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POVZETEK 

Ustrezno razvita grafomotorika je pomemben element uspešnega pisanja. Težave na tem 

področju ne vplivajo le na šolsko uspešnost, temveč se lahko odražajo tudi mnogo širše, 

na posameznikovi samopodobi, socialnem prilagajanju itd. (Golli, 1991; Regvar 1990). 

Rezultati številnih študij v tujini in pri nas so pokazali, da se lahko z rednim treningom 

grafomotorike izboljšajo nekatere veščine, ki vplivajo na pisanje (Marquardt in Lipičnik, 

2011; Cahill, 2009). 

Namen diplomskega dela je bil oblikovati sistematični dvomesečni trening grafomotorike 

ter   preveriti vpliv treninga na izboljšanje kognitivnih vidikov pisanja, na izboljšanje 

učenčevih grafomotoričnih veščin in na upoštevanje pravopisnih pravil. Trening je bil 

izveden z dvema učencema, ki obiskujeta tretji razred redne osnovne šole. Oba imata 

izrazite težave na področju pisanja. Pred in po treningu smo rezultate primerjali z rezultati 

dveh učencev, ki v trening nista bila vključena in sta predstavljala kontrolno skupino. 

Eden izmed njiju ima težave na področju pisanja, drugi pa ne. Pred in po izvedbi treninga 

so bili vsi učenci testirani s podtesti preizkusa ACADIA, podtesti preizkusa SNAP in z 

lestvico za oceno znakov disgrafije v rokopisu. 

Po  končanem dvomesečnem treningu so rezultati pokazali, da so se pri učencih, 

vključenih v trening, izboljšale nekatere spretnosti, ki pomembno vplivajo na uspešen 

razvoj pisanja. Napredek v primerjavi z učencema v kontrolni skupini lahko opazimo na 

področju vidno-motorične koordinacije, vidnega sledenja in vidnega zaznavanja. Pisava 

je lažje berljiva, črke so lepše oblikovane in sorazmernih velikosti. Pri pisanju je en 

učenec razvil pravilen oprijem pisala in zmanjšal pritisk na podlago. Na osnovi študije 

dveh primerov, ki sta bili izvedeni z učencema tretjega razreda, lahko zaključimo, da je 

treba pred sistematičnim opismenjevanjem pozornost posvetiti razvoju spretnosti, 

potrebnih za pisanje (motorika, vidno zaznavanje itd.), in da s skrbno načrtovanim in 

rednim treningom pisanja lahko izboljšamo nekatere vidike pisanja pri učencih. Rezultati 

študije nakazujejo tudi potrebo po posvečanju večje pozornosti sistematičnim pripravam v 

začetni fazi opismenjevanja. 

Ključne besede: pisanje, grafomotorika, motorični razvoj, disgrafija, grafomotorični 

trening za izboljšanje pisanja. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Mateja Gortnar,  diplomsko delo 

-III- 

THE EFFECTIVENESS OF GRAPHOMOTOR TRAINING IN THE 

THIRT GRADE OF ELEMENTARY SCHOOL: TWO CASEES 

STUDY 

ABSTRACT 

A suitably developed graphomotor skill is an important element for successful writing. 

Problems in this field do not only affect the school performance but may as well have a 

broader negative impact on an individual's self-esteem, their social contacts, etc. (Golli, 

1991; Regvar 1990). Several results of studies, both abroad and in Slovenia, have shown 

that regular training of graphomotor skills can improve one’s writing performance 

(Marquardt in Lipičnik, 2011; Cahill, 2009). 

The purpose of our research was to develop a systematic two-month graphomotor skills 

training and examine the effect of the training on the improvement of certain cognitive 

aspects of writing, graphomotor skills and orthography.  The training was carried out with 

two third-grade regular elementary school pupils. Both of them have significant problems 

in the field of writing. Before and after the training, we compared their results with the 

results of two pupils who were not part of the training and formed the control group. One 

of them has disabilities in the field of writing, while the other does not. Before and after 

the training all the pupils were tested with the ACADIA and SNAP subtests as well as 

assessed for signs of dysgraphia in their handwriting. 

