek 

Napoved teme besedila 7 14,0 

Napoved vrste besedila. 2 4,0 

Razlaga neznanih besed v besedilu. 4 8,0 

Obuditev učenčevega predznanja na 

dano temo. 

20 40,0 

Povezava besedila z učenčevimi 

izkušnjami. 

15 30,0 

Napoved okoliščin sporazumevanja. 1 2,0 

Napoved nalog po poslušanju. 1 2,0 

Skupaj 50 100,0 

TABELA 49: Druga najpogosteje izbrana dejavnost učiteljev pred poslušanjem 

 

Pri drugi izbiri anketiranih učiteljev, ki poučujejo v 3. razredu, so med dejavnostmi pred 

poslušanjem v največji meri zastopane iste dejavnosti kot pri prvi izbiri. Največji deleţ 

zajema dejavnost obuditve učenčevega predznanja na dano temo (40,0 %), sledi povezava 

besedila z učenčevimi izkušnjami (30,0 %) in nato še napoved teme besedila (14,0 %). Ostale 

dejavnosti so zastopane v manj kot 10 %. Nobeden izmed anketiranih učiteljev ni kot drugi 

izbiro navedel, da učencem napove pribliţen čas trajanja poslušanja. 
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 Število Odstotek 

Napoved teme besedila 8 16,0 

Napoved vrste besedila. 6 12,0 

Razlaga neznanih besed v besedilu. 9 18,0 

Obuditev učenčevega predznanja na 

dano temo. 

5 10,0 

Povezava besedila z učenčevimi 

izkušnjami. 

4 8,0 

Napoved okoliščin sporazumevanja. 5 10,0 

Napoved nalog po poslušanju. 11 22,0 

Napoved časa poslušanja. 2 4,0 

Skupaj 50 100,0 

TABELA 50: Tretja najpogosteje izbrana dejavnost učiteljev pred poslušanjem 

 

Kot tretjo izbiro so anketirani učitelji, ki poučujejo v 3. razredu, navajali vse moţne 

predlagane odgovore. Najpogosteje učencem napovejo naloge, ki jih čakajo po poslušanju 

(22,0 %); razloţijo neznane besede v besedilu (18 %) in napovejo temo besedila (16,0 %). 

12,0 % učiteljev navaja, da napovejo učencem vrsto besedila, ostale dejavnosti so zastopane v 

10,0 % ali manj. Ugotovimo lahko, da je dejavnost napovedi teme besedila prisotna v vseh 

treh izbirah. V grafu 13 sledi še ponazoritev odgovorov učiteljev. 

 

 
GRAF 13: Rangiranje dejavnosti pred poslušanjem glede na izbrani rang 

 

Zanimalo nas je tudi, kakšno je rangiranje znotraj posamezne dejavnosti pred poslušanjem. To 

prikazuje Graf 14. 
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GRAF 14: Dejavnosti pred poslušanjem glede na pogostost uporabe 

 

Anketirani učitelji, ki poučujejo v 3. razredu, od dejavnosti poslušanja najpogosteje 

uporabljajo obuditev učenčevega predznanja, povezavo besedila z učenčevimi izkušnjami, 

napoved teme besedila, razlage neznanih besed v besedilu in napoved nalog po poslušanju. 

Najredkeje kot dejavnost priprave učencev na poslušanje uporabljajo napoved časa 

poslušanja, redko tudi napoved okoliščin sporazumevanja in napoved vrste besedila.  

 

4.6.5 Dejavnosti po poslušanju 

Zanimalo nas je, katere dejavnosti po poslušanju besedila anketirani učitelji najpogosteje 

uporabljajo z namenom doseganja učnih ciljev. Učiteljem smo zastavili vprašanje: »Kaj od 

učencev zahtevajo naloge, ki jim jih daste po poslušanju? Izberite pet najpogostejših 

dejavnosti od spodaj omenjenih, ki jih uporabljate pri svojem delu z učenci, ter jih rangirajte 

od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni najpogostejšo dejavnost od izbranih, 5 pa najredkejšo od 

izbranih.« Učitelji so rangirali sledeče dejavnosti po poslušanju: 

 

 ___ V kratki tišini »premlevajo« besedilo. 

___ Določajo temo besedila. 

___ Naštevajo bistvene podatke iz besedila. 

___ Preverjam natančnejšo zapomnitev poslušanega besedila (podatki in zaporedje 

dogajanja). 

___ Prepoznavajo namen sporočevalca oz. govorca/sogovorca. 
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___ Navajajo sporočevalca. 

___ Navajajo naslovnika. 

___ Prepoznavajo čas in kraj sporočanja. 

___ Izraţajo svoje mnenje o besedilu. 

___ Izraţajo svoje doţivljanje besedila, se vţivljajo v govorčeva čustva, občutke. 

Na to anketno vprašanje je odgovorilo 49 učiteljev (od 51, ki so izpolnjevali anketo in 

poučujejo v 3. razredu).  

 

Dejavnost – 1. izbira Število odgovorov Deleţ v % 

V kratki tišini ″premlevajo″ besedilo. 13 26,5 

Določajo temo besedila. 4 8,2 

Naštevajo bistvene podatke iz besedila. 9 18,4 

Preverjam natančnejšo zapomnitev poslušanega besedila (podatki in 

zaporedja dogajanja). 

10 20,4 

Prepoznavajo namen sporočevalca oz. govorca/sogovorca. 3 6,1 

Navajajo sporočevalca. / / 

Navajajo naslovnika. / / 

Prepoznavajo čas in kraj sporočanja. 1 2,0 

Izraţajo svoje mnenje o besedilu. 7 14,3 

Izraţajo svoje doţivljanje besedila, se vţivljajo v govorčeva čustva, 

občutke.  

2 4,1 

Dejavnost – 2. izbira Število odgovorov Deleţ v % 

V kratki tišini ″premlevajo″ besedilo. / / 

Določajo temo besedila. 2 4,1 

Naštevajo bistvene podatke iz besedila. 12 24,5 

Preverjam natančnejšo zapomnitev poslušanega besedila (podatki in 

zaporedja dogajanja). 

7 14,3 

Prepoznavajo namen sporočevalca oz. govorca/sogovorca. 6 12,2 

Navajajo sporočevalca. 2 4,1 

Navajajo naslovnika. 1 2,0 

Prepoznavajo čas in kraj sporočanja. 1 2,0 

Izraţajo svoje mnenje o besedilu. 11 22,4 

Izraţajo svoje doţivljanje besedila, se vţivljajo v govorčeva čustva, 

občutke.  

7 14,3 

Dejavnost – 3. izbira Število odgovorov Deleţ v % 

V kratki tišini ″premlevajo″ besedilo. 1 2,0 

Določajo temo besedila. 3 6,1 

Naštevajo bistvene podatke iz besedila. 4 8,2 

Preverjam natančnejšo zapomnitev poslušanega besedila (podatki in 

zaporedja dogajanja). 

10 20,4 

Prepoznavajo namen sporočevalca oz. govorca/sogovorca. 9 18,4 

Navajajo sporočevalca. 4 8,2 

Navajajo naslovnika. 2 4,1 

Prepoznavajo čas in kraj sporočanja. 4 8,2 

Izraţajo svoje mnenje o besedilu. 3 6,1 

Izraţajo svoje doţivljanje besedila, se vţivljajo v govorčeva čustva, 

občutke.  

9 18,4 

Dejavnost – 4. izbira Število odgovorov Deleţ v % 

V kratki tišini ″premlevajo″ besedilo. 1 2,0 

Določajo temo besedila. 3 6,1 

Naštevajo bistvene podatke iz besedila. 1 2,0 

Preverjam natančnejšo zapomnitev poslušanega besedila (podatki in 6 12,2 
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zaporedja dogajanja). 

Prepoznavajo namen sporočevalca oz. govorca/sogovorca. 3 6,1 

Navajajo sporočevalca. 4 8,2 

Navajajo naslovnika. 3 6,1 

Prepoznavajo čas in kraj sporočanja. 13 26,5 

Izraţajo svoje mnenje o besedilu. 6 12,2 

Izraţajo svoje doţivljanje besedila, se vţivljajo v govorčeva čustva, 

občutke.  

9 18,4 

Dejavnost – 5. izbira Število odgovorov Deleţ v % 

V kratki tišini ″premlevajo″ besedilo. 1 2,0 

Določajo temo besedila. 8 16,3 

Naštevajo bistvene podatke iz besedila. 7 14,3 

Preverjam natančnejšo zapomnitev poslušanega besedila (podatki in 

zaporedja dogajanja). 

4 8,2 

Prepoznavajo namen sporočevalca oz. govorca/sogovorca. 6 12,2 

Navajajo sporočevalca. 1 2,0 

Navajajo naslovnika. 3 6,1 

Prepoznavajo čas in kraj sporočanja. / / 

Izraţajo svoje mnenje o besedilu. 12 24,5 

Izraţajo svoje doţivljanje besedila, se vţivljajo v govorčeva čustva, 

občutke.  

7 14,3 

TABELA 51: Pregled dejavnosti učencev po poslušanju glede na izbiro 

 

 

Dejavnost Deleţ v % % 

Izbira 

1 

Izbira 

2 

Izbira 

3 

Izbira 

4 

Izbira 

5 

Skupaj 

V kratki tišini 'premlevajo' besedilo. 26,5 / 2,0 2,0 2,0 32,5 

Določajo temo besedila. 8,2 4,1 6,1 6,1 16,3 40,8 

Naštevajo bistvene podatke iz besedila. 18,4 24,5 8,2 2,0 14,3 67,4 

Preverjam natančnejšo zapomnitev poslušanega 

besedila (podatki in zaporedja dogajanja). 

20,4 14,3 20,4 12,2 8,2 75,5 

Prepoznavajo namen sporočevalca oz. 

govorca/sogovorca. 

6,1 12,2 18,4 6,1 12,2 55,0 

Navajajo sporočevalca. / 4,1 8,2 8,2 2,0 22,5 

Navajajo naslovnika. / 2,0 4,1 6,1 6,1 18,3 

Prepoznavajo čas in kraj sporočanja. 2,0 2,0 8,2 26,5 / 38,7 

Izraţajo svoje mnenje o besedilu. 14,3 22,4 6,1 12,2 24,5 79,5 

Izraţajo svoje doţivljanje besedila, se vţivljajo v 

govorčeva čustva, občutke.  

4,1 14,3 18,4 18,4 14,3 69,5 

TABELA 52: Pregled pogostosti dejavnosti po poslušanju po posameznih dejavnostih 

 

Učitelji v 3. razredu takoj po poslušanju dajejo učencem moţnost, da v kratki tišini 

″premlevajo″ slišano besedilo (26,5 %); preverjajo natančnejšo zapomnitev nekaterih 

podatkov iz besedila ter zaporedja dogajanja (20,4 %) oz. učenci naštevajo bistvene podatke  

iz slišanega besedila (18,4 %). Ostale dejavnosti so takoj po poslušanju redkeje zastopane. 

Najpogosteje zastopana dejavnost pri vseh petih izbirah je dejavnost, pri kateri učenci izraţajo 

svoje mnenje o besedilu (79,5 %) in dejavnosti, pri kateri učitelji preverjajo natančnejšo 

zapomnitev poslušanega besedila (podatke in zaporedje dogajanja) – 75,5 %.  
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Zanimalo nas je tudi, katere vrste nalog učenci rešujejo po poslušanju. Učitelje smo vprašali: 

»Katere vrste nalog učenci najpogosteje rešujejo po poslušanju? Rangirajte jih od 1 do 6, pri 

čemer 1 pomeni najpogostejši tip nalog, 6 pa najredkejši.« Učitelji so rangirali sledeče 

moţnosti: dopolnjevalne,  urejevalne,  izločevalne,  popravljalne, izbirne in tvorbne naloge. 

Tabela 53 predstavlja izbiro učiteljev glede na izbrani rang – od najpogostejšega tipa nalog, ki 

ga učenci 3. razreda po mnenju anketiranih učiteljev rešujejo po poslušanju do najredkejšega 

tipa nalog. 

 

Izbira 1 Število Odstotek 

dopolnjevalne 20 40,8 

izločevalne 3 6,1 

izbirne 7 14,3 

urejevalne 8 16,3 

tvorbne 11 22,4 

skupaj 49 100,0 

Izbira 2 Število Odstotek 

dopolnjevalne 16 32,7 

izločevalne 7 14,3 

izbirne 8 16,3 

urejevalne 16 32,7 

tvorbne 2 4,1 

skupaj 49 100,0 

Izbira 3 Število Odstotek 

dopolnjevalne 8 16,3 

izločevalne 8 16,3 

izbirne 13 26,5 

urejevalne 6 12,2 

popravljalne 5 10,2 

tvorbne 9 18,4 

skupaj 49 100,0 

Izbira 4 Število Odstotek 

dopolnjevalne 2 4,1 

izločevalne 8 16,3 

izbirne 5 10,2 

urejevalne 15 30,6 

popravljalne 10 20,4 

tvorbne 9 18,4 

skupaj 49 100,0 

Izbira 5 Število Odstotek 

dopolnjevalne 2 4,1 

izločevalne 12 24,5 

izbirne 9 18,4 
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urejevalne 4 8,2 

popravljalne 17 34,7 

tvorbne 5 10,2 

skupaj 49 100,0 

Izbira 6 Število Odstotek 

dopolnjevalne 1 2,1 

izločevalne 11 22,9 

izbirne 7 14,6 

popravljalne 16 33,3 

tvorbne 13 27,1 

skupaj 48 100,0 

TABELA  53: Tipi nalog po poslušanju glede na rangiranje učiteljev 

 

 

1. izbira 2. izbira 3. izbira 4. izbira 5. izbira 6. izbira 

dopolnjevalne 40,8 32,7 16,3 4,1 4,1 2,1 

izločevalne 6,1 14,3 16,30 16,3 24,50 22,9 

izbirne 14,3 16,3 26,5 10,2 18,4 14,6 

urejevalne 16,3 32,7 12,2 30,6 8,2 0 

popravljalne 0 0 10,2 20,4 34,7 33,3 

tvorbne 22,4 4,1 18,4 18,4 10,2 27,1 

TABELA 54: Tipi nalog po poslušanju besedila glede na izbiro učiteljev v odstotkih 

 

 
GRAF 15: Tipi nalog po poslušanju besedila glede na izbiro 

 

Dopolnjevalni tipi nalog so najpogosteje izbrani kot prva (najpogostejša) moţnost nalog, ki se 

izvajajo po poslušanju besedila in najredkeje kot zadnja, šesta moţnost izbire.  
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GRAF 16: Rangiranje tipov nalog po poslušanju 

 

Najpogosteje anketirani učitelji v 3. razredu po poslušanju otrokom ponudijo naloge 

dopolnjevalnega tipa (40,8 %)  (npr. naloge kratkih odgovorov, dopolnjevanja manjkajočih 

besed), sledijo tvorbne naloge (22,4 %) – učenci ustno ali pisno tvorijo novo (lahko podobno 

besedilo, nadaljevanje,…); urejevalne naloge (16,3 %) in izbirne naloge (14,3 %). V 

nadaljevanju je dopolnjevalnih tipov nalog vedno manj, pogostejše pa so naloge tvorbnega 

tipa, popravljalne naloge ter izločevalne naloge.  

 

4.6.6 Védenje in mnenje o poslušanju 

Zanimalo nas je tudi, kakšno mnenje o pomenu razvoja poslušanja imajo učitelji na razredni 

stopnji osnovne šole. Učiteljem smo zato zastavili sledeče vprašanje: »Navedla bom nekaj 

mnenj o poslušanju. Na stopenjski lestvici obkroţite stopnjo strinjanja s trditvijo.« Učitelji so 

odgovarjali s 5-stopenjsko lestvico, na kateri 1 pomeni ″se sploh ne strinjam″ in 5 ″se 

popolnoma strinjam″. Anketiranim učiteljem smo ponudili sledeče trditve o poslušanju: 

 Osnova za razvoj sporazumevalnih zmoţnosti branja, pisanja in govorjenja je 

poslušanje. 

 Poslušanje je bistvena sporazumevalna dejavnost v 1. razredu pri pouku slovenskega 

jezika. 

 Zmoţnost razčlenjujočega in razločujočega poslušanja je osnova za začetek učenja 

branja in pisanja. 

 Poslušanje ja zahtevna miselna dejavnost. 

 Učni načrt mi daje dovolj moţnosti za razvijanje poslušanja z razumevanjem pri 

učencih.  
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 Razvijanju zmoţnosti poslušanja se daje prevelik pomen. 

 Učenci v šoli večino časa poslušajo. 

 Učence je potrebno ozaveščati o pomenu in vlogi poslušanja v vsakdanjem ţivljenju. 

 Naša stališča, čustva in predsodki lahko bistveno vplivajo na izbiranje slišanih 

informacij in njihov pomen. 

 Tudi učenje pravil govorno-poslušalske komunikacije sodi k razvoju zmoţnosti 

poslušanja. 

 Učitelj mora predstavljati učencem model ţelenega poslušalskega obnašanja. 

 Učitelj bi se moral zavedati, kako in koliko govori med poukom ter koliko in kako 

posluša. 

 

V nadaljevanju prikazujemo opisno statistiko in povprečja za odgovore anketiranih učiteljev.  

 

Osnova za 

razvoj vseh 

sporazumevaln

ih zmoţnosti je 

poslušanje. 

Poslušanje je 

bistvena 

sporazumeval

na dejavnost v 

1. razredu pri 

pouku 

slovenščine. 

Zmoţnost 

razčlenjujoče

ga in 

razločujočega 

poslušanja je 

osnova za 

začetek 

učenja branja 

in pisanja. 

Poslušanj

e je 

zahtevna 

miselna 

dejavnost

. 

Učni načrt 

daje dovolj 

moţnosti za 

razvijanje 

poslušanja z 

razumevanje

m pri 

učencih. 

Razvijanj

u 

zmoţnost

i 

poslušanj

a se daje 

prevelik 

pomen. 

Učenci v 

šoli 

večino 

časa 

poslušaj

o. 

Učence je 

potrebno 

ozaveščati 

o pomenu 

in vlogi 

poslušanja 

v 

vsakdanje

m 

ţivljenju. 

Naša 

stališča, 

čustva in 

predsodk

i lahko 

bistveno 

vplivajo 

na 

izbiranje 

slišanih 

informac

ij in 

njihov 

pomen. 

Tudi učenje 

pravil 

govorno-

poslušalske 

komunikaci

je sodi k 

razvoju 

zmoţnosti 

poslušanja. 

Učitelj 

mora 

predstavljati 

učencem 

model 

ţelenega 

poslušalske

ga 

obnašanja. 

Učitelj 

bi se 

moral 

zavedat

i, kako 

in 

koliko 

govori 

med 

pouko

m ter 

koliko 

in kako 

posluša

. 

Število 211 211 211 210 211 208 209 210 210 209 209 208 

Aritm. sr. 4,5308 4,3460 4,4597 4,4476 3,7251 2,3029 2,6364 4,1714 3,9143 4,2392 4,1005 4,5577 

Mediana 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 4,0000 2,0000 3,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 5,0000 

Standardn

i odklon 

,64936 ,87762 ,73810 ,69145 ,81666 1,13767 ,99606 ,81795 ,85408 ,71400 ,89574 ,71326 

Asimetrija -1,063 -1,164 -1,259 -,950 -,301 ,755 ,605 -,538 -,160 -,386 -,402 -1,375 

Sploščeno

st 

-,008 ,576 1,416 ,012 -,336 -,355 ,122 -,459 -,747 -,976 -1,178 ,674 

Najniţja 

vrednost 

3,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 2,00 2,00 

Najvišja 

vrednost 

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Tabela 55: Opisna statistika o strinjanju s trditvami, povezanimi s poslušanjem 

 

Anketirani učitelji se pri izraţanju svojim mnenj ob danih trditvah o poslušanju niso 

upoštevali celotne lestvice moţnih odgovorov (od 1 do 5). Tako se vsi učitelji v povprečju 

najmanj strinjajo (uporabljena je bila ocenjevalna lestvica v razponu od 3 – ″se strinjam″ do 5 

– ″se popolnoma strinjam″) s trditvijo, da je osnova za razvoj sporazumevalnih zmoţnosti 

branja, pisanja in govorjenja prav poslušanje ter da tudi učenje govorno-poslušalske 

komunikacije sodi k razvoju zmoţnosti poslušanja. Odgovora 1 (″se sploh ne strinjam″) 

anketirani učitelji niso uporabili pri trditvah, da je poslušanje zahtevna miselna dejavnosti, da 
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učiteljem učni načrt daje dovolj moţnosti za razvijanje poslušanja z razumevanjem, da mora 

učitelj predstavljati učencem modele ţelenega poslušalskega obnašanja ter da bi se moral 

učitelj zavedati, kako in koliko govori med poukom ter koliko in kako posluša.  

Koeficienta sploščenosti in asimetrije sta manjša od 2; to kaţe na pribliţno normalno 

razporeditev vseh kazalcev poznavanja pomena zmoţnosti poslušanja pri anketiranih učiteljih.  

 

 

 
GRAF  17: Aritmetične sredine strinjanja s trditvami o poslušanju 

 

Iz prikaza aritmetičnih sredin lahko razberemo, da je najvišje povprečje pri trditvi ″Učitelj bi 

se moral zavedati, kako in koliko govori med poukom in koliko in kako posluša.″ ter znaša 

4,56. Torej se anketirani učitelji skoraj popolnoma strinjajo s to trditvijo. Prav tako se 

anketirani učitelji tudi popolnoma strinjajo s trditijo, da je osnova za razvoj ostalih treh 

sporazumevalnih zmoţnosti prav zmoţnost poslušanja (M = 4,53). Večinoma se strinjajo s 

trditvami, da je zmoţnost razčlenjujočega in razločujočega poslušanja osnova za začetek 

učenja branja in pisanja (M = 4,46) ter da je poslušanje zahtevna miselna dejavnost (M = 

4,45) ter še pri večini ostalih danih dejstev o poslušanju. Niţjo aritmetično sredino od 3 je 

zaznati pri dveh trditvah: da učenci v šoli večino časa poslušajo (M = 2,64) in da se razvijanju 

zmoţnosti poslušanja daje prevelik pomen (M = 2,30). Učitelji se torej ne strinjajo s tem, da 

se poslušanju daje prevelik pomen; mnogo se jih tudi ne strinja, da učenci v šoli večino časa 

poslušajo.   

 

Preverili smo tudi povezave med posameznimi pari trditev, kar kaţe Tabela 56. 
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Osnova za 

razvoj vseh 

sporazumevalnih 

zmoţnosti je 

poslušanje. 

 1 ,320** ,542** ,222** ,061 -,028 ,052 ,198** ,125 ,266** ,189** ,317** 

Poslušanje je bistvena 

sporazumevalna dejavnost 

v 1. razredu pri pouku 

slovenščine. 

,320** 1 ,319** ,215** ,027 ,064 ,094 ,224** ,040 ,197** ,133 ,138* 

Zmoţnost razčlenjujočega 

in razločujočega 

poslušanja je osnova za 

začetek učenja branja in 

pisanja. 

,542** ,319** 1 ,347** ,124 -,122 ,028 ,209** ,124 ,237** ,227** ,146* 

Poslušanje je zahtevna 

miselna dejavnost. 

,222** ,215** ,347** 1 ,118 ,055 -,059 ,301** ,207** ,306** ,118 ,244** 

Učni načrt daje dovolj 

moţnosti za razvijanje 

poslušanja z 

razumevanjem pri 

učencih. 

,061 ,027 ,124 ,118 1 ,212** -,049 ,171* ,152* ,186** ,208** ,122 

Razvijanju zmoţnosti 

poslušanja se daje 

prevelik pomen. 

-,028 ,064 -,122 ,055 ,212** 1 ,267** ,175* ,122 ,165* ,077 -,016 

Učenci v šoli večino časa 

poslušajo. 

,052 ,094 ,028 -,059 -,049 ,267** 1 ,193** ,166* ,146* ,269** ,069 

Učence je potrebno 

ozaveščati o pomenu in 

vlogi poslušanja v 

vsakdanjem ţivljenju. 

,198** ,224** ,209** ,301** ,171* ,175* ,193** 1 ,412** ,568** ,438** ,346** 

Naša stališča, čustva in 

predsodki lahko bistveno 

vplivajo na izbiranje 

slišanih informacij in 

njihov pomen. 

,125 ,040 ,124 ,207** ,152* ,122 ,166* ,412** 1 ,458** ,382** ,293** 

Tudi učenje pravil 

govorno-poslušalske 

komunikacije sodi k 

razvoju zmoţnosti 

poslušanja. 

,266** ,197** ,237** ,306** ,186** ,165* ,146* ,568** ,458** 1 ,519** ,491** 

Učitelj mora predstavljati 

učencem model ţelenega 

poslušalskega obnašanja. 

,189** ,133 ,227** ,118 ,208** ,077 ,269** ,438** ,382** ,519** 1 ,492** 

Učitelj bi se moral 

zavedati, kako in koliko 

govori med poukom ter 

koliko in kako posluša. 

,317** ,138* ,146* ,244** ,122 -,016 ,069 ,346** ,293** ,491** ,492** 1 

TABELA 56: Pearsonovi korelacijski koeficienti med stopnjami strinjanja s trditvami o poslušanju 

 

Najvišji Pearsonov korelacijski koeficient znaša 0,568 med trditvama ″Tudi učenje govorno-

poslušalske komunikacije sodi k razvoju zmoţnosti poslušanja.″ in ″Učence je potrebno 

ozaveščati o pomenu in vlogi poslušanja v vsakodnevnem ţivljenju.″ Anketirani učitelji torej, 

ki menijo, da tudi učenje govorno-poslušalske komunikacije sodi k razvoju zmoţnosti 

poslušanja, hkrati menijo tudi, da je učence potrebno ozaveščati o pomenu poslušanja v 

vsakodnevnem ţivljenju. Korelacija je statistično pomembna s skoraj ničto stopnjo tveganja.  

Iz Tabele 56 razberemo še sledeče povezave med pari indikatorjev, ki so statistično 

pomembne s stopnjo značilnosti, niţjo od 1 %: 
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 Anketirani učitelji, ki menijo, da je osnova za razvoj vseh sporazumevalnih zmoţnosti 

poslušanje, hkrati tudi menijo, da je poslušanje bistvena sporazumevalna dejavnost v 

1. razredu pri pouku slovenščine; da je zmoţnost razčlenjujočega in razločujočega 

poslušanja osnova za začetek branja in pisanja; da je poslušanje zahtevna miselna 

operacija; da je potrebno učence ozaveščati o pomenu poslušanja v vsakdanjem 

ţivljenju, da tudi učenje pravil govorno-poslušalske komunikacije sodi k razvoju 

zmoţnosti poslušanja; da mora učitelj predstavljati učencem model ţelenega 

poslušalskega obnašanja in da bi se moral zavedati, kako in koliko govori med 

poukom in kako in koliko posluša. 

 Anketirani učitelji, ki menijo, da je poslušanje bistvena sporazumevalna dejavnost v 1. 

razredu, hkrati tudi menijo, da je zmoţnost razčlenjujočega in razločujočega 

poslušanja osnova za začetek branja in pisanja; da je poslušanje zahtevna miselna 

dejavnost; da je učence potrebno ozavestiti o pomenu in vlogi poslušanja v 

vsakodnevnem ţivljenju ter da je tudi učenje pravil govorno-poslušalske komunikacija 

del razvoja zmoţnosti poslušanja. 

 Anketirani učitelji, ki menijo, da je zmoţnost razčlenjujočega in razločujočega 

poslušanja osnova za branje in pisanje, hkrati tudi menijo, da je poslušanje zahtevna 

miselna dejavnost; da je učence potrebno ozaveščati o pomenu in vlogi poslušanja v 

vsakodnevnem ţivljenju; da je tudi učenje pravil govorno-poslušalske komunikacije 

del razvoja zmoţnosti poslušanja ter da mora učitelj predstavljati učencem model 

ţelenega poslušalskega obnašanja. 

 Anketirani učitelji, ki menijo, da je poslušanje zahtevna miselna dejavnost, hkrati tudi 

menijo, da je učence potrebno ozaveščati o pomenu in vlogi poslušanja v vsakdanjem 

ţivljenju, da naša stališča in predsodki lahko bistveno vplivajo na izbiranje slišanih 

informacij in njihov pomen, da je tudi učenje pravil govorno-poslušalske 

komunikacije del razvoja zmoţnosti poslušanja ter da bi se morali učitelji zavedati, 

kako in koliko govorijo med poukom ter kako in koliko poslušajo. 

 Anketirani učitelji, ki menijo, da učni načrt daje dovolj moţnosti za razvijanje 

poslušanja z razumevanjem, hkrati tudi menijo, da se razvijanju zmoţnosti poslušanja 

daje prevelik pomen ter da učenci v šoli večino časa poslušajo. 

 Anketirani učitelji, ki menijo, da učenci v šoli večino časa poslušajo, hkrati tudi 

menijo, da je potrebno učence ozaveščati o pomenu in vlogi poslušanja v vsakdanjem 
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ţivljenju ter da mora učitelj predstavljati učencem model ţelenega poslušalskega 

obnašanja. 

 Anketirani učitelji, ki menijo, da je učence potrebno ozaveščati o pomenu in vlogi 

poslušanja v vsakdanjem ţivljenju, hkrati tudi menijo, da naša stališča, čustva in 

predsodki lahko bistveno vplivajo na izbiranje slišanih informacij in njihov pomen; da 

je učenje govorno-poslušalske komunikacije del razvoja zmoţnosti poslušanja; da 

mora učitelj predstavljati učencem model ţelenega poslušalskega obnašanja in da bi se 

učitelj moral zavedati, kako in koliko govori med poukom ter koliko in kako posluša. 

 Anketirani učitelji, ki menijo, da lahko naša stališča, predsodki in čustva bistveno 

vplivajo na izbiranje slišanih informacij in na njihov pomen, hkrati tudi menijo, da je 

tudi učenje govorno-poslušalske komunikacije del učenja poslušanja ter da mora 

učitelj predstavljati učencem model ţelenega poslušalskega obnašanja ter se zavedati, 

kako in koliko govori med poukom ter kako in koliko posluša. 

 Anketirani učitelji, ki menijo, da je tudi učenje pravil govorno-poslušalske 

komunikacije del razvoja zmoţnosti poslušanja, hkrati tudi menijo, da mora učitelj 

učencem predstavljati model ţelenega poslušalskega obnašanja ter se zavedati, kako in 

koliko govori med poukom ter kako in koliko posluša.  

 Anketirani učitelji, ki menijo, da mora učitelj učencem predstavljati model ţelenega 

poslušalskega obnašanja, hkrati tudi menijo, da naj bi se učitelj zavedal, koliko in 

kako govori med poukom ter koliko in kako posluša.  

 

Naslednje povezave pa so statistično značilne s stopnjo tveganja, niţjo od 5 %: 

 Anketirani učitelji, ki menijo, da je poslušanje bistvena sporazumevalna dejavnosti v 

1. razredu pri pouku slovenskega jezika, hkrati tudi menijo, da bi se učitelji morali 

zavedati, koliko in kako govorimo med poukom ter koliko in kako poslušamo. 

 Anketirani učitelji, ki menijo, da je zmoţnost razčlenjujočega in razločujočega 

poslušanja osnova za začetek branja in pisanja, prav tako hkrati menijo, da bi se 

učitelji morali zavedati, koliko in kako govorimo med poukom ter koliko in kako 

poslušamo. 

 Anketirani učitelji, ki menijo, da učni načrt daje dovolj moţnosti za razvijanje 

poslušanja z razumevanjem pri učencih, hkrati tudi menijo, da je učence potrebno 

ozaveščati o pomenu in vlogi poslušanja v vsakdanjem ţivljenju ter da naša stališča, 
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čustva, predsodki lahko bistveno vplivajo na izbiro slišanih informacij in njihov 

pomen. 

 Anketirani učitelji, ki menijo, da se razvijanju poslušanja daje prevelik pomen, hkrati 

tudi menijo, da je učence potrebno ozaveščati o pomenu in vlogi poslušanja v 

vsakdanjem ţivljenju ter da je tudi učenje govorno-poslušalske komunikacije del 

razvoja zmoţnosti poslušanja. 

 Anketirani učitelji, ki menijo, da učenci v šoli večino časa poslušajo, hkrati tudi 

menijo, da naša stališča, čustva, predsodki lahko bistveno vplivajo na izbiranje 

slišanih informacij ter njihov pomen in da je tudi učenje govorno-poslušalske 

komunikacije del razvoja zmoţnosti poslušanja. 

 

Ostali Pearsonovi korelacijski koeficienti med pari kazalnikov stališč učiteljev o zmoţnosti 

poslušanja niso statistično značilni s stopnjo tveganja, niţjo od 5 %. 

 

Zanimalo nas je tudi, koliko časa bi učitelji namenili razvoju zmoţnosti poslušanja v 

primerjavi s časom, ki ga porabijo danes. Učiteljem smo zastavili sledeče vprašanje: »Kaj 

menite, ali bi morali v šoli oz. v razredu, ki ga poučujete, nameniti več/manj/enako časa 

razvijanju zmoţnosti poslušanja z razumevanjem kot doslej?« Odgovore predstavlja Tabela 

57. 

 

 Število Odstotek 

Več časa kot doslej 79 37,6 

Enako časa kot doslej 128 61,0 

Manj časa kot doslej 3 1,4 

Skupaj 210 100,0 

TABELA 57: Čas, ki bi ga morali pri pouku nameniti razvijanju poslušanja 

 

Večina anketiranih učiteljev (60,7 %) meni, da bi porabili enako časa kot doslej; 37,4 % bi 

porabilo več časa kot doslej, 1,4 % pa manj časa.  
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4.7 PREVERJANJE HIPOTEZ 

V tem poglavju bomo preverjali naše raziskovalne hipoteze. Najprej bomo preverili hipotezo 4, ki se 

glasi: 

»H 4: Dejavniki, ki so povezani s poslušanjem z razumevanjem,  nimajo pomembnega  

vpliva na izbor učnega  kompleta za uporabo pri pouku slovenščine. 

H 4a:  Dejavniki, ki so povezani s poslušanjem, nimajo pomembnega vpliva na izbor učnega 

kompleta za uporabo pri pouku slovenščine pri učiteljih, ki v tekočem šolskem letu 

poučujejo v 3. razredu.« 

 

Izbor učnega kompleta nam predstavlja učni komplet Izolit v primerjavi z ostalimi učnimi kompleti in 

učni komplet Izolit v primerjavi z učnim kompletom Rokus Klett. Dejavniki, ki vplivajo na izbor 

učnega kompleta, so sledeči in niso vsi povezani z razvojem poslušanja: 

 Ta učbeniški komplet smo imeli na razpolago ţe iz prejšnjih let, nanj smo navajeni. 

 Zaradi vabljivega likovnega izgleda delovnih zvezkov oz. učbenikov za otroke (ilustracije, 

tisk). 

 Zaradi kvalitetno napisanega priročnika za učitelje. 

 Zaradi priloţenega zvočnega posnetka za razvijanje zmoţnosti poslušanja. 

 Zaradi priloţenih izdelanih delovnih listov za delo z učenci. 

 Zaradi ugodne cene. 

 Zaradi zanimivih, aktualnih vsebin (besedil), ki so blizu otrokom. 

 Ker je razvoj zmoţnosti poslušanja sistematično vpeljan v posamezne učne enote. 

 Ker učbeniški komplet vsebuje mnogo moţnosti za različne dejavnosti, ki spodbujajo 

aktivnost učenca. 

 Ker je razvoj vseh štirih sporazumevalnih zmoţnosti sistematično vsebovan v vseh 

učnih enotah. 

 Zaradi priloţenih ţe izdelanih učnih priprav.  

Odebeljeno zapisani dejavniki so neposredno povezani tudi z razvojem poslušanja, zato nas bodo v 

nadaljevanju zanimali le ti.  
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Dejavniki Učni komplet v 

tekočem letu Število 

Artimetična 

sredina Standardni odklon 

Učb. komplet uporabljamo ţe 

nekaj let 

Zaloţba Izolit 112 3,5536 1,16896 

Druge zaloţbe 91 3,0879 1,39561 

Vabljiv likovni izgled did. 

kompleta 

Zaloţba Izolit 107 3,2804 1,00747 

Druge zaloţbe 92 3,1630 ,86795 

Kvalitetno napisan priročnik za 

učitelje 

Zaloţba Izolit 112 3,9286 ,91744 

Druge zaloţbe 92 3,5435 1,07328 

Priloţen zvočni posnetek za 

razvijanje zmoţnosti 

poslušanja 

Zaloţba Izolit 107 3,7477 1,04695 

Druge zaloţbe 91 3,8462 1,11478 

Priloţeni delovni listi za delo z 

učenci 

Zaloţba Izolit 111 3,5135 1,10260 

Druge zaloţbe 90 2,9889 1,20387 

Ugodna cena Zaloţba Izolit 111 2,6036 1,11420 

Druge zaloţbe 89 2,0562 ,84423 

Otrokom zanimive vsebine in 

besedila 

Zaloţba Izolit 112 3,8125 ,83322 

Druge zaloţbe 91 3,8462 ,78773 

Sistematičnost vpeljave 

razvoja zmoţnosti poslušanja 

Zaloţba Izolit 113 3,9558 ,81711 

Druge zaloţbe 92 3,8370 ,88052 

Vsebnost mnogih dejavnosti, ki 

spodbujajo aktivnost učenca 

Zaloţba Izolit 113 4,1239 ,85704 

Druge zaloţbe 92 4,1630 ,75995 

Sistematičnost vpeljave vseh 

štirih sporazumevalnih 

zmoţnosti 

Zaloţba Izolit 113 4,0265 ,81788 

Druge zaloţbe 92 3,9130 ,84713 

Priloţene ţe izdelane učne 

priprave 

Zaloţba Izolit 113 3,3186 1,14381 

Druge zaloţbe 92 2,6413 1,27168 

TABELA 58: Število učnih kompletov zaloţbe Izolit ter drugih zaloţb, aritmetične sredine ter 

standardni odkloni  odgovorov anketiranih učiteljev, ki poučujejo na razredni stopnji 
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Levenov test 

enakosti varianc t-test  

F 

Stopnja 

značilnosti t 

Prostostne 

stopinje  

Stopnja 

značilnosti 
(dvostranski 

test) 

Razlika 
aritmetičnih 

sredin 

Standardna 
napaka za 

razliko 

95% interval 
zaupanja za 

aritmetično sredino 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Učb. komplet uporabljamo ţe nekaj 

let 

2,737 ,100 2,587 201 ,010 ,46566 ,18000 ,11072 ,82059 

  2,540 175,588 ,012 ,46566 ,18332 ,10387 ,82744 

Vabljiv likovni izgled did. kompleta 4,056 ,045 ,873 197 ,384 ,11733 ,13444 -,14780 ,38246 

  ,883 196,999 ,379 ,11733 ,13295 -,14485 ,37951 

Kvalitetno napisan priročnik za 

učitelje 

7,907 ,005 2,763 202 ,006 ,38509 ,13940 ,11024 ,65995 

  2,721 179,891 ,007 ,38509 ,14155 ,10578 ,66440 

Priloţen zvočni posnetek za 

razvijanje zmoţnosti poslušanja 

,183 ,669 -,640 196 ,523 -,09849 ,15381 -,40183 ,20485 

  -,637 186,543 ,525 -,09849 ,15460 -,40347 ,20649 

Priloţeni delovni listi za delo z 

učenci 

,033 ,855 3,219 199 ,002 ,52462 ,16298 ,20324 ,84601 

  3,189 182,812 ,002 ,52462 ,16449 ,20009 ,84916 

Ugodna cena 9,726 ,002 3,835 198 ,000 ,54742 ,14274 ,26593 ,82892 

  3,951 197,409 ,000 ,54742 ,13854 ,27422 ,82062 

Otrokom zanimive vsebine in 

besedila 

1,231 ,269 -,293 201 ,770 -,03365 ,11476 -,25995 ,19264 

  -,295 196,405 ,768 -,03365 ,11409 -,25866 ,19135 

Sistematičnost vpeljave razvoja 

zmoţnosti poslušanja 

3,027 ,083 1,000 203 ,319 ,11880 ,11882 -,11548 ,35307 

  ,992 188,178 ,322 ,11880 ,11973 -,11740 ,35499 

Vsebnost mnogih dejavnosti, ki 

spodbujajo aktivnost učenca 

,887 ,347 -,342 203 ,733 -,03915 ,11444 -,26479 ,18649 

  -,346 201,493 ,729 -,03915 ,11304 -,26204 ,18374 

Sistematičnost vpeljave vseh štirih 

sporazumevalnih zmoţnosti 

,514 ,474 ,973 203 ,332 ,11351 ,11671 -,11661 ,34362 

  ,969 191,786 ,334 ,11351 ,11713 -,11753 ,34454 

Priloţene ţe izdelane učne priprave 2,761 ,098 4,010 203 ,000 ,67728 ,16891 ,34425 1,01031 

  3,966 185,107 ,000 ,67728 ,17075 ,34041 1,01415 

TABELA 59: Levenov test enakosti varianc in t-test za dejavnike, ki vplivajo na izbor učnega 

kompleta pri vseh anketiranih učiteljih, ki pri pouku uporabljajo učni komplet zaloţba Izolit in pri 

tistih, ki uporabljajo učne komplete ostalih zaloţb 

 

Aritmetične sredine so si pri postavkah, ki so povezane z razvojem poslušanja, podobne pri 

zaloţbi Izolit v primerjavi z ostalimi tremi zaloţbami in so v obsegu med 3,7 in 4,0. 

Sklepamo lahko, da se razlogi za odločitev za učni komplet med učitelji, ki so izbrali 

zaloţbo Izolit, in med ostalimi učitelji ne razlikujejo bistveno. Trditev smo preverili še s t-

testom. V primeru ″Priloţen zvočni posnetek za razvijanje zmoţnosti poslušanja″  znaša t-

vrednost -0,640 in ni statistično značilna  s stopnjo niţjo kot 5 % (p = 0,523). Tako ne 

moremo trditi, da obstajajo statistično značilne razlike pri izboru učbenikov zaloţbe Izolit 

oz. drugih zaloţb  glede na priloţen zvočni posnetek za razvijanje poslušanja. Podobno 

lahko trdimo za druga dva dejavnika izbora učnih kompletov (sistematičnost vpeljave 

razvoja zmoţnosti poslušanja in sistematičnost vpeljave vseh štirih vrst sporazumevalnih 

zmoţnosti). Za naštete tri dejavnike izbora učnih kompletov torej ne moremo trditi, da 

obstajajo statistično značilne razlike med učitelji, ki so izbrali učni komplet zaloţbe Izolit, 

in med učitelji, ki so izbrali druge učne komplete. 
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 Učni komplet v 

tekočem letu Število 

Aritmetična 

sredina Standardni odklon 

Učb. komplet uporabljamo ţe 

nekaj let 

Zaloţba Izolit 112 3,5536 1,16896 

Rokus Klett 58 2,9483 1,44395 

Vabljiv likovni izgled did. 

kompleta 

Zaloţba Izolit 107 3,2804 1,00747 

Rokus Klett 58 3,1552 ,83355 

Kvalitetno napisan priročnik za 

učitelje 

Zaloţba Izolit 112 3,9286 ,91744 

Rokus Klett 58 3,5345 1,09569 

Priloţen zvočni posnetek za 

razvijanje zmoţnosti 

poslušanja 

Zaloţba Izolit 107 3,7477 1,04695 

Rokus Klett 57 4,0351 1,03449 

Priloţeni delovni listi za delo z 

učenci 

Zaloţba Izolit 111 3,5135 1,10260 

Rokus Klett 57 3,2807 1,23570 

Ugodna cena Zaloţba Izolit 111 2,6036 1,11420 

Rokus Klett 55 2,0545 ,84805 

Otrokom zanimive vsebine in 

besedila 

Zaloţba Izolit 112 3,8125 ,83322 

Rokus Klett 58 3,9138 ,70796 

Sistematičnost vpeljave 

razvoja zmoţnosti poslušanja 

Zaloţba Izolit 113 3,9558 ,81711 

Rokus Klett 58 3,8793 ,85998 

Vsebnost mnogih dejavnosti, ki 

spodbujajo aktivnost učenca 

Zaloţba Izolit 113 4,1239 ,85704 

Rokus Klett 58 4,2759 ,69568 

Sistematičnost vpeljave vseh 

štirih sporazumevalnih 

zmoţnosti 

Zaloţba Izolit 113 4,0265 ,81788 

Rokus Klett 58 3,9310 ,81353 

Priloţene ţe izdelane učne 

priprave 

Zaloţba Izolit 113 3,3186 1,14381 

Rokus Klett 58 2,9310 1,19740 

TABELA 60: Število učnih kompletov zaloţbe Izolit ter Rokus Klett, aritmetične sredine ter 

standardni odkloni  odgovorov vseh anketiranih učiteljev 
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Levenov test 

enakosti varianc t-test  

F 
Stopnja 

značilnosti t 

Prostostne 

stopinje 

Stopnja 

značilnosti 

(dvostranski 

test) 

Razlika 

aritmetičnih 

sredin 

Standardna 

napaka za 

razliko 

95% interval 

zaupanja za 

aritmetično 

sredino 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Učb. komplet uporabljamo 

ţe nekaj let 

3,558 ,061 2,949 168 ,004 ,60530 ,20528 ,20003 1,01056 

  2,759 96,546 ,007 ,60530 ,21943 ,16976 1,04083 

Vabljiv likovni izgled did. 

kompleta 

4,951 ,027 ,808 163 ,420 ,12520 ,15495 -,18076 ,43116 

  ,855 136,865 ,394 ,12520 ,14651 -,16451 ,41492 

Kvalitetno napisan priročnik 

za učitelje 

7,201 ,008 2,482 168 ,014 ,39409 ,15879 ,08061 ,70756 

  2,346 99,189 ,021 ,39409 ,16797 ,06081 ,72737 

Priloţen zvočni posnetek 

za razvijanje zmoţnosti 

poslušanja 

,129 ,720 -

1,681 

162 ,095 -,28742 ,17098 -,62505 ,05021 

  
-

1,687 

115,599 ,094 -,28742 ,17035 -,62484 ,04999 

Priloţeni delovni listi za 

delo z učenci 

,951 ,331 1,243 166 ,216 ,23281 ,18727 -,13692 ,60254 

  1,198 102,435 ,234 ,23281 ,19427 -,15250 ,61813 

Ugodna cena  6,519 ,012 3,220 164 ,002 ,54906 ,17053 ,21234 ,88577 

   3,525 136,762 ,001 ,54906 ,15576 ,24105 ,85706 

Otrokom zanimive vsebine 

in besedila 

5,253 ,023 -,790 168 ,431 -,10129 ,12828 -,35453 ,15195 

  -,831 132,969 ,407 -,10129 ,12182 -,34225 ,13966 

Sistematičnost vpeljave 

razvoja zmoţnosti 

poslušanja 

1,252 ,265 ,569 169 ,570 ,07644 ,13436 -,18880 ,34168 

  ,560 110,039 ,577 ,07644 ,13660 -,19427 ,34715 

Vsebnost mnogih 

dejavnosti, ki spodbujajo 

aktivnost učenca 

1,225 ,270 -

1,167 

169 ,245 -,15197 ,13023 -,40905 ,10512 

  
-

1,247 

137,828 ,214 -,15197 ,12184 -,39288 ,08894 

Sistematičnost vpeljave 

vseh štirih 

sporazumevalnih 

zmoţnosti 

,031 ,860 ,724 169 ,470 ,09551 ,13187 -,16482 ,35585 

  
,726 115,642 ,470 ,09551 ,13165 -,16523 ,35626 

Priloţene ţe izdelane učne 

priprave 

,038 ,845 2,065 169 ,040 ,38755 ,18772 ,01697 ,75813 

  2,034 110,555 ,044 ,38755 ,19052 ,01000 ,76509 

TABELA 61: Levenov test enakosti varianc in t-test za dejavnike, ki vplivajo na izbor učnega 

kompleta pri vseh anketiranih učiteljih, ki pri pouku uporabljajo učni komplet zaloţbe Izolit in pri 

tistih, ki uporabljajo učni komplet zaloţbe Rokus Klett. 