The results of the two-month training have shown improvement of certain skills that 

significantly affect the successful development of writing. Improvement, compared to the 

two pupils in the control group, can be seen in the area of visual-motor coordination, 

visual tracking and visual perception; the handwriting is easier to read, the letters are 

better formed and of proportional sizes. One of the pupils developed the correct writing 

grip and reduced the pressure on pencil while writing. Based on the two case studies 

which were carried out with the two pupils of the third class we can conclude that firstly, 

before the process of systematic literacy it is necessary to focus on the development of 

skills required for writing (motor skills, visual perception, etc.); secondly, with a carefully 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Mateja Gortnar,  diplomsko delo 

-IV- 

planned and regular training of writing skills we can improve some aspects of pupils’ 

writing. The study results also indicate the need for greater attention to the systematic 

preparation in the early stages of writing instruction. 

Key words: writing, graphomotor skills, motor development, dysgraphia, graphomotor 

training to improve writing.  
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1.0 UVOD 

Pri svojem delu se pogosto srečujem z učenci, ki imajo okrnjeno grafomotoriko. Opažam, 

da ima veliko učencev nepravilen oprijem pisala in da težave, ki jih imajo s tehniko 

pisanja, vplivajo na vsebino zapisanega. Posledično imajo učenci slabše ocene in 

negativen odnos do pisanja. Zanimalo me je, ali je možno težave na področju pisanja 

omiliti oziroma odpraviti, zato sem oblikovala grafomotorični trening za izboljšanje 

pisanja.  

Otrokov razvoj pisanja je odvisen od njegovih fizičnih značilnosti in od okolja, v katerem 

odrašča. Otrok bo segel po pisalih, če bodo v njegovi bližini in če bo lahko opazoval in 

posnemal druge, kako jih uporabljajo. Uporaba pisal se v začetni fazi pojavi spontano, 

kasneje pa se pridobiva z vodenim učenjem in poučevanjem. Pred pričetkom 

sistematičnega opismenjevanja je pomembno, da smo pozorni, da ima otrok dobro razvite 

grafomotorične spretnosti. Grafomotorika pomembno vpliva na razvoj pisanja. Otrok 

mora obvladati osnovne gibe in poteze za pisanje ter imeti razvito pravilno držo pisala. 

Potrebna je ustrezna živčno-mišična zrelost, ki omogoča ustrezen razvoj pisanja (Regvar, 

1990).  

Če se na področju pisanja pojavijo težave, se te pri učencih pričnejo kazati že zelo zgodaj. 

Učenec ima pri zapisu težavo s pritiskom na podlago, z držo pisala, z orientacijo na listu, 

pri oblikovanju zahtevanih črt itd. Pomembno je, da so razvite ustrezne strategije pomoči, 

ki posamezniku pomagajo odpraviti težave ali mu omogočiti prilagojen proces 

opismenjevanja (Žerdin, 2003). 

Šola učencem nudi različne oblike pomoči: pomoč učitelja, specialnega in 

rehabilitacijskega pedagoga in drugih strokovnjakov. Če učencu ne nudimo pomoči in 

težave ignoriramo, lahko slednji kasneje preveč časa namesto vsebini zapisanega posveča 

tehniki pisanja in je tako neuspešen v šoli. Težave na področju pisanja ne vplivajo le na 

učno snov pri slovenskem jeziku, temveč se izražajo pri vseh šolskih predmetih. 
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Zamujene oblike pomoči lahko vodijo v odpor do pisanja in do različnih čustvenih in 

vedenjskih težav. Te težave lahko posledično vplivajo tudi na slabšo socialno vključenost 

posameznika (Schmidt, 2000). 

V teoretičnem delu diplomske naloge smo opisali grafomotorični razvoj pisanja, navedli 

oblike pomoči, ki pomagajo otroku s težavami na področju pisanja, in opisali specifično 

učno težavo na področju pisanja, disgrafijo. Praktično pa smo želeli preizkusiti vpliv 

dvomesečnega treninga grafomotorike na izboljšanje nekaterih vidikov pisanja.  
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2.0 TEORETIČNI DEL 

2.1.   PISANJE 

2.1.1. Definicija pisanja 

Križaj-Ortar, Magajna, Pečjak in Žerdin (2000, str. 73) opredeljujejo pisanje kot 

»dejavnost, s katero se v pisni obliki sporočajo misli, ideje, želje /…/ z namenom, da jih 

bo nekdo prebral ali pa da bi jih ohranili pred pozabo. Je sestavljen psihični proces, ki 

vključuje vidno, slušno in mišično-gibalno občutje, zaznavanje in pomnjenje, 

povezovanje in usklajevanje spomina, gibanja roke, oči in govornih organov«. 