 

Zanimala nas je še primerjava med učitelji, ki so izbrali učne komplete zaloţbe Izolit, in 

med tistimi, ki so izbrali učne komplete zaloţbe Rokus Klett. Iz Tabel 60 in 61 lahko 

razberemo, da razlike niso statistično pomembne, hkrati pa tako učitelji, ki so izbrali 

Izolitov učni komplet kot tudi učitelji, ki so izbrali Rokus Klettov učni komplet izraţajo 

visoko stopnjo strinjanja s trditvami, ki so povezane z razvojem poslušanja. Hipotezo 4 

lahko torej zavrnemo in rečemo, da dejavniki poslušanja vplivajo na izbor učnega 

kompleta, vendar statistično pomembne razlike med izborom posameznih učnih kompletov 

ne obstajajo. 
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Izolit_drugi Število 

Aritmetična 

sredina Standardni odklon 

Učb. komplet uporabljamo ţe 

nekaj let 

Izolit 30 3,4000 1,16264 

Druge zaloţbe 18 3,2222 1,30859 

Vabljiv likovni izgled did. 

kompleta 

Izolit 29 3,0690 ,99753 

Druge zaloţbe 18 2,8889 ,58298 

Kvalitetno napisan priročnik za 

učitelje 

Izolit 30 4,0333 ,85029 

Druge zaloţbe 18 3,3889 1,14475 

Priloţen zvočni posnetek za 

razvijanje zmoţnosti 

poslušanja 

Izolit 30 3,8667 ,86037 

Druge zaloţbe 18 3,1667 1,20049 

Priloţeni delovni listi za delo z 

učenci 

Izolit 30 3,6000 ,96847 

Druge zaloţbe 18 2,6111 1,14475 

Ugodna cena Izolit 31 2,6452 1,19857 

Druge zaloţbe 18 1,7778 1,00326 

Otrokom zanimive vsebine in 

besedila 

Izolit 31 4,0323 ,65746 

Druge zaloţbe 18 3,5556 ,92178 

Sistematičnost vpeljave 

razvoja zmoţnosti poslušanja 

Izolit 31 4,0000 ,77460 

Druge zaloţbe 18 3,7778 ,80845 

Vsebnost mnogih dejavnosti, ki 

spodbujajo aktivnost učenca 

Izolit 31 4,2258 ,76200 

Druge zaloţbe 18 3,8333 ,61835 

Sistematičnost vpeljave vseh 

štirih sporazumevalnih 

zmoţnosti 

Izolit 31 4,1935 ,70329 

Druge zaloţbe 18 3,7222 ,89479 

Priloţene ţe izdelane učne 

priprave 

Izolit 31 3,3548 1,17042 

Druge zaloţbe 18 2,0556 1,21133 

TABELA 61:  Število učnih kompletov zaloţbe Izolit ter drugih zaloţb, aritmetične sredine ter 

standardni odkloni  odgovorov anketiranih učiteljev, ki poučujejo v 3. razredu. 
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Levenov test 

enakosti varianc t-test  

F 

Stopnja 

značilnosti t 

Prostostne 

stopinje 

Stopnja 

značilnosti 

(dvostranski 

test) 

Razlika 

aritmetičnih 

sredin 

Standardna 

napaka za 

razliko 

95% interval 

zaupanja za 

aritmetično 

sredino 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Učb. komplet uporabljamo ţe 

nekaj let 

,037 ,848 ,489 46 ,627 ,17778 ,36332 -,55355 ,90911 

  ,475 32,626 ,638 ,17778 ,37442 -,58432 ,93988 

Vabljiv likovni izgled did. 

kompleta 

3,357 ,074 ,694 45 ,491 ,18008 ,25944 -,34246 ,70261 

  ,781 44,900 ,439 ,18008 ,23064 -,28448 ,64464 

Kvalitetno napisan priročnik 

za učitelje 

3,162 ,082 2,229 46 ,031 ,64444 ,28907 ,06257 1,22632 

  2,070 28,300 ,048 ,64444 ,31129 ,00710 1,28179 

Priloţen zvočni posnetek za 

razvijanje zmoţnosti 

poslušanja 

3,012 ,089 2,349 46 ,023 ,70000 ,29803 ,10009 1,29991 

  2,163 27,558 ,039 ,70000 ,32364 ,03658 1,36342 

Priloţeni delovni listi za delo z 

učenci 

,407 ,527 3,198 46 ,003 ,98889 ,30921 ,36649 1,61129 

  3,065 31,347 ,004 ,98889 ,32260 ,33125 1,64653 

Ugodna cena  ,771 ,384 2,586 47 ,013 ,86738 ,33540 ,19265 1,54211 

   2,712 40,925 ,010 ,86738 ,31978 ,22154 1,51323 

Otrokom zanimive vsebine in 

besedila 

5,861 ,019 2,106 47 ,041 ,47670 ,22631 ,02143 ,93198 

  1,928 27,183 ,064 ,47670 ,24728 -,03052 ,98392 

Sistematičnost vpeljave 

razvoja zmoţnosti poslušanja 

,503 ,482 ,953 47 ,346 ,22222 ,23322 -,24695 ,69140 

  ,942 34,413 ,353 ,22222 ,23594 -,25705 ,70149 

Vsebnost mnogih dejavnosti, 

ki spodbujajo aktivnost učenca 

1,116 ,296 1,857 47 ,070 ,39247 ,21140 -,03281 ,81776 

  1,963 41,787 ,056 ,39247 ,19993 -,01106 ,79601 

Sistematičnost vpeljave vseh 

štirih sporazumevalnih 

zmoţnosti 

,985 ,326 2,044 47 ,047 ,47133 ,23055 ,00751 ,93514 

  1,917 29,251 ,065 ,47133 ,24584 -,03128 ,97393 

Priloţene ţe izdelane učne 

priprave 

,001 ,972 3,699 47 ,001 1,29928 ,35127 ,59262 2,00594 

  3,665 34,656 ,001 1,29928 ,35455 ,57925 2,01932 

TABELA 62: Levenov test enakosti varianc in t-test za dejavnike, ki vplivajo na izbor učnega 

kompleta pri anketiranih učiteljih v 3. razredu, ki pri pouku uporabljajo učni komplet zaloţbe Izolit in 

pri tistih, ki uporabljajo učne komplete drugih zaloţb 

 

Primerjava med učitelji, ki poučujejo v 3. razredu in so izbrali učni komplet zaloţbe Izolit, ter 

med učitelji v 3. razredu, ki so izbrali učne komplete drugih zaloţb, kaţe, da obstajajo 

statistično pomembne razlike pri trditvi, da je bil učni komplet izbran zaradi priloţenih 

zvočnih posnetkov za razvijanje poslušanja. Višja aritmetična sredina je pri učiteljih, ki so 

izbrali zaloţbo Izolit (M = 3,87), v primerjavi z učitelji, ki so izbrali učne komplete drugih 

zaloţb (M = 3,17). Učitelji 3. razreda se tudi na podlagi zvočnega posnetka v večji meri 

odločajo za učni komplet zaloţbe Izolit kot učitelji, ki se odločajo za učne komplete drugih 

zaloţb. T-test je pokazal tudi statistično pomembno razliko pri trditvi, da se za dani učni 

komplet učitelji 3. razreda odločajo na podlagi sistematične vpeljave vseh vrst 

sporazumevalne zmoţnosti. Učiteljem, ki se odločajo za učni komplet zaloţbe Izolit (M = 
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4,19), se s to trditvijo strinjajo v večji meri kot učitelji 3. razreda, ki izbirajo učne komplete 

drugih zaloţb (M = 3,72).  

 

 

 Izolit_Rokus 

Klett Število 

Aritmetična 

sredina Standardni odklon 

Učb. komplet uporabljamo ţe 

nekaj let 

Izolit 30 3,4000 1,16264 

Rokus Klett 7 2,5714 1,39728 

Vabljiv likovni izgled did. 

kompleta 

Izolit 29 3,0690 ,99753 

Rokus Klett 7 3,1429 ,37796 

Kvalitetno napisan priročnik za 

učitelje 

Izolit 30 4,0333 ,85029 

Rokus Klett 7 3,5714 ,97590 

Priloţen zvočni posnetek za 

razvijanje zmoţnosti 

poslušanja 

Izolit 30 3,8667 ,86037 

Rokus Klett 7 3,7143 1,11270 

Priloţeni delovni listi za delo z 

učenci 

Izolit 30 3,6000 ,96847 

Rokus Klett 7 3,0000 1,29099 

Ugodna cena Izolit 31 2,6452 1,19857 

Rokus Klett 7 1,5714 ,78680 

Otrokom zanimive vsebine in 

besedila 

Izolit 31 4,0323 ,65746 

Rokus Klett 7 3,7143 ,75593 

Sistematičnost vpeljave 

razvoja zmoţnosti poslušanja 

Izolit 31 4,0000 ,77460 

Rokus Klett 7 3,7143 ,48795 

Vsebnost mnogih dejavnosti, ki 

spodbujajo aktivnost učenca 

Izolit 31 4,2258 ,76200 

Rokus Klett 7 3,8571 ,69007 

Sistematičnost vpeljave vseh 

štirih sporazumevalnih 

zmoţnosti 

Izolit 31 4,1935 ,70329 

Rokus Klett 7 3,4286 ,78680 

Priloţene ţe izdelane učne 

priprave 

Izolit 31 3,3548 1,17042 

Rokus Klett 7 2,5714 1,39728 

TABELA 63: Število učnih kompletov zaloţb Izolit in Rokus Klett , aritmetične sredine ter standardni 

odkloni  odgovorov anketiranih učiteljev, ki poučujejo v 3. razredu  
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Levenov test 

enakosti varianc t-test  

F 

Stopnja 

značilnosti t 

Prostostne 

stopinje 

Stopnja 

značilnosti 

(dvostranski 

test) 

Razlika 

aritmetičnih 

sredin 

Standardna 

napaka za 

razliko 

95% interval 

zaupanja za 

aritmetično 

sredino 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Učb. komplet uporabljamo ţe 

nekaj let 

,080 ,779 1,637 35 ,111 ,82857 ,50626 -,19920 1,85634 

  1,456 8,052 ,183 ,82857 ,56918 -,48250 2,13964 

Vabljiv likovni izgled did. 

kompleta 

3,276 ,079 -,191 34 ,850 -,07389 ,38703 -,86044 ,71266 

  -,316 26,864 ,755 -,07389 ,23393 -,55398 ,40620 

Kvalitetno napisan priročnik za 

učitelje 

,341 ,563 1,260 35 ,216 ,46190 ,36649 -,28210 1,20591 

  1,154 8,260 ,281 ,46190 ,40019 -,45590 1,37971 

Priloţen zvočni posnetek za 

razvijanje zmoţnosti 

poslušanja 

1,138 ,293 ,400 35 ,692 ,15238 ,38139 -,62188 ,92665 

  ,339 7,760 ,743 ,15238 ,44894 -,88848 1,19324 

Priloţeni delovni listi za delo z 

učenci 

,031 ,861 1,387 35 ,174 ,60000 ,43274 -,27851 1,47851 

  1,156 7,652 ,282 ,60000 ,51900 -,60636 1,80636 

Ugodna cena 2,180 ,149 2,250 36 ,031 1,07373 ,47718 ,10596 2,04150 

  2,925 13,210 ,012 1,07373 ,36712 ,28190 1,86556 

Otrokom zanimive vsebine in 

besedila 

,804 ,376 1,126 36 ,268 ,31797 ,28241 -,25479 ,89073 

  1,029 8,177 ,333 ,31797 ,30915 -,39226 1,02821 

Sistematičnost vpeljave 

razvoja zmoţnosti poslušanja 

,240 ,628 ,929 36 ,359 ,28571 ,30742 -,33776 ,90919 

  1,237 13,873 ,237 ,28571 ,23102 -,21019 ,78162 

Vsebnost mnogih dejavnosti, ki 

spodbujajo aktivnost učenca 

,331 ,569 1,174 36 ,248 ,36866 ,31406 -,26827 1,00560 

  1,252 9,613 ,240 ,36866 ,29455 -,29122 1,02855 

Sistematičnost vpeljave vseh 

štirih sporazumevalnih 

zmoţnosti 

,248 ,622 2,546 36 ,015 ,76498 ,30041 ,15571 1,37424 

  2,368 8,306 ,044 ,76498 ,32310 ,02467 1,50528 

Priloţene ţe izdelane učne 

priprave 

,109 ,743 1,546 36 ,131 ,78341 ,50684 -,24451 1,81133 

  1,378 8,012 ,205 ,78341 ,56842 -,52704 2,09386 

TABELA 64: Levenov test enakosti varianc in t-test za dejavnike, ki vplivajo na izbor učnega 

kompleta pri anketiranih učiteljih v 3. razredu, ki pri pouku uporabljajo učni komplet zaloţbe Izolit in 

pri tistih, ki uporabljajo učni komplete zaloţbe Rokus Klett 

 

T-test kaţe statistično pomembno razliko med obema skupinama učiteljev pri trditvi ″Ker je 

razvoj vseh štirih sporazumevalnih zmoţnosti sistematično vsebovan v vseh učnih enotah″. V 

povprečju se učitelji 3. razreda, ki so izbrali učni komplet zaloţbe Izolit, bolj strinjajo s to 

trditvijo (M = 4,19) kot učitelji, ki so izbrali učni komplet zaloţbe Rokus Klett (M = 3,43). Pri 

ostalih postavkah, ki so povezane z razvijanjem poslušanja, ni statistično pomembnih razlik 

med skupinama. Aritmetične sredine so med 3,43 in 4,19; torej se s trditvami večina 

anketiranih učiteljev strinja, večinoma strinja in popolnoma strinja. Zavrnemo hipotezo 4a, saj 

je analiza pokazala, da so dejavniki, ki vplivajo na poslušanje, pomembni pri izbiri učnih 

kompletov za učitelje, ki poučujejo v 3. razredu; med posameznimi skupinami oz. izbranimi 

učnimi kompleti pa obstajajo tudi statistično pomembne razlike. 



 

144 

 

 

V nadaljevanju bomo preverili 5. hipotezo: 

H 5: Med učitelji, ki uporabljajo določeni učni komplet pri pouku slovenščine, obstajajo razlike 

v oceni zastopanosti naštetih dejavnikov poslušanja z razumevanjem.  

H 5a: Med učitelji, ki v tekočem šolskem letu poučujejo v 3. razredu, obstajajo razlike v 

oceni zastopanosti naštetih dejavnikov poslušanja z razumevanjem v učnih kompletih za 

slovenščino v 3. razredu. 

 

Pregledali smo korelacije (povezave) med posameznimi dejavniki poslušanja ter uporabljenim učnim 

kompletom. 

 

 
Poslušanje 

glasov iz 
okolja, 

šumov,... 

Poslušanje 

prosto 

govorjenih 
oz. branih 

besedil 

Poslušanje 

posnetih 
(avdio) 

besedil. 

Pogovor po 
poslušanju 

besedila. 

Različne 

dejavnosti 

učencev po 
poslušanju 

besedila s 

ciljem 
preverjanja 

razumevanja. 

Predpriprava 

učencev na 

poslušanje 
neumetnostnih 

besedil. 

Učenje oz. 

urjenje pravil 

govorno-
poslušalske 

komunikacije. 

Vrednotenje 
poslušanih 

besedil. 

Z
al

o
ţb

a 

Iz
o

li
t_

d
ru

g
e 

za
lo

ţb
e 

Pearsonov 

korelacijski 
koeficient 

,005 -,200** ,010 -,006 -,036 -,145* -,093 -,132 

Stopnja 

značilnosti 

(dvostranski test) 

,940 ,004 ,887 ,928 ,606 ,036 ,182 ,058 

Število 208 208 204 206 206 208 208 207 

Z
al

o
ţb

a 

Iz
o

li
t_

Z
al

o
ţb

a 

R
o
k
u

s 
K

le
tt

 

Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

,031 -,249** ,034 -,026 ,015 -,147 -,026 -,095 

Stopnja 

značilnosti 
(dvostranski test) 

,692 ,001 ,662 ,739 ,848 ,055 ,730 ,218 

Število 171 172 169 171 170 172 172 171 

TABELA 65: Pearsonov korelacijski koeficient med dejavniki poslušanja in uporabljenim učnim 

kompletov za vse anketirane učitelje 

 

Korelacije med zastopanostjo posameznih dejavnikov poslušanja in uporabljenim učbenikom 

so nizke. Relativno najvišji Pearsonov korelacijski koeficient znaša -0,249 in je statistično 

značilen pri stopnji niţji, od 1 %, in sicer med poslušanjem prosto govorjenih besedil oz. 

branih besedil ter med učnimi kompleti zaloţb Izolit in Rokus Klett. Povezava je negativna. 

Prav tako je nizka in negativna povezava med istim dejavnikom poslušanja ter zaloţb Izolit in 

ostalimi zaloţbami (r = -0,200).  
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 Učni komplet v 

tekočem letu Število 

Aritmetična 

sredina Standardni odklon 

Poslušanje glasov iz okolja, 
šumov,... 

Zaloţba Izolit 113 2,7168 ,86053 

Druge zaloţbe 95 2,7263 ,96141 

Poslušanje prosto govorjenih oz. 

branih besedil 

Zaloţba Izolit 114 3,9298 ,79511 

Druge zaloţbe 94 3,5957 ,84649 

Poslušanje posnetih (avdio) besedil. Zaloţba Izolit 112 3,2321 ,88003 

Druge zaloţbe 92 3,2500 ,90935 

Pogovor po poslušanju besedila. Zaloţba Izolit 114 4,4123 ,78494 

Druge zaloţbe 92 4,4022 ,81281 

Različne dejavnosti učencev po 

poslušanju besedila s ciljem 
preverjanja razumevanja. 

Zaloţba Izolit 113 4,2920 ,76394 

Druge zaloţbe 93 4,2366 ,77175 

Predpriprava učencev na poslušanje 

neumetnostnih besedil. 

Zaloţba Izolit 114 4,2544 ,80717 

Druge zaloţbe 94 3,9787 1,07742 

Učenje oz. urjenje pravil govorno-

poslušalske komunikacije. 

Zaloţba Izolit 114 3,9912 1,02617 

Druge zaloţbe 94 3,7872 1,17201 

Vrednotenje poslušanih besedil. Zaloţba Izolit 113 3,9381 ,95696 

Druge zaloţbe 94 3,6809 ,97510 

TABELA 66: Število učnih kompletov zaloţbe Izolit in drugih zaloţb, aritmetične sredine ter 

standardni odkloni odgovorov vseh anketiranih učiteljev glede zastopanosti dejavnikov poslušanja v 

uporabljenih učnih kompletih  

 

 

Levenov test 

enakosti varianc t-test  

F 

Stopnja 

značilnosti t 

Prostostne 

stopinje 

Stopnja 

značilnosti 

(dvostranski 

test) 

Razlika 

aritmetičnih 

sredin 

Standardna 

napaka za 

razliko 

95% interval 

zaupanja za 

aritmetično 

sredino 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Poslušanje glasov iz okolja, 

šumov ... 

,739 ,391 -,075 206 ,940 -,00950 ,12638 -,25867 ,23967 

  -,074 190,672 ,941 -,00950 ,12760 -,26120 ,24219 

Poslušanje prosto govorjenih 

oz. branih besedil 

2,884 ,091 2,929 206 ,004 ,33408 ,11406 ,10920 ,55896 

  2,911 193,327 ,004 ,33408 ,11475 ,10775 ,56041 

Poslušanje posnetih (avdio) 

besedil. 

,758 ,385 -,142 202 ,887 -,01786 ,12570 -,26571 ,23000 

  -,142 191,807 ,888 -,01786 ,12611 -,26659 ,23088 

Pogovor po poslušanju 

besedila. 

,007 ,935 ,090 204 ,928 ,01011 ,11177 -,21026 ,23047 

  ,090 191,960 ,928 ,01011 ,11219 -,21117 ,23138 

Različne dejavnosti učencev 

po poslušanju besedila s ciljem 

preverjanja razumevanja. 

,096 ,757 ,516 204 ,606 ,05548 ,10745 -,15638 ,26734 

  ,516 195,680 ,607 ,05548 ,10756 -,15665 ,26760 

Predpriprava učencev na 

poslušanje neumetnostnih 

besedil. 

3,034 ,083 2,107 206 ,036 ,27566 ,13080 ,01778 ,53355 

  2,051 169,177 ,042 ,27566 ,13440 ,01034 ,54099 

Učenje oz. urjenje pravil 

govorno-poslušalske 

komunikacije. 

3,370 ,068 1,338 206 ,182 ,20399 ,15247 -,09662 ,50461 

  1,321 186,427 ,188 ,20399 ,15443 -,10067 ,50866 

Vrednotenje poslušanih 

besedil. 

1,074 ,301 1,909 205 ,058 ,25720 ,13474 -,00846 ,52287 

  1,906 196,815 ,058 ,25720 ,13498 -,00899 ,52339 

TABELA 67: Levenov test in t-test glede zastopanosti dejavnikov poslušanja pri vseh anketiranih 

učiteljih, ki uporabljajo učni komplet zaloţbe Izolit in drugih zaloţb 
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Primerjava med učitelji, ki uporabljajo učni komplet zaloţbe Izolit, in  med učitelji, ki 

uporabljajo učne komplete ostalih treh zaloţb, obstaja statistično pomembna razlika pri 

zaznavanju zastopanosti poslušanja prosto govorjenih oz. branih besedil (F = 2,884; t = 2,929; 

 = 0,004). Učitelji, ki uporabljajo učne komplete zaloţbe Izolit v povprečju zaznavajo več 

(M = 3,93) poslušanja prosto govorjenih oz. branih besedil kot učitelji, ki uporabljajo učne 

komplete ostalih zaloţb (M = 3,60). Prav tako učitelji, ki uporabljajo učne komplete zaloţbe 

Izolit, v povprečju pogosteje v teh učnih kompletih zaznavajo predpripravo učencev na 

poslušanje neumetnostnih besedil (M = 4,25) kot ostali (M = 3,98). Razlika v aritmetičnih 

sredinah je statistično pomembna (t = 2,107; df = 206) pri stopnji tveganja  ≤ 0,05 ( = 

0,35).  

 

 Učni komplet v 

tekočem letu Število 

Aritmetična 

sredina Standardni odklon 

Poslušanje glasov iz okolja, 

šumov ... 

Zaloţba Izolit 113 2,7168 ,86053 

Rokus Klett 58 2,7759 1,02672 

Poslušanje prosto govorjenih oz. 

branih besedil 

Zaloţba Izolit 114 3,9298 ,79511 

Rokus Klett 58 3,4828 ,88340 

Poslušanje posnetih (avdio) 

besedil. 

Zaloţba Izolit 112 3,2321 ,88003 

Rokus Klett 57 3,2982 1,01708 

Pogovor po poslušanju besedila. Zaloţba Izolit 114 4,4123 ,78494 

Rokus Klett 57 4,3684 ,85840 

Različne dejavnosti učencev po 

poslušanju besedila s ciljem 

preverjanja razumevanja. 

Zaloţba Izolit 113 4,2920 ,76394 

Rokus Klett 57 4,3158 ,75965 

Predpriprava učencev na 

poslušanje neumetnostnih 

besedil. 

Zaloţba Izolit 114 4,2544 ,80717 

Rokus Klett 58 3,9655 1,12336 

Učenje oz. urjenje pravil 

govorno-poslušalske 

komunikacije. 

Zaloţba Izolit 114 3,9912 1,02617 

Rokus Klett 58 3,9310 1,18265 

Vrednotenje poslušanih besedil. Zaloţba Izolit 113 3,9381 ,95696 

Rokus Klett 58 3,7414 1,03552 

TABELA 68: Število učnih kompletov zaloţbe Izolit in zaloţbe Rokus Klett, aritmetične sredine ter 

standardni odkloni odgovorov vseh anketiranih učiteljev glede zastopanosti dejavnikov poslušanja v 

uporabljenih učnih kompletih  
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Levenov test 

enakosti varianc t-test 

F 

Stopnja 

značilnosti t 

Prostostne 

stopinje 

Stopnja 

značilnosti 

(dvostranski 

test) 

Razlika 

aritmetičnih 

sredin 

Standardna 

napaka za 

razliko 

95% interval 

zaupanja za 

aritmetično 

sredino 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Poslušanje glasov iz okolja, 

šumov,... 

1,710 ,193 -,397 169 ,692 -,05905 ,14860 -,35239 ,23429 

  -,375 98,967 ,708 -,05905 ,15725 -,37107 ,25298 

Poslušanje prosto govorjenih 

oz. branih besedil 

3,027 ,084 3,357 170 ,001 ,44707 ,13318 ,18416 ,70998 

  3,243 104,697 ,002 ,44707 ,13784 ,17374 ,72039 

Poslušanje posnetih (avdio) 

besedil. 

3,864 ,051 -,438 167 ,662 -,06610 ,15103 -,36427 ,23207 

  -,418 99,514 ,677 -,06610 ,15831 -,38021 ,24801 

Pogovor po poslušanju 

besedila. 

,179 ,673 ,334 169 ,739 ,04386 ,13140 -,21554 ,30326 

  ,324 103,637 ,747 ,04386 ,13539 -,22464 ,31236 

Različne dejavnosti učencev po 

poslušanju besedila s ciljem 

preverjanja razumevanja. 

,272 ,603 -,192 168 ,848 -,02375 ,12388 -,26831 ,22080 

  -,192 113,004 ,848 -,02375 ,12365 -,26872 ,22121 

Predpriprava učencev na 

poslušanje neumetnostnih 

besedil. 

2,002 ,159 1,936 170 ,055 ,28887 ,14924 -,00573 ,58347 

  1,743 87,821 ,085 ,28887 ,16575 -,04053 ,61827 

Učenje oz. urjenje pravil 

govorno-poslušalske 

komunikacije. 

1,386 ,241 ,345 170 ,730 ,06019 ,17438 -,28403 ,40442 

  ,330 101,516 ,742 ,06019 ,18263 -,30206 ,42245 

Vrednotenje poslušanih besedil. ,933 ,335 1,237 169 ,218 ,19667 ,15897 -,11714 ,51049 

  1,206 107,420 ,230 ,19667 ,16307 -,12658 ,51993 

TABELA 69: Levenov test in t-test glede zastopanosti dejavnikov poslušanja pri vseh anketiranih 

učiteljih, ki uporabljajo učni komplet zaloţbe Izolit in zaloţbe Rokus Klett 

 

Primerjava uporabnikov učnih kompletov zaloţb Izolit in Rokus Klett kaţe, da je statistično 

pomembna razlika aritmetičnih sredin pri stopnji tveganja, niţji od 1 % pri zaznavanju 

poslušanja prosto govorjenih oz. branih besedil (t = 3,357; df = 170;  = 0,001) v omenjenih 

učnih kompletih. Učitelji, ki uporabljajo učni komplet zaloţbe Izolit izraţajo višje povprečje 

(M = 3,93) od učiteljev, ki uporabljajo učni komplet zaloţbe Rokus Klett (M = 3,48).  

 

Hipotezo H 5 lahko delno potrdimo; pri nekaterih ocenah zastopanosti naštetih dejavnikov 

poslušanja z razumevanjem obstajajo statistično pomembne razlike med učitelji, ki 

uporabljajo učni komplet zaloţba Izolit v primerjavi z drugimi učitelji in med učitelji, ki 

uporabljajo učni komplet zaloţbe Izolit in zaloţbe Rokus Klett.  
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Izolit_drugi Število 

Aritmetična 

sredina Standardni odklon 

Poslušanje glasov iz okolja, 

šumov ... 

Izolit 31 2,6129 ,71542 

Druge zaloţbe 19 2,8947 ,87526 

Poslušanje prosto govorjenih oz. 

branih besedil 

Izolit 31 3,7742 ,61696 

Druge zaloţbe 19 3,5263 ,77233 

Poslušanje posnetih (avdio) 

besedil. 

Izolit 30 3,2667 ,78492 

Druge zaloţbe 19 3,0000 ,66667 

Pogovor po poslušanju besedila. Izolit 31 4,3548 ,75491 

Druge zaloţbe 18 4,5000 ,78591 

Različne dejavnosti učencev po 

poslušanju besedila s ciljem 

preverjanja razumevanja. 

Izolit 31 4,1613 ,82044 

Druge zaloţbe 19 4,2105 ,78733 

Predpriprava učencev na 

poslušanje neumetnostnih 

besedil. 

Izolit 31 4,2903 ,78288 

Druge zaloţbe 19 4,2632 ,80568 

Učenje oz. urjenje pravil 

govorno-poslušalske 

komunikacije. 

Izolit 31 4,0000 1,03280 

Druge zaloţbe 19 3,9474 1,12909 

Vrednotenje poslušanih besedil. Izolit 30 3,9333 1,04826 

Druge zaloţbe 19 3,9474 ,77986 

TABELA 70: Število učnih kompletov zaloţbe Izolit in drugih zaloţb, aritmetične sredine ter 

standardni odkloni odgovorov anketiranih učiteljev, ki poučujejo v 3. razredu, glede zastopanosti 

dejavnikov poslušanja v uporabljenih učnih kompletih  
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Levenov test 

enakosti varianc t-test  

F 

Stopnja 

značilnosti t 

Prostostne 

stopinje 

Stopnja 

značilnosti 

(dvostranski 

test) 

Razlika 

aritmetičnih 

sredin 

Standardna 

napaka za 

razliko 

95% interval 

zaupanja za 

aritmetično 

sredino 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Poslušanje glasov iz okolja, 

šumov ... 

,115 ,737 -

1,241 

48 ,220 -,28183 ,22703 -,73831 ,17464 

  
-

1,182 

32,491 ,246 -,28183 ,23839 -,76713 ,20347 

Poslušanje prosto govorjenih 

oz. branih besedil 

2,343 ,132 1,252 48 ,217 ,24788 ,19795 -,15013 ,64588 

  1,186 31,905 ,244 ,24788 ,20898 -,17785 ,67361 

Poslušanje posnetih (avdio) 

besedil. 

2,033 ,161 1,226 47 ,226 ,26667 ,21751 -,17091 ,70424 

  1,272 42,938 ,210 ,26667 ,20959 -,15603 ,68936 

Pogovor po poslušanju 

besedila. 

,000 ,995 -,639 47 ,526 -,14516 ,22707 -,60197 ,31165 

  -,632 34,486 ,531 -,14516 ,22956 -,61144 ,32112 

Različne dejavnosti učencev po 

poslušanju besedila s ciljem 

preverjanja razumevanja. 

,014 ,907 -,209 48 ,835 -,04924 ,23547 -,52268 ,42421 

  -,211 39,448 ,834 -,04924 ,23311 -,52057 ,42210 

Predpriprava učencev na 

poslušanje neumetnostnih 

besedil. 

,228 ,635 ,118 48 ,907 ,02716 ,23061 -,43651 ,49084 

  ,117 37,355 ,908 ,02716 ,23224 -,44325 ,49758 

Učenje oz. urjenje pravil 

govorno-poslušalske 

komunikacije. 

,186 ,668 ,169 48 ,867 ,05263 ,31173 -,57415 ,67941 

  ,165 35,581 ,870 ,05263 ,31860 -,59378 ,69905 

Vrednotenje poslušanih besedil. ,816 ,371 -,050 47 ,960 -,01404 ,27984 -,57699 ,54892 

  -,054 45,657 ,958 -,01404 ,26199 -,54150 ,51343 

TABELA 71: Levenov test in t-test glede zastopanosti dejavnikov poslušanja pri  anketiranih učiteljih, 

ki učijo v 3. razredu in uporabljajo učni komplet zaloţbe Izolit oz. drugih zaloţb 

 

Analiza t-testa je pokazala, da pri analizi anket učiteljev, ki poučujejo v 3. razredu ni 

statistično pomembnih razlik glede na zaznavanje zastopanosti posameznih dejavnikov 

poslušanja med učnim kompletom zaloţbe Izolit ter ostalimi analiziranimi učnimi kompleti. 
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Levenov test 

enakosti varianc t-test 

F 

Stopnja 

značilnosti t 

Prostostne 

stopinje 

Stopnja 

značilnosti 

(dvostranski 

test) 

Razlika 

aritmetičnih 

sredin 

Standardna 

napaka za 

razliko 

95% interval 

zaupanja za 

aritmetično 

sredino 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Poslušanje glasov iz okolja, 

šumov,... 

4,373 ,044 -,292 36 ,772 -,10138 ,34721 -,80556 ,60279 

  
-,207 6,908 ,842 -,10138 ,49092 -

1,26538 

1,06261 

Poslušanje prosto govorjenih 

oz. branih besedil 

,434 ,514 1,954 36 ,059 ,48848 ,24999 -,01853 ,99549 

  2,270 10,832 ,045 ,48848 ,21516 ,01402 ,96294 

Poslušanje posnetih (avdio) 

besedil. 

,003 ,958 -,058 35 ,954 -,01905 ,32741 -,68374 ,64564 

  -,060 9,277 ,954 -,01905 ,31964 -,73884 ,70075 

Pogovor po poslušanju 

besedila. 

1,057 ,311 -,221 36 ,826 -,07373 ,33311 -,74930 ,60184 

  -,188 7,703 ,856 -,07373 ,39299 -,98608 ,83862 

Različne dejavnosti učencev po 

poslušanju besedila s ciljem 

preverjanja razumevanja. 

,000 ,985 -,784 36 ,438 -,26728 ,34102 -,95890 ,42434 

  
-,805 9,197 ,441 -,26728 ,33189 -

1,01561 

,48105 

Predpriprava učencev na 

poslušanje neumetnostnih 

besedil. 

,268 ,608 ,439 36 ,664 ,14747 ,33625 -,53449 ,82942 

  ,401 8,179 ,699 ,14747 ,36799 -,69790 ,99283 

Učenje oz. urjenje pravil 

govorno-poslušalske 

komunikacije. 

,009 ,923 -,670 36 ,507 -,28571 ,42669 -

1,15108 

,57965 

  
-,706 9,485 ,497 -,28571 ,40455 -

1,19378 

,62235 

Vrednotenje poslušanih besedil. ,461 ,502 -,157 35 ,876 -,06667 ,42492 -,92929 ,79596 

  -,184 11,161 ,858 -,06667 ,36313 -,86451 ,73118 

TABELA 72: Levenov test in t-test glede zastopanosti dejavnikov poslušanja pri  anketiranih učiteljih, 

ki učijo v 3. razredu in uporabljajo učni komplet zaloţbe Izolit oz. zaloţbe Rokus Klett 

 

Statistično pomembnih razlik tudi ni med učitelji, ki v 3. razredu uporabljajo učni komplet 

Izolit in učni komplet Rokus Klett. Hipotezo H 5a zavrnemo.  
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H 6: Učitelji priloţene zvočne oz. videoposnetke za pouk slovenščine pozitivno ocenjujejo in jih 

pri pouku pogosto uporabljajo. 

H 6a: Učitelji, ki poučujejo v 3. razredu, priložene zvočne oz. videoposnetke za pouk 

slovenščine  pozitivno ocenjujejo in jih pri pouku pogosto uporabljajo.  

 

 

Vsi razredi 

 

3. razred 

 

Vprašanje10 
Število 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon Število 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Zvočni posnetki so primerni starostni 

stopnji učencev. 183 4,35 0,89 43 4,28 0,91 

Z zvočnimi posnetki dosegam 

zastavljene učne cilje. 183 4,13 0,95 43 3,95 0,97 

Zvočni posnetki so dobro razumljivi. 
181 4,14 0,93 43 4,16 0,87 

Posnetih je dovolj besedil in vaj za 

poslušanje. 180 3,69 1,11 43 3,47 1,16 

Posnetke lahko uporabljam pri 

medpredmetnem povezovanju. 183 3,37 1,07 43 3,28 0,98 

Vsebina/tema posnetkov je ustrezno 

izbrana. 183 3,83 0,90 43 3,60 0,95 

Na podlagi zvočnih posnetkov lahko 

izvajam različne vaje poslušanja. 182 3,75 1,01 43 3,67 1,08 

Primerneje in bolj razumljivo je, če 

sam-a govorno izvajam vajo. 182 2,69 1,07 43 2,77 1,04 

Drugo. 3 3,33 1,53 1 3,00 . 

TABELA 73: Mnenja učiteljev o priloţenih zvočnih posnetkih 

 

Večina učiteljev ocenjuje posnetke kot primerne starostni stopnji učencev. Menijo, da z njimi 

lahko dosegajo zastavljene učne cilje na področju poslušanja ter da so posnetki dobro 

razumljivi. Učitelji tudi menijo, da je posnetih dovolj besedil in vaj za poslušanje, posneta 

besedila lahko uporabljajo pri medpredmetnem povezovanju, sama vsebina posnetkov pa je 

ustrezno izbrana. V glavnem pa se učitelji tudi strinjajo s trditvijo, da je primerneje in bolj 

razumljivo, če sami govorno izvajajo vajo (torej berejo oz. prosto govorijo besedilo), torej 

učenci ne poslušajo posnetka. Odgovori učiteljev 3. razreda so podobni kot odgovori vseh 

anketiranih učiteljev. Skoraj vsa povprečja so večja od 3 (se strinjam), zato lahko hipotezo 

potrdimo.  
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 Vsi razredi 3. razred 

 Število Odstotek Število Odstotek 

Vedno, ko jih predvideva vsebina 105 52,2 20 43,5 

Pogosto 47 23,4 15 32,6 

Občasno 20 10,0 5 10,9 

Redko 6 3,0 1 2,2 

Nikoli 5 2,5 1 2,2 

Učb. komplet ne vsebuje 

zvočnega/video posnetka 

18 9,0 4 8,7 

Skupaj 201 100,0 46 100,0 

TABELA 74: Pogostost uporabe učnemu kompletu priloţenih zvočnih oz. videoposnetkov 

 

Večina anketiranih učiteljev vedno ali pogosto uporablja priloţene zvočne posnetke. Hipotezi 

H 6 in H 6a lahko v celoti potrdimo. 

 
H 7: Med učitelji, ki uporabljajo določeni učni komplet za slovenščino in v pouk vnašajo v 

priročniku napisana didaktična navodila, povezana z razvijanjem zmoţnosti poslušanja z 

razumevanjem,  obstajajo razlike glede pogostosti vključevanja teh navodil.  

H 7a: Med učitelji, ki uporabljajo določeni učni komplet za slovenščino za 3. razred in v 

pouk vnašajo v priročniku napisana didaktična navodila, povezana z razvijanjem zmožnosti 

poslušanja z razumevanjem, obstajajo razlike glede pogostosti vključevanja teh navodil.  

 

 

 Učbeniški komplet 

v tekočem letu Število 

Aritmetična 

sredina Standardni odklon 

Upoštevanje did. predlogov pri 

pripravi na pouk za področje 

poslušanja, ki so zapisani v did. 

kompletih. 

Zaloţba Izolit 113 2,2212 ,75279 

Druge zaloţbe 94 2,2128 ,68584 

Levenov test (F =0,317;  = 0,574); t = 0,084; df = 205;  = 0,933. 

TABELA 74: Uporaba didaktičnih predlogov, zapisanih v priročnikih, pri pouku med anketiranimi 

učitelji razredne stopnje, ki uporabljajo učne komplete zaloţbe Izolit in učne komplete drugih zaloţb 

 

Z  nadaljnjo analizo smo ugotavljali, kakšna je povezava med učitelji, ki uporabljajo določen 

učbeniški komplet, ter med upoštevanjem v priročnikih zapisanih navodil. Odgovore učiteljev 

smo rangirali od 1 do 5 (1 – vedno, 5 – nikoli) in jih obdelovali kot atributivne sprmenljivke. 

Ob primerjavi uporabe učnih kompletov zaloţbe Izolit in ostalih zaloţb skupaj znaša t-

vrednost 0,084 in ni statistično značilna pri stopnji 5 %.  Ni torej razlik med anketiranimi 

učitelji razrednega pouka, ki uporabljajo učni komplet zaloţbe Izolit, in tistimi, ki uporabljajo  
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učne komplete drugih zaloţb med pogostostjo vključevanja priporočil v priročniku k pouku. 

Tudi aritmetični sredini sta skorajda enaki. 

 

 Učbeniški komplet, 

uporabljen pri pouku v 

tekočem šolskem letu Število 

Aritmetična 

sredina 

Upoštevanje did. predlogov pri 

pripravi na pouk za področje 

poslušanja, ki so zapisani v did. 

kompletih. 

Zaloţba Izolit 113 2,2212 

Zaloţba Rokus  Klett 58 2,1207 

Levenov test (F = 2,325;  = 0,129); t = 0,865; df = 169;  = 0,389. 

TABELA 75: Uporaba didaktičnih predlogov, zapisanih v priročnikih, pri pouku med anketiranimi 

učitelji razredne stopnje, ki uporabljajo učne komplete zaloţbe Izolit in učne komplete zaloţbe Rokus 

Klett 

 

Upoštevanje didaktičnih predlogov pri pripravi na pouk, ki so zapisani v priročniku za učitelja 

k učnemu kompletu, in ob primerjavi uporabe učnih kompletov zaloţbe Izolit in zaloţbe 

Rokus Klett znaša t-vrednost 0,855 in ni statistično značilna pri stopnji 5 % (p = 0,389).  Ni 

torej razlik med anketiranimi učitelji, ki uporabljajo učni komplet zaloţbe Izolit, ter tistimi, ki 

uporabljajo učni komplet zaloţbe Rokus Klett glede pogostosti vključevanja didaktičnih 

predlogov za področje poslušanja, ki so vsebovani v priročnikih za učitelje. Hipotezo 7 lahko 

torej zavrnemo. 

 

 

Izolit_drugi Število 

Aritmetična 

sredina Standardni odklon 

Upoštevanje did. predlogov pri 

pripravi na pouk za področje 

poslušanja, ki so zapisani v did. 

kompletih. 

Izolit 30 2,1000 ,54772 

Druge zaloţbe 19 2,1053 ,56713 

Levenov test (F =0,019;  = 0,890); t = -0,032; df = 47;  = 0,974. 

TABELA 76: Uporaba didaktičnih predlogov, zapisanih v priročnikih, pri pouku med anketiranimi 

učitelji, ki poučujejo v 3. razredu in ki uporabljajo učne komplete zaloţbe Izolit in drugih zaloţb 

 

Analiza kaţe,  kakšna je povezava med učitelji, ki poučujejo v 3. razredu in uporabljajo 

določen učbeniški komplet, ter med upoštevanjem v priročnikih zapisanih navodil. Ob 

primerjavi uporabe učnih kompletov zaloţbe Izolit in ostalih zaloţb skupaj znaša t-vrednost  

-0,032 in ni statistično značilna pri stopnji 5 %.  Ni torej razlik med anketiranimi učitelji, ki 

poučujejo v 3. razredu in pri delu uporabljajo učni komplet zaloţbe Izolit, in tistimi, ki 

uporabljajo  učne komplete drugih zaloţb, pri pogostosti vključevanja priporočil v priročniku 

k pouku. Tudi aritmetični sredini pri obeh skupinah učiteljev sta skorajda enaki. 
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 Izolit_Rokus 

Klett Število 

Aritmetična 

sredina Standardni odklon 

Upoštevanje did. predlogov pri 

pripravi na pouk za področje 

poslušanja, ki so zapisani v did. 

kompletih. 

Izolit 30 2,1000 ,54772 

Rokus Klett 7 2,0000 ,00000 

Levenov test (F =5,350;  = 0,027); t = 1,000; df = 29;  = 0,326. 

TABELA 77: Uporaba didaktičnih predlogov, zapisanih v priročnikih, pri pouku med anketiranimi 

učitelji, ki poučujejo v 3. razredu in uporabljajo učne komplete zaloţbe Izolit in učne komplete Rokus 

Klett 

 

Primerjava upoštevanja in uporabe didaktičnih predlogov za razvijanje poslušanja, ki so 

zapisani v didaktičnih kompletih pri učiteljih v 3. razredu, ki uporabljajo učne komplete 

zaloţbe Izolit in učne komplete zaloţbe Rokus Klett, kaţe, da je t-vrednost 1,000 in ni 

statistično značilna ob stopnji tveganja, niţji od 5 % (p = 0,326). Ni torej bistvenih razlik med 

učitelji, ki poučujejo v 3. razredu in pri delu uporabljajo učne komplete zaloţb Rokus Klett 

oz. Izolit, v pogostosti vključevanja didaktičnih priporočil iz priloţenih priročnikov za 

učitelje. Hipotezo 7a torej zavrnemo.  

 
H 8: Ni bistvenih razlik med dejavnostmi pred poslušanjem z razumevanjem in po njem, ki so 

zastopane v učnih kompletih za 3. razred, in med dejavnostmi, ki jih učitelji v 3. razredu 

dejansko izvedejo pri pouku.   

 

  
1. izbira 2. izbira 3. izbira 

število odstotek število odstotek število odstotek 

Napoved teme besedila 8 15,7 7 13,7 8 15,7 

Napoved vrste besedila. 1 2,0 2 3,9 6 11,8 

Razlaga neznanih besed v besedilu. 2 3,9 4 7,8 9 17,6 

Obuditev učenčevega predznanja na dano temo. 17 33,3 20 39,2 5 9,8 

Povezava besedila z učenčevimi izkušnjami. 21 41,2 15 29,4 4 7,8 

Napoved okoliščin sporazumevanja. 0 ,0 1 2,0 5 9,8 

Napoved nalog po poslušanju. 1 2,0 1 2,0 11 21,6 

Napoved časa poslušanja. 0 ,0 0 ,0 2 3,9 

Skupaj 50 98,0 50 98,0 50 98,0 

Brez odgovora 1 2,0 1 2,0 1 2,0 

Skupaj 51 100,0 51 100,0 51 100,0 

TABELA 78: Priprava učencev na poslušanje neumetnostnega besedila 
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Učitelji med najpogostejšimi dejavnostmi v fazi motiviranja učencev navajajo povezovanje besedila z 

učenčevimi izkušnjami (41,2 %) ter obuditev učenčevega predznanja (33,3 %). Obe dejavnosti sta tudi 

najpogosteje izbrani tudi kot druga izbira. Učitelji se zavedajo, da je učence potrebno pridobiti za 

poslušanje, jih za to motivirati. 15,7 % učiteljev najpogosteje pred poslušanjem učence seznani s temo 

besedila.  

 

Rezultati analize učnih kompletov kaţejo, da so v priročnikih vseh štirih zaloţb med najpogosteje 

predlaganimi dejavnostmi pred poslušanjem napoved vrste besedila ter obuditev učenčevega 

predznanja. Avtorji treh zaloţb (DZS, Izolit in Rokus Klett) pa predlagajo še druge dejavnosti, med 

katerimi je najpogosteje omenjena napoved teme besedila, povezava z učenčevimi izkušnjami; pri 

dveh zaloţbah tudi napoved nalog po poslušanju; umirjanje učencev in priprava na poslušanje.  

 

Napoved teme besedila dosega pribliţno enak deleţ pri vseh treh izbirah anketiranih učiteljev 3. 

razreda (13,7 % oz. 15.7 %) oz. pri vseh izbirah tretje mesto po pogostosti odgovorov. Obuditev 

učenčevega predznanja je glede na število odgovorov pri prvi izbiri na drugem mestu in dosega 33,3 

% (za povezavo besedila z učenčevimi izkušnjami, ki je najpogostejši odgovor za prvo izbiro in 

dosega 41,2 %); pri 2. izbiri pa je najpogostejši odgovor učiteljev (39,2 %), sledi pa povezovanje 

besedil z učenčevimi izkušnjami (29,4 %).  

 

Analiza učnih kompletov za 3. razred za pouk slovenskega jezika (glej Poglavje 3.5.3) je pokazala, da 

je najpogostejša dejavnost pred poslušanjem besedila napoved teme besedila, napoved vrste besedila, 

obuditev učenčevega predznanja ter povezava z izkušnjami. Učitelji pri pouku oz. pri uvajanju učne 

enote za razvijanje poslušanja z razumevanjem v 3. razredu sledijo priporočilom avtorjem učnih 

kompletov in pri dejavnostih pred poslušanjem uporabljajo najpogosteje priporočene dejavnosti. 

Potrdimo lahko del hipoteze 8: Ni bistvenih razlik med dejavnostmi pred poslušanjem z 

razumevanjem,  ki so zastopane v učnih kompletih za 3. razred, in med dejavnostmi, ki jih učitelji v 3. 

razredu dejansko izvajajo pri pouku.  

 
 

Najpogosteje izbrane naloge za 

učence po poslušanju. 

  

1. izbira 2. izbira 3. izbira 4. izbira 5.izbira 

N % N % N % N % N % 

V kratki tišini 'premlevajo' besedilo. 
13 25,5 0 0,0 1 2,0 1 2,0 1 2,0 

Določajo temo besedila. 4 7,8 2 3,9 3 5,9 3 5,9 8 15,7 

Naštevajo bistvene podatke iz 

besedila. 
9 17,6 12 23,5 4 7,8 1 2,0 7 13,7 

Preverjanje natančnejše zapomnitve 

poslušanega besedila (pod 
10 19,6 7 13,7 10 19,6 6 11,8 4 7,8 
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Prepoznavanje namena 

sporočevalca oz. 

govorca/sogovorca. 

3 5,9 6 11,8 9 17,6 3 5,9 6 11,8 

Navajajo sporočevalca     2 3,9 4 7,8 4 7,8 1 2,0 

Navajajo naslovnika     1 2,0 2 3,9 3 5,9 3 5,9 

Prepoznavanje kraja in časa 

sporočanja. 
1 2,0 1 2,0 4 7,8 13 25,5     

Izraţanje mnenja o besedilu. 7 13,7 11 21,6 3 5,9 6 11,8 12 23,5 

Izraţanje doţivljanja besedila, 

vţivljanje v govorčeva čustev 
2 3,9 7 13,7 9 17,6 9 17,6 7 13,7 

Skupaj 49 96,1 49 96,1 49 96,1 49 96,1 49 96,1 

Brez odgovora 2 3,9 2 3,9 2 3,9 2 3,9 2 3,9 

Skupaj 51 100,0 51 100,0 51 100,0 51 100,0 51 100,0 

TABELA 79: Dejavnosti po poslušanju besedila v 3. razredu 

 

Najpogosteje učenci po poslušanju v kratki tišini ″premlevajo″ besedilo (25,5 %), 19,6 % 

učiteljev preverja natančnejšo zapomnitev besedila (bistvene podatke in zaporedje dogajanja), 

17,6 % pa jih najpogosteje zahteva od učencev, da naštevajo bistvene podatke iz slišanega 

besedila; 13,7 % pa jih izraţa mnenja o besedilu. 

 

Kot drugo izbiro so učitelji 3. razreda najpogosteje navajali, da učenci naštevajo bistvene  

podatke iz besedila (23,5 %); ter izraţanje mnenja o besedilu (21,6 %). Enak deleţ (13,7 %) v 

drugi izbiri zajemata izraţanje doţivljanja besedila ter vţivljanje v govorčeva čustva ter 

preverjanje natančnejše zapomnitve poslušanega besedila (podatkov).  

 

Analiza učnih kompletov je pokazala, da vsi učni kompleti po poslušanju predvidevajo 

reševanje nalog (in to v večini učnih enot, namenjenih razvijanju poslušanja z 

razumevanjem); ter tudi izraţanje mnenja o besedilu ter tvorjenja nalog. (glej Poglavje 3.5.5) 

Naloge po poslušanju v vseh učnih kompletih od učencev najpogosteje zahtevajo naštevanje 

bistvenih podatkov, sledi določanje teme poslušanega besedila ter preverjanje zaporedja 

dogajanja.  

  

Naštevanje bistvenih podatkov iz besedila je pri anketiranih učiteljih, ki poučujejo v 3. 

razredu, po pogostosti odgovorov na 3. mestu pri prvi izbiri (17,6 %) ter na prvem mestu pri 

drugi izbiri (23,5 %). 13,7 % deleţ odgovorov zajema tudi pri peti moţni izbiri. Učiteljevo 

preverjanje natančnejše zapomnitve poslušanega besedila (sem sodi preverjanje zapomnitve 

bistvenih podatkov ter zaporedja dogajanja) dosega visok deleţ odgovorov pri prvi, drugi in 
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peti izbiri. Določanje teme besedila dosega po odgovorih učiteljev manjše deleţe prvih štirih 

moţnih izbirah (od 3,9 % do 7,8 %), večjega (15,7 %) le v zadnji, peti izbiri. 

 

Analiza učnih kompletov za 3. razred za pouk slovenščine (glej Poglavje 3.5.6) kaţe na  to, da 

učne enote najpogosteje po poslušanju predvidevajo reševanje različnih nalog (najpogosteje 

naštevanje bistvenih podatkov, določanje teme besedila, določanje zaporedja dogajanja), 

tvorjenje podobnih (ustno ali pisno) nalog ter izraţanje mnenja o slišanem besedilu. Lahko 

potrdimo tudi drugi del hipoteze 8: Ni bistvenih razlik med dejavnostmi po poslušanjem z 

razumevanjem, ki so zastopane v učnih kompletih za 3. razred in med dejavnostmi, ki jih 

učitelji v 3. razredu dejansko izvajajo pri pouku.  

 
 

H 9: Ni bistvenih razlik med nalogami po poslušanju z razumevanjem, ki so zapisane v učnih 

kompletih za 3. razred, in med nalogami, ki jih učitelji v 3. razredu dejansko ponudijo učencem.  

 

Učna kompleta zaloţbe DZS in zaloţbe Rokus Klett za 3. razred za pouk slovenščine 

vsebujeta pri nalogah po poslušanju besedila vseh naštetih 6 tipov nalog (dopolnjevalne, 

izločevalne, izbirne, urejevalne, popravljalne, tvorbne), učni komplet zaloţbe Izolit ne vsebuje 

nalog popravljalnega tipa, učni komplet zaloţbe MKZ pa ne nalog izločevalnega, 

popravljalnega in tvorbnega tipa. (Glej Poglavje 3.5.7) 

 

 
GRAF 17: Število nalog po poslušanju posameznih tipov v vseh učnih kompletih za pouk slovenščine 

za 3. razred 

 

Učni kompleti za 3. razred vsebujejo največ dopolnjevalnih nalog po poslušanju besedila, 

nekaj manj je izbirnih nalog, sledijo tvorbne naloge, urejevalne naloge, izločevalne naloge. 
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Najmanj je v učnih kompletih prisotnih popravljalnih nalog v sklopu dejavnosti po poslušanju 

besedila. Analiza odgovorov učiteljev je pokazala, da najpogosteje po poslušanju učenci 

rešujejo naloge dopolnjevalnega tipa, najredkeje pa naloge popravljalnega tipa. Hipotezo 9 

lahko potrdimo. 

 

H 10:  Pri učiteljih obstajajo pomembne razlike med ocenami raznih učnih kompletov glede na 

razvijanje zmoţnosti poslušanja z razumevanjem.  

H 10a: Pri učiteljih 3. razreda obstajajo pomembne razlike med ocenami raznih učnih 

kompletov za 3. razred glede na razvijanje zmožnosti poslušanja z razumevanjem. 

 

 Učni komplet v 

tekočem letu Število 

Aritmetična 

sredina Standardni odklon 

Primeren je razvojni stopnji 

učencev. 

Zaloţba Izolit 112 3,9821 ,91022 

Druge zaloţbe 93 4,0645 ,86986 

Vsebuje prezahtevna besedila, 

naloge. 

Zaloţba Izolit 112 1,7232 1,11670 

Druge zaloţbe 93 1,8065 1,05561 

Razumljiv je za učitelja. Zaloţba Izolit 112 4,3750 ,87121 

Druge zaloţbe 93 4,4086 ,74069 

Razumljiv je za učenca. Zaloţba Izolit 112 3,9643 ,89974 

Druge zaloţbe 91 4,1868 ,75883 

Upošteva komunikacijski model 

učenja. 

Zaloţba Izolit 112 3,7768 ,81329 

Druge zaloţbe 92 3,8261 ,84657 

Omogoča samostojno delo 

učencev. 

Zaloţba Izolit 112 3,8393 ,91586 

Druge zaloţbe 93 3,7849 ,93075 

Učne cilje na posročju 

poslušanja lahko dosegam. 

Zaloţba Izolit 110 3,9727 ,84004 

Druge zaloţbe 93 3,9247 ,95822 

Naloge po poslušanju so na 

različnih taksonomskih 

stopnjah. 

Zaloţba Izolit 112 3,6518 ,99286 

Druge zaloţbe 93 3,3871 1,05328 

Dejavnosti poslušanja se ne da 

povsem izločiti od ostalih 

vsebin. 

Zaloţba Izolit 110 2,9909 1,16914 

Druge zaloţbe 90 2,7333 1,20672 

Premalo je dejavnosti 

poslušanja. 

Zaloţba Izolit 112 2,3125 1,06569 

Druge zaloţbe 91 2,3736 1,03975 

Vsebina (besedila) so aktualne. Zaloţba Izolit 111 3,5045 ,91327 

Druge zaloţbe 91 3,5934 1,03256 

Besedila, namenjena poslušanju, 

so za učence zanimiva in 

ustreznih dolţin. 

Zaloţba Izolit 112 3,6964 ,93808 

Druge zaloţbe 92 3,7826 ,94725 

Naloge po poslušanju so 

različnih vrst. 

Zaloţba Izolit 112 3,5179 ,91022 

Druge zaloţbe 90 3,4667 ,88939 

Poudarek na učenju govorno-

poslušalskih pravil je ustrezen. 

Zaloţba Izolit 111 3,4595 ,89223 

Druge zaloţbe 90 3,3778 ,90663 

Nalog, namenjenih preverjanju 

razumevanja po poslušanju, je 

premalo. 

Zaloţba Izolit 112 2,4107 1,14336 

Druge zaloţbe 89 2,5730 1,09635 

TABELA 80: Število, aritmetična sredina in standardni odklon ocen vseh anketiranih učiteljev za učni 

komplet Izolit in za druge komplete 
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Levenov test 

enakosti varianc t-test  

F 

Stopnja 

značilnosti t 

Prostostne 

stopinje 

Stopnja 

značilnosti 

(dvostranski 

test) 

Razlika 

aritmetičnih 

sredin 

Standardna 

napaka za 

razliko 

95% interval 

zaupanja za 

aritmetično 

sredino 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Primeren je razvojni stopnji 

učencev. 

,615 ,434 -,658 203 ,511 -,08237 ,12516 -,32916 ,16441 

Vsebuje prezahtevna besedila, 

naloge. 

,306 ,581 -,545 203 ,587 -,08324 ,15284 -,38459 ,21811 

Razumljiv je za učitelja. 1,207 ,273 -,294 203 ,769 -,03360 ,11429 -,25895 ,19174 

Razumljiv je za učenca. 1,444 ,231 -

1,878 

201 ,062 -,22253 ,11849 -,45617 ,01111 

Upošteva komunikacijski model 

učenja. 

,107 ,744 -,423 202 ,673 -,04930 ,11657 -,27915 ,18054 

Omogoča samostojno delo 

učencev. 

,044 ,835 ,420 203 ,675 ,05434 ,12944 -,20087 ,30955 

Učne cilje na področju 

poslušanja lahko dosegam. 

,574 ,449 ,380 201 ,704 ,04800 ,12623 -,20090 ,29690 

Naloge po poslušanju so na 

različnih taksonomskih 

stopnjah. 

,359 ,550 1,848 203 ,066 ,26469 ,14319 -,01764 ,54702 

Dejavnosti poslušanja se ne da 

povsem izločiti od ostalih 

vsebin. 

,886 ,348 1,528 198 ,128 ,25758 ,16860 -,07490 ,59005 

Premalo je dejavnosti 

poslušanja. 

,012 ,912 -,411 201 ,682 -,06113 ,14877 -,35448 ,23223 

Vsebina (besedila) so aktualne. 2,445 ,119 -,649 200 ,517 -,08890 ,13700 -,35905 ,18124 

Besedila, namenjena 

poslušanju, so za učence 

zanimiva in ustreznih dolţin. 

,001 ,975 -,650 202 ,516 -,08618 ,13258 -,34759 ,17523 

Naloge po poslušanju so 

različnih vrst. 

,030 ,863 ,401 200 ,689 ,05119 ,12755 -,20032 ,30270 

Poudarek na učenju govorno-

poslušalskih pravil je ustrezen. 

,053 ,818 ,641 199 ,522 ,08168 ,12748 -,16970 ,33306 

Nalog, namenjenih preverjanju 

razumevanja po poslušanju, je 

premalo. 

,659 ,418 -

1,018 

199 ,310 -,16232 ,15944 -,47673 ,15209 

TABELA 81: Levenov test in t-test za ocene vseh anketiranih učiteljev za učni komplet Izolit in ostale 

učne komplete 

 

Analiza kaţe, da med učitelji, ki uporabljajo učni komplet zaloţbe Izolit, in med učitelji, ki 

uporabljajo učne komplete drugih zaloţb, ne obstajajo statistično pomembne razlike glede 

ocen uporabljenih učnih kompletov. Stopnje značilnosti po Levenovem testu pri posameznih 

ocenah učnih kompletov so večje od 0,05, torej vrednosti Levenovega preizkusa niso 

statistično pomembne in predpostavka o homogenosti varianc je izpolnjena za vse ocene 

učnih kompletov. Nadalje vidimo, da je ob danih t-vrednostih pri vseh ocenah stopnja 

tveganja večja kot 5 % (p  0,05), torej razlika aritmetičnih sredin ni statistično pomembna. 
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Tako ne  moremo trditi, da obstajajo statistično značilne razlike pri izboru Izolitovih oz. 

drugih učnih kompletov glede na ocene učnih kompletov.  

 

 Učni komplet v 

tekočem letu Število 

Aritmetična 

sredina Standardni odklon 

Primeren je razvojni stopnji 

učencev. 

Zaloţba Izolit 112 3,9821 ,91022 

Rokus Klett 58 4,2586 ,78495 

Vsebuje prezahtevna besedila, 

naloge. 

Zaloţba Izolit 112 1,7232 1,11670 

Rokus Klett 58 1,9483 1,13048 

Razumljiv je za učitelja. Zaloţba Izolit 112 4,3750 ,87121 

Rokus Klett 58 4,5690 ,65191 

Razumljiv je za učenca. Zaloţba Izolit 112 3,9643 ,89974 

Rokus Klett 56 4,3929 ,62315 

Upošteva komunikacijski model 

učenja. 

Zaloţba Izolit 112 3,7768 ,81329 

Rokus Klett 57 4,0877 ,73874 

Omogoča samostojno delo 

učencev. 

Zaloţba Izolit 112 3,8393 ,91586 

Rokus Klett 58 4,0000 ,85840 

Učne cilje na posročju 

poslušanja lahko dosegam. 

Zaloţba Izolit 110 3,9727 ,84004 

Rokus Klett 58 4,0690 ,89564 

Naloge po poslušanju so na 

različnih taksonomskih 

stopnjah. 

Zaloţba Izolit 112 3,6518 ,99286 

Rokus Klett 58 3,5172 1,07998 

Dejavnosti poslušanja se ne da 

povsem izločiti od ostalih 

vsebin. 

Zaloţba Izolit 110 2,9909 1,16914 

Rokus Klett 56 2,5357 1,15938 

Premalo je dejavnosti 

poslušanja. 

Zaloţba Izolit 112 2,3125 1,06569 

Rokus Klett 57 2,1404 1,02537 

Vsebina (besedila) so aktualne. Zaloţba Izolit 111 3,5045 ,91327 

Rokus Klett 57 3,7895 ,97718 

Besedila, namenjena poslušanju, 

so za učence zanimiva in 

ustreznih dolţin. 

Zaloţba Izolit 112 3,6964 ,93808 

Rokus Klett 58 4,0000 ,91766 

Naloge po poslušanju so 

različnih vrst. 

Zaloţba Izolit 112 3,5179 ,91022 

Rokus Klett 58 3,6379 ,93092 

Poudarek na učenju govorno-

poslušalskih pravil je ustrezen. 

Zaloţba Izolit 111 3,4595 ,89223 

Rokus Klett 58 3,5862 ,91832 

Nalog, namenjenih preverjanju 

razumevanja po poslušanju, je 

premalo. 

Zaloţba Izolit 112 2,4107 1,14336 

Rokus Klett 57 2,3333 1,07460 

TABELA 82: Število, aritmetična sredina in standardni odklon ocen vseh anketiranih 

učiteljev za učni komplet Izolit in Rokus Klett 
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Levenov test enakosti 

varianc t-test  

F 
Stopnja 

značilnosti t 
Prostostne 
stopinje 

Stopnja 

značilnosti 

(dvostranski 
test) 

Razlika 

aritmetičnih 
sredin 

Standardna 

napaka za 
razliko 

95% interval 

zaupanja za 
aritmetično sredino 

Spodnja 
meja 

Zgornja 
meja 

Primeren je razvojni stopnji učencev. ,003 ,959 -1,965 168 ,051 -,27648 ,14070 -,55425 ,00129 

Vsebuje prezahtevna besedila, naloge. ,000 ,985 -1,241 168 ,216 -,22506 ,18141 -,58320 ,13307 

Razumljiv je za učitelja. 5,339 ,022 -1,633 146,738 ,105 -,19397 ,11876 -,42867 ,04074 

Razumljiv je za učenca. 3,574 ,060 -3,199 166 ,002 -,42857 ,13396 -,69306 -,16408 

Upošteva komunikacijski model 
učenja. 

2,672 ,104 -2,422 167 ,017 -,31093 ,12839 -,56440 -,05747 

Omogoča samostojno delo učencev. 2,796 ,096 -1,108 168 ,270 -,16071 ,14507 -,44711 ,12569 

Učne cilje na področju poslušanja 

lahko dosegam. 

,037 ,848 -,690 166 ,491 -,09624 ,13948 -,37162 ,17914 

Naloge po poslušanju so na različnih 
taksonomskih stopnjah. 

,638 ,426 ,813 168 ,417 ,13454 ,16553 -,19225 ,46134 

Dejavnosti poslušanja se ne da 

povsem izločiti od ostalih vsebin. 

,474 ,492 2,378 164 ,019 ,45519 ,19139 ,07729 ,83310 

Premalo je dejavnosti poslušanja. 1,015 ,315 1,005 167 ,316 ,17215 ,17122 -,16588 ,51018 

Vsebina (besedila) so aktualne. ,462 ,498 -1,870 166 ,063 -,28497 ,15241 -,58588 ,01595 

Besedila, namenjena poslušanju, so za 

učence zanimiva in ustreznih dolţin. 

1,451 ,230 -2,015 168 ,045 -,30357 ,15064 -,60097 -,00618 

Naloge po poslušanju so različnih 
vrst. 

,035 ,852 -,809 168 ,420 -,12007 ,14839 -,41303 ,17288 

Poudarek na učenju govorno-

poslušalskih pravil je ustrezen. 

,078 ,780 -,868 167 ,387 -,12675 ,14602 -,41502 ,16153 

Nalog, namenjenih preverjanju 

razumevanja po poslušanju, je 

premalo. 

,528 ,468 ,424 167 ,672 ,07738 ,18235 -,28263 ,43740 

TABELA 83: Levenov test in t-test za ocene vseh anketiranih učiteljev za učni komplet Izolit in Rokus 

Klett 

 

Med učitelji, ki pri pouku slovenščine uporabljajo učni komplet zaloţbe Izolit, in med tistimi, 

ki uporabljajo učni komplet zaloţbe Rokus Klett, ne obstajajo statistično pomembne razlike 

glede ocen uporabljenih učnih kompletov. Predpostavka o homogenosti varianc po 

Levenovem preizkusu ni izpolnjena le pri oceni ″Učni komplet je razumljiv za učitelja.″; tam 

je  t-vrednost -1,633 in ni statistično značilen pri stopnji tveganja manjši od 5 % (p = 0,105). 

Ne moremo trditi, da med uporabniki učnih kompletov zaloţbe Izolit ter Rokus Klett 

obstajajo statistično značilne razlike glede ocen uporabljenih učnih kompletov. Hipoteze 10 

ne moremo potrditi.  
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 Učni komplet v 

tekočem letu Število 

Aritmetična 

sredina Standardni odklon 

Primeren je razvojni stopnji 

učencev. 

Izolit 31 3,9355 ,85383 

Druge zaloţbe 18 3,7778 ,80845 

Vsebuje prezahtevna besedila, 

naloge. 

Izolit 31 1,6129 1,02233 

Druge zaloţbe 18 1,5556 ,85559 

Razumljiv je za učitelja. Izolit 31 4,4839 ,76902 

Druge zaloţbe 18 4,1667 ,78591 

Razumljiv je za učenca. Izolit 31 3,8710 ,88476 

Druge zaloţbe 17 4,1176 ,78121 

Upošteva komunikacijski model 

učenja. 

Izolit 31 3,7742 ,80456 

Druge zaloţbe 18 3,6111 ,84984 

Omogoča samostojno delo 

učencev. 

Izolit 31 4,0000 1,00000 

Druge zaloţbe 18 3,4444 ,92178 

Učne cilje na posročju 

poslušanja lahko dosegam. 

Izolit 30 4,1333 ,89955 

Druge zaloţbe 18 3,7222 ,82644 

Naloge po poslušanju so na 

različnih taksonomskih 

stopnjah. 

Izolit 31 3,7742 ,88354 

Druge zaloţbe 18 2,8333 1,09813 

Dejavnosti poslušanja se ne da 

povsem izločiti od ostalih 

vsebin. 

Izolit 31 3,0968 ,94357 

Druge zaloţbe 18 2,8889 1,18266 

Premalo je dejavnosti 

poslušanja. 

Izolit 31 2,5484 1,17866 

Druge zaloţbe 18 2,7778 ,87820 

Vsebina (besedila) so aktualne. Izolit 31 3,6452 ,91464 

Druge zaloţbe 18 3,1667 1,04319 

Besedila, namenjena poslušanju, 

so za učence zanimiva in 

ustreznih dolţin. 

Izolit 31 3,7742 ,95602 

Druge zaloţbe 18 3,3333 1,02899 

Naloge po poslušanju so 

različnih vrst. 

Izolit 31 3,4839 1,02862 

Druge zaloţbe 17 3,2353 ,83137 

Poudarek na učenju govorno-

poslušalskih pravil je ustrezen. 

Izolit 31 3,6129 ,84370 

Druge zaloţbe 17 3,0588 ,89935 

Nalog, namenjenih preverjanju 

razumevanja po poslušanju, je 

premalo. 

Izolit 31 2,6774 1,27507 

Druge zaloţbe 17 2,8824 ,92752 

TABELA 84: Število, aritmetična sredina in standardni odklon ocen vseh anketiranih učiteljev 3. 

razreda za učni komplet Izolit in za druge komplete  
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Levenov test 
enakosti varianc t-test  

F 

Stopnja 

značilnosti t 

Prostostne 

stopinje 

Stopnja 

značilnosti 
(dvostranski 

test) 

Razlika 
aritmetičnih 

sredin 

Standardna 
napaka za 

razliko 

95% interval 
zaupanja za 

aritmetično sredino 

Spodnja 

meja 
Zgornja 

meja 

Primeren je razvojni stopnji 

učencev. 

,028 ,869 ,635 47 ,528 ,15771 ,24824 -,34169 ,65710 

  ,645 37,288 ,523 ,15771 ,24460 -,33777 ,65318 

Vsebuje prezahtevna besedila, 

naloge. 

,155 ,695 ,200 47 ,842 ,05735 ,28607 -,51814 ,63284 

  ,210 40,930 ,834 ,05735 ,27273 -,49348 ,60817 

Razumljiv je za učitelja. ,025 ,876 1,381 47 ,174 ,31720 ,22971 -,14491 ,77932 

  1,373 35,023 ,179 ,31720 ,23107 -,15187 ,78628 

Razumljiv je za učenca. ,698 ,408 -,961 46 ,341 -,24668 ,25658 -,76315 ,26979 

  -,998 36,732 ,325 -,24668 ,24729 -,74785 ,25450 

Upošteva komunikacijski model 

učenja. 

,039 ,843 ,670 47 ,506 ,16308 ,24336 -,32649 ,65265 

  ,660 34,070 ,514 ,16308 ,24699 -,33883 ,66499 

Omogoča samostojno delo 

učencev. 

,000 ,983 1,928 47 ,060 ,55556 ,28816 -,02416 1,13527 

  1,971 38,093 ,056 ,55556 ,28189 -,01506 1,12617 

Učne cilje na posročju poslušanja 

lahko dosegam. 

,049 ,825 1,579 46 ,121 ,41111 ,26035 -,11295 ,93517 

  1,614 38,388 ,115 ,41111 ,25479 -,10451 ,92674 

Naloge po poslušanju so na 

različnih taksonomskih stopnjah. 

,566 ,456 3,284 47 ,002 ,94086 ,28646 ,36458 1,51714 

  3,099 29,797 ,004 ,94086 ,30360 ,32064 1,56108 

Dejavnosti poslušanja se ne da 

povsem izločiti od ostalih vsebin. 

,646 ,426 ,677 47 ,502 ,20789 ,30713 -,40998 ,82575 

  ,637 29,598 ,529 ,20789 ,32623 -,45874 ,87451 

Premalo je dejavnosti poslušanja. 1,601 ,212 -,717 47 ,477 -,22939 ,31995 -,87304 ,41426 

  -,775 43,928 ,443 -,22939 ,29608 -,82612 ,36734 

Vsebina (besedila) so aktualne. ,420 ,520 1,677 47 ,100 ,47849 ,28540 -,09566 1,05265 

  1,618 31,955 ,115 ,47849 ,29571 -,12388 1,08087 

Besedila, namenjena poslušanju, 

so za učence zanimiva in 

ustreznih dolţin. 

,421 ,520 1,513 47 ,137 ,44086 ,29131 -,14518 1,02690 

  1,484 33,538 ,147 ,44086 ,29716 -,16336 1,04508 

Naloge po poslušanju so 

različnih vrst. 

1,407 ,242 ,854 46 ,398 ,24858 ,29111 -,33740 ,83456 

  ,909 39,349 ,369 ,24858 ,27347 -,30442 ,80158 

Poudarek na učenju govorno-

poslušalskih pravil je ustrezen. 

,060 ,808 2,126 46 ,039 ,55408 ,26059 ,02954 1,07862 

  2,086 31,284 ,045 ,55408 ,26559 ,01260 1,09556 

Nalog, namenjenih preverjanju 

razumevanja po poslušanju, je 

premalo. 

5,358 ,025 -,582 46 ,563 -,20493 ,35189 -,91326 ,50339 

  -,638 42,184 ,527 -,20493 ,32102 -,85269 ,44282 

TABELA 85: Levenov test in t-test za ocene anketiranih učiteljev, ki poučujejo v 3. razredu,  za učni 

komplet Izolit in ostale učne komplete  
 

Analiza kaţe, da med učitelji, ki uporabljajo učni komplet zaloţbe Izolit ter med ostalimi 

učitelji, obstaja statistično pomembna razlika pri dveh ocenah učnega kompleta: ″Naloge po 

poslušanju so na različnih taksonomskih stopnjah.″ in ″Poudarek na učenju govorno-

poslušalskih pravil je ustrezen.″ V povprečju so učitelji, ki poučujejo v 3. razredu in 

uporabljajo učni komplet zaloţbe Izolit, bolje ocenili ta učni komplet pri omenjenih dveh 

ocenah kot učitelji, ki v 3. razredu uporabljajo ostale učne komplete.  
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 Učni komplet v 

tekočem letu Število 

Aritmetična 

sredina Standardni odklon 

Primeren je razvojni stopnji 

učencev. 

Izolit 31 3,9355 ,85383 

Rokus Klett 7 3,7143 ,75593 

Vsebuje prezahtevna besedila, 

naloge. 

Izolit 31 1,6129 1,02233 

Rokus Klett 7 2,1429 1,06904 

Razumljiv je za učitelja. Izolit 31 4,4839 ,76902 

Rokus Klett 7 4,5714 ,53452 

Razumljiv je za učenca. Izolit 31 3,8710 ,88476 

Rokus Klett 6 4,5000 ,54772 

Upošteva komunikacijski model 

učenja. 

Izolit 31 3,7742 ,80456 

Rokus Klett 7 3,5714 ,53452 

Omogoča samostojno delo 

učencev. 

Izolit 31 4,0000 1,00000 

Rokus Klett 7 3,8571 ,69007 

Učne cilje na posročju 

poslušanja lahko dosegam. 

Izolit 30 4,1333 ,89955 

Rokus Klett 7 3,5714 ,78680 

Naloge po poslušanju so na 

različnih taksonomskih 

stopnjah. 

Izolit 31 3,7742 ,88354 

Rokus Klett 7 2,7143 1,38013 

Dejavnosti poslušanja se ne da 

povsem izločiti od ostalih 

vsebin. 

Izolit 31 3,0968 ,94357 

Rokus Klett 7 2,7143 1,11270 

Premalo je dejavnosti 

poslušanja. 

Izolit 31 2,5484 1,17866 

Rokus Klett 7 2,7143 ,95119 

Vsebina (besedila) so aktualne. Izolit 31 3,6452 ,91464 

Rokus Klett 7 3,5714 ,97590 

Besedila, namenjena poslušanju, 

so za učence zanimiva in 

ustreznih dolţin. 

Izolit 31 3,7742 ,95602 

Rokus Klett 7 3,5714 1,13389 

Naloge po poslušanju so 

različnih vrst. 

Izolit 31 3,4839 1,02862 

Rokus Klett 7 3,4286 ,78680 

Poudarek na učenju govorno-

poslušalskih pravil je ustrezen. 

Izolit 31 3,6129 ,84370 

Rokus Klett 7 3,1429 ,89974 

Nalog, namenjenih preverjanju 

razumevanja po poslušanju, je 

premalo. 

Izolit 31 2,6774 1,27507 

Rokus Klett 7 2,7143 1,11270 

TABELA 86: Število, aritmetična sredina in standardni odklon ocen vseh anketiranih učiteljev 3. 

razreda za učni komplet Izolit in Rokus Klett  
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Levenov test 

enakosti varianc t-test  

F 

Stopnja 

značilnosti t 

Prostostne 

stopinje 

Stopnja 
značilnosti 

(dvostranski 

test) 

Razlika 

aritmetičnih 

sredin 

Standardna 

napaka za 

razliko 

95% interval 

zaupanja za 

aritmetično sredino 

Spodnja 

meja 
Zgornja 

meja 

Primeren je razvojni stopnji 

učencev. 

,072 ,789 ,631 36 ,532 ,22120 ,35081 -,49027 ,93267 

  ,682 9,792 ,511 ,22120 ,32427 -,50340 ,94579 

Vsebuje prezahtevna besedila, 

naloge. 

,007 ,932 -1,229 36 ,227 -,52995 ,43113 -1,40433 ,34442 

  -1,194 8,660 ,264 -,52995 ,44382 -1,53999 ,48009 

Razumljiv je za učitelja. 1,584 ,216 -,285 36 ,778 -,08756 ,30764 -,71148 ,53636 

  -,358 12,379 ,727 -,08756 ,24473 -,61898 ,44386 

Razumljiv je za učenca. 1,529 ,224 -1,669 35 ,104 -,62903 ,37683 -1,39403 ,13596 

  -2,293 10,864 ,043 -,62903 ,27432 -1,23373 -,02433 

Upošteva komunikacijski model 

učenja. 

2,100 ,156 ,632 36 ,531 ,20276 ,32063 -,44749 ,85302 

  ,816 13,027 ,429 ,20276 ,24839 -,33373 ,73926 

Omogoča samostojno delo 

učencev. 

1,320 ,258 ,357 36 ,723 ,14286 ,39978 -,66794 ,95366 

  ,451 12,478 ,660 ,14286 ,31668 -,54420 ,82992 

Učne cilje na posročju 

poslušanja lahko dosegam. 

,263 ,612 1,519 35 ,138 ,56190 ,36990 -,18904 1,31285 

  1,654 10,025 ,129 ,56190 ,33972 -,19478 1,31859 

Naloge po poslušanju so na 

različnih taksonomskih 

stopnjah. 

2,899 ,097 2,574 36 ,014 1,05991 ,41172 ,22491 1,89491 

  1,944 7,150 ,092 1,05991 ,54524 -,22394 2,34375 

Dejavnosti poslušanja se ne da 

povsem izločiti od ostalih 

vsebin. 

,333 ,568 ,939 36 ,354 ,38249 ,40750 -,44397 1,20894 

  ,844 8,064 ,423 ,38249 ,45342 -,66166 1,42663 

Premalo je dejavnosti 

poslušanja. 

,452 ,506 -,347 36 ,731 -,16590 ,47868 -1,13671 ,80492 

  -,398 10,626 ,699 -,16590 ,41721 -1,08813 ,75633 

Vsebina (besedila) so aktualne. ,000 ,997 ,190 36 ,850 ,07373 ,38714 -,71142 ,85888 

  ,183 8,549 ,859 ,07373 ,40378 -,84709 ,99455 

Besedila, namenjena 

poslušanju, so za učence 

zanimiva in ustreznih dolţin. 

,227 ,637 ,490 36 ,627 ,20276 ,41340 -,63565 1,04118 

  ,439 8,039 ,672 ,20276 ,46169 -,86098 1,26651 

Naloge po poslušanju so 

različnih vrst. 

1,340 ,255 ,133 36 ,895 ,05530 ,41530 -,78696 ,89756 

  ,158 11,192 ,877 ,05530 ,35009 -,71365 ,82425 

Poudarek na učenju govorno-

poslušalskih pravil je ustrezen. 

,022 ,883 1,316 36 ,196 ,47005 ,35708 -,25414 1,19423 

  1,263 8,552 ,240 ,47005 ,37230 -,37894 1,31903 

Nalog, namenjenih preverjanju 

razumevanja po poslušanju, je 

premalo. 

,522 ,475 -,071 36 ,944 -,03687 ,52286 -1,09729 1,02355 

  -,077 9,911 ,940 -,03687 ,47887 -1,10515 1,03141 

TABELA 87: Levenov test in t-test za ocene anketiranih učiteljev, ki poučujejo v 3. razredu,  za učni 

komplet Izolit in Rokus Klett 

 

Med anketiranimi učitelji, ki v 3. razredu uporabljajo učni komplet zaloţbe Izolit in Rokus Klett, 

obstaja statistično pomembna razlika pri eni oceni učnega kompleta (″Naloge po poslušanju so na 

različnih taksonomskih stopnjah.″). Učitelji, uporabniki učnega kompleta Izolit, so v povprečju 

uporabljeni učni komplet bolje ocenili pri omenjeni trditvi (M = 3,77) kot anketirani učitelji, 

uporabniki učnega kompleta zaloţbe Rokus Klett v 3. razredu (M = 2,71). Hipotezo 10a lahko 

potrdimo.   



 

166 

 

 

H 11: Učitelji se zavedajo pomembnosti zmoţnosti poslušanja z razumevanjem tako pri 

šolskem delu kot pri vsakdanjem sporazumevanju in menijo, da bi bilo potrebno 

razvijanju poslušanja z razumevanjem pri pouku nameniti še več časa kot doslej.  

 

V anketnem vprašalniku so navedene trditve, ki se nanašajo na sporazumevalno zmoţnost 

poslušanja. Trditve so bile oblikovane na podlagi strokovne literature o poslušanju ter na 

podlagi strokovnih prispevkov na temo razvijanja poslušanja v priročnikih k učbeniškim 

kompletom za pouk slovenskega jezika na razredni stopnji osnovne šole. 

 

Najvišjo stopnjo strinjanja (Tabela 55, Graf 17) izraţajo anketirani učitelji pri trditvi oz. 

mnenju k), ki pravi, da bi se moral učitelj zavedati, kako in koliko govori med poukom ter 

koliko in kako posluša (M = 4,56; SD = 0,71). Nestrinjanje z mnenjem je izrazil le en 

anketiran učitelj; večina učiteljev (68,3 %) pa se s to trditvijo popolnoma strinja. (Vsi podatki 

v odstotkih so v Prilogi 5). Učitelji so tudi seznanjeni z dejstvom, da je osnova za razvoj vseh 

sporazumevalnih zmoţnosti (branja, pisanja in govorjenja) prav poslušanje (M=4,53; 

SD=0,65). Noben učitelj se s to trditvijo ne strinja, stopnja strinjanja pa je pri večini (61,6%) 

najvišja (″Se popolnoma strinjam.″). Zavedanje tega dejstva je osnova za to, da učitelj naredi 

tudi naslednji korak, torej da v praksi (pri pouku) sistematično in ciljno razvija 

sporazumevalno zmoţnost poslušanja, saj ve, da s tem spodbuja in razvija tudi druge vrste 

sporazumevalne zmoţnosti. En anketirani učitelj se ne strinja s trditvijo, da je zmoţnost 

razčlenjujočega in razločujočega poslušanja osnova za začetek branja in pisanja, več kot 

polovica anketiranih učiteljev (59,2 %) pa se s trditvijo popolnoma strinjajo. Aritmetična 

sredina odgovorov kaţe na visoko stopnjo strinjanja učiteljev s trditvijo (M = 4,46) Učitelji so 

z visoko stopnjo strinjanja (M = 4,45) potrdili, da je poslušanje zahtevna miselna dejavnost. 

En učitelj se s tem ne strinja, več kot polovica anketiranih učiteljev (55,7 %) pa se s trditvijo 

popolnoma strinja.  

 

Ob dejstvu, da je za razvoj vseh sporazumevalnih dejavnosti razvoj poslušanja osnoven ter da 

je razločujoče in razčlenjujoče poslušanje osnova za začetek učenja branja in pisanja, izhaja 

trditev, da je poslušanje bistvena sporazumevalna dejavnost v 1. razredu osnovne šole. Večina 

učiteljev (57,3 %) je izrazila najvišjo stopnjo strinjanja, velika večina pa se jih s trditvijo 

strinja (M = 4,35).  
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Učitelji so izrazili visoko stopnjo strinjanja tudi s trditvami, da tudi učenje pravil govorno-

poslušalske komunikacije sodi k razvoju zmoţnosti poslušanja (M = 4,24) ter da je učence 

potrebno ozaveščati o pomenu in vlogi poslušanja v vsakdanjem ţivljenju (M = 4,17). Učitelji 

se večinoma zavedajo pomena govornega in poslušalskega vzora, ki ga otrokom daje učitelj 

(trditev j; M = 4,10); 5 učiteljev ali 2,4 % se s tem, da morajo predstavljati učencem model 

ţelenega poslušalskega obnašanja ne strinja, popolnoma pa se jih s to trditvijo strinja 43,1 %. 

Prav tako je izraţena dokaj visoka stopnja strinjanja z izjavo, da naša stališča, čustva in 

predsodki lahko bistveno vplivajo na izbiranje slišanih informacij in njihov pomen (M = 

3,91).  

Manjši deleţ učiteljev (7,6 %) meni, da učni načrt ne daje dovolj moţnosti za razvijanje 

poslušanja. Nizka pa je stopnja strinjanja s trditvama, da učenci v šoli večino časa poslušajo 

(M = 2,64; SD = 0,99) in da se razvijanju zmoţnosti poslušanja daje prevelik pomen (M = 

2,30; SD = 1,14).  Skoraj polovica učiteljev (49,8 %) se ne strinja oz. se sploh ne strinja s 

trditvijo, da učenci v šolah večinoma časa poslušajo. Popolnoma se s to trditvijo strinja 6,2 % 

anketiranih učiteljev. 69,2 % anketiranih učiteljev se ne strinja ali se sploh ne strinja s 

trditvijo, da se razvijanju zmoţnosti poslušanja daje prevelik pomen, ostali anketirani učitelji 

(30,8 %) pa menijo obratno. 

 

Učitelji se večinoma zavedajo pomena poslušanja, odstopanje se je pokazalo edino pri trditvi 

″Učenci v šoli večinoma poslušajo.″saj se učitelji večinoma s tem ne strinjajo. Hipotezo 11 v 

prvem delu delno potrdimo.  

 

37,6 % anketirancev (Tabela 57) je mnenja, da je treba razvoju sporazumevalne zmoţnosti 

poslušanja posvetiti več časa. Hipotezo 11 v drugem delu lahko delno potrdimo. 
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5 ANALIZA DELA Z UČENCI 

5.1 CILJ RAZISKAVE 

Razvoj zmoţnosti poslušanja smo preverili tudi pri tretješolcih. Izbrani so bili oddelki 3. 

razreda, v katerih pri pouku uporabljajo določeni učni komplet za slovenščino. Učenci so 

poslušali neumetnostno besedilo (opis ţivali) oktobra/novembra ter nato še maja; po 

poslušanju so reševali naloge raznih taksonomskih stopenj in tipov. Namen praktičnega dela s 

tretješolci je ugotoviti napredek na področju razvoja sporazumevalne zmoţnosti poslušanja z 

razumevanjem ter morebitne razlike pri učencih, ki uporabljajo različne učne komplete. 

 

5.2 HIPOTEZE 

H 13: Ni bistvenih razlik v rezultatih rešenih nalog po poslušanju z razumevanjem pri 

učencih, ki pri pouku uporabljajo določeni učni komplet. 

H 14: Ni bistvenih razlik v napredku razvijanja poslušanja z razumevanjem pri učencih, ki pri 

pouku uporabljajo določeni učni komplet. 

H 15: Pri drugem preverjanju poslušanja z razumevanjem so rezultati vseh učencev bistveno 

boljši, ne glede na uporabljeni učni komplet.  

H 16: Učenci po poslušanju z razumevanjem bolje rešujejo tiste tipe nalog, ki so pogosteje 

zastopane v učnem kompletu, ki ga uporabljajo pri pouku. 

 

5.3 METODE DELA 

5.3.1 Merski instrument 

Sestavljena sta bila dva vsebinsko različna opisa ţivali ter dva testa za učence (Beloprsi jeţ 

/gl. Prilogo 6/ in Severni jelen /gl. Prilogo 7/). Oba testa vsebujeta 11 nalog različnih tipov in 

taksonomskih stopenj (glej prilogi 6a in 7a). Naloge v prvem in drugem preverjanju so  

identične glede navodil, razlikujejo se vsebinsko. Prvi opis ţivali (Beloprsi jeţ) vsebuje 334 

besede, drugi (Severni jelen) pa 403 besed. Oba testa sta bila preizkušana na manjšem vzorcu 

(en oddelek tretješolcev) glede oblikovanosti in razumljivosti navodil. K nalogam smo 

sestavili kriterij ter točkovnik. Najvišje moţno število točk pri obeh preverjanjih je 39. (gl. 

Priloge 8, 9, 10) Preverjanje sestavljajo raznovrstne naloge. Tabela 88 prikazuje razporeditev 

tipov nalog v testu preverjanja. 
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 Beloprsi jeţ Severni jelen 

 Zaporedna številka naloge Zaporedna številka naloge 

Dopolnjevalna naloga 1.; 4. (2. del); 8. 1.; 4 (2. del); 8.  

Izločevalna naloga 2. , 4. (1. del) 2.; 4. (1. del) 

Izbirna naloga 6. 6. 

Urejevalna, povezovalna 

naloga 

3., 5. 3., 5. 

Popravljalna naloga 7. 7. 

Tvorbna naloga 9., 10., 11.  9., 10., 11. 
TABELA 88: Tipi nalog v 1. in 2. testu za preverjanje razumevanja slišanega besedila 

 

5.3.2 Postopek zbiranja podatkov 

Zbiranje podatkov sem vodila avtorica raziskave. Osebno sem vodila učno uro poslušanja in 

preverjanja razumevanja po poslušanju v izbranih razredih. V vseh oddelkih je tako bila 

omogočena enaka izvedba poslušanja ter vodenje nalog za reševanje po poslušanju. Vsi 

učenci so imeli moţnost individualne pomoči pri ponovnem branju navodil in vprašanj (ker je 

v začetku tretjega razreda pri nekaterih učencih zmoţnost branja še v razvoju).  Prvi test so 

učenci v izbranih oddelkih reševali oktobra 2009; drugi test pa maja 2010. Učna ura je trajala 

točno 45 minut. Po uvodni predstavitvi ter podajanju navodil (Priloga 11)  so učenci na mizo 

pripravili vse, kar so potrebovali za delo, na robu mize so imeli tudi test. Pripravili so se za 

poslušanje (se umirili, niso klepetali, niso gledali delovnega lista ...) ter poslušali opis ţivali. 

Opis sem prebrala enkrat, čeprav didaktični pristop k urjenju sporazumevalne zmoţnosti 

poslušanja z razumevanjem predvideva dvakratno, v nekaterih primerih celo večkratno 

poslušanje besedila. Ker je bil cilj dela v razredu preverjanje (in ne urjenje) zmoţnosti 

poslušanja z razumevanjem, je bilo branje/poslušanje besedila izvedeno le enkrat. Po 

poslušanju so učenci reševali naloge na delovnem listu. Učenci, ki so potrebovali dodatno 

pomoč pri branju navodil, so jo dobili. Izdelki so bili točkovani na osnovi vnaprej 

pripravljenih kriterijev. Moţno je bilo doseči 39 točk.  

5.3.3 Spremenljivke 

Neodvisna: 

 Uporabljen učni komplet za pouk slovenščine v 3. razredu osnovne šole 

Odvisne: 

 Število doseţenih točk na prvem preverjanju (Beloprsi jeţ) 

 Število doseţenih točk na drugem preverjanju (Severni jelen) 

 Število doseţenih točk pri posamezni nalogi pri prvem preverjanju 

 Število doseţenih točk pri posamezni nalogi pri drugem preverjanju 
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5.3.4 Statistična analiza 

Podatki so bili obdelani v programi SPSS. 

Uporabljena je bila osnovna opisna statistika (frekvenčna porazdelitev, odstotki, aritmetična 

sredina, mediana, standardni odklon, najniţja in najvišja vrednost). 