Pisanje je pomembno sredstvo za komuniciranje. Oseba, ki ni zmožna pisati, je resno 

oškodovana pri komunikaciji z drugimi. Ker mora biti zapis čitljiv tako za pisca in za 

osebo, ki ga bere, ima pisava določena pravila. Šele ko pisec pozna pravila pisanja, se 

lahko svobodno izraža. Pisanje je pridobljena veščina, ki se je moramo naučiti. Kasneje ji 

vsak doda svoj lasten pečat. Naša pisava se skozi leta spreminja in vse bolj se izogibamo 

pravil zapisovanja, ki smo se jih naučili v prvih razredih osnovne šole (Čopič, 1965).  

Pisanje nam omogoča sporazumevanje. Slednjega sestavljata sporočanje in sprejemanje. 

Ko sporočamo, govorimo ali pišemo; ko sprejemamo, poslušamo ali beremo. Pisanje je 

drugotno sporočanje – kar želimo zapisati, najprej izgovorimo (v mislih ali na glas) in 

nato zapišemo. Je pretvarjanje določenih znamenj iz zvočne v vidno obliko (Križaj-Ortar 

idr., 2000). 

Pisanje je tudi psihomotorična veščina, ki se razvije s poučevanjem. Oseba mora sprva 

uvideti, da je pisanje sestavljeno iz množice točno določenih dogovorov. Ko jih spozna, je 

z vajo sposobna zapisati besedilo v skladu z dogovori. Pomembno vlogo pri 

opismenjevanju imajo povratne informacije (Hamstra-Bletz in Bloete, 1993). 
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2.1.2. Zgodovinski pregled razvoja pisanja 

Že pri  jamskem človeku se srečamo s prvimi poskusi pisanja, ko je pisal na skalnate 

stene (Žerdin, 2003). Prve podobe v votlinah so nastale pred dvajset tisoč leti, in sicer v 

Španiji in Franciji. Najzgodnejše oblike zapisov so risbe ljudi, živali in predmetov iz 

vsakdanjega življenja. Ljudje so risali na stene v veri, da imajo njihove risbe magično 

moč in da z njimi vplivajo na bogove ter pojave v naravi. 

Pozneje so za zapisovanje pričeli uporabljati palice z zarezami, vrvi z vozli, kroglice, 

kamenčke in školjke. A ker je vse to imelo omejen rok trajanja, so pričeli z iskanjem 

novih načinov. Za zapletenejše vsebine so izumili ideograme, simbole, ki predstavljajo 

zapletene pojme. Tako na primer risba nog pomeni hoditi. Skoraj ob istem času (tri tisoč 

let pred našim štetjem) so se razvili hieroglifi in klinopis. Iz podobopisa, ideograma in 

znamenj so Kitajci ustvarili svoj pisni jezik (Brookfield, 1999). 

Kasneje so ljudje zapisovali še na kamen, v glino in na papirus. Do danes se je ohranila 

kitajska pisava, izumljena dva tisoč let pred našim štetjem. Pisava je logografska, 

slikovna pisava in zajema štirideset tisoč do petdeset tisoč znamenj (Žerdin, 2003).  

Vzhodni narodi pa so razvili zlogovno ali silabično pisavo. Ta pisava vsebuje od 70 do 90 

zlogovnih znamenj, a ni primerna za vse jezike. 

Pisava današnje civilizacije je alfabetska ali abecedna in šteje od 25 do 30 znamenj. Ta 

pisava se je oblikovala pred približno pet tisoč leti. Ena črka pomeni en glas in črke 

sestavljajo besede. Ni natanko znano, kdaj je pisava nastala, verjetno pa so jo pred okoli 

tri tisoč leti izumili v Siriji in Palestini (Brookfield, 1999). 