Pearsonov korelacijski koeficient; to je korelacijski koeficient, ki odraţa povezanost med 

dvema intervalnima spremenljivkama, med katerima je linearna zveza. Njegove vrednosti so 

med -1 in +1. Pri tabelaričnem prikazu so statistično značilni Pearsonovi koeficienti s stopnjo 

značilnosti niţjo od 1 % označeni z dvema zvezdicama (**), medtem ko so statistično značilni 

koeficienti s stopnjo značilnosti niţjo od 5 % označeni z eno zvezdico (*). Pearsonovi 

korelacijski koeficienti, ki so večji od 0,6, so v tabelah poudarjeni z odebeljenim tiskom. 

Uporabljena je bila enofaktorska analiza variance (ANOVA); uporabili smo jo v analizah, v 

katerih smo imeli več kot dva neodvisna vzorca in smo ţeleli preveriti, ali se njihove 

aritmetične sredine glede določene spremenljivke med seboj statistično pomembno 

razlikujejo. Izveden je bil Levenov preizkus za preverjanje homogenosti varianc. Za 

ugotavljanje statistične pomembnosti med pari aritmetičnih sredin je bil izveden Scheffe Post 

Hoc test (če je bila predpostavka o homogenosti varianc izpolnjena) oz. Games-Howell test 

(če predpostavka o homogenosti varianc ni bila izpolnjena). Za testiranje razlik oziroma 

ugotavljanje statistične značilnosti med aritmetičnimi sredinami dveh vzorcev je bil 

uporabljen t-test ob predpostavki, da sta varianci v populaciji enaki ter da je porazdelitev 

spremenljivke vsaj pribliţno normalna.  

 

5.4 OPIS VZORCA 

V eksperimentalno raziskavo, ki je bila izvedena v šolskem letu 2009/10, je bilo vključenih 13 

oddelkov 3. razreda šestih osnovnih šol in dveh podruţničnih šol. Šole s primorske, severne 

primorske, gorenjske in ljubljanske regije smo najprej razvrstili v skupine glede na 

uporabljeni učni komplet pri pouku slovenskega jezika v 3. razredu. Nato sem osebno (po 

telefonu) ravnatelje slučajno izbranih šol (za vsak učni komplet sta bili izbrani dve šoli in še 

po ena dodatna za primer premajhnega števila učencev oz. neodziva šole) prosila za 

sodelovanje. Na šole, na katerih je bil odziv pozitiven, pa sem poslala še dopis ter se 

konkretneje dogovarjala z učiteljicami v oddelkih tretjih razredov. Odziv mnogih ravnateljev 

in učiteljic je bil negativen; večinoma so izraţali prezasičenost z različnimi raziskavami, ki se 

trenutno dogajajo v šolskem prostoru, ter posledično s pomanjkanjem časa za poučevanje. V 
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končni fazi so bile sodelujoče šole (oddelki) izbrane na podlagi pripravljenosti za sodelovanje 

razredničark ter z dovoljenjem ravnatelja. Skupaj je bilo v sodelujočih šolah 243 tretješolcev. 

 
Ime osnovne šole Kraj Število 

oddelkov 

3. razredov 

Število 

učencev v 

oddelkih 

Deleţ % Uporabljen 

učni komplet 

OŠ Bičevje Ljubljana 2 39 16,05 DZS 

OŠ Idrija; PŠ Godovič Idrija 3 + 1 

(oddelek 

na PŠ) 

81 33,33 Izolit 

OŠ Bled Bled 2 40 16,46 DZS 

OŠ Preţihov Voranc Ljubljana 2 43 17,70 MKZ 

OŠ Sečovlje Sečovlje 1 9 3,70 MKZ 

OŠ Šturje, PŠ Budajne Ajdovščina 1 + 1 

(oddelek 

na PŠ) 

31 12,76 Rokus Klett 

Skupaj / 13 243 100 / 

TABELA 89: Sodelujoče osnovne šole, število oddelkov, število in deleţ učencev po posameznih 

šolah ter uporabljen učni komplet 

 

 

 1. preverjanje 2. preverjanje 

Učni komplet  Število Odstotek Število Odstotek 

DZS 69 28,4 79 32,5 

Izolit 77 31,7 80 32,9 

Mladinska knjiga 49 20,2 52 21,4 

Rokus Klett 29 11,9 31 12,8 

Skupaj – prisotni učenci 224 92,2 242 99,6 

Manjkajoči učenci 19 7,8 1 0,4 

Skupaj – vsi 243 100,0 243 100,0 

TABELA 90: Število in deleţ učencev glede na uporabljen učni komplet pri pouku 

 

Pri izvedbi prvega dela eksperimentalne raziskave je bilo prisotnih skupaj 92,2 % vseh 

učencev (torej 224), pri drugem preverjanju pa je bil odsoten le eden. Zaloţbi Izolit in DZS 

predstavljata pribliţno enak deleţ; manjši deleţ predstavlja zastopanost zaloţbe MKZ, 

najmanjši pa zastopanost zaloţbe Rokus Klett; to je posledica nepripravljenosti posameznih 

šol za sodelovanje. 
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 Število Odstotek 

DZS 69 30,8 

Izolit 77 34,4 

Mladinska knjiga 49 21,9 

Rokus Klett 29 12,9 

Skupaj 224 100,0 

TABELA 91: Število in deleţ učencev, ki so bili prisotni tako pri prvem kot pri drugem 

preverjanju 

 

Najvišji deleţ zavzemajo učenci, ki pri pouku uporabljajo učni komplet zaloţbe Izolit (34,4 

%), učenci, ki uporabljajo učni komplet zaloţbe DZS, predstavljajo 30,8-odstotni deleţ vseh 

vključenih učencev, manjši deleţ predstavljajo učenci, ki uporabljajo učne komplete zaloţbe 

MKZ (21,9 %) in Rokus Klett (12,9 %).  

 

5.5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

5.5.1 Analiza končnih rezultatov posameznih preverjanj 

Prvo preverjanje (Beloprsi jeţ) 

V prvem delu eksperimentalne raziskave je sodelovalo 224 učencev. Največ učencev je 

doseglo 23 točk, povprečje vseh doseţenih točk pa je 21,705. Koeficienta asimetrije in 

sploščenosti kaţeta na normalno porazdelitev rezultatov. Najniţji rezultat je dosegel učenec s 

tremi točkami, dva učenca pa sta dosegla 37 od 39 moţnih točk. (gl. Priloga 12a) 

 

 Število Aritmetična 

sredina 

Standardna 

napaka 

aritm. 

sredine 

Mediana Koeficient 

asimetrije 

Koeficient 

sploščenosti 

Najniţje 

število 

doseţenih 

točk 

Najvišje 

število 

doseţenih 

točk 

Vseh 

točk 

Skupaj 224 21,705 0,497 23,00 -0,267 -0,644 3 37 39 

DZS 69 22,551 0,783 24,00 -0,826 0,193 3 32 39 

Izolit 77 18,987 0.843 19,00 -0,026 -0,898 5 35 39 

MKZ 49 27,122 0,904 29,00 -0,457 -0,777 14 37 39 

Rokus 

Klett 

29 17,759 1,032 19,00 -0,439 -1,285 8 25 39 

 Levenov preizkus = 1,627; sig = 0,184; Brown-Forsythte test = 20,325; sig = 0,000  
 TABELA 92: Opisna statistika za rezultate prvega preverjanja (Beloprsi jeţ) 
 

Povprečno število doseţenih točk v prvem preverjanju pri vseh vključenih tretješolcih je bilo 

21,7. V Tabeli 92 vidimo, da  so najvišjo aritmetično sredino pri prvem preverjanju dosegli 

učenci, ki pri pouku uporabljajo učne komplete zaloţbe MKZ (M = 27,1); tudi najniţje število 

doseţenih točk pri tej skupini učencev (min = 14) močno presega doseţke ostalih skupin 

učencev; dosegli pa so tudi najvišje število točk (max = 37). Najniţjo aritmetično sredino (M 

= 17,8) doseţenih točk pri prvem preverjanju imajo učenci, ki pri pouku uporabljajo učne 
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komplete zaloţbe Rokus Klett. Najvišje število doseţenih točk (max = 25) je bilo niţje od 

ostalih skupin, vendar je bilo najniţje število doseţenih točk (min = 8) višje od učencev, ki 

uporabljajo učne komplete zaloţbe DZS in Izolit.  

 

Variance skupin se med seboj statistično pomembno ne razlikujejo (Levenov preizkus = 

1,627; sig. = 0,184;   0,05;  = 0,184), zato smo nadaljevali z analizo ANOVA.  

 

 
Vsota 

kvadratov df 

Povprečje 

kvadratov F Sig. 

Between Groups 2507,918 3 835,973 18,716 ,000 

Within Groups 9826,635 220 44,667   

Total 12334,554 223    

F = vrednost enofaktorske analize variance; df = število stopinj prostosti; Sig. = stopnja statistične pomembnosti 

TABELA 93: Enofaktorska analiza variance za rezultate prvega preverjanja  

 

Izračun je pokazal (F= 18,716;  = 0,000), da je stopnja statistične pomembnosti je manjša od 

0,05 ( = 0,000), zato lahko zaključimo, da so razlike med vzorčnimi skupinami statistično 

pomembne. V nadaljevanju smo s Post Hoc preizkusom ugotavljali, med katerimi skupinami 

so razlike statistično pomembne.  

 (I) Uporabljen 

učbeniški 

komplet pri 

pouku 

(J) Uporabljen 

učbeniški 

komplet pri 

pouku 

Razlika 

aritmetičnih 

sredin (I-J) 

Standardna 

napaka 

Stopnja 

statistične 

pomembnosti 

95% Interval zaupanja 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Mladinska 

knjiga 

DZS 4,57172
*
 1,24856 ,002 1,3395 7,8040 

Izolit 8,13544
*
 1,22133 ,000 4,9737 11,2972 

Rokus Klett 9,36383
*
 1,56582 ,000 5,3103 13,4174 

TABELA  94: Post Hoc test za rezultate prvega preverjanja  

 

Statistično pomembne razlike so med rezultati pri prvem preverjanju pri učencih, ki so 

uporabljali učni komplet zaloţbe MKZ, in med učenci vseh ostalih vključenih zaloţb, in sicer 

na stopnji tveganja, niţjo od 1 %, pri zaloţbi DZS in z ničto stopnjo tveganja pri zaloţbah 

Izolit in Rokus Klett. Učenci, ki uporabljajo učne komplete MKZ, so v povprečju dosegli 

bistveno višji rezultat kot učenci zaloţb Izolit, DZS in Rokus Klett. Končni rezultati učencev, 

ki so uporabljali učni komplet zaloţba MKZ (M = 27,1), so bili višji kot povprečni rezultati 

vseh vključenih tretješolcev (M = 21,7) 
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Drugo preverjanje (Severni jelen) 

 Število Aritmetična 

sredina 

Standardna 

napaka 

aritm. 

sredine 

Mediana Koeficient 

asimetrije 

Koeficient 

sploščenosti 

Najniţje 

število 

doseţenih 

točk 

Najvišje 

število 

doseţenih 

točk 

Vseh 

točk 

Skupaj 242 26,010 0,439 28,00 -0,952 0,429 5 37 39 

DZS 79 25,620 0,797 26,00 -0,770 0,183 5 36 39 

Izolit 80 25,325 0,815 27,00 -0,862 -0,026 6 37 39 

MKZ 52 29,289 0,511 29,00 -0,737 0,028 21 35 39 

Rokus 

Klett 

31 23,968 1,344 24,00 -0,494 -0,354 6 35 39 

Levenov preizkus = 7,700; sig = 0,000; Brown-Forsythte test = 5,711; sig = 0,001 

TABELA 95: Opisna statistika za rezultate drugega preverjanja (Severni jelen)  

 

Tabela 95 prikazuje rezultate po drugem preverjanju. Povprečno število doseţenih točk je bilo 

26,010. Najvišje povprečje so imeli učenci, ki pri pouku uporabljajo učni komplet MKZ (M = 

29,289), najniţje pa učenci, ki uporabljajo učni komplet zaloţbe Rokus Klett (M = 23,968). 

Najniţje število doseţenih točk na preverjanju je bilo 5, najvišje pa 37 (gl. Priloga 12b). 

Učenci, ki uporabljajo učne komplete zaloţbe MKZ, so imeli najniţji rezultat 21 točk; to je 

bistveno več od ostalih skupin učencev. Vse porazdelitve so pribliţno normalne, to kaţejo 

koeficienti sploščenosti in asimetrije.  Levenov preizkus je pokazal, da se variance skupin, ki 

jih primerjamo, statistično pomembno razlikujejo ( ≤ 0,05;  = 0,000), zato je bil opravljen 

še Brown-Forsythte test in za primerjavo med pari primerjalnih skupin še Games-Howellov 

test.  

 

(I) 

Uporabljen 

učbeniški 

komplet pri 

pouku 

(J) 

Uporabljen 

učbeniški 

komplet pri 

pouku 

Razlika 

aritmetičnih 

sredin (I-J) 

Standardna 

napaka 

Stopnja 

statistične 

pomembnosti 

95% Interval 

zaupanja 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Mladinska 

knjiga 

DZS 3,66821
*
 ,94699 ,001 1,2019 6,1345 

Izolit 3,96346
*
 ,96179 ,000 1,4587 6,4682 

Rokus-Klett 5,32072
*
 1,43754 ,004 1,4625 9,1789 

TABELA 96: Post Hoc test za rezultate drugega preverjanja 

 

Tudi po drugem preizkusu so statistično pomembne razlike s tveganjem, manjšim od 1 %, pri 

primerjavi rezultatov učencev, ki so pri pouku uporabljali učni komplet zaloţbe MKZ (M = 

29,28)  v primerjavi z rezultati učencev, ki so uporabljali učne komplete zaloţbe Izolit ( = 

0,000; M = 25,32), zaloţbe DZS ( = 0,001; M = 25,62) in zaloţbe Rokus Klett ( = 0,004; 

M = 23,99). Učenec, ki je dosegel najmanj točk pri testu in uporablja učni komplet zaloţbe 
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MKZ, je dosegel 21 točk, medtem ko so bili minimalni doseţki pri drugem preizkusu pri 

ostalih učencih bistveno niţji (DZS – 5 točk; Izolit – 6 točk; Rokus Klett – 6 točk).  Povprečni 

doseţek učencev, ki uporabljajo učne komplete zaloţbe MKZ, je bil višji od povprečnega 

doseţka vseh vključenih tretješolcev. 

 

5.5.2 Primerjava rezultatov po posameznih nalogah 

1. VPRAŠANJE 

1. preverjanje – Beloprsi jeţ 2. preverjanje – Severni jelen 

1. O kateri ţivali govori besedilo? Na 

črto napiši ime ţivali. 

1. O kateri ţivali govori besedilo? Na 

črto napiši ime ţivali. 

 

Naloga je dopolnjevalnega tipa. Popolnoma pravilen odgovor je ″beloprsi jeţ″ (2 točki), 

delno pravilen pa ″jeţ″ (1 točka). Tabela prikazuje razporeditev odgovorov.  

 

1. preverjanje – Beloprsi jeţ 2. preverjanje – Severni jelen 

 

 

Uporabljen učbeniški komplet pri 

pouku 

Skupaj DZS Izolit MKZ 

Rokus 

Klett 

 Napačno N 4 9 1 0 14 

%  1,8% 4,0% ,4% ,0% 6,3% 

Jeţ_delno 

pravilno 

N 47 53 20 26 146 

%  21,0% 23,7% 8,9% 11,6% 65,2% 

Beloprsi 
jeţ_pravilno 

N 18 15 28 3 64 

%  8,0% 6,7% 12,5% 1,3% 28,6% 

Skupaj N 69 77 49 29 224 

%  30,8% 34,4% 21,9% 12,9% 100,0% 

 

 

 

 

Uporabljen učbeniški komplet 

pri pouku 

Skupaj DZS Izolit MKZ 

Rokus 

Klett 

 Napačno/ni 

odgovora 

N 4 6 0 2 12 

%  1,8% 2,7% ,0% ,9% 5,4% 

Jelen_ delno 

pravilno 

N 11 19 6 7 43 

%  4,9% 8,5% 2,7% 3,1% 19,3% 

Severni 
jelen_pravilno 

N 54 51 43 20 168 

%  24,2% 22,9% 19,3% 9,0% 75,3% 

Skupaj N 69 76 49 29 223 

%  30,9% 34,1% 22,0% 13,0% 100,0% 
 

 
 

TABELA 97, GRAF 18: Odgovori učencev na 1. vprašanje pri prvem in pri drugem preverjanju 

glede na uporabljen učni komplet 
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Večina učencev je po prvem preverjanju delno pravilno odgovorila na zastavljeno 

vprašanje (M = 65,2 %), po drugem preverjanju pa je večina učencev (M = 75,3 %) na 

zastavljeno vprašanje odgovorila popolnoma pravilno. Deleţ pravilnih odgovorov 

(povprečje oz. aritmetična sredina odgovorov) na prvo vprašanje se je izboljšal pri vseh 

opazovanih skupinah učencev. Rahlo se je zmanjšal deleţ napačnih odgovorov oz. nalog 

brez odgovora (za 0,9 %). Opazna razlika je med delno pravilnimi odgovori, saj jih je bilo 

po prvem preverjanju pribliţno dve tretjini (M = 65,2 %); po drugem preverjanju pa 19,3 

%.  

 

 

N 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

95% interval zaupanja 

Najniţja 

vrednost 

Najvišja 

vrednost 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

O kateri ţivali 

govori besedilo? – 

Beloprsi jeţ 

DZS 69 1,2029 ,53081 ,06390 1,0754 1,3304 ,00 2,00 

Izolit 77 1,0779 ,55645 ,06341 ,9516 1,2042 ,00 2,00 

Mladinska 

knjiga 

49 1,5510 ,54242 ,07749 1,3952 1,7068 ,00 2,00 

Rokus Klett 29 1,1034 ,30993 ,05755 ,9856 1,2213 1,00 2,00 

Skupaj 224 1,2232 ,54747 ,03658 1,1511 1,2953 ,00 2,00 

O kateri ţivali 

govori besedilo? – 

Severni jelen 

DZS 79 1,6962 ,58517 ,06584 1,5651 1,8273 ,00 2,00 

Izolit 80 1,5875 ,65010 ,07268 1,4428 1,7322 ,00 2,00 

Mladinska 

knjiga 

52 1,8846 ,32260 ,04474 1,7948 1,9744 1,00 2,00 

Rokus Klett 31 1,5806 ,67202 ,12070 1,3341 1,8271 ,00 2,00 

Skupaj 242 1,6860 ,58378 ,03753 1,6120 1,7599 ,00 2,00 

Levenov preizkus 1(F = 6,407; df1 = 3; df2 = 220;  = 0,000); Levenov preizkus 2(F = 14,196; df1 = 3; df2 = 238;  = 0,000) 

Brown-Forsythe preizkus 1(F = 10,308; df1 = 3; df2 = 206,478;  = 0,000); Brown-Forsythe preizkus 2(F = 3,215; df1 = 3; df2 = 

139,852,478;  = 0,025) 

TABELA 98: Opisna statistika odgovorov na 1. vprašanje glede na uporabljen učni komplet 

 

 

(I) 

Uporabljen 

učbeniški 

komplet pri 

pouku 

(J) 

Uporabljen 

učbeniški 

komplet pri 

pouku 

Razlika 

aritmetičnih 

sredin (I-J) 

Standardna 

napaka 

Stopnja 

statistične 

pomembnosti 

95% interval 

zaupanja 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

1. preverjanje Mladinska 

knjiga 

DZS ,34812* ,10044 ,004 ,0858 ,6105 

Izolit ,47310* ,10013 ,000 ,2117 ,7345 

Rokus Klett ,44757* ,09652 ,000 ,1940 ,7011 

2. preverjanje Mladinska 

knjiga 

DZS ,18841 ,07960 ,089 -,0188 ,3957 

Izolit ,29712* ,08535 ,004 ,0748 ,5194 

Rokus Klett ,30397 ,12872 ,102 -,0417 ,6496 

TABELA 99: Games-Howellov Post Hoc preizkus za prvo vprašanje 

 

Zaradi nehomogenosti varianc je bil izbran Brown-Forsythov preizkus in Games-Howellov 

Post Hoc preizkus, ki je pokazal, da je bila pri prvem preverjanju statistično pomembna 

razlika pri prvem preverjanju med učenci, ki so uporabljali učni komplet MKZ, in med 
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učenci, ki so učni komplet zaloţbe DZS (=0,004); med MKZ in Izolit ( = 0,000) in med 

MKZ in Rokus Klett ( = 0,000).  Iz Tabele 98 razberemo, da so učenci, ki uporabljajo učni 

komplet zaloţbe MKZ, po prvem preverjanju v povprečju dosegli višji rezultat (M = 1,55) od 

ostalih opazovanih skupin učencev.  

 

Pri drugem preverjanju pa je statistično pomembna razlika ( = 0,004) med učenci, ki so 

uporabljali učne komplete zaloţbe MKZ (M = 1,88) in med učenci, ki so uporabljali učne 

komplete zaloţbe Izolit (M = 1,59). Pri 2. preverjanju pri učencih, ki uporabljajo učne 

komplete MKZ, ni bilo nobenega, ki na vprašanje ne bi odgovoril oz. bi odgovoril napačno. 

Pri drugem preverjanju so v povprečju učenci bolje reševali naloge (M1 = 1,22; M2 = 1,69). V 

povprečju so bili odgovori boljši pri vseh opazovanih skupinah učencev.  

 

2. VPRAŠANJE 

1. preverjanje – Beloprsi jeţ 2. preverjanje – Severni jelen 

2. Preberi spodnje trditve in napačne 

prečrtaj. 
Ta ţival ne ţivi v Sloveniji. 

Ta ţival izgublja bodice vse leto.  

Ta ţival dobro tipa. 

Ta ţival se najpogosteje hrani s hruškami.  

Dlaka na prsih te ţivali je mehka in temno rjave 

barve.  

2. Preberi spodnje trditve na napačne 

prečrtaj. 
Ta ţival ne ţivi v Sloveniji. 

Ta ţival vsako leto izgubi rogovje. 

Ta ţival dobro voha. 

Opisana ţival ima dolg rep. 

Dlaka te ţivali je črne barve. 

 

Naloga je izločevalnega tipa (učenec ob vsaki trditvi odgovarja ″da″ oz. ″ne″). Moţnih je bilo 

5 točk – za vsako trditev po ena točka. Tabela prikazuje razporeditev odgovorov. 

 

1. preverjanje – Beloprsi jeţ 2. preverjanje – Severni jelen 

 
Uporabljen učbeniški komplet pri pouku 

Skupaj DZS Izolit MKZ Rokus-Klett 

 0,00 N 3 2 2 2 9 

%  1,3% ,9% ,9% ,9% 4,0% 

1,00 N 3 2 0 6 11 

%  1,3% ,9% ,0% 2,7% 4,9% 

2,00 N 6 7 5 6 24 

%  2,7% 3,1% 2,2% 2,7% 10,7% 

3,00 N 18 28 12 5 63 

%  8,0% 12,5% 5,4% 2,2% 28,1% 

4,00 N 27 21 20 5 73 

%  12,1% 9,4% 8,9% 2,2% 32,6% 

5,00 N 12 17 10 5 44 

%  5,4% 7,6% 4,5% 2,2% 19,6% 

Skupaj N 69 77 49 29 224 

%  30,8% 34,4% 21,9% 12,9% 100,0% 
 

 
Uporabljen učbeniški komplet pri pouku 

Skupaj DZS Izolit MKZ Rokus-Klett 

 0,00 N 0 3 0 0 3 

%  ,0% 1,3% ,0% ,0% 1,3% 

1,00 N 1 1 1 0 3 

%  ,4% ,4% ,4% ,0% 1,3% 

2,00 N 6 4 0 1 11 

%  2,7% 1,8% ,0% ,4% 4,9% 

3,00 N 12 15 3 8 38 

%  5,4% 6,7% 1,3% 3,6% 17,0% 

4,00 N 25 29 23 7 84 

%  11,2% 13,0% 10,3% 3,1% 37,7% 

5,00 N 25 24 22 13 84 

%  11,2% 10,8% 9,9% 5,8% 37,7% 

Skupaj N 69 76 49 29 223 

%  30,9% 34,1% 22,0% 13,0% 100,0% 
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TABELA 100, GRAF 19: Odgovori učencev na 2. vprašanje pri prvem in pri drugem preverjanju 

glede na uporabljen učni komplet 

 

Največ tretješolcev je po prvem preverjanju doseglo 4 točke (M = 32,6 %) in 3 točke (M = 

28,1 %). 4 % tretješolcev po prvem preverjanju niso dosegli nobene točke, vse točke pa je 

doseglo 19,4 % tretješolcev. Po drugem preverjanju pa je večina učencev dosegla 4 oz. 5 točk 

(M = 37,7 % pri obeh skupinah); le 1,3 % učenca ni dosegla nobene točke. V povprečju so 

učenci bolje reševali to nalogo pri 2. preverjanju. 

 

 

N 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

95% interval zaupanja 

Najniţja 

vrednost 

Najvišja 

vrednost 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Število pravilnih 

odgovorov na 2. 

vprašanje  

Beloprsi jeţ 

DZS 69 3,4348 1,25415 ,15098 3,1335 3,7361 ,00 5,00 

Izolit 77 3,4935 1,16555 ,13283 3,2290 3,7581 ,00 5,00 

Mladinska 

knjiga 

49 3,5918 1,17115 ,16731 3,2554 3,9282 ,00 5,00 

Rokus Klett 29 2,6897 1,58347 ,29404 2,0873 3,2920 ,00 5,00 

Skupaj 224 3,3929 1,27661 ,08530 3,2248 3,5609 ,00 5,00 

Število pravilnih 

odgovorov na 2. 

vprašanje  

Severni jelen 

DZS 69 3,9710 1,01418 ,12209 3,7274 4,2146 1,00 5,00 

Izolit 76 3,8158 1,20787 ,13855 3,5398 4,0918 ,00 5,00 

Mladinska 

knjiga 

49 4,3265 ,77427 ,11061 4,1041 4,5489 1,00 5,00 

Rokus Klett 29 4,1034 ,93903 ,17437 3,7463 4,4606 2,00 5,00 

Skupaj 223 4,0135 1,04183 ,06977 3,8760 4,1509 ,00 5,00 

ANOVA: 1. preverjanje: F = 3,639;  = 0,014; 2. preverjanje: F = 2,549;  = 0,057 

TABELA 101: Opisna statistika odgovorov na 2. vprašanje glede na uporabljen učni komplet 

  

Št
ev

ilo
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(I) Uporabljen 

učbeniški 

komplet pri 

pouku 

(J) Uporabljen 

učbeniški 

komplet pri 

pouku 

Razlika 

aritmetičnih 

sredin (I-J) 

Standardna 

napaka 

Stopnja 

statistične 

pomembnosti 

95% interval zaupanja 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

1. preverjanje 

Beloprsi jeţ 

DZS Izolit -,05872 ,20796 ,994 -,6446 ,5272 

Mladinska 

knjiga 

-,15705 ,23437 ,930 -,8173 ,5032 

Rokus Klett ,74513 ,27763 ,069 -,0370 1,5273 

Izolit DZS ,05872 ,20796 ,994 -,5272 ,6446 

Mladinska 

knjiga 

-,09833 ,22926 ,980 -,7442 ,5475 

Rokus Klett ,80385* ,27333 ,037 ,0338 1,5739 

Mladinska 

knjiga 

DZS ,15705 ,23437 ,930 -,5032 ,8173 

Izolit ,09833 ,22926 ,980 -,5475 ,7442 

Rokus Klett ,90218* ,29392 ,026 ,0741 1,7302 

Rokus-Klett DZS -,74513 ,27763 ,069 -1,5273 ,0370 

Izolit -,80385* ,27333 ,037 -1,5739 -,0338 

Mladinska 

knjiga 

-,90218* ,29392 ,026 -1,7302 -,0741 

TABELA 102: Statistična pomembnost med pari aritmetičnih sredin (Scheffejev test)  

 

Po prvem preverjanju lahko trdimo, da obstajajo statistično pomembne razlike med 

aritmetičnimi sredinami oz. odgovori učencev (F = 3,639;  = 0,014). V nadaljevanju nas je 

zanimalo, med katerimi skupinami tretješolcev obstajajo statistično pomembne razlike 

(Tabela 102). Med učenci, ki pri pouku uporabljajo učne komplete zaloţbe Izolit (M = 3,49), 

in med tistimi, ki uporabljajo Rokus Klett (M = 2,69), je statistično pomembna razlika ( = 

0,37). Prav tako je značilna razlika s stopnjo tveganja manj kot 5 % med skupinama učencev, 

ki uporabljajo učni komplet Rokus Klett (M = 2,69) in MKZ (M = 3,59). Pri drugem 

preverjanju pa je stopnja značilnosti večja od 0,05 ( = 0,057) – razlike med povprečji niso 

statistično značilne.  

 

Iz Tabele 101 je razvidno, da so povprečja pri 2. preverjanju pri vseh opazovanih skupinah 

tretješolcev višja kot pri 1. Preverjanju; to kaţe na dejstvo, da so učenci bolje (z manj 

napakami) reševali nalogo. 
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3. VPRAŠANJE 

1. preverjanje – Beloprsi jeţ 2. preverjanje – Severni jelen 

3. Spodaj so slike različno starih ţivali. 

Označi jih s številkami od 1 do 3 po vrsti od 

najmlajše do najstarejše. Številke vpiši v 

krogce. 

   
○  ○  ○ 

5. Spodaj  so napisane tri povedi. 

Označi jih s številkami od 1 do 3 po 

vrsti, kot se dogaja v naravi in si slišal 

v opisu. 

○ Košute vodijo čredo severnih jelenov. 

○ Samica skoti enega mladiča. 

○Črede severnih jelenov se selijo v 

iglast gozd. 

 

Naloga je urejevalnega tipa, učenec uredi v ustrezen vrstni red slike/besedilo. Ob pravilni 

rešitvi (pravilno označenem zaporedju) je učenec dobil 1 točko.  

 

1. preverjanje – Beloprsi jeţ 2. preverjanje – Severni jelen 

 
Uporabljen učbeniški komplet pri pouku 

Skupaj DZS Izolit MKZ Rokus Klett 

 napačno N 12 14 2 3 31 

%  5,4% 6,3% ,9% 1,3% 13,8% 

pravilno N 57 63 47 26 193 

%  25,4% 28,1% 21,0% 11,6% 86,2% 

Skupaj N 69 77 49 29 224 

%  30,8% 34,4% 21,9% 12,9% 100,0% 
 

 
Uporabljen učbeniški komplet pri pouku 

Total DZS Izolit MKZ Rokus Klett 

 napačno N 41 38 17 14 110 

%  18,4% 17,0% 7,6% 6,3% 49,3% 

pravilno N 28 38 32 15 113 

%  12,6% 17,0% 14,3% 6,7% 50,7% 

Skupaj N 69 76 49 29 223 

%  30,9% 34,1% 22,0% 13,0% 100,0% 
 

  

TABELA 103, GRAF 20: Odgovori učencev na 3. vprašanje pri prvem in pri drugem preverjanju 

glede na uporabljen učni komplet 

 

Iz Tabele 103 razberemo, da so bili odgovori učencev na dano vprašanje po prvem 

preverjanju v povprečju boljši kot po drugem preverjanju. Pravilno je na vprašanje po prvem 

preverjanju odgovorilo 86,2 % tretješolcev, po drugem preverjanju pa 50,7 %.  

 

Stopnja značilnosti po prvem preverjanju je večja od 0,05 (Hi-kvadrat = 6,157;  = 0,104), 

torej med učenci, ki pri urah slovenščine uporabljajo različne učne komplete, ne obstajajo 

statistično pomembne razlike. Prav tako ne obstajajo statistično pomembne razlike po drugem 
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preverjanju (hi-kvadrat = 7,037;  = 0,071). Čeprav so rezultati po drugem preverjanju slabši, 

jih ne gre pripisati uporabljenim učnim kompletom, ampak drugim dejavnikom (morda višji 

zahtevnosti naloge). 

 

4. VPRAŠANJE 

1. preverjanje – Beloprsi jeţ 2. preverjanje – Severni jelen 

4.A Ali ta ţival spada med sesalce? 

(obkroţi) 

 

 DA  NE 

 

4.A Ali ta ţival spada med parkljarje? 

(Obkroţi.) 

  DA  NE 

 

4.B Zakaj? ____________________ 
 

4.B Zakaj? ____________________ 
 

Prvi del (A) četrtega vprašanja je izločevalnega tipa, drugi del (B) pa dopolnjevalnega tipa. Za 

vsak pravilen odgovor (A in B) je učenec dobil točko; torej sta bili pri tej nalogi moţni 2 

točki. 

 

 

1. preverjanje – Beloprsi jeţ – 4A 2. preverjanje – Severni jelen – 

4A 

 

Uporabljen učbeniški komplet 

pri pouku 

Skupaj DZS Izolit MKZ 

Rokus 

Klett 

napačen odgovor N 6 37 2 2 47 

%  2,7% 16,5% ,9% ,9% 21,0% 

pravilno N 63 40 47 27 177 

%  28,1% 17,9% 21,0% 12,1% 79,0% 

Skupaj N 69 77 49 29 224 

%  30,8% 34,4% 21,9% 12,9% 100,0% 

Hi-kvadrat = 52,226;  = 0,000 

 

Uporabljen učbeniški komplet pri 
pouku 

Skupaj DZS Izolit MKZ 
Rokus 
Klett 

 napačen 

odgovor 

N 8 5 0 7 20 

%  3,6% 2,2% ,0% 3,1% 9,0% 

pravilno N 61 71 49 22 203 

%  27,4% 31,8% 22,0% 9,9% 91,0% 

Skupaj N 69 76 49 29 223 

%  30,9% 34,1% 22,0% 13,0% 100,0% 

Hi-kvadrat = 14,115;  = 0,003 

 
 

TABELA 104, GRAF 21: Odgovori učencev na 4. vprašanje pri prvem in pri drugem preverjanju 

glede na uporabljen učni komplet 

 

Po prvem preverjanju je na vprašanje pravilno odgovorilo 79 % vseh vključenih tretješolcev, 

po drugem preverjanju pa 91 %.  
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N 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

95% interval zaupanja 

Najniţja 

vrednost 

Najvišja 

vrednost 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

1. 

preverjanje 

DZS 69 ,9130 ,28384 ,03417 ,8449 ,9812 ,00 1,00 

Izolit 77 ,5195 ,50290 ,05731 ,4053 ,6336 ,00 1,00 

Mladinska 

knjiga 

49 ,9592 ,19991 ,02856 ,9018 1,0166 ,00 1,00 

Rokus Klett 29 ,9310 ,25788 ,04789 ,8329 1,0291 ,00 1,00 

Skupaj 224 ,7902 ,40809 ,02727 ,7364 ,8439 ,00 1,00 

2. 

preverjanje 

DZS 69 ,8841 ,32250 ,03882 ,8066 ,9615 ,00 1,00 

Izolit 76 ,9342 ,24956 ,02863 ,8772 ,9912 ,00 1,00 

Mladinska 

knjiga 

49 1,0000 ,00000 ,00000 1,0000 1,0000 1,00 1,00 

Rokus Klett 29 ,7586 ,43549 ,08087 ,5930 ,9243 ,00 1,00 

Skupaj 223 ,9103 ,28637 ,01918 ,8725 ,9481 ,00 1,00 

TABELA 105: Opisna statistika za odgovore na vprašanje 4A 

 

Povprečje aritmetične sredine je po drugem preverjanju boljše kot po prvem, niso pa vse 

skupine učencev izboljšale rezultata pri drugem preverjanju. Rahlo niţje je povprečje pri 

učencih, ki uporabljajo učne komplete zaloţbe DZS, in pri učencih, ki uporabljajo učne 

komplete zaloţbe Rokus Klett. Pri drugem preverjanju so vsi učenci, ki uporabljajo učne 

komplete zaloţbe MKZ, pravilno odgovorili na to vprašanje. Stopnja značilnosti je tako pri 

prvem kot pri drugem preverjanju manjša od 0,05 (1 = 0,000; 2 = 0,003), zato z ničto 

stopnjo tveganja lahko sklepamo, da med odgovori na vprašanje 4A tako po prvem kot po 

drugem preverjanju obstajajo statistično pomembne razlike.  

 

V nadaljevanju nas zanimajo še odgovori učencev na drugi del četrtega vprašanja (4B).  

 

 

1. preverjanje – Beloprsi jeţ – 4B 2. preverjanje – Severni jelen – 

4B 

 
Uporabljen učbeniški komplet pri pouku 

Skupaj DZS Izolit MKZ Rokus Klett 

 napačen odgovor N 32 49 17 18 116 

%  14,3% 21,9% 7,6% 8,0% 51,8% 

Odgovor je pravilen N 37 28 32 11 108 

%  16,5% 12,5% 14,3% 4,9% 48,2% 

Skupaj N 69 77 49 29 224 

%  30,8% 34,4% 21,9% 12,9% 100,0% 

Hi-kvadrat = 12,101;  = 0,007 

 
Uporabljen učbeniški komplet pri 

pouku 

Skupaj DZS Izolit MKZ Rokus Klett 

 napačen odgovor N 33 26 17 13 89 

%  14,8% 11,7% 7,6% 5,8% 39,9% 

Odgovor je 

pravilen 

N 36 50 32 16 134 

%  16,1% 22,4% 14,3% 7,2% 60,1% 

Skupaj N 69 76 49 29 223 

%  30,9% 34,1% 22,0% 13,0% 100,0% 

Hi-kvadrat = 3,681;  = 0,298 
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TABELA 106, GRAF 22: Odgovori učencev na 4B vprašanje pri prvem in pri drugem preverjanju 

glede na uporabljen učni komplet 

 

Po prvem preverjanju je pravilno na to vprašanje odgovorilo skoraj polovica vključenih 

tretješolcev (48,2 %); po drugem preverjanju pa 60,1 % učencev. Tudi Tabela 107 prikazuje v 

povprečju boljše rezultate pri drugem preverjanju, vendar se povprečje ni dvignilo pri vseh 

opazovanih skupinah. Tako se je pri učencih, ki uporabljajo učne komplete zaloţbe DZS, 

rahlo zniţalo, enako pa je ostalo pri uporabnikih učnega kompleta MKZ. Med rezultati 

odgovorov po prvem preverjanju obstajajo statistično pomembne razlike ( = 0,007); medtem 

ko pri rezultatih po drugem preverjanju ni statistično pomembnih razlik, saj je stopnja 

značilnosti večja od 0,05 ( = 0,298).  

 

 

N 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

95% interval zaupanja 

Najniţja 

vrednost 

Najvišja 

vrednost 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

1. preverjanje DZS 69 ,5362 ,50234 ,06047 ,4156 ,6569 ,00 1,00 

Izolit 77 ,3636 ,48420 ,05518 ,2537 ,4735 ,00 1,00 

Mladinska 

knjiga 

49 ,6531 ,48093 ,06870 ,5149 ,7912 ,00 1,00 

Rokus Klett 29 ,3793 ,49380 ,09170 ,1915 ,5671 ,00 1,00 

Skupaj 224 ,4821 ,50080 ,03346 ,4162 ,5481 ,00 1,00 

2. preverjanje DZS 69 ,5217 ,50319 ,06058 ,4009 ,6426 ,00 1,00 

Izolit 76 ,6579 ,47757 ,05478 ,5488 ,7670 ,00 1,00 

Mladinska 

knjiga 

49 ,6531 ,48093 ,06870 ,5149 ,7912 ,00 1,00 

Rokus Klett 29 ,5517 ,50612 ,09398 ,3592 ,7442 ,00 1,00 

Skupaj 223 ,6009 ,49082 ,03287 ,5361 ,6657 ,00 1,00 

TABELA 107: Opisna statistika za vprašanje 4B 
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5. VPRAŠANJE 

1. preverjanje – Beloprsi jeţ 2. preverjanje – Severni jelen 

5. Dele povedi poveţi med seboj tako, da 

bodo nastale smiselne povedi. 

 

5. Dele povedi poveţi med seboj tako, 

da bodo nastale smiselne povedi. 

 

Naloga je urejevalna – povezovalna. Učenci so smiselno povezali 4 povedi; vsaka ustrezna 

povezava je bila ovrednotena z eno točko. Moţne so bile 4 točke. 

 

1. preverjanje – Beloprsi jeţ 2. preverjanje – Severni jelen 

 

 

Uporabljen učbeniški komplet pri 

pouku 

Skupaj DZS Izolit MKZ Rokus Klett 

 0,00 N 0 6 0 1 7 

%  ,0% 2,7% ,0% ,4% 3,1% 

1,00 N 6 4 2 1 13 

%  2,7% 1,8% ,9% ,4% 5,8% 

2,00 N 7 18 7 7 39 

%  3,1% 8,0% 3,1% 3,1% 17,4% 

3,00 N 1 1 1 1 4 

%  ,4% ,4% ,4% ,4% 1,8% 

4,00 N 55 48 39 19 161 

%  24,6% 21,4% 17,4% 8,5% 71,9% 

Skupaj N 69 77 49 29 224 

%  30,8% 34,4% 21,9% 12,9% 100,0% 
 

 

 

Uporabljen učbeniški komplet pri 

pouku 

Skupaj DZS Izolit MKZ Rokus Klett 

 0,00 N 3 2 0 2 7 

%  1,3% ,9% ,0% ,9% 3,1% 

1,00 N 4 3 0 3 10 

%  1,8% 1,3% ,0% 1,3% 4,5% 

2,00 N 6 10 3 5 24 

%  2,7% 4,5% 1,3% 2,2% 10,8% 

3,00 N 0 0 1 0 1 

%  ,0% ,0% ,4% ,0% 0,4% 

4,00 N 56 61 45 19 181 

%  25,1% 27,4% 20,2% 8,5% 81,2% 

Skupaj N 69 76 49 29 223 

%  30,9% 34,1% 22,0% 13,0% 100,0% 
 

  
TABELA 108, GRAF 23: Odgovori učencev na 5. vprašanje pri prvem in pri drugem preverjanju 

glede na uporabljen učni komplet 

 

Večina učencev (M = 71,9 %) je popolnoma pravilno rešila zastavljeno nalogo ţe po prvem 

preverjanju, odstotek v celoti pravilno rešenih nalog pa se je v drugem preverjanju še povečal 

(M = 81,2 %). Tabela 109 kaţe, da se je povprečno število doseţenih točk pri drugem 

preverjanju povišalo s 3,33 na 3,52. V povprečju so torej rezultati pri drugem preverjanju 

boljši.  
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N 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

95% interval zaupanja 

Najniţja 

vrednost 

Najvišja 

vrednost 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

1. preverjanje DZS 69 3,5217 ,99423 ,11969 3,2829 3,7606 1,00 4,00 

Izolit 77 3,0519 1,33669 ,15233 2,7486 3,3553 ,00 4,00 

Mladinska 

knjiga 

49 3,5714 ,88976 ,12711 3,3159 3,8270 1,00 4,00 

Rokus Klett 29 3,2414 1,15434 ,21436 2,8023 3,6805 ,00 4,00 

Skupaj 224 3,3348 1,14015 ,07618 3,1847 3,4849 ,00 4,00 

2. preverjanje DZS 69 3,4783 1,14543 ,13789 3,2031 3,7534 ,00 4,00 

Izolit 76 3,5132 1,03915 ,11920 3,2757 3,7506 ,00 4,00 

Mladinska 

knjiga 

49 3,8571 ,50000 ,07143 3,7135 4,0008 2,00 4,00 

Rokus Klett 29 3,0690 1,38696 ,25755 2,5414 3,5965 ,00 4,00 

Skupaj 223 3,5202 1,05621 ,07073 3,3808 3,6596 ,00 4,00 

TABELA 109: Opisna statistika za 5. vprašanje 

 

Ker variance niso homogene (Levenov preizkus: F = 9,195;  = 0,000), smo uporabili Brown-

Forsythe test. V obeh preverjanjih je stopnja značilnosti niţja od 0,05 (1 = 2 = 0,025); to 

pomeni, da med opazovanimi skupinami oz. doseţenimi rezultati pri 5. nalogi pri obeh 

preverjanjih obstajajo statistično pomembne razlike. Ker nas je zanimalo, med katerimi 

skupinami te razlike so, je bil narejen še Games-Howellov preizkus.  

 

 

(I) Uporabljen 

učbeniški 

komplet pri 

pouku 

(J) Uporabljen 

učbeniški 

komplet pri 

pouku 

Razlika 

aritmetičnih 

sredin (I-J) 

Standardna 

napaka 

Stopnja 

statistične 

pomembnosti 

95% interval zaupanja 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

1. preverjanje DZS Izolit ,46979 ,19373 ,077 -,0340 ,9735 

Mladinska 

knjiga 

-,04969 ,17459 ,992 -,5052 ,4058 

Rokus Klett ,28036 ,24551 ,666 -,3739 ,9346 

Izolit DZS -,46979 ,19373 ,077 -,9735 ,0340 

Mladinska 

knjiga 

-,51948* ,19840 ,048 -1,0362 -,0028 

Rokus Klett -,18943 ,26297 ,889 -,8850 ,5062 

Mladinska 

knjiga 

DZS ,04969 ,17459 ,992 -,4058 ,5052 

Izolit ,51948* ,19840 ,048 ,0028 1,0362 

Rokus Klett ,33005 ,24921 ,552 -,3333 ,9934 

Rokus Klett DZS -,28036 ,24551 ,666 -,9346 ,3739 

Izolit ,18943 ,26297 ,889 -,5062 ,8850 

Mladinska 

knjiga 

-,33005 ,24921 ,552 -,9934 ,3333 

2. preverjanje DZS Izolit -,03490 ,18227 ,998 -,5089 ,4391 

Mladinska 

knjiga 

-,37888 ,15530 ,076 -,7847 ,0269 

Rokus Klett ,40930 ,29214 ,505 -,3702 1,1888 
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Izolit DZS ,03490 ,18227 ,998 -,4391 ,5089 

Mladinska 

knjiga 

-,34398 ,13896 ,069 -,7062 ,0183 

Rokus Klett ,44419 ,28380 ,409 -,3160 1,2044 

Mladinska 

knjiga 

DZS ,37888 ,15530 ,076 -,0269 ,7847 

Izolit ,34398 ,13896 ,069 -,0183 ,7062 

Rokus Klett ,78818* ,26727 ,029 ,0645 1,5119 

Rokus Klett DZS -,40930 ,29214 ,505 -1,1888 ,3702 

Izolit -,44419 ,28380 ,409 -1,2044 ,3160 

Mladinska 

knjiga 

-,78818* ,26727 ,029 -1,5119 -,0645 

TABELA 110: Prikaz statistično pomembnih razlik med pari opazovanih skupin za 5. vprašanje 

 

Pri prvem preverjanju sta statistično pomembni razliki med skupinami učencev, ki pri pouku 

uporabljajo učni komplet Izolit, in učenci, ki uporabljajo učni komplet MKZ ( = 0,48). Višje 

povprečje so dosegli učenci, ki so uporabljali učni komplet MKZ. Pri drugem preverjanju pa 

so statistično pomembne razlike med učenci, ki uporabljajo učni komplet MKZ, in med 

učenci, ki uporabljajo Rokus Klett ( = 0,029), slednji so v povprečju dosegli niţji rezultat.  

 

6. VPRAŠANJE 

1. preverjanje – Beloprsi jeţ 2. preverjanje – Severni jelen 

6. Obkroţi naslov, ki se ti zdi 

najprimernejši za poslušano besedilo. 

a) Beloprsi jeţ in druge gozdne ţivali 

b) Ţivalski mladiči 

c) Spoznajmo beloprsega jeţa 

č) Jeţek teka, teka 

 

6. Obkroţi naslov, ki se ti zdi 

najprimernejši za poslušano besedilo. 

 a) Jeleni in njihovo ţivljenje 

 b) Spoznajmo severnega jelena 

 c) Jelenček Rudi 

 č) Rogovi in parklji pri ţivalih 

 

 

Vprašanje je izbirnega tipa. Pravilen odgovor je bil vrednoten z eno točko.  

 

1. preverjanje – Beloprsi jeţ 2. preverjanje – Severni jelen 

 

Uporabljen učbeniški komplet 

pri pouku 

Skupaj DZS Izolit MKZ 

Rokus 

Klett 

 napačen 

odgovor 

N 31 39 6 16 92 

%  13,8% 17,4% 2,7% 7,1% 41,1% 

pravilno N 38 38 43 13 132 

%  17,0% 17,0% 19,2% 5,8% 58,9% 

skupaj N 69 77 49 29 224 

%  30,8% 34,4% 21,9% 12,9% 100,0% 

Hi-kvadrat = 22,548;  = 0,000 

 

Uporabljen učbeniški komplet pri 

pouku 

Skupaj DZS Izolit MKZ Rokus Klett 

 napačno N 27 21 17 10 75 

%  12,1% 9,4% 7,6% 4,5% 33,6% 

pravilno N 42 55 32 19 148 

%  18,8% 24,7% 14,3% 8,5% 66,4% 

skupaj N 69 76 49 29 223 

%  30,9% 34,1% 22,0% 13,0% 100,0% 

Hi-kvadrat = 2,195;  = 0,533 
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TABELA 111, GRAF 24: Odgovori učencev na 6. vprašanje pri prvem in pri drugem preverjanju 

glede na uporabljen učni komplet 

 

Pri drugem preverjanju se je povečal deleţ pravilnih odgovorov iz 58,9 % na 66,4 %. 

Rezultati so se izboljšali pri vseh opazovanih skupinah učencev, razen pri skupini, ki 

uporablja učni komplet zaloţbe MKZ – manj učencev je pri drugem preverjanju odgovorilo 

pravilno. Po prvem preverjanju med rezultati skupin obstajajo statistično pomembne razlike, 

po drugem preverjanju pa statistično pomembnih razlik med skupinami ni. 

 

 

7. VPRAŠANJE 

1. preverjanje – Beloprsi jeţ 2. preverjanje – Severni jelen 

7. Odpravi napake v povedih tako, da 

prečrtaš napačno besedo in nad njo napišeš 

pravilno. 
Na hrbtni strani je beloprsi jeţ pokrit z dlako, 

po trebuhu pa z bodicami.  

Na glavi ima velike oči in uhlje. Beloprsi jeţ 

dobro vidi in slabo sliši. Je dnevna ţival.  

7. Odpravi napake v povedih tako, da 

prečrtaš napačno besedo in nad njo 

napišeš pravilno. 

Koţuh severnega jelena ima redko dlako. 

Ima dve nogi. Rogovi so razvejani in 

široki. Hrano si iz snega izkoplje s 

smrčkom. Poleti se pase v gozdovih. 

Severni jelen počasi teče in hodi.  

 

Naloga je popravljalnega tipa. Moţnih je bilo 6 točk – za popravljenih 6 napak.  
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1. preverjanje – Beloprsi jeţ 2. preverjanje – Severni jelen 

 
Uporabljen učbeniški komplet pri pouku 

Skupaj DZS Izolit MKZ Rokus Klett 

 0,0 N 6 19 1 10 36 

%  2,7% 8,5% ,4% 4,5% 16,1% 

1,0 N 4 2 2 2 10 

%  1,8% ,9% ,9% ,9% 4,5% 

2,0 N 6 6 1 2 15 

%  2,7% 2,7% ,4% ,9% 6,7% 

3,0 N 7 9 6 4 26 

%  3,1% 4,0% 2,7% 1,8% 11,6% 

4,0 N 9 6 10 2 27 

%  4,0% 2,7% 4,5% ,9% 12,1% 

5,0 N 21 24 11 7 63 

%  9,4% 10,7% 4,9% 3,1% 28,1% 

6,0 N 16 11 18 2 47 

%  7,1% 4,9% 8,0% ,9% 21,0% 

Skupaj N 69 77 49 29 224 

%  30,8% 34,4% 21,9% 12,9% 100,0% 
 

 

Uporabljen učbeniški komplet pri 

pouku 

Skupaj DZS Izolit MKZ Rokus-Klett 

 0,00 N 6 5 0 1 12 

%  2,7% 2,2% ,0% ,4% 5,4% 

1,00 N 3 5 0 5 13 

%  1,3% 2,2% ,0% 2,2% 5,8% 

2,00 N 5 12 6 5 28 

%  2,2% 5,4% 2,7% 2,2% 12,6% 

3,00 N 22 11 12 4 49 

%  9,9% 4,9% 5,4% 1,8% 22,0% 

4,00 N 14 14 12 5 45 

%  6,3% 6,3% 5,4% 2,2% 20,2% 

5,00 N 10 10 18 8 46 

%  4,5% 4,5% 8,1% 3,6% 20,6% 

6,00 N 9 19 1 1 30 

%  4,0% 8,5% ,4% ,4% 13,5% 

Skupaj N 69 76 49 29 223 

%  30,9% 34,1% 22,0% 13,0% 100,0% 
 

 

 

TABELA 112, GRAF 24: Odgovori učencev na 7. vprašanje pri prvem in pri drugem preverjanju 

glede na uporabljen učni komplet 

 

Kot lahko vidimo v Tabeli 112 in Grafu 24, so rezultati pri obeh preverjanjih skoraj identični 

(M1 = 3,674; M2 = 3,6143); to pomeni, da tretješolci v povprečju nalog niso reševali bolje oz. 

niso napredovali (kot smo predpostavljali) pri drugem preverjanju.  
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N 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

95% interval zaupanja 

Najniţja 

vrednost 

Najvišja 

vrednost 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

1. preverjanje DZS 69 3,971 1,9095 ,2299 3,512 4,430 ,0 6,0 

Izolit 77 3,260 2,2384 ,2551 2,752 3,768 ,0 6,0 

Mladinska 

knjiga 

49 4,592 1,5127 ,2161 4,157 5,026 ,0 6,0 

Rokus Klett 29 2,517 2,2460 ,4171 1,663 3,372 ,0 6,0 

Skupaj 224 3,674 2,0955 ,1400 3,398 3,950 ,0 6,0 

2. preverjanje DZS 69 3,4638 1,67665 ,20185 3,0610 3,8665 ,00 6,00 

Izolit 76 3,7105 1,87486 ,21506 3,2821 4,1389 ,00 6,00 

Mladinska 

knjiga 

49 3,9184 1,09614 ,15659 3,6035 4,2332 2,00 6,00 

Rokus Klett 29 3,2069 1,67714 ,31144 2,5689 3,8448 ,00 6,00 

Skupaj 223 3,6143 1,64787 ,11035 3,3969 3,8318 ,00 6,00 

TABELA 113: Opisna statistika odgovorov na 7. vprašanje 

 

Med odgovori pri prvem preverjanju pa med posameznimi opazovanimi skupinami obstajajo 

statistično pomembne razlike (F = 8,284;  = 0,000); med odgovori po drugem preverjanju pa 

ni statistično pomembnih razlik (F = 1,434;  = 0,234).  

 

8. VPRAŠANJE 

1. preverjanje – Beloprsi jeţ 2. preverjanje – Severni jelen 

8. Dopolni povedi. 

Samica skoti do 10 ______________ 

mladičev. Takoj po skotitvi so poraščeni z 

___________________. Kmalu mladičem 

zrastejo mehke in bele 

_____________________.  

8. Dopolni povedi. 

Samec in samica imata na glavi 

razvejane _______________________.   

Zrak  v votlih dlakah ščiti severne jelene 

pred ____________________.  

Smrček severnega jelena je v celoti 

prekrit z ______________________. 

 

Naloga je dopolnjevalnega tipa. Vsaka pravilno dopolnjena poved je bila vrednotena z 1 

točko. Skupaj so bile moţne 3 točke.  

 

1. preverjanje – Beloprsi jeţ 2. preverjanje – Severni jelen 

 
Uporabljen učbeniški komplet pri pouku 

Skupaj DZS Izolit MKZ Rokus Klett 

 0,00 N 31 32 7 16 86 

%  13,8% 14,3% 3,1% 7,1% 38,4% 

1,00 N 10 15 5 5 35 

%  4,5% 6,7% 2,2% 2,2% 15,6% 

2,00 N 24 17 20 5 66 

%  10,7% 7,6% 8,9% 2,2% 29,5% 

3,00 N 4 13 17 3 37 

%  1,8% 5,8% 7,6% 1,3% 16,5% 

Skupaj N 69 77 49 29 224 

%  30,8% 34,4% 21,9% 12,9% 100,0% 
 

 
Uporabljen učbeniški komplet pri pouku 

Skupaj DZS Izolit MKZ Rokus Klett 

 ,00 N 2 5 0 1 8 

%  ,9% 2,2% ,0% ,4% 3,6% 

1,00 N 9 10 1 5 25 

%  4,0% 4,5% ,4% 2,2% 11,2% 

2,00 N 29 25 13 6 73 

%  13,0% 11,2% 5,8% 2,7% 32,7% 

3,00 N 29 36 35 17 117 

%  13,0% 16,1% 15,7% 7,6% 52,5% 

Skupaj N 69 76 49 29 223 

%  30,9% 34,1% 22,0% 13,0% 100,0% 
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TABELA 114, GRAF 25: Odgovori učencev na 8. vprašanje pri prvem in pri drugem preverjanju 

glede na uporabljen učni komplet 
 

Tabela 114 in Graf 25 prikazujeta porazdelitev rezultatov oz. odgovorov na 8. vprašanje po 

prvem in po drugem preverjanju. V povprečju so učenci po drugem preverjanju dosegli več 

točk; to razberemo tudi iz Tabele 115. Rezultati so se izboljšali pri vseh skupinah opazovanih 

učencev.  

 

N 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

95% interval zaupanja 

Najniţja 

vrednost 

Najvišja 

vrednost 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

1. preverjanje DZS 69 1,0145 1,02172 ,12300 ,7690 1,2599 ,00 3,00 

Izolit 77 1,1429 1,14380 ,13035 ,8832 1,4025 ,00 3,00 

Mladinska 

knjiga 

49 1,9592 1,01979 ,14568 1,6663 2,2521 ,00 3,00 

Rokus Klett 29 ,8276 1,07135 ,19894 ,4201 1,2351 ,00 3,00 

Skupaj 224 1,2411 1,13442 ,07580 1,0917 1,3904 ,00 3,00 

2. preverjanje DZS 69 2,2319 ,78861 ,09494 2,0424 2,4213 ,00 3,00 

Izolit 76 2,2105 ,91383 ,10482 2,0017 2,4193 ,00 3,00 

Mladinska 

knjiga 

49 2,6939 ,50843 ,07263 2,5478 2,8399 1,00 3,00 

Rokus Klett 29 2,3448 ,89745 ,16665 2,0035 2,6862 ,00 3,00 

Skupaj 223 2,3408 ,81677 ,05469 2,2330 2,4486 ,00 3,00 

TABELA 115: Opisna statistika za odgovore na 8. vprašanje 

 

Izračun je pokazal, da je stopnja statistične pomembnosti tako pri prvem preverjanju (F = 

10,024;  = 0,000) kot pri drugem preverjanju (F = 4,288;  = 0,006) manjša od 0,05. Med 

opazovanimi skupinami oz. rezultati obstajajo statistično pomembne razlike. Torej se rezultati 

pomembno razlikujejo glede na uporabljen učni komplet. (Tabela 116) 
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Vsota 

kvadratov df 

Povprečje 

kvadratov F Sig. 

1. preverjanje Between Groups 34,512 3 11,504 10,024 ,000 

Within Groups 252,470 220 1,148   

Total 286,982 223    

2. preverjanje Between Groups 8,217 3 2,739 4,288 ,006 

Within Groups 139,881 219 ,639   

Total 148,099 222    

F = vrednost enofaktorske analize variance; df = število stopinj prostosti; Sig. = stopnja statistične pomembnosti 

TABELA 116: ANOVA preizkus za 8. vprašanje 

 

V nadaljevanju smo ugotavljali, med katerimi skupinami so omenjene razlike statistično 

pomembne.  

 

 

(I) 

Uporabljen 

učbeniški 

komplet 

pri pouku 

(J) 

Uporabljen 

učbeniški 

komplet 

pri pouku 

Razlika 

aritmetičnih 

sredin (I-J) 

Standardna 

napaka 

Stopnja 

statistične 

pomembnosti 

95% interval 

zaupanja 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

1. preverjanje Mladinska 

knjiga 

DZS ,94469
*
 ,19066 ,000 ,4468 1,4426 

Izolit ,81633
*
 ,19548 ,000 ,3064 1,3262 

Rokus 

Klett 

1,13160
*
 ,24658 ,000 ,4789 1,7843 

2. preverjanje Mladinska 

knjiga 

DZS ,46199
*
 ,11954 ,001 ,1504 ,7736 

Izolit ,48335
*
 ,12753 ,001 ,1511 ,8156 

Rokus 

Klett 

,34905 ,18179 ,237 -,1389 ,8370 

TABELA 117: Games_Howellov Post Hoc test za odgovore na 8. Vprašanje 

 

Statistično pomembne razlike so med rezultati po prvem preverjanju med učenci, ki so 

uporabljali učni komplet zaloţbe MKZ, in med učenci vseh ostalih vključenih zaloţb, in sicer 

z ničto stopnjo tveganja. Učenci, ki so uporabljali učni komplet zaloţbe MKZ, so v povprečju 

pri prvem preverjanju dosegli bistveno višji rezultat pri odgovorih na 8. vprašanje kot ostali 

učenci. Po drugem preverjanju pa so statistično pomembne razlike med doseţki učencev pri 

odgovorih na 8. vprašanje med učenci, ki so uporabljali učni komplet zaloţbe MKZ in učenci, 

ki so uporabljali učni komplet zaloţbe DZS in tistimi, ki so uporabljali učni komplet zaloţbe 

Izolit. ( = 0,001).  Ni pa razlika statistično pomembna med učenci, ki so uporabljali učni 

komplet zaloţbe MKZ in tistimi, ki so uporabljali učni komplet zaloţbe Rokus Klett. ( = 

0,237). 
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9. VPRAŠANJE 

1. preverjanje – Beloprsi jeţ 2. preverjanje – Severni jelen 

9. Predstavljaj si, da pripravljaš kviz za 

sošolce. Napiši jim nekaj vprašanj o 

beloprsem jeţu. Pomagaj si z besedilom, ki 

si ga poslušal. Vprašanja napiši v oblaček. 

 

9. Predstavljaj si, da pripravljaš kviz za 

sošolce. Napiši jim nekaj vprašanj o 

severnem jelenu. Pomagaj si z besedilom, 

ki si ga poslušal. Vprašanja napiši v 

oblaček. 

 

 

Naloga je tvorbnega tipa. Vsako ustrezno vprašanje je bilo vrednoteno s točko; skupaj so bile 

moţne 4 točke.  

 

1. preverjanje – Beloprsi jeţ 2. preverjanje – Severni jelen 

 
Uporabljen učbeniški komplet pri pouku 

Skupaj DZS Izolit MKZ Rokus Klett 

 ,00 N 12 28 2 10 52 

%  5,4% 12,5% ,9% 4,5% 23,2% 

1,00 N 3 5 1 5 14 

%  1,3% 2,2% ,4% 2,2% 6,3% 

2,00 N 10 12 12 5 39 

%  4,5% 5,4% 5,4% 2,2% 17,4% 

3,00 N 18 9 8 4 39 

%  8,0% 4,0% 3,6% 1,8% 17,4% 

4,00 N 26 23 26 5 80 

%  11,6% 10,3% 11,6% 2,2% 35,7% 

Skupaj N 69 77 49 29 224 

%  30,8% 34,4% 21,9% 12,9% 100,0% 
 

 
Uporabljen učbeniški komplet pri pouku 

Skupaj DZS Izolit MKZ Rokus Klett 

v ,00 N 7 15 1 5 28 

%  3,1% 6,7% ,4% 2,2% 12,6% 

1,00 N 2 5 0 1 8 

%  ,9% 2,2% ,0% ,4% 3,6% 

2,00 N 4 6 1 2 13 

%  1,8% 2,7% ,4% ,9% 5,8% 

3,00 N 5 9 4 1 19 

%  2,2% 4,0% 1,8% ,4% 8,5% 

4,00 N 51 41 43 20 155 

%  22,9% 18,4% 19,3% 9,0% 69,5% 

Skupaj N 69 76 49 29 223 

%  30,9% 34,1% 22,0% 13,0% 100,0% 
 

 

 
TABELA 118, GRAF 26: Odgovori učencev na 9. vprašanje pri prvem in pri drugem preverjanju 

glede na uporabljen učni komplet 
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N 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

95% interval zaupanja 

Najniţja 

vrednost 

Najvišja 

vrednost 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

1. preverjanje DZS 69 2,6232 1,46630 ,17652 2,2709 2,9754 ,00 4,00 

Izolit 77 1,9221 1,69182 ,19280 1,5381 2,3061 ,00 4,00 

Mladinska 

knjiga 

49 3,1224 1,11117 ,15874 2,8033 3,4416 ,00 4,00 

Rokus Klett 29 1,6207 1,52160 ,28255 1,0419 2,1995 ,00 4,00 

Skupaj 224 2,3616 1,57291 ,10509 2,1545 2,5687 ,00 4,00 

2. preverjanje DZS 69 3,3188 1,32280 ,15925 3,0011 3,6366 ,00 4,00 

Izolit 76 2,7368 1,61962 ,18578 2,3667 3,1069 ,00 4,00 

Mladinska 

knjiga 

49 3,7959 ,67637 ,09662 3,6016 3,9902 ,00 4,00 

Rokus Klett 29 3,0345 1,59201 ,29563 2,4289 3,6400 ,00 4,00 

Skupaj 223 3,1883 1,41436 ,09471 3,0017 3,3750 ,00 4,00 

TABELA 119: Opisna statistika za 9. vprašanje 

 

Tretješolci so v povprečju bolje reševali (oz. so v povprečju dosegli več točk) pri drugem 

preverjanju kot pri prvem. Vse opazovane skupine tretješolcev so pri drugem preverjanju 

dosegle boljši rezultat. Test ANOVA je pokazal, da med skupinami tako po prvem 

preverjanju (F = 9,603;  = 0,000) kot po drugem (F = 6,331;  = 0,000) obstajajo statistično 

pomembne razlike.  

 

10. VPRAŠANJE 

1. preverjanje – Beloprsi jeţ 2. preverjanje – Severni jelen 

10. Predstavljaj si, da raziskuješ in 

opazuješ ţivljenje beloprsega jeţa. 

Kje bi ga našel podnevi? 

 

10. Predstavljaj si, da si med raziskovanjem naletel 

na čredo severnih jelenov. Potuhneš se in jih 

opazuješ. Kako razločiš samico od samca? (Napiši 

čim več razlik, ki se jih spomniš iz poslušanega 

besedila.) 

 

 

Naloga je tvorbnega tipa, doseči je bilo mogoče 4 točke.  
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1. preverjanje – Beloprsi jeţ 2. preverjanje – Severni jelen 

 
Uporabljen učbeniški komplet pri pouku 

Skupaj DZS Izolit MKZ Rokus-Klett 

 0,00 N 24 40 9 16 89 

%  10,7% 17,9% 4,0% 7,1% 39,7% 

1,00 N 39 33 21 10 103 

%  17,4% 14,7% 9,4% 4,5% 46,0% 

2,00 N 5 3 12 3 23 

%  2,2% 1,3% 5,4% 1,3% 10,3% 

3,00 N 1 1 6 0 8 

%  ,4% ,4% 2,7% ,0% 3,6% 

4,00 N 0 0 1 0 1 

%  ,0% ,0% ,4% ,0% ,4% 

Skupaj N 69 77 49 29 224 

%  30,8% 34,4% 21,9% 12,9% 100,0% 

 

 

 
Uporabljen učbeniški komplet pri pouku 

Skupaj DZS Izolit MKZ Rokus Klett 

 ,00 N 15 19 2 9 45 

%  6,7% 8,5% ,9% 4,0% 20,2% 

1,00 N 26 22 16 13 77 

%  11,7% 9,9% 7,2% 5,8% 34,5% 

2,00 N 21 34 22 5 82 

%  9,4% 15,2% 9,9% 2,2% 36,8% 

3,00 N 7 1 9 2 19 

%  3,1% ,4% 4,0% ,9% 8,5% 

Skupaj N 69 76 49 29 223 

%  30,9% 34,1% 22,0% 13,0% 100,0% 

 

 

  
TABELA 120, GRAF 27: Odgovori učencev na 10. vprašanje pri prvem in pri drugem preverjanju 

glede na uporabljen učni komplet 
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N 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

95% interval zaupanja 

Najniţja 

vrednost 

Najvišja 

vrednost 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

1. preverjanje DZS 69 ,7536 ,65092 ,07836 ,5973 ,9100 ,00 3,00 

Izolit 77 ,5455 ,63960 ,07289 ,4003 ,6906 ,00 3,00 

Mladinska 

knjiga 

49 1,3673 ,99360 ,14194 1,0820 1,6527 ,00 4,00 

Rokus Klett 29 ,5517 ,68589 ,12737 ,2908 ,8126 ,00 2,00 

Total 224 ,7902 ,80117 ,05353 ,6847 ,8957 ,00 4,00 

2. preverjanje DZS 69 1,2899 ,92516 ,11138 1,0676 1,5121 ,00 3,00 

Izolit 76 1,2237 ,84220 ,09661 1,0312 1,4161 ,00 3,00 

Mladinska 

knjiga 

49 1,7755 ,79753 ,11393 1,5464 2,0046 ,00 3,00 

Rokus Klett 29 1,0000 ,88641 ,16460 ,6628 1,3372 ,00 3,00 

Total 223 1,3363 ,89487 ,05992 1,2182 1,4544 ,00 3,00 

TABELA 121: Opisna statistika za odgovore na 10. vprašanje 

 

Učenci so bolje reševali nalogo po drugem preverjanju kot po prvem, vse opazovane skupine 

učencev so dosegle boljše povprečne rezultate. Preizkus ANOVA je pokazal, da obstajajo 

statistično pomembne razlike med skupinami tako v prvem preizkusu (F = 13,804;  = 0,000) 

kot tudi v drugem preverjanju (F = 6,165;  = 0,000).  
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11. VPRAŠANJE 

1. preverjanje – Beloprsi jeţ 2. preverjanje – Severni jelen 

11. Nariši jeţevo glavo, kot si jo 

predstavljaš po opisu, ki si ga poslušal. 

11. Nariši glavo severnega jelena, kot si jo 

predstavljaš po opisu, ki si ga poslušal. 

 

Naloga je tvorbnega tipa. Največje število moţnih točk je bilo 7 (učenci so narisali 7 

podrobnosti, ki so bile slišane tudi v opisu ţivali). 

 

1. preverjanje – Beloprsi jeţ 2. preverjanje – Severni jelen 

 
Uporabljen učbeniški komplet pri pouku 

Skupaj DZS Izolit MKZ Rokus Klett 

 0,00 N 9 22 4 7 42 

%  4,0% 9,9% 1,8% 3,1% 18,8% 

1,00 N 5 7 5 2 19 

%  2,2% 3,1% 2,2% ,9% 8,5% 

2,00 N 10 14 4 5 33 

%  4,5% 6,3% 1,8% 2,2% 14,8% 

3,00 N 10 12 6 5 33 

%  4,5% 5,4% 2,7% 2,2% 14,8% 

4,00 N 15 9 8 5 37 

%  6,7% 4,0% 3,6% 2,2% 16,6% 

5,00 N 9 11 11 3 34 

%  4,0% 4,9% 4,9% 1,3% 15,2% 

6,00 N 9 0 5 2 16 

%  4,0% ,0% 2,2% ,9% 7,2% 

7,00 N 1 2 6 0 9 

%  ,4% ,9% 2,7% ,0% 4,0% 

Skupaj N 68 77 49 29 223 

%  30,5% 34,5% 22,0% 13,0% 100,0% 
 

 
Uporabljen učbeniški komplet pri pouku 

Skupaj DZS Izolit MKZ Rokus Klett 

 0,00 N 2 9 1 3 15 

%  ,9% 4,0% ,4% 1,3% 6,7% 

1,00 N 4 1 4 3 12 

%  1,8% ,4% 1,8% 1,3% 5,4% 

2,00 N 4 8 2 5 19 

%  1,8% 3,6% ,9% 2,2% 8,5% 

3,00 N 18 14 8 4 44 

%  8,1% 6,3% 3,6% 1,8% 19,7% 

4,00 N 17 13 16 5 51 

%  7,6% 5,8% 7,2% 2,2% 22,9% 

5,00 N 16 19 11 7 53 

%  7,2% 8,5% 4,9% 3,1% 23,8% 

6,00 N 7 8 6 2 23 

%  3,1% 3,6% 2,7% ,9% 10,3% 

7,00 N 1 4 1 0 6 

%  ,4% 1,8% ,4% ,0% 2,7% 

Skupaj N 69 76 49 29 223 

%  30,9% 34,1% 22,0% 13,0% 100,0% 
 

  

TABELA 122, GRAF 28: Odgovori učencev na 11. vprašanje pri prvem in pri drugem preverjanju 

glede na uporabljen učni komplet 
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N 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

95% interval zaupanja 

Najniţja 

vrednost 

Najvišja 

vrednost 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Število narisanih 

podrobnosti 

DZS 68 3,2500 1,94993 ,23646 2,7780 3,7220 ,00 7,00 

Izolit 77 2,2857 1,93892 ,22096 1,8456 2,7258 ,00 7,00 

Mladinska 

knjiga 

49 3,8776 2,11771 ,30253 3,2693 4,4858 ,00 7,00 

Rokus Klett 29 2,5517 1,93808 ,35989 1,8145 3,2889 ,00 6,00 

Skupaj 223 2,9641 2,06615 ,13836 2,6915 3,2368 ,00 7,00 

nariši_jelen DZS 69 3,8116 1,49780 ,18031 3,4518 4,1714 ,00 7,00 

Izolit 76 3,7105 1,93091 ,22149 3,2693 4,1518 ,00 7,00 

Mladinska 

knjiga 

49 3,9592 1,52697 ,21814 3,5206 4,3978 ,00 7,00 

Rokus Klett 29 3,1724 1,83359 ,34049 2,4750 3,8699 ,00 6,00 

Skupaj 223 3,7265 1,71153 ,11461 3,5006 3,9523 ,00 7,00 

TABELA 123: Opisna statistika za odgovore na 11. vprašanje 

 

V povprečju so tretješolci pri drugem preverjanju dosegli več točk kot pri prvem preverjanju. 

Aritmetične sredine so višje pri vseh opazovanih skupinah učencev. Test ANOVA je pokazal, 

da so razlike med skupinami v prvem preverjanju statistično pomembne (F = 7,361;  = 

0,000); razlike med skupinami v drugem preverjanju pa statistično niso pomembne (F = 

1,381;  = 0,249).  

 

5.5.3 Razlike med prvim in drugim preverjanjem 

Za ugotavljanje razlik v napredku posameznika smo pri vsakem tretješolcu izračunali razliko 

med doseţenimi točkami na prvem preverjanju in na drugem preverjanju (gl. Priloga 12c). 

Tabela 124 prikazuje  osnovne statistične značilnosti doseţkov na prvem preverjanju, na 

drugem preverjanju ter razlik.  

 

 jeţ_skupaj jelen_skupaj razlika 

Število Vključeni testi 224 242 223 

Manjkajoči testi 19 1 20 

Aritmetična sredina 21,7054 26,0992 4,4395 

Mediana 23,0000 28,0000 4,0000 

Standardni odklon 7,43720 6,82308 6,24822 

Asimetrija -,267 -,952 ,113 

Sploščenost -,644 ,429 ,927 

Najniţja vrednost 3,00 5,00 -16,00 

Najvišja vrednost 37,00 37,00 26,00 

TABELA 124: Opisna statistika za doseţke na obeh testih in razlike med njimi 
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Vse vrednosti se porazdeljujejo pribliţno normalno, saj sta koeficienta sploščenosti in 

asimetrije manjša od 2. Najniţja vrednost v razlikah med obema preverjanjema je -16, kar 

pomeni, da so učenci na drugem preverjanju dosegli 16 manj točk kot na prvem. Najvišja 

vrednost razlike (26) pa pove, da je učenec na drugem preverjanju dosegel 26 točk več kot na 

prvem. V povprečju najvišjo razliko zaznamo pri učencih, ki so pri delu uporabljali učne 

komplete zaloţbe Rokus Klett (M = 6,28); najmanjšo pa pri učencih, ki so uporabljali učne 

komplete zaloţbe MKZ (M = 2,04).  

 

 

N 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

95% interval zaupanja 

Najniţja 

vrednost 

Najvišja 

vrednost 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

razlika DZS 69 3,1594 6,22524 ,74943 1,6640 4,6549 -16,00 21,00 

Izolit 76 6,4474 6,05177 ,69419 5,0645 7,8303 -8,00 26,00 

Mladinska 

knjiga 

49 2,0408 5,43890 ,77699 ,4786 3,6031 -10,00 15,00 

Rokus Klett 29 6,2759 6,16961 1,14567 3,9291 8,6227 -8,00 18,00 

Skupaj 223 4,4395 6,24822 ,41841 3,6149 5,2640 -16,00 26,00 

TABELA 125: Razlika med prvim in drugim preverjanjem glede na učni komplet (opisna statistika) 

 

V nadaljevanju nas je zanimalo, kakšna je razlika uporabnikov posameznih učnih kompletov 

v primerjavi z ostalimi učenci.  

 

 

Zaloţba Izolit Število 

Aritmetična 

sredina Standardni odklon 

Standardna napaka 

aritmetične sredine 

jeţ_skupaj ostale zaloţbe 147 23,1293 7,07133 ,58323 

Izolit 77 18,9870 7,40465 ,84384 

jelen_skupaj ostale zaloţbe 147 26,5306 6,26723 ,51691 

Izolit 76 25,3289 7,06803 ,81076 

razlika ostale zaloţbe 147 3,4014 6,11271 ,50417 

Izolit 76 6,4474 6,05177 ,69419 

TABELA 126: Povprečno število doseţenih točk učencev, ki uporabljajo učni komplet Izolit v 

primerjavi z ostalimi učenci  

 

 

Levenov test 

enakosti varianc t-test  

F 

Stopnja 

značilnosti t 

Prostostne 

stopinje  

Stopnja značilnosti 

(dvostranski test) 

Razlika 
aritmetičnih 

sredin 

Standardna 
napaka za 

razliko 

95% interval zaupanja za 
aritmetično sredino 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

jeţ_skupaj 

 

,904 ,343 4,097 222 ,000 4,14224 1,01106 2,14973 6,13475 

jelen_skupaj 
 

1,892 ,170 1,299 221 ,195 1,20166 ,92539 -,62206 3,02539 

razlika 

 

,220 ,639 -3,539 221 ,000 -3,04601 ,86070 -4,74224 -1,34977 

TABELA 127: T-test za uporabnike učnega kompleta Izolit v primerjavi z ostalimi učenci 
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Na začetku so bile razlike med uporabniki učnega kompleta zaloţba Izolit in ostalimi učenci 

statistično značilne s stopnjo, niţjo od 5 %, oz. s skoraj ničto stopnjo. Uporabniki Izolita so 

tako imeli na začetku eksperimentalnega dela dosti niţje povprečje (18,9 točk) v primerjavi z 

ostalimi uporabniki drugih učnih kompletov, ki so na prvem preverjanju v povprečju dosegli 

23,1 točke. Pri drugem preverjanju pa se je ta razlika izničila in ne opazimo več statistično 

značilnih razlik s stopnjo značilnosti, niţjo od 5 %, med uporabniki Izolita in ostalimi učnimi 

kompleti. Opazimo tudi, da so uporabniki Izolita v primerjavi z uporabniki ostalih učnih 

kompletov dosegli višji napredek, saj je razlika v končnem in začetnem rezultatu statistično 

značilna s skoraj ničto stopnjo tveganja. V povprečju so uporabniki učnega kompleta zaloţbe 

Izolit na koncu dosegli 6,4 točke boljši rezultat kot pri prvem preverjanju, medtem ko so 

uporabniki ostalih učnih kompletov v povprečju dosegli za 3,4 točke boljši rezultat.  

 

 

Mladinska knjiga  Število 

Aritmetična 

sredina Standardni odklon 

Standardna napaka 

aritmetične sredine 

jeţ_skupaj ostale zaloţbe 175 20,1886 7,01918 ,53060 

MKZ 49 27,1224 6,32664 ,90381 

jelen_skupaj ostale zaloţbe 174 25,2644 6,92396 ,52490 

MKZ 49 29,1633 3,76025 ,53718 

razlika ostale zaloţbe 174 5,1149 6,30886 ,47827 

MKZ 49 2,0408 5,43890 ,77699 

TABELA 128: Povprečno število doseţenih točk učencev, ki uporabljajo učni komplet MKZ v 

primerjavi z ostalimi učenci  

 

 

Levenov test enakosti 
varianc t-test  

F 
Stopnja 

značilnosti t 
Prostostne 
stopinje  

Stopnja 

značilnosti 

(dvostranski 
test) 

Razlika 

aritmetičnih 
sredin 

Standardna 

napaka za 
razliko 

95% interval zaupanja 
za aritmetično sredino 

Spodnja 
meja 

Zgornja 
meja 

jez_skupaj  1,309 ,254 -6,240 222 ,000 -6,93388 1,11122 -9,12378 -4,74398 

jelen_skupaj  20,543 ,000 -3,784 221 ,000 -3,89890 1,03048 -5,92973 -1,86807 

razlika  ,386 ,535 3,101 221 ,002 3,07413 ,99145 1,12023 5,02803 

TABELA 129: T-test za uporabnike učnega kompleta MKZ v primerjavi z ostalimi učenci 

 

Pri prvem preverjanju so uporabniki učnega kompleta MKZ v povprečju dosegli 27,1 točke, 

to je več od ostalih uporabnikov, ki so v povprečju dosegli 20,2 točke. Razlika je statistično 

značilno s skoraj ničto stopnjo tveganja. Uporabniki MKZ so imeli pri prvem preverjanju 

dosti višje povprečje od ostalih tretješolcev. Tudi pri drugem preverjanju so imeli uporabniki 

učnega kompleta zaloţbe MK višje povprečje od ostalih uporabnikov, v povprečju so dosegli 

29,2 točke, medtem ko so ostali v povprečju dosegli 25,3 točke. Razlika je statistično značilna 

s skoraj ničto stopnjo tveganja ( = 0,000). Vendar pa so uporabniki učnega kompleta MKZ v 
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povprečju napredovali za 2 točki, medtem, ko so ostali uporabniki v povprečju napredovali za 

5,1 točke. Razlika je statistično pomembna ( = 0,002). Uporabniki učnega kompleta MKZ so 

sicer dosegali višje rezultate na obeh preverjanjih, njihov napredek pa je manjši v primerjavi z 

drugimi oz. razlika med pokazanim doseţkom na prvem in na drugem preverjanju je manjša. 

Lahko rečemo, da so v primerjavi z ostalimi uporabniki nazadovali v napredku. 

  

 

DZS Število 

Aritmetična 

sredina Standardni odklon 

Standardna napaka 

aritmetične sredine 

jeţ_skupaj ostale zaloţbe 155 21,3290 7,80868 ,62721 

DZS 69 22,5507 6,50008 ,78252 

jelen_skupaj ostale zaloţbe 154 26,3052 6,58115 ,53032 

DZS 69 25,7101 6,54195 ,78756 

razlika ostale zaloţbe 154 5,0130 6,19296 ,49904 

DZS 69 3,1594 6,22524 ,74943 

TABELA 130: Povprečno število doseţenih točk učencev, ki uporabljajo učni komplet DZS v 

primerjavi z ostalimi učenci 

 

 

Levenov test enakosti 
varianc t-test  

F 
Stopnja 

značilnosti t 
Prostostne 
stopinje  

Stopnja 

značilnosti 

(dvostranski 
test) 

Razlika 

aritmetičnih 
sredin 

Standardna 

napaka za 
razliko 

95% interval zaupanja 
za aritmetično sredino 

Spodnja 
meja 

Zgornja 
meja 

Jeţ_skupaj  4,910 0,28 -1,218 155,161 ,225 -1,22169 1,00286 -3,20271 ,75932 

jelen_skupaj  ,001 ,978 ,625 221 ,532 ,59505 ,95164 -1,28041 2,47051 

razlika  ,194 ,660 2,063 221 ,040 1,85357 ,89859 ,08266 3,62447 

TABELA 131: T-test za uporabnike učnega kompleta DZS v primerjavi z ostalimi učenci 

 

Pri prvem preverjanju so uporabniki učnega kompleta DZS dosegli podobno število točk kot 

ostali uporabniki, razlika ni statistično pomembna ( = 0,225). Tudi pri drugem preverjanju 

razlika ni statistično pomembna ( = 0,532), uporabniki učnega kompleta DZS so v povprečju 

dosegli 25,7 točke, ostali uporabniki pa 26,3 točke. So pa uporabniki DZS v povprečju dosegli 

manjši napredek (3,2 točki) kot ostali uporabniki, ki so v povprečju napredovali za 5 točk. 

Razlika je statistično pomembna s stopnjo tveganja manj kot 5 % ( = 0,040). Uporabniki 

učnega kompleta DZS so torej med prvim in drugim preverjanjem manj napredovali na 

področju poslušanja z razumevanjem oz. so v primerjavi z ostalimi uporabniki nazadovali.  
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Rokus Klett Število 

Aritmetična 

sredina Standardni odklon 

Standardna napaka 

aritmetične sredine 

jez_skupaj ostale zaloţbe 195 22,2923 7,51299 ,53802 

Rokus Klett 29 17,7586 5,55913 1,03230 

jelen_skupaj ostale zaloţbe 194 26,4330 6,36930 ,45729 

Rokus Klett 29 24,0345 7,50944 1,39447 

razlika ostale zaloţbe 194 4,1649 6,22910 ,44722 

Rokus Klett 29 6,2759 6,16961 1,14567 

TABELA 132: Povprečno število doseţenih točk učencev, ki uporabljajo učni komplet Rokus Klett v 

primerjavi z ostalimi učenci 

 

 

Levenov test 

enakosti varianc t-test  

F 

Stopnja 

značilno

sti t 

Prostostne 

stopinje  

Stopnja 

značilnosti 

(dvostranski 

test) 

Razlika 

aritmetičnih 

sredin 

Standardn

a napaka 

za razliko 

95% interval 

zaupanja za 

aritmetično 

sredino 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

jez_skupaj 2,844 ,093 3,122 222 ,002 4,53369 1,45198 1,67226 7,39511 

jelen_skupaj 1,604 ,207 1,846 221 ,066 2,39851 1,29903 -,16156 4,95858 

razlika ,006 ,940 -1,704 221 ,090 -2,11091 1,23867 -4,5520 ,33019 

TABELA 133: T-test za uporabnike učnega kompleta Rokus Klett v primerjavi z ostalimi učenci 

 

Uporabniki učnega kompleta Rokus Klett so pri prvem preverjanju v povprečju dosegli niţji 

rezultat (17,8 točk) kot ostali uporabniki (22,3 točke). Razlika je statistično pomembna s 

stopnjo tveganja, niţjo od 5 % ( = 0,002). V začetku so torej imeli dosti niţje povprečje pri 

doseţenih točkah kot ostali tretješolci. Pri drugem preverjanju so uporabniki Rokus Klett v 

povprečju dosegli 24 točk, uporabniki ostalih učnih kompletov pa 26,4 točke. Razlika ni 

statistično pomembna, dosegajo pa v povprečju niţji rezultat od ostalih učencev. Uporabniki 

Rokus Kletta so v povprečju dosegli višjo razliko oz. višji napredek (6,3 točke) v primerjavi z 

drugimi uporabniki (4,2 točke), vendar pa razlika v povprečjih ni statistično pomembna na 

stopnji, niţji od 5 % ( = 0,90). Tako ne moremo trditi, da so uporabniki učnega kompleta 

Rokus Klett med prvim in drugim preverjanjem nazadovali oz. napredovali v primerjavi z 

drugimi uporabniki.  
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5.5.4 Analiza reševanja posameznih tipov nalog 

V analizo smo vključili vse rešene teste drugega preverjanja (Severni jelen) s predpostavko, 

da so med šolskim letom sledili dejavnostim, ki jih nudi uporabljen učni komplet, vključno z 

nalogami po poslušanju neumetnostnih besedil. V Poglavju 3 smo analizirali učne komplete 

tudi glede raznolikosti tipov nalog po poslušanju, ki jih ponujajo (gl. Poglavje 3.5.7).  

 

  

 Dopolnjeval

ne Izločevalne Izbirne Urejevalne Popravljalne Tvorbne Skupaj enot 

DZS 

N 
8 4 6 2 1 4 27 

% 29,6 14,8 22,2 7,4 3,7 14,8 

 

Izolit 

N 
28 8 20 10 0 9 45 

% 62,2 17,8 44,4 22,2 0,0 20,0 

 

MKZ 

N 
1 0 1 1 0 0 4 

% 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0 0,0 

 

Rokus Klett 

N 
7 5 13 6 1 16 18 

% 38,9 27,8 72,2 33,3 5,6 88,9 

 TABELA 134:Raznovrstnost nalog, ki jih rešujejo učenci po enotah poslušanja v različnih učnih 

kompletih 

 

5.5.4.1 Korelacije med deleţi posameznih tipov nalog in njihovim reševanjem 

 

 
dopolnjevalne 

O kateri ţivali 

govori besedilo zakaj_jelen dopolni_jelen 

Dopolnjevalne naloge 1 -,151* ,062 -,124 

V preverjanju po poslušanju so bile tri naloge dopolnjevalnega tipa, in sicer 1., 4. (drugi del) 

in 8. naloga. Povezave (korelacije) med deleţem dopolnjevalnih nalog in reševanja takih tipov 

nalog so nizke, statistično značilna s stopnjo tveganja, niţjo od 5 %, in negativna korelacija je 

med deleţem dopolnjevalnih nalog v učnih kompletih in med prvim vprašanjem. 

 

 izločevalne prečrtaj_jelen da_ne_jelen 

izločevalne 1 -,122 -,223** 

Korelacija med deleţem izločevalnih nalog in njihovim reševanjem je negativna; statistično 

značilna s stopnjo tveganja, niţjo od 1 %, pa je med deleţem teh nalog ter med prvim delom 

4. vprašanja.  

 

 Izbirne naslov_jelen 

Izbirne 1 ,039 

Povezava med deleţem izbirnih nalog in njihovim reševanjem je pozitivna in zelo nizka.  
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 urejevalne zaporedje_jelen poveţi_jelen 

urejevalne 1 ,144* -,001 
 

Korelacijski koeficienti med deleţi urejevalnih nalog in med njihovim reševanjem so nizki; 

statistično značilna povezava s stopnjo tveganja, niţjo od 5 %, je med deleţem urejevalnih 

nalog in med nalogo urejanja povedi v ustrezno zaporedje.  

 

 
popravljalne 

popravi_jelen_pra

v 

popravljalne 1 -,127* 

Tudi korelacija med deleţem popravljalnih nalog in  njihovim reševanjem je nizka.  

 

 Tvorbne predstavljaj_jelen nariši_jelen vprasaj_jelen_vse 

Tvorbne  1 -,198** -,138* -,118 

predstavljaj_jelen  -,198** 1 ,431** ,396** 

nariši_jelen  -,138* ,431** 1 ,310** 

vprasaj_jelen_vse  -,118 ,396** ,310** 1 

Korelacije z stopnjo tveganja, niţjo od 1 %, so med rešitvami posameznih tvorbnih nalog, ki 

so bile vključene v test. Tako so učenci, ki so uspešno reševali eno izmed tvorbnih nalog, 

uspešno reševali tudi drugi dve tvorbni nalogi.  

 

Za noben tip nalog na podlagi izračunanih korelacij ne moremo trditi, da urjenje posameznega 

tipa nalog vpliva na boljše reševanje nalog po poslušanju. 

 

5.5.4.2 Analiza reševanja različnih tipov nalog po posameznih učnih kompletih 

UČNI KOMPLET ZALOŢBE IZOLIT 

Uporabniki učnega kompleta zaloţba Izolit pri nobene vprašanju ne dosegajo boljše 

povprečne rezultate in tudi statistično pomembne glede na ostale uporabnike. V učnem 

kompletu zaloţbe Izolit je največji deleţ dopolnjevalnih nalog. Prisotne so v 28 od skupaj 45 

učnih enot, ki razvijajo sporazumevalno zmoţnost poslušanja. Uporabniki tega učnega 

kompleta pa pri dveh od treh nalogah dopolnjevalnega tipa dosegajo niţje povprečne rezultate 

od ostalih tretješolcev. Razlike med povprečji v nobeni od dopolnjevalnih nalog niso 

statistično pomembne. Urjenje nalog dopolnjevalnega tipa torej nima pozitivnega učinka na 

boljše reševanje teh nalog. (Priloga 13 A). Prav tako so v pribliţno polovici (44,4 %) učnih 

enot vključene naloge izbirnega tipa. Urjenje teh nalog v učnem kompletu Izolit negativno 

vpliva na rezultate pri reševanju takih tipov nalog.   
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UČNI KOMPLET ZALOŢBE MLADINSKA KNJIGA 

Uporabniki tega učnega kompleta dosegajo v povprečju višje aritmetične sredine pri nalogah 

dopolnjevalnega tipa kot ostali tretješolci, razlike med povprečjema pa so pri dveh od treh 

nalog statistično pomembne. Bolje od ostalih so reševali tudi naloge izločevalnega, 

urejevalnega in tvorbnega tipa. Analiza učnega kompleta je pokazala, da od vseh obstoječih 

učnih kompletov v najmanjši meri spodbuja razvijanje poslušanja z razumevanjem ter da 

vsebuje zelo malo različnih vrst nalog po poslušanju z razumevanjem. Čeprav so učenci ob 

učnem kompletu v enotah za razvijanje poslušanja v primerjavi z ostalimi tretješolci imeli 

najmanj moţnosti reševanja različnih nalog, so mnoge naloge v povprečju reševali bolje od 

ostalih. (Priloga 13 B) 

 

UČNI KOMPLET ZALOŢBE DZS 

Uporabniki učnega kompleta zaloţba DZS pri nobeni od nalog, vključenih v preverjanje po 

poslušanju neumetnostnega besedila niso dosegli statistično pomembne razlike (napredka) v 

primerjavi z ostalimi uporabniki učnih kompletov za 3. razred. (Priloga ___) Analiza učnih 

kompletov je pokazala, da je v učnih kompletih zaloţbe DZS največji deleţ nalog 

dopolnjevalnega tipa (28,6 %). (Priloga 13 C) 

 

UČNI KOMPLET ZALOŢBA ROKUS KLETT 

Uporabniki učnega kompleta zaloţba Rokus Klett pri nobenem vprašanju niso dosegli 

statistično pomembne razlike (napredka) v primerjavi z ostalimi uporabniki. Učenci so pri 

vseh nalogah v povprečju dosegli niţji rezultat od ostalih tretješolcev, vendar razlike niso 

statistično pomembno pri stopnji tveganja niţji od 5 %. Učni komplet zaloţbe Rokus Klett 

ponuja uporabnikom pester izbor in primerjalno z ostalimi učnimi kompleti veliko količino 

nalog različnega tipa. Velik poudarek dajejo na naloge tvorbnega tipa (v učnem kompletu so 

zastopane v večini – 88,9 %  vseh učnih enot, ki sistematično razvijajo sporazumevalno 

zmoţnost poslušanja); v večini učnih enot so prisotne tudi naloge izbirnega tipa (72,2 %). 