Piktografijo ali podobopisanje je zamenjala pojmovna pisava. Podobe so zamenjali 

simboli. Pisava je oživela takrat, ko je nastal organiziran sistem znamenj ali simbolov, s 

katerimi je mogoče zapisati vse, kar kdo misli ali čuti (Žerdin, 2003).  
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2.1.3. Poučevanje pisanja 

 a) Definicija opismenjevanja  

Gollijeva (1991) trdi, da je velik del pouka materinščine v osnovni šoli že lahko začetna 

stopnja opismenjevanja. To pomeni, da je treba opismenjevanje v prvem razredu 

poimenovati kot prvi del dolgotrajnega procesa. Ne pomeni le učiti brati in pisati, kot to 

razlaga Slovar slovenskega knjižnega jezika (1995), ampak je mnogo bolj zapleten 

proces. 

»Opismenjevanje v ožjem pomenu vključuje branje in pisanje, v širšem pomenu pa 

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

učencu« (Pečjak, str. 43, 2000). Proces opismenjevanja poteka v dveh fazah, v prvi se 

učimo brati in pisati, v drugi pa uporabljamo branje in pisanje za učenje (Pečjak, 2000). 

Otroci se z opismenjevanjem srečujejo že od rojstva naprej. Doma in v okolju se srečujejo 

z različnim bralnimi in pisalnimi vzorci, ki jim pomagajo pri spoznavanju sveta ter jim 

omogočajo socialno interakcijo z odraslimi. Ob vstopu v formalni svet opismenjevanja 

otrok v razvojni pismenosti ni več na točki nič. Stopnjo razvoja njegove pismenosti tako 

lahko izrazimo s pojmom 'pripravljenosti na branje in pisanje' (Pečjak, 2003). 

Za začetno opismenjevanje je ključnega pomena sposobnost dekodiranja. Pri pisanju 

dekodiranje pomeni pretvarjanje iz glasovnega (prej povemo v mislih ali na glas) v 

grafični kod. Na proces opismenjevanj tako vplivata dva zaznavna procesa, proces 

vidnega zaznavanja (prepoznavanje grafičnih simbolov) in proces slušnega zaznavanja 

(glasovno razločevanje in razčlenjevanje). Procese zaznavanja oseba razvije že v 

predšolskem obdobju. Razvoj teh veščin je odvisen od razvoja živčnega sistema in od 

števila izkušenj, ki jih oseba dobi (Pečjak, 2000). 

 b) Predpogoji za pisanje 

Pred pričetkom učenja pisanja mora posameznik razviti nekatere kognitivne funkcije, ki 

jih potrebujemo za uspešno pisanje. Razvoj otrokovega mišljenja je razložen v Piagetovi 

spoznavni teoriji spoznavnega razvoja. Piaget je oblikoval teorijo razvoja mišljenja, v 
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kateri pojasnjuje kako človek, predvsem otrok, pridobi znanje. Zanimalo ga je, pri kateri 

starosti otrok razume vedno bolj zapletene koncepte. Pojasnil je, da razvoj mišljenja 

poteka od prvih miselnih struktur pri dojenčku, ki jih imenujemo sheme, do višjih 

miselnih struktur, ki jih je poimenoval abstraktne miselne operacije. Posameznik prejete 

informacije v življenju organizira in poveže v miselne strukture, tako loči bolj pomembne 

od manj pomembnih informacij. Oblikuje miselne procese, ki zajemajo pozornost, 

oblikovanje pojmov in reševanje problemov. Vsi ti procesi pa pomembno vplivajo na 

proces otrokovega opismenjevanja. S to teorijo Piaget opozarja na pomembne razlike v 

stopnji mišljenja med odraslimi in otroki in med samimi otroki, na kar moramo biti pri 

poučevanju pisanja pozorni. Pomembno je upoštevati doseženo stopnjo otrokovega 

spoznavnega razvoja (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). 