Torej urjenje posameznega tipa naloge še ne pomeni, da bodo učenci te tipe nalog bolje 

reševali. (Priloga 13 Č) 
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5.6 PREVERJANJE HIPOTEZ 

H 13: Ni bistvenih razlik v rezultatih rešenih nalog po poslušanju z razumevanjem pri 

učencih, ki pri pouku uporabljajo določeni učni komplet. 

Hipoteza je bila oblikovana ob predpostavki, da učni kompleti sledijo ciljem in priporočilom 

v učnem načrtu in so zato oblikovani tako, da uporabniki z njimi lahko v največji moţni meri 

dosegajo zastavljene cilje. Analiza rezultatov po prvem preverjanju je pokazala, da obstajajo 

statistično pomembne razlike na stopnji tveganja, niţji od 1 %, in sicer so te razlike značilne 

za skupino učencev, ki je pri pouku uporabljala učni komplet zaloţbe MKZ, in med 

uporabniki zaloţba Izolit; med uporabniki zaloţbe MKZ in uporabniki zaloţbe DZS in med 

uporabniki zaloţbe MKZ in zaloţbe Rokus Klett. Boljše rezultate so v povprečju dosegli 

učenci – uporabniki učnega kompleta zaloţba MKZ. Podobni rezultati so bili po drugem 

preverjanju. Zaključimo lahko, da obstajajo statistično pomembne razlike med rezultati pri 

reševanju nalog po poslušanju z razumevanjem pri učencih, ki pri pouku uporabljajo različne 

učne komplete za pouk slovenščine. Hipotezo 13 torej zavrnemo. 

 

H 14: Ni bistvenih razlik v napredku razvijanja poslušanja z razumevanjem pri učencih, ki 

pri pouku uporabljajo določeni učni komplet. 

Predvidevali smo, da bodo učenci med šolskim letom napredovali v razvoju sporazumevalne 

zmoţnosti poslušanja ter da bo napredek v povprečju pribliţno enak pri uporabnikih vseh 

učnih kompletov. Analiza je pokazala, da so napredovale vse štiri skupine opazovanih 

učencev – uporabnikov štirih različnih učnih kompletov, vendar je bil napredek med njimi 

različen. V povprečju so najvišji napredek dosegli učenci, uporabniki zaloţbe Izolit (6,5 

točke) in uporabniki učnega kompleta zaloţbe Rokus Klett (6,3 točke), najmanj pa učenci/ 

uporabniki učnega kompleta zaloţba MKZ (2 točki). Uporabniki učnega kompleta zaloţbe 

DZS so v povprečju napredovali za 3,2 točke. Razlika v napredku v primerjavi z ostalimi 

uporabniki je pri uporabnikih zaloţbe Izolit statistično značilna pri ničti stopnji tveganja; 

učenci so v primerjavi z drugimi učenci naredili največji napredek med prvim in drugim 

preverjanjem po poslušanju z razumevanjem neumetnostnih besedil. Po točkah je opazen tudi 

napredek pri uporabnikih učnega kompleta zaloţba Rokus Klett, vendar ta napredek ni 

statistično pomemben pri stopnji tveganja, niţji od 5 %, v primerjavi z vsemi ostalimi v 

raziskavo vključenimi tretješolci. Hipotezo 14 lahko zavrnemo.  
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H 15: Pri drugem preverjanju poslušanja z razumevanjem so rezultati vseh učencev 

bistveno boljši, ne glede na uporabljeni učni komplet.  

Analiza je pokazala, da so v povprečju pri drugem preverjanju učenci dosegali boljše rezultate 

kot po prvem preverjanju, niso pa vsi učenci v drugem preverjanju dosegli boljše rezultate 

(Priloga 12 C). Petina  20,6 % učenca   je doseglo pri drugem preverjanju niţji rezultat kot 

pri prvem preverjanju, 3,6 % učencev pa enak rezultat. Torej 24,2 % otroka ni izboljšalo 

svojega testnega rezultata pri drugem preverjanju; to je pribliţno četrtina vseh v raziskavo 

vključenih otrok. Najvišja razlika v doseţenih točkah je -16 točk (1 učenec); po en učenec je 

še poslabšal svoj doseţek pri drugem preverjanju za 11, 10 in 4 točke. Po 2 učenca sta 

poslabšala svoj rezultat za 9 in za 7 točk. Po štirje učenci so poslabšali svoj rezultat za 8 in za 

5 točk; 11 učencev je svoj rezultat poslabšalo za 3 točke, 10 učencev za 2 točki in 9 učencev 

za 1 točko.  

Ostali učenci (75,8 %) pa so svoj doseţek – število točk – pri drugem preverjanju izboljšali. 

Najvišje izboljšanje je dosegel učenec, ki je svoj rezultat izboljšal za 26 točk. (Priloga 12 C) 

14 učencev  (6,3 %) je izboljšalo svoj rezultat za 1 točko, 13 učencev (5,8 %) za dve točki, 15 

učencev (6,7 %) za 3 točke.  

Hipotezo 15 zavrnemo, saj niso rezultati vseh učencev v drugem preverjanju bistveno boljši.  

 

H 16: Učenci po poslušanju z razumevanjem bolje rešujejo tiste tipe nalog, ki so pogosteje 

zastopane v učnem kompletu, ki ga uporabljajo pri pouku.  

Analiza je pokazala, da med zastopanostjo nalog določenega tipa ter uspešnostjo reševanja teh 

nalog po poslušanju z razumevanjem ni pomembnih pozitivnih korelacij oz. so prisotne celo 

negativne korelacije. Uporabniki učnih kompletov Izolit in Rokus Klett, v katerih so določeni 

tipi nalog močno zastopani v učnih enotah za urjenje poslušanja z razumevanjem, v povprečju 

niso bolje reševali (v primerjavi z ostalimi uporabniki) teh nalog pri drugem preverjanju 

znanja. Pri reševanju nalog so bili uspešnejši uporabniki učnega kompleta zaloţbe MKZ, ki pa 

v svojih delovnih zvezkih in učbenikih učencem ne posredujejo večjih količin in tudi ne 

pestrosti izbire nalog za delo po poslušanju z razumevanjem. Torej samo urjenje reševanja 

določenega tipa naloge ne vpliva na uspešnost reševanja le-te. Hipotezo 16 zavrnemo.  
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6 ZAKLJUČEK 

Za sodobni pouk slovenščine je značilno, da je komunikacijski in problemski. Cilji, vsebovani 

v učnem načrtu za slovenščino, so usmerjeni predvsem k razvijanju učenčeve sporazumevalne 

zmoţnosti v slovenščini; problem, ki ga morajo učenci ″rešiti″, je (govorjeno/poslušano oz. 

zapisano/prebrano) besedilo. V magistrskem delu smo v središče postavili poslušanje 

neumetnostnih besedil (tj. poslušanje z razumevanjem) v 3. razredu osnovne šole. 

 

Poslušanje kot ena od sporazumevalnih dejavnosti učencev je dobilo svoje mesto v učnem 

načrtu za slovenščino leta 1998 in se pri pouku slovenščine načrtno (ciljno) razvija, in sicer 

poleg razločujočega in razčlenjujočega poslušanja v začetnih razredih tudi/predvsem 

poslušanje z razumevanjem ter kritično in doţivljajsko poslušanje. Pred enajstimi leti je bila 

to novost v slovenskem šolskem prostoru, čeprav je ţe leta 1990 L. Plut Pregelj s svojo knjigo 

Učenje ob poslušanju Slovencem predstavila sodobna spoznanja s področja poslušanja.  

 

Vse sporazumevalne dejavnosti pri svojem razvoju (učenju) zahtevajo postopnost, metodično 

ustreznost in urjenje – poslušanje pri tem ni izjema. Dosedanje praktične izkušnje avtorice 

raziskave kaţejo, da se razvijanju zmoţnosti poslušanja z razumevanjem pri pouku še vedno 

ne daje ustreznega mesta oz. je pri poučevanju (predvsem v prvi triadi) bistveno bolj 

poudarjeno razvijanje zmoţnosti branja in pisanja, obenem pa se pogosto opozarja na 

pomanjkljivosti poslušanja (pogosto navodil) pri učencih. Na tem mestu se lahko sprašujemo 

o morebitni premajhni izobraţenosti oz. védenju učiteljev razrednega pouka o samem procesu 

poslušanja ter o pomenu sistematičnega razvijanja zmoţnosti poslušanja v šoli.  

 

Danes, dobro desetletje kasneje, se zato zastavlja vprašanje, kaj avtorji učnih kompletov za 

slovenščino v 3. razredu ponujajo učencem in učiteljem na področju razvijanja zmoţnosti 

poslušanja z razumevanjem, ter vprašanje, kaj učitelji uporabljajo in kaj pogrešajo v 

posameznem učnem kompletu. V raziskavi nas je zanimal tudi odnos učiteljev razrednega 

pouka do sistematičnega urjenja poslušanja z razumevanjem ter katere didaktične pristope 

učitelji najpogosteje uporabljajo pred in med poslušanjem ter po njem.  

 

Z vidika poslušanja z razumevanjem so bili analizirani učni kompleti štirih zaloţb (DZS, 

Izolit, Mladinska knjiga Zaloţba in Rokus Klett) za slovenščino v 3. razredu osnovne šole. 

Ugotavljali smo skladnost učnih kompletov z učnim načrtom ter pestrost didaktičnih 
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pristopov, metod, dejavnosti, ki jih posamezen učni komplet ponuja učencem in učitelju na 

področju razvijanja poslušanja z razumevanjem. Izhajali smo iz ciljev za razvijanje 

poslušanja, ki so zapisani v učnem načrtu za 3. razred osnovne šole, ter s seznama 

priporočenih dejavnosti pred in med poslušanjem ter po njem, ki je bil narejen na podlagi 

učnega načrta ter priporočil za učitelje. Analiza je pokazala, da trije učni kompleti za 

slovenščino v 3. razredu osnovne šole vsebujejo pri posameznih učnih enotah zapisane cilje 

za razvoj poslušanja z razumevanjem, ki jih predvideva učni načrt, ter da so ti cilji (oz. 

dejavnosti, ki spodbujajo doseganje ciljev) vpleteni vsaj v četrtino vseh učnih enot. Isti trije 

učni kompleti vsebujejo naloge po poslušanju neumetnostnega besedila, različne glede na cilj, 

taksonomsko stopnjo in tip naloge. Dve zaloţbi imata sistematično didaktično podprto 

razvijanje poslušanja z razumevanjem (s posebnim priročnikom oz. posebnim delom 

priročnika, ki je namenjen le poslušanju), pri treh zaloţbah pa so didaktični napotki zapisani 

tudi pri posameznih učnih enotah, ki razvijajo poslušanje.  

 

Z anketo med učitelji razrednega pouka smo ugotovili, da tudi dejavniki poslušanja (npr. 

sistematičnost vpeljave vseh štirih sporazumevalnih dejavnosti; sistematičnost vpeljave 

razvoja poslušanja; priloţeni zvočni posnetki za razvijanje zmoţnosti poslušanja) vplivajo na 

izbor učnega kompleta za delo pri pouku. Priloţene zvočne posnetke anketirani učitelji 

ocenjujejo pozitivno in jih  pri delu tudi uporabljajo. V svoje delo vnašajo tudi didaktična 

navodila, povezana z razvojem zmoţnosti poslušanja z razumevanjem, ki so zapisana v 

uporabljenih učnih gradivih, vendar med uporabniki različnih učnih kompletov nismo zaznali 

statistično pomembnih razlik (ne glede na to, da smo razlike zaznali pri analizi posameznih 

učnih kompletov). Primerjava odgovorov učiteljev o izvajanju dejavnosti pred poslušanjem in 

po njem ter dejavnosti, ki so dejansko zastopane v analiziranih učnih kompletih, je potrdila 

prejšnjo trditev, saj med izvedenimi (učitelji) ter ponujenimi (učni kompleti) dejavnostmi pred 

poslušanjem in po njem ni bistvenih razlik. Do podobnega zaključka smo prišli tudi pri 

primerjavi tipov nalog po poslušanju z razumevanjem, ki jih učitelji ponudijo učencem, ter 

tipov nalog, ki so zapisani v učnih kompletih. Anketirani učitelji se zavedajo pomembnosti 

zmoţnosti poslušanja tako pri šolskem delu kot pri vsakdanjem sporazumevanju. Visoko 

strinjanje s trditvijo ″Učitelj bi se moral zavedati, kako in koliko govori med poukom in 

koliko in kako posluša″ kaţe tudi na zavedanje dejstva, da je učitelj učencem tudi zgled 

poslušalca. Učitelji tudi večinoma poznajo nekatera dejstva o pomembnosti zmoţnosti 

poslušanja, ki so osnova za razvoj ostalih vrst sporazumevalne zmoţnosti. Večina učiteljev 

meni, da se poslušanju pri pouku namenja zadosti pozornosti in da naj bi se mu tudi v 
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prihodnje namenjalo enako količino časa kot doslej, tretjina učiteljev pa meni, da bi bilo 

razvijanju poslušanja potrebno nameniti več časa kot doslej.  

 

Preverili pa smo tudi napredek na področju razvoja zmoţnosti poslušanja pri tretješolcih.  

Pričakovati je bilo, da bodo učenci vseh opazovanih skupin med šolskim letom napredovali in 

pri drugem preverjanju dosegli boljši rezultat kot pri prvem. Ugotovili smo, da je bil napredek 

učencev glede na opazovano skupino različen, niso pa vsi učenci pri drugem preverjanju 

dosegli boljšega rezultata kot pri prvem preverjanju (niţji rezultat je dosegla skoraj petina 

sodelujočih učencev).  

 

Vnašanje sprememb v šolsko prakso je dolgotrajen proces, ki mora biti nujno podkrepljen tudi 

s stalnim strokovnim izobraţevanjem učiteljev. Kompetentni učitelj, ki ve, čemu in kako 

razvijati zmoţnost poslušanja (skupaj še z zmoţnostjo branja, pisanja in govorjenja), bo pri 

svojem delu tudi uspešen. Pomemben vpliv na poznavanje procesa poslušanja ter razvijanja te 

zmoţnosti imajo tudi  priročniki za učitelje, ki sistematično, postopno, ciljno in z usmerjenimi 

dejavnostmi vodijo učitelja do končnega cilja – razvite zmoţnosti poslušanja z razumevanjem 

pri učencih. Ob dejstvu, da mnogi (večina?) učitelji med dodiplomskim študijem niso 

sistematično spoznali didaktike razvijanja poslušanja z razumevanjem  (v nasprotju z 

didaktiko branja in pisanja), imajo ti zapisani pristopi še večjo teţo. To potrjujejo tudi 

odgovori učiteljev, ki kaţejo na to, da pri poučevanju uporabljajo v priročnikih zapisana 

didaktična priporočila ter pred poslušanjem in po njem izvajajo dejavnosti iz priročnikov. 

Največji napredek pri učencih na področju poslušanja z razumevanjem v šolskem letu je bil 

zaznan pri skupinah učencev, ki sta uporabljali učna kompleta, pri katerih se je tudi pri 

poprejšnji analizi izkazalo, da sledita ciljem iz učnega načrta, učencem in učitelju ponujata 

pester izbor dejavnosti pred in med poslušanjem ter po njem in ponujata različne naloge za 

preverjanje razumevanja poslušanega besedila tako z vidika tipov nalog kot taksonomskih 

stopenj. Ta dva učna kompleta obenem ponujata učiteljem priročnika za izvedbo učnih ur 

poslušanja z razumevanjem ter zvočni posnetek. Povzamemo lahko, da ima sistematična 

vpeljava razvijanja zmoţnosti poslušanja v učnem gradivu pozitiven učinek na razvoj te 

zmoţnosti.  
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8 PRILOGE 

PRILOGA 1a: RAZČLENITEV FUNKCIONALNIH CILJEV ZA RAZREDNO STOPNJO ZA 

PODROČJE RAZVIJANJA SPORAZUMEVALNE ZMOŢNOSTI POSLUŠANJA (Učni načrt 1998) 

 

CILJ: Učenci spoznavajo in začenjajo uporabljati pisni jezik za sporazumevanje, razmišljanje, 

ustvarjanje, učenje in zabavo 
1. RAZRED 2. RAZRED 3. RAZRED 

1 Poslušajo različne zvoke, posamezne besede in povedi: 

1.1 Poslušajo različne zvoke; navajajo njihov izvir\pomen in jih 

gibalno, ritmično, likovno ter glasovno izraţajo. 

1.2 Poslušajo posamezne besede; v besedah prepoznavajo in 

ponavljajo: 

a) zloge in njihovo zaporedje, 

b) začetni\končni zlog in navajajo besede na isti 

začetni\končni zlog, 

c) začetni\končni glas in navajajo besede na isti 

začetni\končni glas, 

č) glasove in njihovo zaporedje. 

 

 1.3 Poslušajo posamezne 

povedi in prepoznavajo ter 

navajajo  

a) začetek in konec povedi ter 

vrsto končne intonacije. 

b) zaporedje in število besed v 

povedi. 

 

  c) nekončno intonacijo. 

 

CILJ: Učenci sprejemajo, razčlenjujejo in tvorijo krajša, svoji starosti ustrezna neumetnostna 

besedila 

3.1 Učenci poslušajo in razčlenjujejo govorjena/glasno brana/ekranizirana neumetnostna 

besedila ter govorno nastopajo. 
1. razred 2. razred 3. razred 

1. Poslušajo (in gledajo) 

- poljudnoznanstvena besedila, povezana s temami spoznavanja okolja (npr. 

predstavitev in opis osebe, njenega ţivljenja in dela; opis prostora, stavbe in poti; 

opis ţivali in njenega ţivljenja; opis predmeta) 

- novice o aktualnih/zanimivih dogodkih 

Po poslušanju: 

a) odgovarjajo na učiteljeva ustna vprašanja o bistvenih podatkih; 

b) povedo svoje mnenje o besedilu (npr. ali se jim zdi zanimivo ali ne, resnično ali ne, ali so 

podatki zanje novi ali ne, ali so osebe ravnale prav ali ne, pošteno ali ne ipd.) ter ga skušajo 

utemeljiti; 

c) pripovedujejo o svojih izkušnjah, občutkih ipd. ob besedilu; 

d) sami dopolnijo besedilo (npr. v pripovednih besedilih predvidijo nadaljevanje/konec); 

e) še enkrat poslušajo v posameznih prvinah spremenjeno besedilo/obnovo besedila ter 

popravljajo napake (tako vadijo kritično poslušanje). 

 

CILJ: Učenci sprejemajo in tvorijo svoji starosti ustrezna ustna besedila. 

1.1. Učenci poslušajo (in gledajo) posnete pogovore ter sami pripravijo podobne pogovore. 
4. RAZRED 5. RAZRED 

1. Poslušajo (in gledajo) posnete pogovore. 

 Po prvem poslušanju 
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a) povedo, kdo se je pogovarjal; 

b) povedo, o čem sta se sogovorca pogovarjala; 

c) odgovarjajo na učiteljeva ustna vprašanja o bistvenih podatkih. 

 Besedilo poslušajo še enkrat, nato pa 

a) presojajo vljudnost sogovorcev, ustreznost njune besedne in nebesedne govorice ipd; svoje 

mnenje utemeljijo; 

 b) povedo, kakšno je čustveno stanje sogovorcev 

oz. 'čustveno ozračje' pogovora (npr. 

naklonjenost/nenaklonjenost; 

prijaznost/napadalnost); svoje mnenje utemeljijo; 

c) povedo, ali je pogovor neuraden ali uraden; 

svoje mnenje utemeljijo. 

 

1.2 Učenci poslušajo (in gledajo) govorne nastope ter sami govorno nastopajo. 
4. RAZRED 5. RAZRED 

1. Poslušajo (in gledajo) prosto govorjena/glasno brana/posneta/ekranizirana kratka 

neumetnostna besedila, in sicer 

- poljudnoznanstvena besedila, povezana s temami drugih predmetnih področij (npr, 

opis ţivljenja vrstnikov; opis igre; poklica; športa; opis kraja; opis ţivljenja ljudi 

nekoč in danes; opis dogajanja v naravi; opis razvoja človeka/ţivali; opis rastline; 

opis predmeta, izdelka, naprave). 

- novice o aktualnih/zanimivih dogodkih. 

1.1 Po poslušanju 

a) odgovarjajo na učiteljeva vprašanja o vsebini 

besedila; 

b) sami postavljajo vprašanja o vsebini besedila; 

 

1.1 Po poslušanju 

a) v pripravljeno shemo/obrazec vpišejo ustrezne 

bistvene podatke iz besedila; 

b) Izpolnjen obrazec upovedijo ustno, nato tudi 

pisno (tako nastane preprosta pisna obnova); 

d) povedo svoje mnenje o besedilu in ga skušajo utemeljiti; 

e) pripovedujejo o svojih izkušnjah, občutkih ipd. ob besedilu; 

f) sami dopolnijo besedilo (npr. v pripovedovanih besedilih predvidijo nadaljevanje, konec). 

2.3 Po govornem nastopu poslušalci presodijo govorni nastop. 

 

3. Poslušajo tišino in razmišljajo o vlogi tišine pri 

mizi, v šoli, gledališču, cerkvi, muzeju, na 

pokopališču, v naravi ipd. 

3. Poslušajo isto besedilo, izrečeno z različnimi 

stavčno–fonetičnimi in nebesednimi znamenji; 

skušajo prepoznati govorčeva čustva ipd. 
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TEMELJNI IN MINIMALNI STANDARDI ZNANJA NA PODROČJU ZMOŢNOSTI 

POSLUŠANJA (Učni načrt 1998) 

 

Ob koncu prvega triletja: Učenec posluša (in gleda) krajše, svoji starosti ustrezno 

poljudnoznanstveno besedilo ali novico o aktualnih/zanimivih dogodkih. Po poslušanju 

(gledanju) 

 odgovori na učiteljeva vprašanja o bistvenih podatkih, 

 dopolni besedilo (npr. napiše nadaljevanje oz. konec) 

 ugotovi razliko med prvotnim besedilom in t.i. narobe zgodbo. 

 

Ob koncu drugega triletja: Učenec posluša (in gleda) svoji starosti ustrezni pogovor, nato pa 

 določi temo in sogovorca 

 odgovori na učiteljeva vprašanja o bistvenih podatkih 

 prepozna 'čustveno ozračje' in druţbeno razmerje med sogovorci 

 presodi vljudnost sogovorcev in ustreznost njune nebesedne govorice ter svoje mnenje 

utemelji, 

 pove, ali je bil pogovor uraden ali neuraden, 

 nastopi v simuliranem (telefonskem) pogovoru, in sicer neuradnem in uradnem, 

 pri pogajanju v dvojicah predstavi skupno mnenje/dogovor, 

 pripravi in izvede preprosto anketo ter poroča o njenih rezultatih. 

 

Učenec posluša (in gleda) svoji starosti ustrezne govorne nastope (navedene v učnem načrtu), 

nato pa: 

 prepozna namen in temo besedila, 

 ustno in pisno odgovori na učiteljeva vprašanja o vsebini besedila, 

 v pripravljeno shemo vpiše bistvene podatke iz besedila, 

 prepozna namen in vsebino reklame ter predvidi naslovnikov odziv nanjo, 

 sam govorno nastopi (z vnaprej pripravljeno temo), in sicer ob pisni pripravi 

(ubesedenem miselnem vzorcu) govori razločno, naravno in čim boli zborno. 
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PRILOGA 1b: OPERATIVNI CILJI IN VSEBINE ZA PODROČJE POSLUŠANJA V 

POSODOBLJENEM UČNEM NAČRTU ZA SLOVENŠČINO (izvleček) (2011) 

 

Prvo vzgojno-izobraţevalno obdobje – področje jezik 

Razvijajo zmoţnost pogovarjanja 

Učenci: 

 določajo okoliščine pogovarjanja pobudnega/vodilnega sogovorca in njegov namen ter 

povzemajo temo in bistvene podatke, 

 vrednotijo razumljivost in zanimivost pogovora ter utemeljujejo svoje mnenje, 

 vrednotijo vljudnost obeh sogovorcev in njuno rabo nebesednih spremljevalcev govorjenja ter 

utemeljujejo svoje mnenje. 

 

Razvijanje zmoţnosti poslušanja enogovornih neumetnostnih besedil 

Učenci: 

 pozorno poslušajo (in gledajo) krajše enogovorno neumetnostno besedilo določene vrste 

(opisovalna besedila, povezana s temami spoznavanja okolja: npr opis osebe, njenega 

delavnika/tedna, ţivali, predmeta, prostora, zgradbe, poti; pripovedi iz ţivljenja 

vrstnikov/znanih oseb; novice o aktualnih/zanimivih dogodkih), objavljeno  v raznih medijih, 

 določajo okoliščine nastanka besedila in sporočevalčevega namena, 

 povzemajo temo in bistvene podatke ter njihovo pomensko povezanost, 

 obnavljajo besedilo, 

 vrednotijo zanimivost, resničnost, razumljivost in uporabnost besedila ter utemeljujejo svoje 

mnenje, 

 izraţajo svoje občutje med poslušanjem, 

 vrednotijo svojo zmoţnost poslušanja (in gledanja) enogovornih neumetnostnih besedil in 

načrtujejo, kako bi jo lahko izboljšali. 

Individualizirano, postopno in sistematično razvijanje zmoţnosti branja in pisanja besedil 

Učenci: 

 sistematično razvijajo predopismenjevalne zmoţnosti (med drugim tudi slušno razločevanje in 

razčlenjevanje) 

Učenci razvijajo zmoţnost nebesednega sporazumevanja: 

 prepoznavajo pomen in vlogo nebesednih sporočil, 

 razumejo nebesedne zvočne in vidne spremljevalce govorjenja ter jih vrednotijo, 

 ustrezno uporabljajo nebesedne zvočne in vidne spremljevalce govorjenja med govornim 

nastopanjem in pogovarjanjem. 

 

Drugo vzgojno-izobraţevalno obdobje – področje jezik 

Razvijanje zmoţnosti pogovarjanja 

Učenci: 

 poslušajo in gledajo posneti/odigrani pogovor določene vrste (neuradni in uradni osebni 

pogovor; neuradni in uradni telefonski pogovor), 

 poročajo o tem pogovoru – določajo okoliščine pogovarjanja, pobudnega/vodilnega sogovorca 

in njegov namen ter povzemajo temo in bistvene podatke, 

 povzemajo značilnosti dane vrste pogovorov, 

 argumentirano vrednotijo upoštevanje načel vljudnega pogovarjanja pri obeh sogovorcih in 

njune vljudnosti. 

 

Razvijanje zmoţnosti kritičnega sprejemanja enogovornih neumetnostnih besedil (v opombi je 

zapisano, da naj bosta branje in poslušanje z gledanjem čim bolj enakovredno zastopani). 

Učenci: 

 pozorno poslušajo in gledajo kratko enogovorno neumetnostno besedilo določene vrste (opis 

osebe, ţivali, poklica, novica o aktualnem zanimivem dogodku in opis življenja vrstnikov in 

drugih oseb v 4. razredu; opis rastline, predmeta, obnova besedila, članka, knjige idr., besedilo 

ekonomske propagande, preprosta definicija pojma, opis ljudskega običaja, aktualno, 
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zanimivo publicistično besedilo katere koli vrste v 5. razredu; opis kraja, igre, športa, 

naravnega pojava, bolezni, mali oglas, navodila za delo, ocena besedila, članka, knjige idr., 

opis razvoja ţivali, človeka, aktualno, zanimivo publicistično besedilo v 6. razredu) 

 določajo okoliščine nastanka besedila in sporočevalčev namen, 

 povzemajo temo, podteme/ključne besede in bistvene podatke – izdelajo miselni 

vzorec/preglednico/dispozicijske točke, 

 obnavljajo besedilo, 

 povzemajo zgradbene in jezikovne značilnosti tiste vrste sprejetih besedil, ki jih bodo nato 

tudi tvorili, 

 argumentirano vrednotijo razumljivost, zanimivost, resničnost, aktualnost, uporabnost, ţivost, 

ustreznost in učinkovitost besedila, 

 poročajo o svoji strategiji sprejemanja (poslušanja) besedila, 

 vrednotijo svojo zmoţnost kritičnega sprejemanja enogovornih neumetnostnih besedil ter 

načrtujejo, kako bi jo izboljšali. 

Opomba: Branje in poslušanje (z gledanjem) naj bosta čim bolj enakovredno zastopana. 

Učenci razvijajo zmoţnost nebesednega sporazumevanja tako, da: 

 prepoznajo nekaj vidnih in zvočnih nebesednih spremljevalcev govorjenja ter povedo, s 

katerimi imajo največ teţav, 

 poslušajo in gledajo govorce, opazujejo njihove nebesedne spremljevalce, jih poimenujejo ter 

vrednotijo njihovo ustreznost, 

 med govornim nastopanjem zavestno uporabljajo nebesedne spremljevalce govorjenja, nato 

poslušajo mnenja sošolcev o njihovi ustreznosti ter izraţajo svoje mnenje. 

Razvijanje metajezikovne zmoţnosti 

Učenci postopoma usvajajo: 

 načela uspešnega dvogovornega in enogovornega sporazumevanja ter jih upoštevajo pri 

tvorjenju in sprejemanju besedil, 

 strategije sprejemanja in tvorjenja neumetnostnih besedil ter jih upoštevajo pri tvorjenju in 

sprejemanju besedil, 

 merila za vrednotenje besedil ter jih upoštevajo pri vrednotenju in svojih in tujih besedil, 

 merila za vrednotenje zmoţnosti sprejemanja in tvorjenja besedil ter jih upoštevajo pri 

vrednotenju svoje in tuje zmoţnosti sprejemanja in tvorjenja besedil. 

Učenci sproti vrednotijo učinek pridobljenega vsebinskega in procesnega znanja ter izdelajo načrt za 

odpravo svojih teţav.  
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TEMELJNI IN MINIMALNI STANDARDI ZNANJA PO POSODOBLJENEM UČNEM 

NAČRTU ZA SLOVENŠČINO (2011) 

 

PRVO VZGOJNO-IZOBRAŢEVALNO OBDOBJE 

Učenec ima skladno s cilji iz tega učnega načrta razvito zmoţnost poslušanja krajših 

enogovornih neumetnostnih besedil. Pokaţejo jo tako, da 

 določijo okoliščine nastanka besedila (npr. sporočevalca, naslovnika, 

sporočevalčevo čustveno razmerje do predstavljene predmetnosti), 

 določijo sporočevalčev namen, 

 določijo temo besedila in povzamejo bistvene podatke, 

 obnovijo besedilo, 

 vrednotijo besedilo. 

Zmoţnost nebesednega sporazumevanja pokaţe tako, da: 

 prepozna pomen nebesednih sporočil, 

 pri pogovarjanju in govornem nastopanju ustrezno uporablja nebesedne spremljevalce, 

 tvori smiselna in nazorna nebesedna sporočila. 

 

DRUGO VZGOJNO-IZOBRAŢEVALNO OBDOBJE 

Učenec ima skladno s cilji iz tega učnega načrta razvito zmoţnost pogovarjanja. Pokaţe jo 

tako, da : 

 razčlenjuje pogovore (predvsem tvarno, okoliščinsko, naklonsko in pomensko) (4., 

5., 6. razred), 

 vrednoti pogovore in utemelji svoje mnenje (4., 5., 6. razred). 

Učenec ima skladno s cilji iz tega učnega načrta razvito zmoţnost kritičnega sprejemanja 

enogovornih neumetnostnih besedil. Pokaţe jo tako, da: 

 posluša in razume svoji starosti ustrezna besedila, predvidena v tem učnem 

načrtu (4., 5., 6. razred), 

 določi okoliščine nastanka besedila (4., 5., 6. razred), 

 določi sporočevalčev namen (4., 5., 6. razred), 

 določi temo besedila, podteme/ključne besede in poglavitne podatke (4., 5., 6. 

razred), 

 obnovi besedilo (4., 5., 6. razred), 

 vrednoti besedilo in utemelji svoje mnenje (4., 5., 6. Razred). 

Zmoţnost nebesednega sporazumevanja pokaţe tako, da 

 prepozna pomen nebesednih sporočil (4., 5., 6. razred), 

 med pogovarjanjem in govornim nastopanjem ustrezno uporablja nebesedne 

spremljevalce govorjenja (4., 5., 6. razred), 

 vrednoti rabo nebesednih spremljevalcev govorjenja in pisanja in pojasni svoje mnenje 

(4., 5., 6. razred). 

Učenec ima skladno s cilji iz tega učnega načrta razvito metajezikovno zmoţnost. Pokaţe jo 

tako, da  

 pri pogovarjanju upošteva načela uspešnega pogovarjanja (5., 6. razred) 

 pri sprejemanju enogovornih besedil upošteva priporočeno strategijo 

sprejemanja besedil (poslušanja) (5., 6. razred). 
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PRILOGA 2: PREDSTAVITEV UČNIH KOMPLETOV 

UČNI KOMPLET 

ZALOŢBA 
BESEDA NA BESEDO 

DZS 

AVTORJI Simona Kranjc, Ana Porenta, Metka Šalehar 

PRIROČNIK  Priročnik  ima 215 strani, formata A 4. 

VSEBINA 

PRIROČNIKA 

V UVODNEM DELU  (str. 5–38) so predstavljena nekatera teoretična izhodišča naslednjih avtorjev: 

Ana Porenta: POUČEVANJE, KI SPODBUJA OTROKOVO USTVARJALNOST, 

Dora Gobec: PROJEKTNO DELO Z LUTKO, 

Ana Porenta: OBRAVNAVA PISANIH ČRK, 

Simona Kranjc: GOVORJENO SPORAZUMEVANJE, 

Metka Šalehar: POSLUŠANJE, 

OSREDNJI DEL zajemajo didaktično-metodični napotki, ki so deljeni v dva dela (metodični napotki za 1. in za 2. del delovnega 

zvezka).  

DIDAKTIČNA IN 

METODIČNA 

IZHODIŠČA 

 

 

 

ZGRADBA 

PRIROČNIKA 

DIDAKTIČNO-METODIČNI NAPOTKI  (str. 39–146) so razdeljeni po posameznih učnih enotah in vsebujejo: 

 Cilje posamezne učne enote 

 Ključne besede in pojme 

 Potrebne pripomočke in didaktična sredstva 

 Didaktično-metodične napotke za izvedbo učne ure ter za delo z delovnim zvezkom ter mnogo predlogov za dodatne dejavnosti 

 Osvetlitve in pobude dajejo dodatna pojasnila in predloge za nove dejavnosti 

 Povezave znotraj predmeta slovenski jezik in medpredmetne povezave (znotraj učbenikov, izdanih pri zaloţbi DZS). 

Zgradba priročnika je za uporabnika pregledna: 

 Didaktično-metodični napotki so za vsako enoto zapisani na svoji strani. 

 V zgornjem desnem kotu je zapisan naslov, ki se sklada z naslovom v delovnem zvezku, pod tem je zapisana tudi ustrezna stran v 

delovnem zvezku.  V zgornjem levem kotu pa je natisnjena pomanjšana stran ustrezne strani v DZ . 

 Cela stran je nato razdeljena na štiri polja/poglavja; razporeditev teh polj je enaka v vsem priročniku.  

DELOVNI 

ZVEZEK 

Beseda na besedo 1. in 2. del, skupaj 116 strani. Barvni tisk. Format A4.  

UČBENIK // 

AVDIO/VIDEO 

POSNETKI 

Zgoščenka Beseda na besedo; 22 posnetkov, njihova dolţina je od 0,24 s do 3,59 s. 

Priročnik od str. 147 do 170 vsebuje zapis vseh posnetkov, ki so zbrani na zgoščenki za poslušanje; zapisana je stran delovnega zvezka, 

na kateri lahko posnetek uporabimo, ter številka posnetka na zgoščenki ter številka in stran delovnega lista ali strani v učbeniku, ki 

vsebujejo naloge za delo po poslušanju. 

UČNI LISTI So vključeni v Priročnik (str. 172215), vsebujejo naloge, namenjene utrjevanju abecede, pisanja, poslušanja in govora. Učitelj jih 

lahko fotokopira za delo v razredu. Priročnik vsebuje 41 učnih listov, od tega jih je 14 namenjenih učnim enotam za poslušanje. 
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GRADIVA NA 

SPLETU 

Zaloţba DZS ima tudi spletni izobraţevalni portal z imenom VEDEŢ, na njem je objavljen predlog letne učne priprave za slovenski 

jezik za 3. razred (do 88. učne ure; dostop 6. 4. 2010) ter seznam vsebin in jezikovnih ciljev  za 3. razred.  

OPOMBE Delovni zvezki so bili v letu 2009 prenovljeni, po besedah glavne urednice, Vere Čonč (povzemam telefonski pogovor z dne 15. 2. 

2010) so pri prenovi upoštevali pobude in predloge učiteljev. Pri zaloţbi pa se vzporedno s prenovo delovnih zvezkov niso odločili za 

prenovo priročnika za učitelje, ker po odzivih učiteljev (na predstavitvah didaktičnih kompletov) menijo, da mnogi učitelji zdaj, ko je 

devetletka ţe utečena, malo uporabljajo ideje v priročnikih.  
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UČNI KOMPLET 

ZALOŢBA 
ABC 3, Govorimo  poslušamo, pišemo  beremo 

ZALOŢBA IZOLIT 

AVTORJI Marija Grginič, Martina Kriţaj Ortar 

PRIROČNIK  Priročnik ima 76 strani, format A 4. 

VSEBINA 

PRIROČNIKA 

V UVODNEM DELU (str. 14–23) so zapisana teoretična izhodišča, v katerih so prikazane značilnosti raznovrstnih besedil. Avtorica 

izhodišč je dr. Martina Kriţaj Ortar.  

OSREDNJI DEL (str. 26–74) zajemajo didaktično-metodična izhodišča za posamezne učne enote, ki so zajete v 1. In 2. delu delovnega 

zvezka ABC 3.  

V TRETJEM DELU pa je zbranih 94 učnih listov, namenjenih fotokopiranju in delu pri pouku. Omogočajo večjo individualizacijo in 

diferenciacijo pouka. Največ UL je namenjenih razumevanju raznovrstnih besedil, njihovemu razlikovanju ter razvijanju pravopisne 

zmoţnosti in bogatenju besedišča. 

Ločeno (objava na spletu) je PRIROČNIK ZA POSLUŠANJE. 

 

DIDAKTIČNI IN 

METODIČNI 

NAPOTKI 

 

 

 

 

 

 

 

ZGRADBA 

PRIROČNIKA 

Didaktičnometodična izhodišča vsebujejo: dejavnosti za posamezne učne enote, ideje za posamezne didaktične igre, vaje za razvijanje 

sporazumevalne zmoţnosti. Didaktično metodični napotki za posamezne učne enote v priročniku niso razporejeni po enakem zaporedju 

kot v delovnem zvezku, temveč so zdruţeni v poglavja glede na posamezne cilje. V začetku vsakega sklopa so zapisani cilji, ki jim 

učitelj znotraj sklopa sledi ter naslovi učnih enot, ki v obeh delovnih zvezkih (tako 1. kot 2. del) sledita tem ciljem. 

Nato sledijo didaktični predlogi avtoric k posameznim učnim enotam. Vsaka učna enota je zapisana z naslovom, ki je ustrezen naslovu 

v delovnem zvezku; označena je tudi stran enote v delovnem zvezku. Pod naslovom je zapisana glavna tema posamezne enote (npr. 

Pogovor po telefonu; Raba velike začetnice …). Ob naslovu (ob zunanjem robu) je v posebni ikoni zapisana številka delovnega lista, ki 

ustreza dani učni enoti in ki ga lahko učitelj fotokopira iz priročnika. Didaktično-metodični napotki dajejo ideje učitelju za različne 

dejavnosti v razredu; poševni tisk natančneje pomaga učitelju, kako uporabiti delovni zvezek. Vsaka učna enota ni zapisana na svoji 

strani. 

Priročnik z ABC 3  3. del: V osrednjem delu so zapisani didaktično-metodični napotki za 38 učnih enot. Ob vsaki posamezni vaji je 

zapisan naslov enote  ter del delovnega zvezka  ter stran, na kateri najdemo to enoto; v pravokotniku pod črto pa še stran v DZ – 3. del, 

ki jo vključimo v obravnavo. V vsaki vaji so navedeni cilji, ki jim sledimo. Sledi opis uvoda v poslušanje ter nato še sam osrednji del 

poslušanja. V okvirju je zapisano besedilo, ki ga učenci poslušajo in je lahko brano ali posneto. Ob koncu so navedene še naloge in 

dejavnosti, ki jih učenci izvajajo po poslušanju.   

DELOVNI 

ZVEZEK 

1., 2. in 3. del; barvno tiskani, format A 4. 1. del ima 72 strani, 2. del 68 strani in 3. del 43 strani; skupaj torej 183 strani.  3. del je 

namenjen predvsem razvijanju zmoţnosti poslušanja, 1. in 2. pa razvijata vse ostale sporazumevalne spretnosti in jezikovne zmoţnosti.  

Otroke pri reševanju nalog usmerjajo posebni znaki, ki jih usmerjajo v pogovarjanje, pisanje, branje, poslušanje, opazovanje in k 

dodatnim nalogam. Dodatne naloge so označene tudi z navodili v oranţnih poljih. Slikovno gradivo v delovnem zvezku je barvno,  

vsebuje tako fotografije kot ilustracije. Vaje v DZ ABC 3 – 3. del – Vaje za poslušanje dopolnjujejo dejavnosti poslušanja, govorjenja, 

branja in pisanja, ki so zajete v 1. in 2. delu ter predvsem učne cilje poslušanje v 3. razredu. 

UČBENIK // 

AVDIO/VIDEO Na zgoščenki je 32 posnetkov, njihova dolţina je od 0,14 s do 1,16 s. Besedila so razumljiva in razločno govorjena.  Berejo/govorijo 
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POSNETKI otroci in odrasli. 

UČNI LISTI 94 učnih listov v 3. delu priročnika. 

GRADIVA NA 

SPLETU 

Objavljen je Priročnik za poslušanje (Priročnik k 3. delu delovnega zvezka ABC 3), predlog dnevnih priprav  za pouk ter predlog 

razporeditve učnih vsebin med šolskim letom, kar je ustrezen pripomoček glede na to, da sam priročnik ni zgrajen kronološko 

(primerjalno z delovnimi zvezki). (dostop 6. 4. 2010) 

OPOMBE / 
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UČNI KOMPLET 

ZALOŢBA 
S SLIKANICO SE IGRAM IN UČIM 3 

MLADINSKA KNJIGA ZALOŢBA 

AVTORJI Vida medved Udovič, Tilka Jamnik, Nataša Zrimšek, Joţica Gruden Ciber 

PRIROČNIK 172 strani, format A 4.  

VSEBINA 

PRIROČNIKA 

Priročnik je namenjen tako pouku knjiţevnosti kot jezikovnega pouka. Učbenik in delovni zvezek za jezikovni pouk sta namenjena 

razvijanju opismenjevalne zmoţnosti ter spodbujanju vseh štirih sporazumevalnih zmoţnosti. Prinašata 7 tem, vsako temo začenja 

krajša, motivacijska zgodba, ki napoveduje osrednje besedilno vrsto v posamezni temi. Vsaka tema je razširjena na več podtem, v 

katerih so krajša neumetnostna in polumetnostna besedila z otroškim naslovnikom.  

V UVODNEM DELU so zapisana nekatera teoretična izhodišča:  

Tilka Jamnik: VLOGA KNJIŢNICE IN BRALNE ZNAČKE PRI POUKU KNJIŢEVNOSTI, 

Majda Cencič: PREVERJANJE IN OPISNO OCENJEVANJE, 

Nataša Zrimšek: OPISNO OCENJEVANJE PRI POUKU SLOVENŠČINE, 

Edi Majaron: LUTKA, VSAKODEVNA NAŠA POMOČNICA. 

OSREDNJI DEL JE RAZDELJEN NA DVA DELA: na jezikovni del in knjiţevni del. Zadnje del je PREVERJANJE, ločena sta 

jezikovni in knjiţevni del ter priloge – primeri za preverjanje. 

Priročnik prinaša mnogo motivacijskih idej in idej za didaktične igre.  

DIDAKTIČNI IN 

METODIČNI 

NAPOTKI 

 

ZGRADBA 

PRIROČNIKA 

Osrednji del priročnika je razdeljen na posamezne učne sklope, vsak sklop vsebuje pregled vsebovanih tem, vsebin ter bistvene učne 

cilje in dejavnosti znotraj sklopa. Vsaka učna enota je nato podrobno predstavljena s cilji, dejavnostmi ter uporabo učbenika in 

delovnega zvezka. 

Priročnik je namenjen učbeniku, berilu in delovnima zvezkoma za pouk slovenščine v 3. razredu osnovne šole. Didaktično-metodične 

usmeritve so razdeljene po posameznih temah. V preglednici je zapisana razporeditev tem z vsebinami in učnimi cilji in dejavnostmi 

preko celega šolskega leta. Sledi razčlenitev posameznih tem po posameznih enotah. Vsaka obravnavana enota vsebuje zapisane učne 

cilje, dejavnosti in napotke za delo z učbenikom in delovnim zvezkom. Vsak sklop učnih enot (vsaka tema) se zaključi s preverjanjem; 

učni listi za preverjanje so priloţeni priročniku.  

DELOVNI 

ZVEZEK 

Delovni zvezek je A 4-formata, ima 72 strani. Tisk je dvobarvni. Vsebuje črno-bele ilustracije.  

 

UČBENIK Učbenik je formata A4, ima 76 strani. Vsebuje barvne ilustracije.  

 

AVDIO/VIDEO 

POSNETKI 

Zvočnega posnetka ni v didaktičnem gradivu. 

 

UČNI LISTI 10 prilog za preverjanje znanja učencev. 

GRADIVA NA 

SPLETU 

Na spletni strani zaloţbe je dosegljiva letna delovna priprava za pouk slovenskega jezika. (dostop 6. 4. 2010) 

OPOMBE / 
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UČNI KOMPLET 

ZALOŢBA 
BESEDE GRADIJO SVET 3 

ZALOŢBA ROKUS KLETT 

AVTORJI Marija Ropič 

PRIROČNIK ZA 

UČITELJA 

144 strani, A4-format 

VSEBINA 

PRIROČNIKA 

Priročnik Besede gradijo svet je objavljen le v elektronski obliki. V UVODNEM DELU je predstavljen pomen vseh sporazumevalnih 

dejavnosti ter razvijanje jezikovne zmoţnosti.  Ob koncu so (praktično in nazorno) v obliki miselnih vzorcev predstavljene značilnosti 

vseh neumetnostnih besedil, ki jih mora poznati tretješolec. 

Zaporedje vaj pri pouku je poljubno; priporoča se, da se vaje opravljajo po zaporedju znotraj posameznega poglavja. 

Osrednji del je namenjen opisu posameznih vaj.  

ZGRADBA 

PRIROČNIKA 

Vsaka vaja (učna enota) vsebuje zapisane cilje, navedeni so pripomočki, oblike dela ter  trajanje izvedbe, predlog priprave in izvedbo 

vaje ter nasvete in opozorila za uspešen potek vaje. Sama priprava je zapisana v obliki tabele,  v kateri vrste predstavljajo posamezne 

korake med učno uro, stolpci pa delo učitelja in delo učencev. Posamezna enota vsebuje tudi prilogo – podrobnejša navodila za delo v 

posameznem koraku v učni uri. Nekatere enote opozarjajo tudi na način diferenciacije (npr. str. 17). Neumetnostna besedila v učbeniku 

dajejo moţnost povezovanja s predmetom spoznavanje okolja. Opisi dejavnosti so jasni, kronološki, kratki. V pomoč so vprašanja 

višjega in niţjega nivoja, besedila za prepis oz. narek. Enote v priročniku so razporejene v zaporedju, ki sledi zaporedju v učbeniku in 

delovnem zvezku.   

DELOVNI 

ZVEZEK 

Delovni zvezek je A4-formata, ima 128 strani. Poleg tiska vsebuje tudi ilustracije in fotografije. Dodatne naloge so označene z znakom 

– pikapolonico.  

UČBENIK Učbenik je formata A4, ima 78 strani. Vsebuje različna neumetnostna besedila,  ki jih dopolnjujejo ilustracije in fotografije.   

AVDIO/VIDEO 

POSNETKI 

Komplet vsebuje zgoščenko Na vrtiljaku črk 3, ki vsebuje 20 posnetkov za poslušanje. Dolţina posnetkov je od 0,59 s do 1,57 s.  

UČNI LISTI // 

GRADIVA NA 

SPLETU 

Na spletni strani zaloţbe Rokus Klett  sta objavljena oba priročnika (tako Na vrtiljaku črk 3 kot Besede gradijo svet 3).  Objavljene so 

tudi dnevne priprave, in sicer po posameznih sklopih (Branjepisanje; poslušanjegovorjenje; opismenjevanje; razvijanje jezikovnih 

zmoţnosti) ter letna priprava za pouk slovenskega jezika. 

OPOMBE Delovni zvezki Na vrtiljaku črk 3 so bili osnova za izdelavo učbenika in delovnega zvezka Besede gradijo svet 3. Na spletu najdemo 

nov priročnik za učitelja Besede gradijo svet, vendar ne obravnava vseh enot, poudarek je na branju in pisnem izraţanju (torej to, kar je 

v ″starem″ didaktičnem kompletu vseboval 2. del delovnega zvezka). Ob pregledu in primerjanju nalog sem ugotovila, da so nekatere 

naloge ostale popolnoma iste, nekaj pa se jih je spremenilo, a še vedno sledijo istim ciljem. Primere besedil pa učenci pišejo v zvezek – 

prej je bil za to namenjen prostor v DZ. 

V pripravah, namenjenim uram poslušanju, je priprava razdeljena na dejavnosti pred/med poslušanjem in po poslušanju. 
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PRILOGA 3 

SEZNAM ANALIZIRANIH ENOT PO POSAMEZNIH UČBENIŠKIH KOMPLETIH, KI 

VSEBUJEJO POSLUŠANJE  
DZS – BESEDA NA BESEDO 

Moje darilo Kaju 

Bonton 

Opis muce 

Moje mnenje 

Moja hiša 

Vrnitev vesoljske ladje Domov 

Pozdravi 

Odpiranje zaboja 

Slikovni slovar 

Igre z zlogi 

L na koncu besede 

Virus vse uniči 

Kako napravimo 

Načrtovanje odprave 

Seznam ogledov 

Poslovilni govor 

Zanimivosti na zemlji 

Vozila 

Zgodba 

Po pristanku 

Hiše; Kajeva soba 

Moja soba 

Mali oglasi 

Kdo je tisti; Iščemo Gajo 

Telefonirajmo 

Elfi se je izgubil; moja pot 

Tehno in njegove naprave 
 

IZOLIT – ABC 3 

Počitnice 

Sosedov Jakob 

Kdo zna poslušati 

Velike pisane črke 

Črt in ţogica 

Si ţe slišal? 

Načrt mesta 

Si ţe slišal? 

Si ţe slišal? 

Ugani, čigava je soba 

Izdelajmo vrečko 

Si ţe slišal? 

Razredna zgodba 

Katera stavba 

Ogled mesta 

Lisica 

Marjetica 

Si ţe slišal? 

Si ţe slišal? 

Si ţe slišal? 

Si ţe slišal? 

Opis druţine 

Telefonski pogovor 

Poslušam in postavljam 

Kje je ključ? 

Števila 

Izlet na Šmarno goro 

Tine je zbolel 

Izdelajmo avjonček 

Kam se je .. 

Kje se skriva zaklad 

Okraski iz slanega testa 

Vaterpolo 

Koga bi povabil 

Velik uspeh Anje 

Psica Aja se 

Barvajmo barvice 

Večji-manjši 

Barvajmo deţnike 

Med prvomajskimi prazniki 

Kje sta bila prej Tilen in Lavra? 

Slan zajtrk 

Kaj je ujel ribič Jan? 

Hura! Športni dan! 

Ob zaključki BBZ 
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MLADINSKA KNJIGA ZALOŢBA – S 

SLIKANICO SE IGRAM IN UČIM 

Mmm, kako diši 

Kruh 

Ţaba 

Kateri po vrsti je 

Košarka 
 

ROKUS KLETT – BESEDE GRADIJO SVET 3 

Pri Kovačevih 

Izgubljena deklica 

Domača raca 

Kresnice 

Navadni jagodnjak 

Stenska ura 

Moja soba 

Opis stavbe 

Delovni dan moje babice 

Poišči skriti zaklad 

Šopek 

Poročilo 

Medvedek.slavna zvezda 

Obvestila 

Mali oglasi 

Voščila, čestitke 

Moje počitnice 

Govorni nastop 
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PRILOGA 4 B:  
RAZVIJANJE ZMOŢNOSTI POSLUŠANJA NEUMETNOSTNIH 

BESEDIL NA RAZREDNI STOPNJI OSNOVNE ŠOLE 
ANKETA ZA UČITELJE 

 
1. Spol (obkroţite)  M  Ţ 
 
2. Stopnja dokončane izobrazbe: 
 a) višja (VI. stopnja), 
 b) visoka (VII. stopnja), 
 c) magisterij, 
 č) drugo ______________________. 
  
3. Poklic učitelja opravljam 
 a) do 5 let  c) 11–15 let  d) 21–25 let  f) 31 let in več 
 b) 6–10 let  č) 16–20 let  e) 26–30 let 
 
4.a V letošnjem šolskem letu poučujem (obkroţite) 

1.     2.     3.     4.     5.   razred. 
4.b V 3. razredu devetletke sem do letošnjega šolskega leta poučeval/a _____  let. 
(Napišite skupno število let poučevanja v tretjem razredu devetletke.) 
 
5. Kateri učbeniški komplet uporabljate v letošnjem šolskem letu pri pouku 
slovenskega jezika? Obkroţite ustrezno zaloţbo; imena zaloţb so navedena po 
abecednem redu. 

a) DZS. 
b) Zaloţba Izolit. 
c) Zaloţba Mladinska knjiga. 
č) Zaloţba Modrijan. 
d) Zaloţba Rokus – Klett. 

 e) Drugo: ______________________________________ 

Sem Zdenka Skrt, profesorica razrednega pouka. V šolskem letu 2009/10 bi rada izvedla 
raziskavo o razvoju zmožnosti poslušanja s poudarkom na poslušanju z razumevanjem 
neumetnostnih besedil pri učencih od 1. do 5. razreda osnovne šole. V sklopu te 
raziskave potrebujem tudi odgovore Vas, učiteljev, na spodnja vprašanja. Prosim vas, da 
odgovorite na vprašalnik. 
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6. Navedeni so razlogi, zaradi katerih se Vi osebno oz. v strokovnem aktivu odločate 
za izbran učbeniški komplet. Obkrožite stopnjo strinjanja pred vsako trditvijo.  

5 – se popolnoma strinjam 
4 – se večinoma strinjam 

3 – se strinjam 
2 – se ne strinjam 

1 – se sploh ne strinjam 

a) Ta učbeniški komplet smo imeli na razpolago ţe iz prejšnjih 
let, nanj smo navajeni. 

1 2 3 4 5 

b) Zaradi vabljivega likovnega izgleda delovnih zvezkov oz. 
učbenikov za otroke (ilustracije, tisk). 

1 2 3 4 5 

c) Zaradi kvalitetno napisanega priročnika za učitelje. 1 2 3 4 5 

č) Zaradi priloţenega zvočnega posnetka za razvijanje 
zmoţnosti poslušanja. 

1 2 3 4 5 

d) Zaradi priloţenih izdelanih delovnih listov za delo z učenci. 1 2 3 4 5 

e) Zaradi ugodne cene. 1 2 3 4 5 

f) Zaradi zanimivih, aktualnih vsebin (besedil), ki so blizu 
otrokom. 

1 2 3 4 5 

g) Ker je razvoj zmoţnosti poslušanja sistematično vpeljan v 
posamezne učne enote. 

1 2 3 4 5 

h) Ker učbeniški komplet vsebuje mnogo moţnosti za različne 
dejavnosti, ki spodbujajo aktivnost učenca. 

1 2 3 4 5 

i) Ker je razvoj vseh štirih sporazumevalnih zmoţnosti 
sistematično vsebovan v vseh učnih enotah. 

1 2 3 4 5 

j) Zaradi priloţenih ţe izdelanih učnih priprav.  1 2 3 4 5 

 
7. Navedla bom nekaj mnenj o poslušanju. Na stopenjski lestvici obkrožite stopnjo 
strinjanja s trditvijo. 

5 – se popolnoma strinjam 
4 – se večinoma strinjam 

3 – se strinjam 
2 – se ne strinjam 

1 – se sploh ne strinjam 

a) Osnova za razvoj sporazumevalnih zmoţnosti branja, pisanja 
in govorjenja je poslušanje. 

1 2 3 4 5 

b) Poslušanje je bistvena sporazumevalna dejavnost v 1. 
razredu pri pouku slovenskega jezika. 

1 2 3 4 5 

c) Zmoţnost razčlenjujočega in razločujočega poslušanja je 
osnova za začetek učenja branja in pisanja. 

1 2 3 4 5 

č) Poslušanje ja zahtevna miselna dejavnost. 1 2 3 4 5 

d) Učni načrt mi daje dovolj moţnosti za razvijanje poslušanja z 
razumevanjem pri učencih.  

1 2 3 4 5 

e) Razvijanju zmoţnosti poslušanja se daje prevelik pomen. 1 2 3 4 5 

f) Učenci v šoli večino časa poslušajo. 1 2 3 4 5 

g) Učence je potrebno ozaveščati o pomenu in vlogi poslušanja 
v vsakdanjem ţivljenju. 

1 2 3 4 5 

h) Naša stališča, čustva in predsodki lahko bistveno vplivajo na 
izbiranje slišanih informacij in njihov pomen. 

1 2 3 4 5 

i) Tudi učenje pravil govorno-poslušalske komunikacije sodi k 
razvoju zmoţnosti poslušanja. 

1 2 3 4 5 

j) Učitelj mora predstavljati učencem model ţelenega 
poslušalskega obnašanja. 

1 2 3 4 5 

k) Učitelj bi se moral zavedati, kako in koliko govori med 
poukom ter koliko in kako posluša. 

1 2 3 4 5 
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8.1. Ob učbeniškem kompletu, ki ga uporabljate v svojem razredu, razmišljajte o 
zastopanosti naslednjih dejavnosti poslušanja ter označite pogostost zastopanosti.  

1 – nikoli  
2 – redko (do 25 % učnih enot) 

3 – včasih (od 25 % do 50 % učnih enot)  
4 – pogosto (od 50 % do 75 % učnih enot) 

5 – zelo pogosto ali vedno (od 75 % do 100 % učnih enot) 
 

a) Poslušanje glasov iz okolja, šumov, … 1 2 3 4 5 

b) Poslušanje prosto govorjenih oz. branih besedil. 1 2 3 4 5 

c) Poslušanje posnetih (avdio) besedil. 1 2 3 4 5 

č) Pogovor po poslušanju besedila. 1 2 3 4 5 

d) Različne dejavnosti učencev po poslušanju besedila 
s ciljem preverjanja razumevanja. 

1 2 3 4 5 

e) Predpriprava učencev na poslušanje neumetnostnih 
besedil (motivacija, napoved teme, razlaga neznanih 
besed, obujanje pričakovanj ipd.) 

1 2 3 4 5 

f) Učenje oz. urjenje pravil govorno-poslušalske 
komunikacije (glej govorca v oči, ne skači v besedo, 
med poslušanjem bodi tiho ipd.) 

1 2 3 4 5 

g) Vrednotenje poslušanih besedil. 1 2 3 4 5 

 
8.2. Kolikšna je po vašem mnenju v učbeniškem kompletu, ki ga uporabljate v svojem 
razredu, zastopanost naslednjih dejavnosti za doseganje zastavljenih ciljev? 

1 – preveč 
2 – dovolj 

3 - premalo 

  preveč dovolj premalo 

a) Poslušanje glasov iz okolja, šumov, … 1 2 3 

b) Poslušanje govorjenih, branih besedil. 1 2 3 

c) Poslušanje posnetih (avdio) besedil. 1 2 3 

č) Razgovor po poslušanju besedila. 1 2 3 

d) Različne dejavnosti učencev po poslušanju 
besedila s ciljem preverjanja razumevanja. 

1 2 3 

e) Predpriprava učencev na poslušanje 
neumetnostnih besedil (motivacija, napoved 
teme, razlaga neznanih besed, obujanje 
pričakovanj ipd.) 

1 2 3 

f) Učenje oz. urjenje pravil govorno-poslušalske 
komunikacije (glej govorca v oči, ne skači v 
besedo, med poslušanjem si tiho ipd.) 

1 2 3 

g) Vrednotenje slišanih besedil. 1 2 3 
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9. Zvočne oz. videoposnetke, ki so priloženi učbeniškemu kompletu, pri pouku 
uporabljam  
 a) vedno, ko jih predvideva vsebina. 
 b) pogosto. 
 c) občasno. 
 č) redko. 
 d) nikoli. 
 e) Učbeniški komplet ne vsebuje zvočnega oz. videoposnetka. 
 
10. Kaj menite o zvočnih posnetkih, ki so del učbeniškega kompleta, ki ga uporabljate 
v svojem razredu? (Odgovarjajo učitelji, ki so na 9. vprašanje odgovorili z odgovori od a) do 
vključno d).  
 

5 – se popolnoma strinjam 
4 – se delno strinjam 

3 – se strinjam 
2 – se v glavnem ne strinjam 

1 – se sploh ne strinjam 
 

a) Primerni so starostni stopnji učencev. 1 2 3 4 5 

b) Z njimi dosegam zastavljene učne cilje. 1 2 3 4 5 

c) So dobro razumljivi. 1 2 3 4 5 

č) Posnetih je dovolj besedil in vaj za poslušanje. 1 2 3 4 5 

d) Posnetke lahko uporabljam pri medpredmetnem 
povezovanju. 

1 2 3 4 5 

e) Vsebina/tema posnetkov je ustrezno izbrana. 1 2 3 4 5 

f) Na podlagi zvočnih posnetkov lahko izvajam različne vaje 
poslušanja. 

1 2 3 4 5 

g) Primerneje in bolj razumljivo je, če sam/a govorno izvajam 
vajo. 

1 2 3 4 5 

h) Drugo: 
 
 

1 2 3 4 5 

 
11. Kaj Vas omejuje pri uporabi zvočnih posnetkov? 

 
1 – nikoli 
2 – redko 

3 – pogosto 
4 – zelo pogosto 

5 – vedno 
 

a) Premalo časa pri pouku. 1 2 3 4 5 

b) V učilnici nimam kasetofona oz. predvajalnika CD oz. 
DVD. 

1 2 3 4 5 

c) Nimam svojega posnetka in si ga moram sposojati 
od kolegic. 

1 2 3 4 5 

č) Premalo razumljivi zvočni primeri. 1 2 3 4 5 

d) Nezainteresiranost učencev za poslušanje. 1 2 3 4 5 

e) Z njihovo uporabo teţje dosegam učne cilje 
poslušanja. 

1 2 3 4 5 

f) Drugo: 
 
 

1 2 3 4 5 
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12. Kolikšna je zastopanost besedil, ki jih v razredu poslušate z namenom razvijanja 
zmožnosti poslušanja z razumevanjem glede na medij? Rangirajte odgovore od 1 do 6, 
pri čemer 1 pomeni najpogostejšo zastopanost pri pouku, 6 pa najredkejšo.  
 
 ___ zvočni (avdio) posnetki 
 ___ videoposnetki 
 ___  govorjeni besedilo (govori učitelj) 
 ___  brano besedilo (bere učitelj) 
 ___ govorjeno besedilo (govori učenec) 
 ___ brano besedilo (bere učenec) 
 
13.1. Ali pri pripravi na učno uro upoštevate predloge za področje poslušanja, ki so jih 
avtorji učbeniškega kompleta, ki ga uporabljate pri pouku, zapisali v priročniku za 
učitelje? 
 a) Vedno. 
 b) Večinoma. 
 c) Pribliţno v polovici primerov. 
 d) Redko. 
 e) Nikoli. 
 
13.2. Ali pri pripravi in izvedbi učne ure, ki razvija zmožnost poslušanja pri učencih, 
dodajate še dodatne naloge in dejavnosti, ki jih v učbeniškem kompletu, ki ga 
uporabljate, ni? 
 
 a) Da, naloge si izmišljam sam/a. 

b) Da, naloge vzamem iz drugega učbeniškega kompleta (Prosim, dopišite naslov ali 
zaloţbo tega učbeniškega kompleta: ______________________________________) 

 c) Da, naloge najdem na spletu. 
 č) Ne, ne dodajam novih nalog in dejavnosti. 
 d) Drugo: ____________________________________________________________ 
 
14. Kako učence pripravite na poslušanje neumetnostnega besedila? Izberite tri 
najpogostejše dejavnosti od spodaj omenjenih, ki jih uporabljate pri svojem delu z učenci, ter 
jih rangirajte od 1 do 3, pri čemer 1 pomeni najpogostejšo dejavnost od izbranih, 3 pa 
najredkejšo od izbranih. 
 
 ___ Napovem temo besedila. 
 ___ Napovem vrsto besedila. 
 ___ Razloţim neznane besede v besedilu. 
 ___ Obudim učenčevo predznanje na dano temo. 
 ___ Poveţem besedilo z učenčevimi izkušnjami. 
 ___ Napovem okoliščine sporazumevanja. 
 ___ Napovem, katere naloge jih čakajo po poslušanju. 
 ___ Napovem pribliţen čas trajanja poslušanja. 
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15. Kaj od učencev zahtevajo naloge, ki jim jih po poslušanju daste? Izberite pet 
najpogostejših dejavnosti od spodaj omenjenih, ki jih uporabljate pri svojem delu z učenci, ter 
jih rangirajte od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni najpogostejšo dejavnost od izbranih, 5 pa 
najredkejšo od izbranih. 
 
 ___ V kratki tišini »premlevajo« besedilo. 

___ Določajo temo besedila. 
___ Naštevajo bistvene podatke iz besedila. 
___ Preverjam natančnejšo zapomnitev poslušanega besedila (podatki in 

zaporedje dogajanja). 
___ Prepoznavajo namen sporočevalca oz. govorca/sogovorca. 
___ Navajajo sporočevalca. 
___ Navajajo naslovnika. 
___ Prepoznavajo čas in kraj sporočanja. 
___ Izraţajo svoje mnenje o besedilu. 
___ Izraţajo svoje doţivljanje besedila, se vţivljajo v govorčeva čustva, občutke. 

 
16. Katere vrste nalog učenci najpogosteje rešujejo po poslušanju? Rangirajte jih od 1 
do 6, pri čemer 1 pomeni najpogostejši tip nalog, 6 pa najredkejši. 
 
 ___ dopolnjevalne,   ___ urejevalne   

___  izločevalne,    ___ popravljalne 
___ izbirne,    ___ tvorbne 

 
17. Ocenite učbeniški komplet, ki ga uporabljate v svojem razredu,  z vidika razvoja 
poslušanja, in sicer glede na naštete dejavnike.  

1 – sploh ne drţi 
2 – delno drţi 

3 – drţi 
4 – se zelo strinjam 

5 – povsem drţi 

a) Primeren je razvojni stopnji učencev. 1 2 3 4 5 

b) Vsebuje prezahtevna besedila/naloge. 1 2 3 4 5 

c) Razumljiv je za učitelja. 1 2 3 4 5 

č) Razumljiv je za učenca. 1 2 3 4 5 

d) Upošteva komunikacijski model učenja.  1 2 3 4 5 

e) Omogoča samostojno delo učencev. 1 2 3 4 5 

f) Učne cilje na področju poslušanja lahko dosegam. 1 2 3 4 5 

g) Naloge po poslušanju so na različnih taksonomskih stopnjah. 1 2 3 4 5 

h) Dejavnosti poslušanja se ne da povsem izločiti od ostalih 
vsebin. 

1 2 3 4 5 

i) Premalo je dejavnosti poslušanja. 1 2 3 4 5 

j) Vsebine (besedila) so aktualne. 1 2 3 4 5 

k) Besedila, namenjena poslušanju, so za učence zanimiva in 
ustrezne dolţine. 

1 2 3 4 5 

l) Naloge po poslušanju, namenjene preverjanju razumevanja 
poslušanega besedila, so različnih vrst (izločevalne, izbirne, 
urejevalne, dopolnjevalne, tvorbne, primerjalne in druge). 

1 2 3 4 5 

m) Poudarek na učenju govorno-poslušalskih pravil je ustrezen. 1 2 3 4 5 

n) Nalog po poslušanju, ki so namenjene preverjanju 
razumevanja, je premalo. 

1 2 3 4 5 

Morda ţelite dodati še svoje mnenje: ____________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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18. Kaj menite, ali bi morali v šoli oz. v razredu, ki ga poučujete, nameniti 
več/manj/enako časa razvijanju zmožnosti poslušanja z razumevanjem kot doslej?  
 
 a) Več časa kot doslej. 
 b) Enako časa kot doslej. 
 c) Manj časa kot doslej. 
 
18.1. Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z manj, utemeljite svojo določitev. Izberite 
tisto utemeljitev, s katero se najbolj strinjate oz. napišite svojo. 

Razvijanju zmoţnosti poslušanja pri pouku slovenskega jezika bi bilo treba posvečati 
manj pozornosti, ker  
a) je ustrezneje več časa posvečati urjenju branja in pisanja, saj se poslušanje 

razvija tudi vzporedno z branjem. 
b) se pri pouku pri vseh predmetih veliko pogovarjamo in tako posredno razvijamo 

tudi zmoţnost poslušanja. 
c) je za doseganje zastavljenih ciljev vaj za razvijanje zmoţnosti poslušanja v 

obstoječem didaktičnem kompletu preveč. 
č)   Moja utemeljitev: ___________________________________________________ 
      _________________________________________________________________ 
      _________________________________________________________________ 

 
18.2. Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z več, svojo odločitev utemeljite. Izberite 
tisto utemeljitev, s katero se najbolj strinjate oz. napišite svojo. 

Razvijanju zmoţnosti poslušanju pri pouku slovenskega jezika bi bilo treba posvečati 
več pozornosti, ker 
a) ugotavljam, da imajo učenci teţave s poslušanjem in razumevanjem navodil. 
b) se z razvojem zmoţnosti poslušanja razvijajo tudi druge sporazumevalne 

zmoţnosti. 
c) imajo učenci teţave pri zapomnitvi bistvenih podatkov iz poslušanega besedila. 
č)   Moja utemeljitev: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
19. Kaj vi menite o sebi kot poslušalcu? 
 a) Sem slab poslušalec. 
 b) Sem med slabšimi poslušalci. 
 c) Sem med boljšimi poslušalci. 

č) Sem zelo dober poslušalec. 
 
20. Katere so, po Vašem mnenju,  tri lastnosti dobrega poslušalca. 
 

 
 

________________________ 
 

 

 

 

Zahvaljujem se Vam za Vaš čas in sodelovanje. Želim Vam prijetno šolsko leto, predvsem 
pa veliko osebnega zadovoljstva v krogu domačih, prijateljev in na delovnem mestu. 
 
         Zdenka Skrt 
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PRILOGA 4 a:  

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! 

Sem Zdenka Skrt, učiteljica razrednega pouka. Trenutno poučujem v drugem razredu v 

Osnovni šoli Idrija. V tem šolskem letu ţelim izpeljati raziskavo o razvijanju poslušanja z 

razumevanjem neumetnostnih besedil pri učencih od 1. do 5. razreda osnovne šole pod 

mentorstvom dr. Marje Bešter Turk. Raziskava bo sporazumevalno sposobnost poslušanja 

osvetlila z več zornih kotov.  

1. Pregledala bom obstoječe učbeniške komplete (od 1. do 5. razreda osnovne šole) na 

slovenskem trgu z vidika razvoja poslušanja, poseben poudarek pa bo na analizi učbeniških 

kompletov za tretji razred. V tem delu bodo vključene tudi teoretične in strokovne podlage 

avtorjev posameznih učbeniških kompletov in drugih strokovnjakov s tega področja. 

2. Anketa med učitelji razredne stopnje bo pokazala, kako vključujemo razvoj 

sporazumevalne spretnosti poslušanja v pouk, kaj nas pritegne pri izbiri določenih učbeniških 

kompletov ter kakšno vlogo ima pri izbiri poslušanje. 

3. V tretjih razredih ţelim izvesti dve učni uri (eno do konca koledarskega leta in drugo konec 

maja oz. v juniju). Cilj teh dveh ur je, da preverim stopnjo razvoja poslušanja z razumevanjem 

neumetnostnih besedil. Obakrat bom učencem prebrala neumetnostno besedilo (opis ţivali), 

po tem pa bodo učenci reševali naloge, ki bodo povezane s slišanim besedilom. Z dvakratnim 

preverjanjem ţelim ugotoviti, kako in koliko v šolskem letu napreduje sporazumevalna 

spretnost poslušanja z razumevanjem pri tretješolcih ter predvsem, ali obstajajo kakšne razlike 

pri tem med učencih, ki pri pouku uporabljajo različne učbeniške komplete za tretji razred. 

Preverjanje bo anonimno (učenci se na delovne liste ne bodo podpisali); prav tako ni namen 

mojega dela primerjati med seboj posamezne šole. Ure, ki bodo izvedene v razredu, se lahko 

vodijo po LDN kot ure urjenja/preverjanja komunikacijske zmoţnosti poslušanja.  

 

Da bom lahko izvedla vse zgoraj naštete dejavnosti, pa potrebujem vašo pomoč. Najprej pri 

izpolnjevanju ankete (učitelji, ki poučujete od 1. do 5. razreda osnovne šole), pa tudi pri 

izvedbi učne ure v tretjem razredu. Ţelim obiskati razrede, ki pri delu uporabljajo različne 

učbeniške komplete (DZS, Izolit, Modrijan, Rokus-Klett, Mladinska knjiga).  

 

Vesela bom, če se boste moji prošnji odzvali. Za vse nadaljnje kontakte in morebitna 

vprašanja sem dosegljiva na telefonski številki 041 499 413 (do 7.45 in po 12.30 uri)   oz. po 

elektronski pošti zdenka.skrt@guest.arnes.si ali zdenka.skrt@gmail.com 

 

Prav tako pa vas prosim, da posredujete anketo naprej vašim kolegicam in kolegom (na vaši 

šoli ali drugje) ter s tem večate krog učiteljev, ki bodo imeli moţnost v anketi izraziti svoje 

mnenje in izkušnje. Hvala. 

 

 

Vesela bom vašega pozitivnega odziva. Lep pozdrav. 

 

Zdenka Skrt 

 

(Moj naslov: Mrakova 26 

                    5280 Idrija) 

  

mailto:zdenka.skrt@guest.arnes.si
mailto:zdenka.skrt@gmail.com
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PRILOGA 5: 

Izračunani odstotki za Hipotezo 11 

Osnova za razvoj vseh 

sporazumevalnih zmoţnosti je 

poslušanje. Število Odstotek 

Komulativni 

odstotek 

 se strinjam 18 8,5 8,5 

se večinoma strinjam 63 29,9 38,4 

se popolnoma strinjam 130 61,6 100,0 

skupaj 211 100,0  

 

Poslušanje je bistvena 

sporazumevalna dejavnost v 1. 

razredu pri pouku slovenščine. Število Odstotek 

Komulativni 

odstotek 

 se sploh ne strinjam 1 ,5 ,5 

se ne strinjam 6 2,8 3,3 

se strinjam 33 15,6 19,0 

se večinoma strinjam 50 23,7 42,7 

se popolnoma strinjam 121 57,3 100,0 

skupaj 211 100,0  

 

Zmoţnost razčlenjujočega in 

razločujočega poslušanja je osnova 

za začetek učenja branja in pisanja. Število Odstotek 

Komulativni 

odstotek 

 se sploh ne strinjam 1 ,5 ,5 

se strinjam 25 11,8 12,3 

se večinoma strinjam 60 28,4 40,8 

se popolnoma strinjam 125 59,2 100,0 

skupaj 211 100,0  

 

Poslušanje je zahtevna miselna 

dejavnost. Število Odstotek 

Komulativni 

odstotek 

 se ne strinjam 1 ,5 ,5 

se strinjam 21 10,0 10,5 

se večinoma strinjam 71 33,8 44,3 

se popolnoma strinjam 117 55,7 100,0 

skupaj 210 100,0  

 

Učni načrt daje dovolj moţnosti za 

razvijanje poslušanja z 

razumevanjem pri učencih Število Odstotek 

Komulativni 

odstotek 

 se ne strinjam 16 7,6 7,6 

se strinjam 59 28,0 35,5 

se večinoma strinjam 103 48,8 84,4 

se popolnoma strinjam 33 15,6 100,0 

skupaj 211 100,0  
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Razvijanju zmoţnosti poslušanja se 

daje prevelik pomen. Število Odstotek 

Komulativni 

odstotek 

 se sploh ne strinjam 52 25,0 25,0 

se ne strinjam 92 44,2 69,2 

se strinjam 22 10,6 79,8 

se večinoma strinjam 33 15,9 95,7 

se popolnoma strinjam 9 4,3 100,0 

skupaj 208 100,0  

 

Učenci v šoli večino časa poslušajo. 
Število Odstotek 

Komulativni 

odstotek 

 se sploh ne strinjam 19 9,1 9,1 

se ne strinjam 85 40,7 49,8 

se strinjam 71 34,0 83,7 

se večinoma strinjam 21 10,0 93,8 

se popolnoma strinjam 13 6,2 100,0 

skupaj 209 100,0  

 

Učence je potrebno ozaveščati o pomenu 

in vlogi poslušanja v vsakdanjem 

ţivljenju. Število Odstotek 

Komulativni 

odstotek 

 se sploh ne strinjam 1 ,5 ,5 

se strinjam 49 23,3 23,8 

se večinoma strinjam 72 34,3 58,1 

se popolnoma strinjam 88 41,9 100,0 

skupaj 210 100,0  

 

Naša stališča, čustva in predsodki lahko 

bistveno vplivajo na izbiranje slišanih 

informacij in njihov pomen. Število Odstotek 

Komulativni 

odstotek 

 se sploh ne strinjam 1 ,5 ,5 

se ne strinjam 3 1,4 1,9 

se strinjam 71 33,8 35,7 

se večinoma strinjam 73 34,8 70,5 

se popolnoma strinjam 62 29,5 100,0 

skupaj 210 100,0  

 

Tudi učenje pravil govorno-poslušalske 

komunikacije sodi k razvoju zmoţnosti 

poslušanja. Število Odstotek 

Komulativni 

odstotek 

 se strinjam 34 16,3 16,3 

se večinoma strinjam 91 43,5 59,8 

se popolnoma strinjam 84 40,2 100,0 

skupaj 209 100,0  
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Učitelj mora predstavljati učencem 

model ţelenega poslušalskega 

obnašanja. Število Odstotek 

Komulativni 

odstotek 

 se ne strinjam 5 2,4 2,4 

se strinjam 59 28,2 30,6 

se večinoma strinjam 55 26,3 56,9 

se popolnoma strinjam 90 43,1 100,0 

skupaj 209 100,0  

 

Učitelj bi se moral zavedati, kako in 

koliko govori med poukom ter koliko in 

kako posluša. Število Odstotek 

Komulativni 

odstotek 

 se ne strinjam 1 ,5 ,5 

se strinjam 24 11,5 12,0 

se večinoma strinjam 41 19,7 31,7 

se popolnoma strinjam 142 68,3 100,0 

skupaj 208 100,0  
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PRILOGA 6 A:  

POSLUŠANJE Z RAZUMEVANJEM – 3. RAZRED, OKTOBER 2009 
 
 
1. O kateri živali govori besedilo? Na črto napiši ime živali. 

 
____________________________________________________ 

 
          
2. Preberi spodnje trditve in napačne prečrtaj. 
 

Ta ţival ne ţivi v Sloveniji. 
Ta ţival izgublja bodice vse leto.   
Ta ţival dobro tipa. 
Ta ţival se najpogosteje hrani s hruškami.   
Dlaka na prsih te ţivali je mehka in temno rjave barve.  

3. Spodaj so slike različno starih živali. Označi jih s številkami od 1 
do 3 po vrsti od najmlajše do najstarejše. Številke vpiši v krogce. 
 

   

○    ○    ○ 
4. Ali ta žival spada med sesalce? (obkroži) 
 
    DA  NE 
 
Zakaj? ____________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
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5. Dele povedi poveži med seboj tako, da bodo nastale smiselne 

povedi. 

 

 

6. Obkroži naslov, ki se ti zdi najprimernejši za poslušano besedilo. 

 

a) Beloprsi jeţ in druge gozdne ţivali 
b) Ţivalski mladiči 
c) Spoznajmo beloprsega jeţa 
č) Jeţek teka, teka 

 

7. Odpravi napake v povedih tako, da prečrtaš napačno besedo in 

nad njo napišeš pravilno. 

 

Na hrbtni strani je beloprsi jeţ pokrit z dlako, po trebuhu pa z bodicami.  

 

Na glavi ima velike oči in uhlje. Beloprsi jeţ dobro vidi in slabo sliši. Je  

 

dnevna ţival.  

Opisana ţival pri iskanju 

hrane 

Ob nevarnosti ta ţival 

povzroča glasne zvoke. 

deţevniki, polţi, stonoge in 

pajki. 

naredi klobčič. 

Plenilci opisane ţivali so 

lisica, jazbec in sova uharica. Hrana te ţivali so  
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8. Dopolni povedi. 

Samica skoti do 10 ______________ mladičev. Takoj po skotitvi so  

 

poraščeni z ___________________. Kmalu mladičem zrastejo mehke in  

 

bele _____________________.  

 

9. Predstavljaj si, da pripravljaš kviz za sošolce. Napiši jim nekaj 

vprašanj o beloprsem ježu. Pomagaj si z besedilom, ki si ga 

poslušal. Vprašanja napiši v oblaček. 
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10. Predstavljaj si, da raziskuješ in opazuješ življenje beloprsega 

ježa. Kje bi ga našel podnevi? 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

11. Nariši ježevo glavo, kot si jo predstavljaš po opisu, ki si ga 

poslušal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRAVO, USPELO TI JE! 
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PRILOGA 6: 

Beloprsi jeţ 

 

Najpogostejša vrsta jeţa v Sloveniji je beloprsi jeţ. Velik je okrog 30 cm. Ima glavo, ki je 

koničaste oblike. Na njej so majhne oči in okrogli uhlji koţnate barve. Jeţ slabo vidi, odlično 

pa sliši in voha.  Na smrčku pa ima dolge in močne brke. Z njimi dobro tipa. 

 

Trebuh mu pokriva redka in mehka dlaka. Na prsih je bela, zato se ta ţival imenuje beloprsi 

jeţ. Dlaka mu prekriva tudi glavo. Na hrbtni strani je prekrit z rjavo-belimi bodicami. To so v 

bistvu dlake, ki so spremenjene v bodice. Jeţ vse leto izgublja bodice, na njihovem mestu pa 

nato zrastejo nove. Ima še štiri kratke noge brez bodic in s po petimi prsti. Na koncu vsakega 

prsta je krempelj.   

 

Beloprsi jeţ je nočna ţival. Dan preţivi v varnem skrivališču, npr. v luknjah v zemlji, v 

gostem grmičevju, v ţivih mejah ipd. Ponoči pa postane ţivahen in takrat nanj preţi tudi več 

nevarnosti. Pri iskanju hrane namreč povzroča glasne zvoke. Njegovi najpogostejši plenilci so 

sova uharica, lisica, jazbec ter še druge ujede in zveri. Ob nevarnosti se jeţ ne umakne, ampak 

se zvije v klobčič. Tik pod koţo ima močno mišico. Ko jo stisne, se zvije v klobčič, bodice pa 

se postavijo pokonci. Tako so glava, trebuh in tačke dobro skriti. Jeţ lahko ostane zvit v 

klobčič cele ure.  

 

Hrani se z ţuţelkami, deţevniki, polţi, pajki, stonogami, mladimi mišmi in ţabami. Včasih 

tudi z jagodičevjem in sadjem. Pravimo, da je ţuţkojed. Hrani se tudi s hrošči, ki so za 

človeka strupeni, zanj pa ne. Jeţ si ne dela zalog hrane za zimo. Zimo prespi. V tem času se 

hrani z maščobo, ki jo ima v telesu in ki se mu je do zime nabrala pod koţo. Spomladi se 

zbudi shujšan. 

 

Samica skoti 2 do 10 mladičev enkrat ali dvakrat letno. Mladiči so slepi in pijejo mleko pri 

materi, zato jeţ spada med sesalce. Mladiči so poraščeni z mehko dlako. Bodice jim zrastejo 

nekaj dni po skotitvi. So mehke in bele.  
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PRILOGA 7 A:  
POSLUŠANJE Z RAZUMEVANJEM – 3. RAZRED, MAJ 2010 

1. O kateri živali govori besedilo? Na črto napiši ime živali. 

________________________________________________________ 

 

2. Preberi spodnje trditve na napačne prečrtaj. 

 Ta ţival ne ţivi v Sloveniji. 

 Ta ţival vsako leto izgubi rogovje. 

 Ta ţival dobro voha. 

 Opisana ţival ima dolg rep. 

 Dlaka te ţivali je črne barve. 

 

3. Dele povedi poveži med seboj tako, da bodo nastale smiselne 

povedi. 

 

4. Ali ta žival spada med parkljarje? (Obkroži.) 

  DA  NE 

 Zakaj?________________________________________________ 

  

Parklji opisane ţivali so 

Opisana ţival se hrani z 

široki, z ostrimi robovi. 

mesa, mleka, krzna in volne. 

lišaji, mahom, zelišči in listi. 

Plenilci opisane ţivali so 

volkovi, risi in medvedi. Ljudje opisano ţival 

gojijo za pridobivanje 



 

250 

 

5. Spodaj  so napisane tri povedi. Označi jih s številkami od 1 do 3 

po vrsti, kot se dogaja v naravi in si slišal v opisu. 

 ○ Košute vodijo čredo severnih jelenov. 

 ○ Samica skoti enega mladiča. 

 ○ Črede severnih jelenov se selijo v iglast gozd. 

6. Obkroži naslov, ki se ti zdi najprimernejši za poslušano besedilo. 

 a) Jeleni in njihovo ţivljenje 

 b) Spoznajmo severnega jelena 

 c) Jelenček Rudi 

 d) Rogovi in parklji pri ţivalih 

7. Odpravi napake v povedih tako, da prečrtaš napačno besedo in 

nad njo napišeš pravilno. 

 

Koţuh severnega jelena ima redko dlako. Ima dve nogi. Rogovi so 

razvejani in široki. Hrano si iz snega izkoplje s smrčkom. Poleti se pase v 

gozdovih. Severni jelen počasi teče in hodi.  
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8. Dopolni povedi. 

Samec in samica imata na glavi razvejane _______________________.   

Zrak  v votlih dlakah ščiti severne jelene pred ____________________.  

Smrček severnega jelena je v celoti prekrit z ______________________. 

 

9. Predstavljaj si, da pripravljaš kviz za sošolce. Napiši jim nekaj 

vprašanj o severnem jelenu. Pomagaj si z besedilom, ki si ga 

poslušal. Vprašanja napiši v oblaček. 
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10. Predstavljaj si, da si med raziskovanjem naletel na čredo 

severnih jelenov. Potuhneš se in jih opazuješ. Kako razločiš samico 

od samca? (Napiši čim več razlik, ki se jih spomneš iz poslušanega 

besedila.) 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

11. Nariši glavo severnega jelena, kot si jo predstavljaš po opisu, ki 

si ga poslušal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ČESTITAM, USPELO TO JE!   
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PRILOGA 7:  

Severni jelen 

 

Severni jeleni ţivijo na severu Evrope.  Zime so tam ostre in dolge, poletja pa mila in kratka. 

Tehtajo do 320kg in so dolgi do 2 metra. Samice severnega jelena so pol manjše od samca. 

 

Tako samci kot samice imajo na glavi rogove. Rogovi samcev so večji in bolj razvejani od 

rogov samic. Veje rogov so tanke. Rogovi so sprva prekriti z dlakasto koţo, ta pa se kmalu 

posuši. Samci z rogovi premagujejo tekmece in zapeljujejo samice. Rogovi vsako leto 

odpadejo, a spomladi zrastejo na istem mestu novi, večji.  

 

Smrček severnega jelena je v celoti prekrit z dlako. Tako je zaščiten pred vetrom in deţjem. S 

svojim ostrim vohom lahko severni jeleni najdejo hrano globoko pod snegom in jo potem 

izkopljejo s prednjimi nogami. Na glavi ima jelen še par srednje velikih ušes. Glava je 

prekrita z dlako.  

 

Severni jelen ima gost koţuh. Barva koţuha se med letom spreminja od temno rjave do skoraj 

bele. Spodnjo plast koţuha sestavljajo kratke in skodrane dlake, pokrivajo pa jih daljše in kot 

slama votle dlake. Zrak v teh votlih dlakah zadrţuje telesno toploto in ščiti severne jelene 

pred mrazom. Rep je kratek. 

 

Severni jelen ima štiri noge. Spodnji del nog prekrivajo dolge dlake, ki segajo prav do 

parkljev in varujejo pred mrazom. Parklji so široki, zato se severnemu jelenu v snegu in 

močvirnatem svetu ne udira.  Robovi parkljev so ostri, zato se mu na zamrznjenih tleh ne drsi. 

Hodi hitro, teče dobro, preplava tudi širše reke. Pri plavanju mu parklji sluţijo kot vesla, votla 

dlaka, napolnjena z zrakom, pa ga drţi na vodi kot na tisoče majhnih plovcev. Pravimo, da 

jeleni spadajo v skupino parkljarjev ali sodoprstih kopitarjev. 

 

Pozimi se severni jeleni hranijo z lišaji in mahovi, ki jih s parklji grebejo izpod snega. Poleti 

se pasejo po travnikih in jedo različna zelišča,  liste dreves, gobe, travo, drugo podrast. Pred 

zimo se velikanske črede severnih jelenov selijo v iglaste gozdove. Pri tej selitvi nekatere 

črede prepotujejo tudi več 1000 kilometrov. Spomladi pa čredo med vračanjem vodijo breje 

samice – košute. Odpravijo se na kraj, kjer bodo skotile mladiča. Samica severnega jelena 

konec maja ali junija skoti vedno le enega mladiča.  
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Najpogostejši plenilci severnega jelena so volkovi, risi, medved. Ljudje so severnega jelena 

udomačili. Od njega dobivajo mleko in meso, iz koţuha delajo oblačila, iz volnate dlake 

volno, iz kosti izdelujejo orodja, iz kit sukanec in podobno. Uporabljajo ga tudi za tovorno in 

vpreţno ţival.  
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PRILOGA 8: 

POSLUŠANJE Z RAZUMEVANJEM – 3. RAZRED, OKTOBER 2009 

 

1. O kateri živali govori besedilo? Na črto napiši ime živali. 

 

O BELOPRSEM JEŢU, odgovor JEŢ je delno pravilen oz. nepopolen.          

2. Preberi spodnje trditve in napačne prečrtaj. 

 

Ta ţival ne ţivi v Sloveniji. 

Ta ţival izgublja bodice vse leto.   

Ta ţival dobro tipa. 

Ta ţival se najpogosteje hrani s hruškami.   

Dlaka na prsih te ţivali je mehka in temno rjave barve.  

3. Spodaj so slike različno starih živali. Označi jih s številkami od 1 

do 3 po vrsti od najmlajše do najstarejše. Številke vpiši v krogce. 

 

   

3○    1○   2○ 
4. Ali ta žival spada med sesalce? (obkroži) 

    DA  NE 

Zakaj? Mladiči sesajo mleko pri mami/mladiči se skotijo. 
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5. Dele povedi poveži med seboj tako, da bodo nastale smiselne 

povedi. 

 

 

 

 

6. Obkroži naslov, ki se ti zdi najprimernejši za poslušano besedilo. 

 

a) Beloprsi jeţ in druge gozdne ţivali 
b) Ţivalski mladiči 
c) Spoznajmo beloprsega jeţa 
č) Jeţek teka, teka 

 

7. Odpravi napake v povedih tako, da prečrtaš napačno besedo in 

nad njo napišeš pravilno. 

Na hrbtni strani je beloprsi jeţ pokrit z dlako, po trebuhu pa z bodicami.  

Moţna sta dva popravka: Na hrbtni strani je jeţ pokrit z BODICAMI, po trebuhu pa z DLAKO. ALI 

Na TREBUHU je beloprsi jeţ pokrit z dlako, po HRBTU pa z bodicami. 

Na glavi ima velike oči in uhlje. Beloprsi jeţ dobro vidi in slabo sliši. Je  

dnevna ţival.POPRAVKI:  majhne; slabo; dobro; nočna 

Opisana ţival pri iskanju 

hrane 

Ob nevarnosti ta ţival 

povzroča glasne zvoke. 

deţevniki, polţi, stonoge in 

pajki. 

naredi klobčič. 

Plenilci opisane ţivali so 

lisica, jazbec in sova uharica. Hrana te ţivali so  
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8. Dopolni povedi. 

Samica skoti do 10 slepih mladičev. Takoj po skotitvi so poraščeni z 

dlako. Kmalu mladičem zrastejo mehke in bele bodice.  