Piaget navaja štiri razvojne stopnje otrokovega spoznavnega razvoja (Marjanovič Umek 

in Zupančič, 2004, str. 43): 

 Zaznavno-gibalna stopnja: Otrok  spoznava svet preko gibalnih dejavnosti, preko 

rokovanja s predmeti, v odnosu z drugimi in v odnosu do lastnega telesa (od 

rojstva do drugega leta). 

 Predoperativna stopnja: To je obdobje predstavnega in predlogičnega mišljenja, 

pojavi se raba simbolov (posnemanje, geste, igra, risanje, besede). Značilna je 

egocentrična komunikacija otroka. Otrok pri nalogah, ki se nanašajo na 

konzervacijo, inkluzijo, seriacijo, razmišlja na osnovi le ene vizualne dimenzije 

(od drugega do šestega/sedmega leta). 

 Konkretno operativna stopnja: Na tej stopnji je otrok sposoben razviti logične 

strukture, ki mu omogočajo reševanje problemov. Otrok razume pojme časa, 

prostora, konzervacijo ali ohranitev in razredno inkluzijo (od šestega/sedmega leta 

do enajstega/dvanajstega leta). 

 Formalno operativna stopnja: V tem obdobju posameznik lahko razmišlja 

abstraktno in hipotetično, ni več omejen s konkretnimi predmeti (od 

enajstega/dvanajstega do petnajstega leta). 
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Otrok je v času svojega opismenjevanja na predoperativni stopnji mišljenja in na stopnji 

konkretnega operativna mišljenja.  

Na prvi stopnji otrok v prvih mesecih svet spoznava preko preprostih refleksov, kasneje 

prične z izvajanjem gibov, ki mu omogočajo tudi spoznavanje posledic le-teh. Ta stopnja 

se zaključi, ko je otrok sposoben načrtovati svoja dejanja glede na predstave o realnosti.  

Na predoperativni stopnji otrok razvija simbolno igro, razvije govor ter prostorske in 

slikovne reprezentacije. Simbolizacija je pomembna za razvoj otrokove domišljije, kar 

pomembno vpliva tudi na njegovo risanje. »Sposobnost rabe simbolov posamezniku 

omogoča bolj fleksibilno mišljenje, razmišljanje o preteklih in prihodnjih dogodkih in s 

tem preseganje relativno omejencih zaznavno-gibalnih izkušenj«  (Marjanovič-Umek in 

Zupančič, 2004, str. 291). V tem obdobju se prične tudi osvajanje pojmov. Otrokovo 

mišljenje ni več povezano samo z zunanjo dejavnostjo, ampak je že ponotranjeno. 

Notranje predstave mu zagotavljajo dejavnejše orodje pri njegovem razvoju 

inteligentnosti (Labinowicz, 2010). 

Na stopnji konkretnega operativnega mišljenja posameznik razvije konkretno logične 

miselne operacije. Osebi omogoča razumevanje logičnih odnosov med pojavi. Na tej 

stopnji se pojavijo operacije, ki omogočajo reševanje problemov tudi pri opismenjevanju  

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2004; Pečjak, 2000): 

– Konzervacija ali ohranitev, ki otroku omogoča razumeti, da se določene lastnosti 

(npr. količina, dolžina) ne spremenijo in da se kljub spremembi ohranijo. Ta 

sposobnost je pri opismenjevanju pomembna za spoznavanje različnih črk. 

Posameznik tako ve, da črka a pomeni vedno tudi glas a, ne glede na obliko in lego 

na papirju. 

– Klasifikacija ali razvrščanje, ki omogoča, da otrok razporedi predmete glede na 

različne kriterije. Razvršča jih lahko glede na temeljne zaznavne značilnosti, po 

tematsko/funkcijski povezanosti ali po taksonomskem razvrščanju (povezovanje 

preko nadpomenk). Pri opismenjevanju ta sposobnost koristi predvsem pri govornih 

sposobnostih učenca. Učenec opisuje predmete, ki jih razvršča po določenih 

značilnostih. 
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– Seriacija ali razvrščanje predmetov v razrede, ki omogoča, da oseba razvrsti 

predmete glede na določeno dimenzijo. Sistemska seriacija se razvije okrog osmega 

leta in zajema poznavanje pojmov večje, manjše in enako.  

– Razvoj pojmov prostorskih odnosov, razvoj pojma števila, časa in hitrosti 

 c) Sposobnosti zaznavanja, ki vplivajo na opismenjevanje  

V procesu opismenjevanja sodeluje mnogo procesov, med njimi je zelo pomemben proces 

zaznavanja. Proces zaznavanja se najbolj razvije v predšolskem obdobju.  Pečjakova 

(2000) navaja nekaj sposobnosti, ki pomembno vplivajo na posameznikovo zaznavanje in 

posledično na opismenjevanje. 

- Pozornost 

Z raziskavami je bilo ugotovljeno, da starejši kot je otrok, večja je njegova sposobnost 

selektivne pozornosti. Mlajše otroke tako bolj kot starejše zmotijo zunanji dražljaji in jim 

onemogočajo sposobnost selektivne pozornosti. Z raziskavami je bilo tudi ugotovljeno, da 

je pri starejših otrocih zaznavanje vedno bolj razvito in da pozornost usmerijo v tisti del 

nalog, ki jim omogoča, da lažje pridejo do rešitve. Tako so ugotovili, da se sistematično 

zaznavanje najbolj razvija med tretjim in enajstim letom in da starejši otroci razvijajo 

strategije za učinkovito zaznavanje. 

- Zaznavna konstantnost 

Pomembno pri otrokovemu zaznavanju je, da razvije občutek konstantnosti velikosti. 

Mora se zavedati, da predmet ostaja nespremenjen, ne glede na njegovo oddaljenost. Ta 

sposobnost se razvije najkasneje do osmega leta.  

Razviti mora tudi občutek konstantne oblike, se zavedati, da predmeti obdržijo svojo 

obliko. Ta sposobnost se razvije okrog četrtega leta. O teh miselnih procesih govori tudi 

Piagetova teorija razvoja mišljenja (predpogoji za pisanje). 

- Integrirani zaznavni sistem 
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Običajno zaznavamo z vidom in sluhom hkrati. Če učenec ne zmore povezati in uskladiti 

informacij, ki jih prejme, lahko nastopijo učne težave. Ta sposobnost se razvije med 

tretjim in šestim letom.  

- Zaznavanje nepopolnih informacij 

Sposobnost prepoznavanja predmetov, čeprav jim manjkajo posamezni elementi in 

zaznavanje nepopolnih informacij, se razvije med petim in šestim letom starosti. 

- Splošne sposobnosti zaznavanja 

S starostjo se izboljšujejo zaznavne sposobnosti. Pri pisanju je to opazno pri identifikaciji 

podobnih črk (s starostjo se zmanjšujejo napake menjanja črk pri pisanju, razen če so 

posledica hujših bralno-napisovalnih težav) in povečani ekonomičnosti v zbiranju 

informacij. Za proces opismenjevanja splošne zaznavne sposobnosti niso tako 

pomembne, večji vpliv na opismenjevanje pa imajo specifične zaznavne sposobnosti. 

Največji vpliv na opismenjevanje imata sposobnost vidnega razločevanja in sposobnost 

glasovnega razločevanja. 

 d) Elementi, potrebni za razvoj pisanja  

Ropič, Urbančič Jelovšek in Frančeškin (1999) navajajo nekaj osnovnih elementov, ki jih 

je potrebno razvijati za razvoj pisanja: 

 

 Drža telesa pri pisanju: Učence je treba sproti opozarjati na pravilno držo. 

Pravilno držo učencem tudi demonstriramo in ilustriramo na kartice, kamor 

učenec lahko vedno znova pogleda.  

 Drža glave in roke, ki ne piše: Učence opozorimo, da morajo glavo držati 

pokonci, ne preblizu papirja, razdalja je 30 centimetrov, roka, ki ne piše, pa naj 

počiva na mizi. Roko naj učenec položi na spodnji del lista ali zvezka, da se med 

pisanjem ne premika.  

 Položaj trupa in nog: Učenec naj bo s hrbtom naslonjen na stol, stol pa 

premaknjen k mizi tako, da še udobno sedi. Kolena naj bodo upognjena v pravi 

kot, stopala pa obrnjena naprej.  
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 Položaj roke, ki piše: Paziti moramo, da pisalo ne drži pregrobo in da roka lahno 

drsi po podlagi. Pozorni moramo biti na pravilen prijem pisala. 