 

9. Predstavljaj si, da pripravljaš kviz za sošolce. Napiši jim nekaj 

vprašanj o beloprsem ježu. Pomagaj si z besedilom, ki si ga 

poslušal. Vprašanja napiši v oblaček. 
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Učenec napiše največ 4 vprašanja. Vprašanja 

morajo biti med seboj vsebinsko različna 

(sprašuje po različnih rečeh). Pri točkovanju ne 

upoštevam pravopisnih napak, le vsebinske. 

 

 
Primer: 

S čim se hrani beloprsi jež? 

Ali se beloprsi jež hrani z deževniki? 

Obe vprašanji sprašujeta po hrani, 

razlikujeta se po 'širini odgovora'.  
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10. Predstavljaj si, da raziskuješ in opazuješ življenje beloprsega 

ježa. Kje bi ga našel podnevi? 

 

V skrivališču; v luknji v zemlji, v gostem grmičevju, v ţivih mejah (in še kaj podobnega). 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

 

11. Nariši ježevo glavo, kot si jo predstavljaš po opisu, ki si ga 

poslušal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRAVO, USPELO TI JE! 

         

TOČKUJEM: 

- Glava koničaste oblike 
- Majhne oči 
- Okrogli uhlji 
- Uhlji kožnate barve 
- Smrček 
- Brke na smrčku 
- Dolge in močne brke 
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PRILOGA 9: 
POSLUŠANJE Z RAZUMEVANJEM – 3. RAZRED, MAJ 2010 

1. O kateri živali govori besedilo? Na črto napiši ime živali. 

O SEVERNEM JELENU; odgovor JELEN je delno pravilen (pri analizi ga bom 

označila drugače kot popolnoma pravilen odgovor in drugače kot napačne odgovore). 

2. Preberi spodnje trditve na napačne prečrtaj. 

 Ta ţival ne ţivi v Sloveniji.   

 Ta ţival enkrat v ţivljenju izgubi rogovje. 

 Ta ţival dobro voha. 

 Ta ţival se najpogosteje hrani s sadjem. 

 Dlaka te ţivali je črne barve. 

3. Spodaj  so napisane tri povedi . Označi jih s številkami od 1 do 3 

po vrsti, kot se dogaja v naravi in si slišal v opisu. 

                 Košute vodijo čredo severnih jelenov. 

  

                       Samica skoti enega mladiča. 

   

                       

                         Črede severnih jelenov se selijo v iglast gozd. 

 

4. Ali ta žival spada med parkljarje? (obkroži) 

  DA  NE 

  

Zakaj? 

Pravilni odgovori: na nogah ima parklje, ima parklje, 

  

2 

3 

1 

DA 
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5. Dele povedi poveži med seboj tako, da bodo nastale smiselne 

povedi. 

 

6. Obkroži naslov, ki se ti zdi najprimernejši za poslušano besedilo. 

 a) Jeleni in njihovo ţivljenje 

 b) Spoznajmo severnega jelena 

 c) Jelenček Rudi 

 d) Rogovi in parklji pri ţivalih 

7. Odpravi napake v povedih tako, da prečrtaš napačno besedo in 

nad njo napišeš pravilno. 

 

Koţuh severnega jelena ima redko dlako, ki je črne barve.  Ima dve nogi.  

Parklji so ozki, zato se mu v snegu ne udira. Hrano si iz snega izkoplje s  

smrčkom. Severni jelen počasi teče in hodi. REŠITVE: gosto; temno 

rjava/rjava/skoraj bela; štiri; široki;  s parklji/s kopiti/z nogami/s sprednjimi nogami; 

hitro. Upoštevam vsebinske popravke, ne pravopisnih (npr. nogi/noge). 

  

Parklji opisane ţivali so 

Opisana ţival se hrani z 

široki, z ostrimi robovi. 

mesa, mleka, krzna in volne. 

lišaji, mahom, zelišči in listi. 

Plenilci opisane ţivali so 

volkovi, risi in medvedi. Človek opisano ţival 

koristi za pridobivanje 
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8. Dopolni povedi. 

 

Samec in samica imata na glavi razvejane roge.   

Zrak  v votlih dlakah ščiti severne jelene pred mrazom/utopitvijo .  

Smrček severnega jelena je v celoti prekrit z dlako. 

 

9. Predstavljaj si, da pripravljaš kviz za sošolce. Napiši jim nekaj 

vprašanj o beloprsem ježu. Pomagaj si z besedilom, ki si ga 

poslušal. Vprašanja napiši v oblaček. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Učenec napiše največ 4 vprašanja. 

Vprašanja morajo biti med seboj 

vsebinsko različna (sprašuje po različnih 

rečeh). Pri točkovanju ne upoštevam 

pravopisnih napak, le vsebinske. 

 

Primer: 

Ali severni jelen je lišaje? 

Kaj je severni jelen? 

Obe vprašanji sprašujeta po hrani, 

razlikujeta se po 'širini odgovora'.  
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10. Predstavljaj si, da si med raziskovanjem naletel na čredo 

severnih jelenov. Potuhneš se  in jih opazuješ.  Kako razločiš 

samico od samca?  

Samica ima manjše in manj razvejano rogovje (samec obratno). 

Samica je pol manjša od samca.(ali obratno za samca) 

Samec zapeljuje samico. 

Samec  se z rogovi 'preriva' z drugimi samci 

11. Nariši glavo severnega jelena, kot si jo predstavljaš po opisu, ki 

si ga poslušal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČESTITAM, USPELO TO JE!   

  

NA SLIKI TOČKUJEM: 

- Rogovi na glavi 

- Razvejani rogovi 

- Tanke veje rogov 

- smrček 

- Dlaka po smrčku 

- Ušesa 

- Dlaka po glavi 
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PRILOGA 10: 

Število moţnih točk po posameznih nalogah pri obeh preverjanjih 

 

 Zival Precrtaj zaporedje Da_ne Zakaj Poveţi Naslov Popravi Dopolni Vprašaj predstavljaj Nariši Skupaj  

NALOGA 1. 2. 3. 4. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.   

BELOPRSI 

JEŢ 

2 5 1 1 1 4 1 6 3 4 4 7 39  

               

NALOGA 1. 2. 5. 4. 4. 3. 6. 7. 8. 9. 10. 11.   

SEVERNI 

JELEN 

2 5 1 1 1 4 1 6 3 4 4 7 39  
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PRILOGA 11: 

PRIPRAVA NA IZVEDBO PREVERJANJA POSLUŠANJA 

DATUM: oktober 2009 

RAZRED: 3.  

UČITELJICA: Zdenka Skrt 

CILJI: 

 Učenci zbrano poslušajo opis ţivali. 

 Po poslušanju rešujejo naloge na delovnem listu. 

METODE: pogovor, poslušanje, branje besedila 

OBLIKE: frontalna, individualna 

PRIPOMOČKI ZA UČENCE: delovni list, svinčnik ali nalivnik 

 

POTEK DELA: 

Uvodni delpriprava na poslušanje: 

Namen tega dela učne ure je predvsem vzbuditi v učencih motivacijo, željo po poslušanju. Prav tako 

bom v tem delu poskušala razložiti nekaj besed, za katere menim, da bodo otrokom neznane. Ob 

uvodnih didaktičnih besednih igrah bodo učenci tudi obudili nekaj predznanja o gozdnih živalih, 

predvsem pa bodo misli usmerili v poslušanje opisa neke gozdne živali. Teme besedila jim v uvodnem 

delu ne bom predstavila, ker želim iz samega reševanja nalog po poslušanju ugotoviti, ali so temo 

učenci zaznali. Jih pa bom seznanila s tem, da bodo poslušali opis živali. 

 Predstavim se učencem ter se zahvalim njihovi učiteljici, da smem biti z njimi to  šolsko uro. 

 Učencem povem nekaj trditev o posamezni ţivali. Ob vsaki trditvi se ustavim, da počakam, ali 

učenci ţe vedo odgovor. Ko učenci povedo ime ţivali, list s pravilno rešitvijo pritrdim na 

tablo. Ob koncu reševanja ugank ugotovijo nadpomenko vseh napisanih besedŢIVALI. 

1. primer (VEVERICA): 

 Koţuh je lahko rjav, siv, rdeč ali črn, trebuh pa vedno bele barve.  

 Na glavi ima dolge in občutljive brke, ki jih uporablja za orientacijo. 

 Na glavi ima majhna ušesa, poraščena z dlako; na konici ušesa so čopki dlake. 

 Na vseh prstih, razen na sprednjem palcu, ima ostre in dolge kremplje. 

 Njen rep je košat, ki ji pri plezanju in skakanju sluţi kot pomoč pri ravnoteţju. 

 Ţivi v raznih tipih gozdov, najpogosteje pa jo najdete v iglastem gozdu. 

2. primer (ŢOLNA) 

 Zgoraj je samica zelene barve, spodaj svetlejša, po čelu, temenu in tilniku pa rdeča. 

 Ima sivkast kljun, ki je dolg in dletaste oblike. 

 Ima močan rep in se pri plezanju opira nanj. 

 Noge so močne, dva prsta imajo obrnjene naprej, dva pa nazaj. 

 Ţivi v gozdovih, parkih, sadovnjakih, drevoredih in vrtovih. 

 Za ţuţelkami in ličinkami stika za lubjem in v trhlem lesu. 

3. primer (LISICA):  

 Njeno telo je podolgovato in vitko. 

 Na glavi ima ozek koničast smrček ter zelo gibljiva šilasta uhlja. 

 Rep je dolg in košat, na koncu bel. 

 Koţuh je rdeče-rjave barve. 

 Ţivi v gozdu, pogosto v bliţini človeških naselij. 
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 Okrog hodi navadno ponoči, lovi plen in išče odpadke in mrhovino. 

 Je glavni prenašalec bolezni, ki se ji reče steklina. 

4. primer (SOVA) 

 Ima veliko glavo z velikimi, rjavimi očmi. 

 Zelo dobro vidi v mraku in temi. 

 Telo je prekrito s perjem v različnih rjavih odtenkih. 

 Ima oster, upognjen kljun, prilagojen trganju mesa. 

 Na prstih ima ostre kremplje. 

 V mraku in ponoči se oglaša z značilnimi klici, pravimo, da skovika. 

 Lovi ponoči in se hrani največ z mišmi in drugimi majhnimi glodalci, redkeje z 

manjšimi pticami, ţabami, deţevniki. 

 Gnezdi v drevesnih duplih. 

Trajanje: največ 7 minut (ni nujno, da uporabim vse pripravljene primere). 

  

 Na tablo pritrdim neznane besede, predvidevam, da bodo to KREMPLJI, PLENILEC, 

UJEDA, ZVER, SKOTITI. Učenci poskušajo neznane besede povezati z ţivalmi, ki so jih prej 

ugibali. Ugotavljajo, katera od omenjenih ţivali je ujeda, katere so plenilci in zakaj ipd.   

 Učencem povem, da jim bom prebrala opis zanimive ţivali. Napovem, da bodo po poslušanju 

(besedilo bom prebrala le enkrat) reševali naloge, ki so povezane s poslušanim besedilom. 

Zato res velja biti pozoren poslušalec. 

 Naročim, da naj pripravijo pisalo (nalivnik, rdečo in zeleno barvico, svinčnik). 

 Spomnim jih na pravila poslušanja. Med samim poslušanjem ne bodo klepetali, hodili po 

razredu ali ropotali s pripomočki (svinčniki, peresnicami ipd.).  

Trajanje: največ 10 minut. 

 

Osrednji del – branje besedila 

Berem v ustreznem tempu (ne prehitro in ne prepočasi), živahno in nazorno. Besedilo preberem le 

enkrat. 

Trajanje: največ 5 minut. 

 

Dejavnosti po poslušanju 

Učenci dobijo liste z nalogami. Listov z nalogami ne bom delila pred poslušanjem, ker bi učence 

listanje in predčasno branje navodil oviralo pri zbranem poslušanju. 

Navodila za učence: Na liste se ne podpisujete. Natančno preberite vprašanja in nanje odgovorite. 

Če kakšnega vprašanja ne razumete ali ne veste odgovora, začnite reševati naslednjo nalogo. 

Pišete lahko s pisanimi ali tiskanimi črkami; z nalivnikom ali svinčnikom. 

Priprava delovnih listov: Na vsak DL bom nalepila pripravljen šifrant za določen razred in 

posameznika. Vsak učenec bo dobil svojo šifro – isto bo dobil pri preverjanju junija 2010. Delovni 

listi bodo tako pripravljeni ţe pred izvajanjem. 

Trajanje: 30 minut. 
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PRILOGA 12 A 

Rezultati prvega preverjanja – Belopolti jeţ (vsi učenci) 

 
N % 

Komulativni  

% 

 3,00 1 ,4 ,4 

5,00 1 ,4 ,9 

6,00 2 ,9 1,8 

7,00 2 ,9 2,7 

8,00 5 2,2 4,9 

9,00 4 1,8 6,7 

10,00 3 1,3 8,0 

11,00 9 4,0 12,1 

12,00 6 2,7 14,7 

13,00 6 2,7 17,4 

14,00 6 2,7 20,1 

15,00 4 1,8 21,9 

16,00 6 2,7 24,6 

17,00 7 3,1 27,7 

18,00 15 6,7 34,4 

19,00 7 3,1 37,5 

20,00 5 2,2 39,7 

21,00 10 4,5 44,2 

22,00 10 4,5 48,7 

23,00 16 7,1 55,8 

24,00 13 5,8 61,6 

25,00 9 4,0 65,6 

26,00 9 4,0 69,6 

27,00 13 5,8 75,4 

28,00 11 4,9 80,4 

29,00 12 5,4 85,7 

30,00 6 2,7 88,4 

31,00 9 4,0 92,4 

32,00 7 3,1 95,5 

33,00 1 ,4 96,0 

34,00 3 1,3 97,3 

35,00 1 ,4 97,8 

36,00 3 1,3 99,1 

37,00 2 ,9 100,0 

Skupaj 224 100,0  
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Rezultati prvega preverjanja – Belopolti jeţ (uporabniki učnega kompleta zaloţbe DZS) 

 N % Komulativni % 

 3,00 1 1,4 1,4 

8,00 1 1,4 2,9 

10,00 2 2,9 5,8 

11,00 1 1,4 7,2 

12,00 3 4,3 11,6 

13,00 1 1,4 13,0 

14,00 1 1,4 14,5 

16,00 2 2,9 17,4 

18,00 7 10,1 27,5 

19,00 1 1,4 29,0 

21,00 5 7,2 36,2 

22,00 3 4,3 40,6 

23,00 5 7,2 47,8 

24,00 7 10,1 58,0 

25,00 2 2,9 60,9 

26,00 5 7,2 68,1 

27,00 3 4,3 72,5 

28,00 7 10,1 82,6 

29,00 3 4,3 87,0 

30,00 4 5,8 92,8 

31,00 4 5,8 98,6 

32,00 1 1,4 100,0 

Skupaj 69 100,0  
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Rezultati prvega preverjanja  - Belopolti jeţ (uporabniki učnega kompleta zaloţbe Izolit) 

 N % Komulativni % 

 5,00 1 1,3 1,3 

6,00 2 2,6 3,9 

7,00 2 2,6 6,5 

8,00 2 2,6 9,1 

9,00 3 3,9 13,0 

10,00 1 1,3 14,3 

11,00 4 5,2 19,5 

12,00 3 3,9 23,4 

13,00 4 5,2 28,6 

14,00 3 3,9 32,5 

15,00 2 2,6 35,1 

16,00 1 1,3 36,4 

17,00 5 6,5 42,9 

18,00 3 3,9 46,8 

19,00 3 3,9 50,6 

20,00 5 6,5 57,1 

21,00 1 1,3 58,4 

22,00 2 2,6 61,0 

23,00 7 9,1 70,1 

24,00 2 2,6 72,7 

25,00 2 2,6 75,3 

26,00 4 5,2 80,5 

27,00 7 9,1 89,6 

28,00 1 1,3 90,9 

29,00 4 5,2 96,1 

32,00 1 1,3 97,4 

34,00 1 1,3 98,7 

35,00 1 1,3 100,0 

Skupaj 77 100,0  

 



 

269 

 

Rezultati prvega preverjanja  - Belopolti jeţ (uporabniki učnega kompleta  Mladinska knjiga 

Zaloţbe) 

 N % Kumulativni % 

 14,00 1 2,0 2,0 

15,00 1 2,0 4,1 

16,00 1 2,0 6,1 

17,00 1 2,0 8,2 

18,00 4 8,2 16,3 

19,00 2 4,1 20,4 

21,00 2 4,1 24,5 

23,00 1 2,0 26,5 

24,00 1 2,0 28,6 

25,00 4 8,2 36,7 

27,00 3 6,1 42,9 

28,00 3 6,1 49,0 

29,00 5 10,2 59,2 

30,00 2 4,1 63,3 

31,00 5 10,2 73,5 

32,00 5 10,2 83,7 

33,00 1 2,0 85,7 

34,00 2 4,1 89,8 

36,00 3 6,1 95,9 

37,00 2 4,1 100,0 

Skupaj 49 100,0  
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Rezultati prvega preverjanja  - Belopolti jeţ (uporabniki učnega kompleta zaloţbe Rokus 

Klett) 

 N % Komulativni % 

 8,00 2 6,9 6,9 

9,00 1 3,4 10,3 

11,00 4 13,8 24,1 

13,00 1 3,4 27,6 

14,00 1 3,4 31,0 

15,00 1 3,4 34,5 

16,00 2 6,9 41,4 

17,00 1 3,4 44,8 

18,00 1 3,4 48,3 

19,00 1 3,4 51,7 

21,00 2 6,9 58,6 

22,00 5 17,2 75,9 

23,00 3 10,3 86,2 

24,00 3 10,3 96,6 

25,00 1 3,4 100,0 

Skupaj 29 100,0  
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PRILOGA 12 B: 

Rezultati drugega preverjanja – Severni jelen (vsi učenci) 

 N % Komulativni % 

 5,00 1 ,4 ,4 

6,00 2 ,8 1,2 

7,00 2 ,8 2,1 

9,00 1 ,4 2,5 

10,00 3 1,2 3,7 

11,00 2 ,8 4,5 

12,00 1 ,4 5,0 

13,00 2 ,8 5,8 

14,00 4 1,7 7,4 

15,00 4 1,7 9,1 

16,00 6 2,5 11,6 

17,00 3 1,2 12,8 

18,00 5 2,1 14,9 

19,00 6 2,5 17,4 

20,00 3 1,2 18,6 

21,00 9 3,7 22,3 

22,00 7 2,9 25,2 

23,00 10 4,1 29,3 

24,00 12 5,0 34,3 

25,00 6 2,5 36,8 

26,00 15 6,2 43,0 

27,00 13 5,4 48,3 

28,00 15 6,2 54,5 

29,00 20 8,3 62,8 

30,00 18 7,4 70,2 

31,00 19 7,9 78,1 

32,00 14 5,8 83,9 

33,00 10 4,1 88,0 

34,00 18 7,4 95,5 

35,00 9 3,7 99,2 

36,00 1 ,4 99,6 

37,00 1 ,4 100,0 

Skupaj 242 100,0  
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Rezultati drugega preverjanja  - Severni jelen (uporabniki učnega kompleta DZS) 

 

 N % Komulativni % 

 5,00 1 1,3 1,3 

9,00 1 1,3 2,5 

10,00 2 2,5 5,1 

12,00 1 1,3 6,3 

13,00 1 1,3 7,6 

15,00 3 3,8 11,4 

16,00 1 1,3 12,7 

17,00 2 2,5 15,2 

18,00 1 1,3 16,5 

19,00 1 1,3 17,7 

20,00 1 1,3 19,0 

21,00 3 3,8 22,8 

22,00 3 3,8 26,6 

23,00 5 6,3 32,9 

24,00 4 5,1 38,0 

25,00 3 3,8 41,8 

26,00 8 10,1 51,9 

27,00 4 5,1 57,0 

28,00 3 3,8 60,8 

29,00 5 6,3 67,1 

30,00 4 5,1 72,2 

31,00 5 6,3 78,5 

32,00 3 3,8 82,3 

33,00 1 1,3 83,5 

34,00 7 8,9 92,4 

35,00 5 6,3 98,7 

36,00 1 1,3 100,0 

Skupaj 79 100,0  
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Rezultati drugega preverjanja  - Severni jelen (uporabniki učnega kompleta Izolit) 

 

 N % Komulativni % 

 6,00 1 1,3 1,3 

7,00 2 2,5 3,8 

11,00 2 2,5 6,3 

14,00 4 5,0 11,3 

15,00 1 1,3 12,5 

16,00 2 2,5 15,0 

17,00 1 1,3 16,3 

18,00 2 2,5 18,8 

19,00 4 5,0 23,8 

20,00 1 1,3 25,0 

21,00 2 2,5 27,5 

22,00 2 2,5 30,0 

23,00 2 2,5 32,5 

24,00 3 3,8 36,3 

25,00 2 2,5 38,8 

26,00 4 5,0 43,8 

27,00 6 7,5 51,3 

28,00 6 7,5 58,8 

29,00 5 6,3 65,0 

30,00 6 7,5 72,5 

31,00 7 8,8 81,3 

32,00 4 5,0 86,3 

33,00 4 5,0 91,3 

34,00 5 6,3 97,5 

35,00 1 1,3 98,8 

37,00 1 1,3 100,0 

Skupaj 80 100,0  
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Rezultati drugega preverjanja – Severni jelen (uporabniki učnega kompleta Mladinska knjiga 

Zaloţbe) 

 N % Komulativni % 

 21,00 4 7,7 7,7 

24,00 3 5,8 13,5 

25,00 1 1,9 15,4 

26,00 2 3,8 19,2 

27,00 3 5,8 25,0 

28,00 5 9,6 34,6 

29,00 7 13,5 48,1 

30,00 5 9,6 57,7 

31,00 5 9,6 67,3 

32,00 7 13,5 80,8 

33,00 5 9,6 90,4 

34,00 3 5,8 96,2 

35,00 2 3,8 100,0 

Skupaj 52 100,0  

 
 

 

Rezultati drugega preverjanja – Severni jelen (uporabniki učnega kompleta zaloţbe Rokus 

Klett) 

 

 N % Komulativni % 

 6,00 1 3,2 3,2 

10,00 1 3,2 6,5 

13,00 1 3,2 9,7 

16,00 3 9,7 19,4 

18,00 2 6,5 25,8 

19,00 1 3,2 29,0 

20,00 1 3,2 32,3 

22,00 2 6,5 38,7 

23,00 3 9,7 48,4 

24,00 2 6,5 54,8 

26,00 1 3,2 58,1 

28,00 1 3,2 61,3 

29,00 3 9,7 71,0 

30,00 3 9,7 80,6 

31,00 2 6,5 87,1 

34,00 3 9,7 96,8 

35,00 1 3,2 100,0 
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 N % Komulativni % 

 6,00 1 3,2 3,2 

10,00 1 3,2 6,5 

13,00 1 3,2 9,7 

16,00 3 9,7 19,4 

18,00 2 6,5 25,8 

19,00 1 3,2 29,0 

20,00 1 3,2 32,3 

22,00 2 6,5 38,7 

23,00 3 9,7 48,4 

24,00 2 6,5 54,8 

26,00 1 3,2 58,1 

28,00 1 3,2 61,3 

29,00 3 9,7 71,0 

30,00 3 9,7 80,6 

31,00 2 6,5 87,1 

34,00 3 9,7 96,8 

35,00 1 3,2 100,0 

Skupaj 31 100,0  
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PRILOGA 12 C: 

Razlike med prvim in drugim preverjanjem – vsi učenci 

 N % Komulativni % 

 -16,00 1 ,4 ,4 

-11,00 1 ,4 ,9 

-10,00 1 ,4 1,3 

-9,00 2 ,9 2,2 

-8,00 4 1,8 4,0 

-7,00 2 ,9 4,9 

-5,00 4 1,8 6,7 

-4,00 1 ,4 7,2 

-3,00 11 4,9 12,1 

-2,00 10 4,5 16,6 

-1,00 9 4,0 20,6 

,00 8 3,6 24,2 

1,00 14 6,3 30,5 

2,00 13 5,8 36,3 

3,00 15 6,7 43,0 

4,00 16 7,2 50,2 

5,00 16 7,2 57,4 

6,00 14 6,3 63,7 

7,00 14 6,3 70,0 

8,00 14 6,3 76,2 

9,00 15 6,7 83,0 

10,00 5 2,2 85,2 

11,00 7 3,1 88,3 

12,00 10 4,5 92,8 

13,00 3 1,3 94,2 

14,00 3 1,3 95,5 

15,00 1 ,4 96,0 

16,00 2 ,9 96,9 

17,00 1 ,4 97,3 

18,00 1 ,4 97,8 

19,00 2 ,9 98,7 

21,00 1 ,4 99,1 

24,00 1 ,4 99,6 

26,00 1 ,4 100,0 

Skupaj 223 100,0  
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Priloga  13 A: Primerjava zastopanosti različnih tipov nalog ter uspešnost reševanja 

nalog – zaloţba Izolit 

Aritmetične sredine reševanja posameznih nalog ter izračuni za t-test 

 

Izolit Število 

Aritmetičn

a sredina 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

aritmetične 

sredine 

O kateri ţivali govori 

besedilo 

DOPOLNJEVALNA 

,00 147 1,7551 ,51806 ,04273 

1,00 76 1,5921 ,63619 ,07298 

prečrtaj_jelen 

IZLOČEVALNA 

,00 147 4,1156 ,93279 ,07694 

1,00 76 3,8158 1,20787 ,13855 

poveţi_jelen 

UREJEVALNA 

,00 147 3,5238 1,06843 ,08812 

1,00 76 3,5132 1,03915 ,11920 

da_ne_jelen 

IZLOČEVALNA 

,00 147 ,8980 ,30374 ,02505 

1,00 76 ,9342 ,24956 ,02863 

zakaj_jelen 

DOPOLNJEVALNA 

,00 147 ,5714 ,49656 ,04096 

1,00 76 ,6579 ,47757 ,05478 

zaporedje_jelen 

UREJEVALNA 

,00 147 ,5102 ,50160 ,04137 

1,00 76 ,5000 ,50332 ,05774 

naslov_jelen 

IZBIRNA 

,00 147 ,6327 ,48373 ,03990 

1,00 76 ,7237 ,45015 ,05164 

popravi_jelen_prav 

POPRAVLJALNA 

,00 147 3,5646 1,52184 ,12552 

1,00 76 3,7105 1,87486 ,21506 

dopolni_jelen_prav 

DOPOLNJEVALNA 

,00 147 2,4082 ,75630 ,06238 

1,00 76 2,2105 ,91383 ,10482 

vprasaj_jelen_vse 

TVORBNA 

,00 147 3,4218 1,23823 ,10213 

1,00 76 2,7368 1,61962 ,18578 

predstavljaj_jelen 

TVORBNA 

,00 147 1,3946 ,91829 ,07574 

1,00 76 1,2237 ,84220 ,09661 

nariši_jelen 

TVORBNA 

,00 147 3,7347 1,59334 ,13142 

1,00 76 3,7105 1,93091 ,22149 

0 – ostale zaloţbe; 1 – zaloţba Izolit 
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Levenov test 

enakosti 

varianc t-test  

F 

Stopnj

a 

značil

nosti t 

Prostostn

e stopinje  

Stopnja 

značilnosti 

(dvostransk

i test) 

Razlika 

aritmetični

h sredin 

Standardn

a napaka 

za razliko 

95% interval 

zaupanja za 

aritmetično 

sredino 

Spodnj

a meja 

Zgornj

a meja 

O kateri ţivali 

govori besedilo 

 11,26

0 

,001 2,057 221 ,041 ,16300 ,07925 ,00681 ,31918 

   1,927 127,539 ,056 ,16300 ,08456 -,00433 ,33033 

prečrtaj_jelen  3,077 ,081 2,052 221 ,041 ,29986 ,14614 ,01185 ,58786 

   1,892 122,403 ,061 ,29986 ,15848 -,01386 ,61357 

poveţi_jelen  ,002 ,968 ,071 221 ,943 ,01065 ,14956 -,28409 ,30540 

   ,072 155,523 ,943 ,01065 ,14824 -,28216 ,30347 

da_ne_jelen  3,343 ,069 -,896 221 ,371 -,03625 ,04048 -,11602 ,04352 

   -,953 179,717 ,342 -,03625 ,03804 -,11131 ,03881 

zakaj_jelen  7,135 ,008 -1,248 221 ,213 -,08647 ,06926 -,22295 ,05002 

   -1,264 157,067 ,208 -,08647 ,06840 -,22156 ,04863 

zaporedje_jelen  ,031 ,860 ,144 221 ,886 ,01020 ,07095 -,12962 ,15003 

   ,144 151,304 ,886 ,01020 ,07103 -,13013 ,15054 

naslov_jelen  8,556 ,004 -1,363 221 ,174 -,09103 ,06677 -,22262 ,04056 

   -1,395 161,683 ,165 -,09103 ,06525 -,21989 ,03783 

popravi_jelen_pra

v 

 7,119 ,008 -,626 221 ,532 -,14590 ,23313 -,60535 ,31355 

   -,586 127,216 ,559 -,14590 ,24901 -,63864 ,34684 

dopolni_jelen_pra

v 

 2,467 ,118 1,720 221 ,087 ,19764 ,11489 -,02878 ,42405 

   1,620 129,200 ,108 ,19764 ,12198 -,04370 ,43897 

vprasaj_jelen_vse  20,88

7 

,000 3,514 221 ,001 ,68493 ,19490 ,30082 1,0690

3 

 
  

3,231 121,478 ,002 ,68493 ,21200 ,26523 1,1046

3 

predstavljaj_jelen  ,572 ,450 1,354 221 ,177 ,17087 ,12619 -,07782 ,41957 

   1,392 163,752 ,166 ,17087 ,12276 -,07152 ,41326 

nariši_jelen  4,400 ,037 ,100 221 ,921 ,02417 ,24235 -,45344 ,50178 

   ,094 128,894 ,925 ,02417 ,25754 -,48539 ,53373 
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Priloga 13 B: Primerjava zastopanosti različnih tipov nalog ter uspešnost reševanja 

nalog – zaloţba Mladinska knjiga 

Aritmetične sredine reševanja posameznih nalog ter izračuni za t-test 

 

MKZ Število 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

aritmetične 

sredine 

O kateri ţivali govori besedilo 

DOPOLNJEVALNA 

,00 174 1,6494 ,60640 ,04597 

1,00 49 1,8776 ,33120 ,04731 

prečrtaj_jelen 

IZLOČEVALNA 

,00 174 3,9253 1,09129 ,08273 

1,00 49 4,3265 ,77427 ,11061 

poveţi_jelen 

UREJEVALNA 

,00 174 3,4253 1,14934 ,08713 

1,00 49 3,8571 ,50000 ,07143 

da_ne_jelen 

IZLOČEVALNA 

,00 174 ,8851 ,31987 ,02425 

1,00 49 1,0000 ,00000 ,00000 

zakaj_jelen 

DOPOLNJEVALNA 

,00 174 ,5862 ,49393 ,03745 

1,00 49 ,6531 ,48093 ,06870 

zaporedje_jelen 

UREJEVALNA 

,00 174 ,4655 ,50025 ,03792 

1,00 49 ,6531 ,48093 ,06870 

naslov_jelen 

IZBIRNA 

,00 174 ,6667 ,47276 ,03584 

1,00 49 ,6531 ,48093 ,06870 

popravi_jelen_prav 

POPRAVLJALNA 

,00 174 3,5287 1,76569 ,13386 

1,00 49 3,9184 1,09614 ,15659 

dopolni_jelen_prav 

DOPOLNJEVALNA 

,00 174 2,2414 ,85970 ,06517 

1,00 49 2,6939 ,50843 ,07263 

vprasaj_jelen_vse 

TVORBNA 

,00 174 3,0172 1,51857 ,11512 

1,00 49 3,7959 ,67637 ,09662 

predstavljaj_jelen 

TVORBNA 

,00 174 1,2126 ,88380 ,06700 

1,00 49 1,7755 ,79753 ,11393 

nariši_jelen 

TVORBNA 

,00 174 3,6609 1,75854 ,13331 

1,00 49 3,9592 1,52697 ,21814 

0 – ostale zaloţbe; 1 – zaloţba Mladinska knjiga 
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Levenov test enakosti 

varianc t-test  

F 

Stopnja 

značilnosti t 

Prostostne 

stopinje  

Stopnja 

značilnosti 
(dvostranski 

test) 

Razlika 
aritmetičnih 

sredin 

Standardna 
napaka za 

razliko 

95% interval 
zaupanja za 

aritmetično sredino 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

O kateri ţivali 

govori besedilo 

Equal variances 

assumed 

31,360 ,000 -

2,527 

221 ,012 -,22813 ,09029 -,40606 -,05019 

Equal variances 

not assumed 
  

-

3,458 

145,440 ,001 -,22813 ,06597 -,35851 -,09774 

prečrtaj_jelen Equal variances 

assumed 

3,838 ,051 -

2,407 

221 ,017 -,40124 ,16670 -,72977 -,07272 

Equal variances 

not assumed 
  

-

2,905 

107,402 ,004 -,40124 ,13813 -,67505 -,12744 

poveţi_jelen Equal variances 

assumed 

35,340 ,000 -

2,560 

221 ,011 -,43186 ,16872 -,76436 -,09935 

Equal variances 
not assumed 

  
-

3,833 
184,056 ,000 -,43186 ,11267 -,65414 -,20957 

da_ne_jelen Equal variances 

assumed 

33,318 ,000 -

2,511 

221 ,013 -,11494 ,04577 -,20514 -,02474 

Equal variances 

not assumed 
  

-

4,740 

173,000 ,000 -,11494 ,02425 -,16281 -,06708 

zakaj_jelen Equal variances 
assumed 

3,768 ,054 -,842 221 ,401 -,06685 ,07943 -,22339 ,08968 

Equal variances 

not assumed 
  

-,854 78,822 ,395 -,06685 ,07825 -,22260 ,08890 

zaporedje_jelen Equal variances 

assumed 

13,412 ,000 -

2,337 

221 ,020 -,18754 ,08023 -,34567 -,02942 

Equal variances 
not assumed 

  
-

2,390 
79,655 ,019 -,18754 ,07848 -,34373 -,03136 

naslov_jelen Equal variances 

assumed 

,120 ,730 ,177 221 ,859 ,01361 ,07675 -,13764 ,16486 

Equal variances 

not assumed 
  

,176 76,115 ,861 ,01361 ,07749 -,14073 ,16794 

popravi_jelen_prav Equal variances 
assumed 

14,820 ,000 -
1,466 

221 ,144 -,38963 ,26582 -,91349 ,13423 

Equal variances 

not assumed 
  

-

1,891 

125,225 ,061 -,38963 ,20601 -,79734 ,01807 

dopolni_jelen_prav Equal variances 

assumed 

15,537 ,000 -

3,512 

221 ,001 -,45250 ,12884 -,70642 -,19858 

Equal variances 
not assumed 

  
-

4,637 
132,567 ,000 -,45250 ,09759 -,64553 -,25947 

vprasaj_jelen_vse Equal variances 

assumed 

51,066 ,000 -

3,489 

221 ,001 -,77868 ,22319 -1,21853 -,33882 

Equal variances 

not assumed 
  

-

5,181 

180,231 ,000 -,77868 ,15030 -1,07525 -,48211 

predstavljaj_jelen Equal variances 
assumed 

1,679 ,196 -
4,020 

221 ,000 -,56287 ,14002 -,83882 -,28692 

Equal variances 

not assumed 
  

-

4,259 

84,148 ,000 -,56287 ,13217 -,82570 -,30003 

nariši_jelen Equal variances 

assumed 

3,638 ,058 -

1,078 

221 ,282 -,29826 ,27670 -,84357 ,24704 

Equal variances 
not assumed 

  
-

1,167 
87,178 ,247 -,29826 ,25565 -,80638 ,20985 
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Priloga 13 C: Primerjava zastopanosti različnih tipov nalog ter uspešnost reševanja 

nalog – Drţavna zaloţba Slovenije 

Aritmetične sredine reševanja posameznih nalog ter izračuni za t-test 

 

DZS Število 

Aritmetična 

sredina Standardni odklon 

Standardna napaka 

aritmetične sredine 

O kateri ţivali govori besedilo 

DOPOLNJEVALNA 

,00 154 1,6883 ,56614 ,04562 

1,00 69 1,7246 ,56579 ,06811 

prečrtaj_jelen 

IZLOČEVALNA 

,00 154 4,0325 1,05669 ,08515 

1,00 69 3,9710 1,01418 ,12209 

poveţi_jelen 

UREJEVALNA 

,00 154 3,5390 1,01706 ,08196 

1,00 69 3,4783 1,14543 ,13789 

da_ne_jelen 

IZLOČEVALNA 

,00 154 ,9221 ,26892 ,02167 

1,00 69 ,8841 ,32250 ,03882 

zakaj_jelen 

DOPOLNJEVALNA 

,00 154 ,6364 ,48262 ,03889 

1,00 69 ,5217 ,50319 ,06058 

zaporedje_jelen 

UREJEVALNA 

,00 154 ,5519 ,49892 ,04020 

1,00 69 ,4058 ,49464 ,05955 

naslov_jelen 

IZBIRNA 

,00 154 ,6883 ,46469 ,03745 

1,00 69 ,6087 ,49162 ,05918 

popravi_jelen_prav 

POPRAVLJALNA 

,00 154 3,6818 1,63581 ,13182 

1,00 69 3,4638 1,67665 ,20185 

dopolni_jelen_prav 

DOPOLNJEVALNA 

,00 154 2,3896 ,82693 ,06664 

1,00 69 2,2319 ,78861 ,09494 

vprasaj_jelen_vse 

TVORBNA 

,00 154 3,1299 1,45387 ,11716 

1,00 69 3,3188 1,32280 ,15925 

predstavljaj_jelen 

TVORBNA 

,00 154 1,3571 ,88324 ,07117 

1,00 69 1,2899 ,92516 ,11138 

nariši_jelen 

TVORBNA 

,00 154 3,6883 1,80239 ,14524 

1,00 69 3,8116 1,49780 ,18031 

0 – ostale zaloţbe; 1 – zaloţba DZS  
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Levenov test 

enakosti varianc t-test  

F 

Stopnja 

značilnosti t 

Prostostne 

stopinje  

Stopnja 

značilnosti 
(dvostranski 

test) 

Razlika 
aritmetičnih 

sredin 

Standardna 
napaka za 

razliko 

95% interval 
zaupanja za 

aritmetično sredino 

Spodnja 

meja 
Zgornja 

meja 

O kateri ţivali 

govori besedilo 

Equal variances 

assumed 

,388 ,534 -,443 221 ,658 -,03633 ,08200 -,19793 ,12527 

Equal variances 

not assumed 
  

-,443 130,980 ,658 -,03633 ,08198 -,19850 ,12585 

prečrtaj_jelen Equal variances 

assumed 

,058 ,809 ,406 221 ,685 ,06145 ,15121 -,23655 ,35945 

Equal variances 

not assumed 
  

,413 135,943 ,680 ,06145 ,14885 -,23291 ,35582 

poveţi_jelen Equal variances 

assumed 

,913 ,340 ,396 221 ,693 ,06070 ,15330 -,24142 ,36282 

Equal variances 

not assumed 
  

,378 117,984 ,706 ,06070 ,16041 -,25696 ,37836 

da_ne_jelen Equal variances 

assumed 

3,282 ,071 ,916 221 ,361 ,03802 ,04150 -,04377 ,11981 

Equal variances 

not assumed 
  

,855 112,133 ,394 ,03802 ,04446 -,05008 ,12612 

zakaj_jelen Equal variances 

assumed 

5,156 ,024 1,618 221 ,107 ,11462 ,07085 -,02499 ,25424 

Equal variances 

not assumed 
  

1,592 126,087 ,114 ,11462 ,07199 -,02783 ,25708 

zaporedje_jelen Equal variances 

assumed 

1,604 ,207 2,027 221 ,044 ,14615 ,07209 ,00409 ,28822 

Equal variances 

not assumed 
  

2,034 131,938 ,044 ,14615 ,07185 ,00403 ,28828 

naslov_jelen Equal variances 

assumed 

4,311 ,039 1,162 221 ,247 ,07962 ,06854 -,05546 ,21470 

Equal variances 

not assumed 
  

1,137 124,475 ,258 ,07962 ,07004 -,05900 ,21823 

popravi_jelen_prav Equal variances 

assumed 

,152 ,697 ,913 221 ,362 ,21805 ,23881 -,25259 ,68869 

Equal variances 

not assumed 
  

,904 128,022 ,367 ,21805 ,24108 -,25896 ,69506 

dopolni_jelen_prav Equal variances 

assumed 

,657 ,418 1,335 221 ,183 ,15773 ,11811 -,07505 ,39050 

Equal variances 

not assumed 
  

1,360 136,753 ,176 ,15773 ,11599 -,07164 ,38709 

vprasaj_jelen_vse Equal variances 

assumed 

1,868 ,173 -,922 221 ,358 -,18897 ,20496 -,59290 ,21496 

Equal variances 

not assumed 
  

-,956 142,922 ,341 -,18897 ,19770 -,57976 ,20182 

predstavljaj_jelen Equal variances 

assumed 

,045 ,832 ,518 221 ,605 ,06729 ,12985 -,18862 ,32319 

Equal variances 

not assumed 
  

,509 125,571 ,612 ,06729 ,13218 -,19429 ,32887 

nariši_jelen  3,768 ,054 -,496 221 ,620 -,12328 ,24837 -,61275 ,36618 

   -,532 155,729 ,595 -,12328 ,23153 -,58063 ,33407 
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Priloga 13 Č: Primerjava zastopanosti različnih tipov nalog ter uspešnost reševanja 

nalog – zaloţba Rokus Klett 

Aritmetične sredine reševanja posameznih nalog ter izračuni za t-test 

 Rokus 

Klett Število 

Aritmetična 

sredina Standardni odklon 

Standardna napaka 

aritmetične sredine 

O kateri ţivali govori besedilo 

DOPOLNJEVALNA 

,00 194 1,7113 ,55680 ,03998 

1,00 29 1,6207 ,62185 ,11547 

prečrtaj_jelen 

IZLOČEVALNA 

,00 194 4,0000 1,05791 ,07595 

1,00 29 4,1034 ,93903 ,17437 

poveţi_jelen 

UREJEVALNA 

,00 194 3,5876 ,98436 ,07067 

1,00 29 3,0690 1,38696 ,25755 

da_ne_jelen 

IZLOČEVALNA 

,00 194 ,9330 ,25069 ,01800 

1,00 29 ,7586 ,43549 ,08087 

zakaj_jelen 

DOPOLNJEVALNA 

,00 194 ,6082 ,48940 ,03514 

1,00 29 ,5517 ,50612 ,09398 

zaporedje_jelen 

UREJEVALNA 

,00 194 ,5052 ,50127 ,03599 

1,00 29 ,5172 ,50855 ,09443 

naslov_jelen 

IZBIRNA 

,00 194 ,6649 ,47323 ,03398 

1,00 29 ,6552 ,48373 ,08983 

popravi_jelen_prav 

POPRAVLJALNA 

,00 194 3,6753 1,63913 ,11768 

1,00 29 3,2069 1,67714 ,31144 

dopolni_jelen_prav 

DOPOLNJEVALNA 

,00 194 2,3402 ,80654 ,05791 

1,00 29 2,3448 ,89745 ,16665 

vprasaj_jelen_vse 

TVORBNA 

,00 194 3,2113 1,38896 ,09972 

1,00 29 3,0345 1,59201 ,29563 

predstavljaj_jelen 

TVORBNA 

,00 194 1,3866 ,88746 ,06372 

1,00 29 1,0000 ,88641 ,16460 

nariši_jelen 

TVORBNA 

,00 194 3,8093 1,68188 ,12075 

1,00 29 3,1724 1,83359 ,34049 

0 – ostale zaloţbe; 1 – zaloţba Rokus Klett 
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Levenov test enakosti 

varianc t-test  

F 

Stopnja 

značilnosti t 

Prostostne 

stopinje  

Stopnja 

značilnosti 
(dvostranski 

test) 

Razlika 
aritmetičnih 

sredin 

Standardna 
napaka za 

razliko 

95% interval 
zaupanja za 

aritmetično sredino 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

O kateri ţivali 

govori besedilo 

Equal variances 

assumed 

1,522 ,219 ,805 221 ,422 ,09065 ,11258 -,13121 ,31251 

Equal variances 

not assumed 
  

,742 35,040 ,463 ,09065 ,12220 -,15742 ,33872 

prečrtaj_jelen Equal variances 

assumed 

,244 ,622 -,498 221 ,619 -,10345 ,20777 -,51291 ,30602 

Equal variances 

not assumed 
  

-,544 39,427 ,590 -,10345 ,19020 -,48802 ,28113 

poveţi_jelen Equal variances 

assumed 

14,889 ,000 2,495 221 ,013 ,51866 ,20785 ,10904 ,92828 

Equal variances 

not assumed 
  

1,942 32,349 ,061 ,51866 ,26707 -,02511 1,06244 

da_ne_jelen Equal variances 

assumed 

30,842 ,000 3,118 221 ,002 ,17437 ,05593 ,06415 ,28459 

Equal variances 

not assumed 
  

2,105 30,832 ,044 ,17437 ,08285 ,00536 ,34338 

zakaj_jelen Equal variances 

assumed 

,813 ,368 ,578 221 ,564 ,05652 ,09786 -,13634 ,24939 

Equal variances 

not assumed 
  

,563 36,272 ,577 ,05652 ,10034 -,14692 ,25996 

zaporedje_jelen Equal variances 

assumed 

,119 ,731 -,121 221 ,904 -,01209 ,09998 -,20913 ,18495 

Equal variances 

not assumed 
  

-,120 36,612 ,905 -,01209 ,10106 -,21693 ,19275 

naslov_jelen Equal variances 

assumed 

,041 ,840 ,103 221 ,918 ,00978 ,09448 -,17643 ,19598 

Equal variances 

not assumed 
  

,102 36,477 ,919 ,00978 ,09604 -,18491 ,20446 

popravi_jelen_prav Equal variances 

assumed 

,351 ,554 1,431 221 ,154 ,46836 ,32730 -,17668 1,11340 

Equal variances 

not assumed 
  

1,407 36,459 ,168 ,46836 ,33293 -,20656 1,14328 

dopolni_jelen_prav Equal variances 

assumed 

1,046 ,308 -,028 221 ,977 -,00462 ,16298 -,32581 ,31657 

Equal variances 

not assumed 
  

-,026 35,095 ,979 -,00462 ,17643 -,36275 ,35351 

vprasaj_jelen_vse Equal variances 

assumed 

1,933 ,166 ,627 221 ,531 ,17686 ,28197 -,37884 ,73256 

Equal variances 

not assumed 
  

,567 34,669 ,574 ,17686 ,31199 -,45674 ,81046 

predstavljaj_jelen Equal variances 

assumed 

2,584 ,109 2,188 221 ,030 ,38660 ,17666 ,03844 ,73475 

Equal variances 

not assumed 
  

2,190 36,900 ,035 ,38660 ,17650 ,02894 ,74426 

nariši_jelen Equal variances 

assumed 

1,303 ,255 1,880 221 ,061 ,63686 ,33882 -,03087 1,30460 

Equal variances 

not assumed 
  

1,763 35,405 ,087 ,63686 ,36127 -,09625 1,36998 
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