 Položaj prstov: Pisalo primemo dva prsta nad konico, s palcem in kazalcem, in ga 

naslonimo na sredinec. 

 Položaj lista: List naj ne bo nagnjen ne v levo ne v desno, leži naj na sredini. 

 Položaj mize: Miza mora biti nameščena tako, da nanjo pada svetloba. Ta učenca 

ne sme zaslepiti, paziti pa moramo tudi na to, da učenčeva senca ne pada na list. 

 Postopno uvajanje različnih pisal: Pravilni vrstni red pri tem naj bi bil – kreda, 

voščena barvica, flomaster, suha barvica in svinčnik. 

 e) Poteze, iz katerih so sestavljene črke 

Črke so sestavljene iz nekaj različnih osnovnih potez oziroma črt. V literaturi najdemo 

mnogo teorij, ki pojasnjujejo, katere so osnovne linije za zapis črk. Bavčar in  Lavrenčič 

(1996) poteze za zapis črk razdelita v šest skupin, glede na gibe, ki jih posameznik mora 

znati, da uspešno zapiše črko. 

 

Slika 2.1: Klasifikacija črk glede na gib, ki ga zahtevajo (ravna črta, lok, valj, zanka, 

upogib in dvojna zanka) (Bavčar in  Lavrenčič, 1996). 

Najbolj jasne in preproste so velike tiskane črke. Zato prve glasove in črke učimo na 

podlagi velikih tiskanih črk. Črke so sestavljene iz ravnih potez (navpična črta, vodoravna 
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črta, poševna črta) in iz krogov, tričetrtinskih krogov in polkrogov. Učenci male in velike 

tiskane črke povprečno obvladajo v treh ali štirih mesecih, učenje pisanih črk pa je mnogo 

bolj zahtevno, saj od otroka zahteva pisanje lokov, zavojev, zank in povratkov v potezah.  

S sistematičnimi vajami pisanja pri otrocih razvijamo živčne centre, živčne zveze in 

mišice (Čopič, 1965). 

 f) Metode opismenjevanja  

 V preteklosti sta metodiki pisanja pozornost posvetila V. Čopič in D. Golli. V. 

Čopič je v svoji knjigi Pisanje (1965) pisal o fizioloških osnovah za pisanje, D. 

Golli (1991) pa opisuje psihološke osnove pisanja. 

 

– Fiziološke osnove za pisanje  

Čopič (1965) navaja, da mora imeti učenec za uspešen razvoj pisanja razvite nekatere 

fiziološke procese. Za uspešno izvajane teh procesov ima posameznik motorične centre 

(ramenski sklop, laket, zapestje, dlani in prste), ki delujejo v povezavi z slušnim, vidnim, 

pojmovnim in govorno motoričnim centrom. 

Fiziološki procesi so med seboj zapleteno povezani. Za razumevanje celotnega procesa 

pisanja je treba razlikovati tri vrste pisanja: prepisovanje, narekovanje in samostojni 

zapis.  

Čopič (1965) opisuje prepisovanje kot dejavnost, ki zahteva prenašanje določenih oblik. 

Proces gre preko vidnega živca v vidni center, od tem gre pobuda v pojmovni center in 

potem v gibalni in slušni center. Odrasli osebi to ne dela težav, otrok pa mora biti pozoren 

na mnogo dejavnikov. Oko kontrolira ali prav prenaša črke, pri tem pa oseba glasno bere 

in izgovarja. Tako so zaposleni tudi govorni organi. Sodeluje tudi sluh, čeprav 

podzavestno in kontrolira podzavestni govor. 

Pri narekovanju slušni dražljaj v slušnem centru oblikuje glasovno podstavo, ki po zvezah 

ustvari predstave v vidnem, gibalnem in pojmovnem centru. Kasneje gibalni živec vodi 

gibanje roke, ki izvrši določene poteze. Gibanje roke ponovno spremlja oko in govor 

(podzavestni govor med pisanjem) (Čopič, 1965). 
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Samostojno pisanje izvira iz pojmovnih centrov, od koder gredo pobude v gibalni, vidni 

in govorni center. Pisanje je zahteven telesni in psihološki proces. Šele z vajo se namreč 

psihološki in fizični centri avtomatizirajo in prenesejo na nižje možganske centre. Pri 

pisanju so vključeni gibalni občutki in predstave ter zapleteni miselni procesi (Čopič, 

1965). 

– Psihološke osnove  za pisanje 

Gollijeva (1991) opisuje shematičen prikaz različnih stopenj zapisa, ki ga je oblikoval 

nemški metodik Brugelmann. Slednji poudarja, da so otroci ob vstopu v šolo na različnih 

stopnjah mentalne starosti. To se izraža tudi pri stopnji poznavanja črk, s katero vstopajo 

v šolo. Ob vstopu v šolo večina otrok napiše le slišane glasove, prvi glas ali samo 

soglasnike. Ko se razvijejo sposobnosti slušnega zaznavanja in analize besed, pričnejo 

zapisovati fonetično. Pri začetnem opismenjevanju tako večina metodikov zagovarja, da 

morajo biti razvite naslednje psihične lastnosti otrok: sposobnost koncentracije pri 

poslušanju knjižno izgovorjenih otroških besedil, razumevanje in aktivna uporaba 

zadostnega števila besed, sposobnost analize govora in čustvena stabilnost. Psihologi 

največ pozornosti posvečajo otrokovi sposobnosti za analiziranje povedi in besed. 

Pomembno je, da je otrok sposoben analizirati besedo, da ve, kateri glas je na začetku, 

sredini in na koncu besede. Nekateri nemški psihologi so ugotovili, da otrok v 

predšolskem obdobju in v začetku šolanja že zmore analizo. Številni avtorji, tudi 

slovenski Trstenjak, ugotavljajo, da je vidna analiza veliko lažja od slušne. Vidno besedo 

je veliko lažje analizirati. Črke oziroma besede so med seboj ločene in učenec ima več 

časa za analizo (Golli, 1991).  

Podobne črke od učenca zahtevajo dobro vidno zaznavanje in razvoj smeri od leve proti 

desni (ker smer ni dana z razvojem, pogosto menjajo črke b in d itd.) (Golli, 1991). 

 

 Danes poznamo štiri metode opismenjevanja: sintetično, analitično, analitično-

sintetično in globalno (Ropič, 1996; Golli, 1991). Učitelj naj se ne bi oklepal 

dogmatično ene od metod, temveč naj bi jih kombiniral glede na značilnosti 

posameznega otroka in značilnosti razreda. 
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– Sintetične metode 

Ta metoda je črkovalna. Uporabljali so jo že Grki in Rimljani. Otrok se najprej nauči na 

pamet celo abecedo. Metoda je posamezniku povzročala težave pri branju, saj se otrok 

nauči brati besede po posameznih črkah. Otrok se nauči posameznih elementov, ki jih 

kasneje povezuje v večje celote. Spada k alfabetskim metodam, ker so se učenci najprej 

naučili celotno abecedo.  

Kasneje pa se je uveljavila glaskovalna metoda. Ta metoda je opustila imena za črke in je 

učila ob črkah izgovarjati le ustrezen glas. Prišlo je do vedno večjega napredka in ob teh 

metodah so se razvijale še vedno nove: 

o Metoda prirodnih/naravnih glasov: Pri tej metodi izhajamo iz zgodbe. Prehajamo 

na poved in kasneje na izraze človeškega razpoloženja ali glasu živali oziroma 

šuma. Zelo je učinkovita, če dodamo še fonografsko metodo. Tu je v sliki 

predstavljen simbolni prikaz črke npr. avto – A. 

o Interakcijska metoda: Izhaja iz glasu, ki ponazarja človeška čustva ob različnih 

situacijah. 

o Fonetična metoda: Poudarja pravilen izgovor posameznih besed.  

o Fonomimična metoda: Ob ponazarjanju čustev uporabimo tudi mimiko obraza in 

pantomimo celega telesa.  

Prednosti sintetičnih metod so, da je delo sistematično, da vsi učenci delajo isto snov in 

da zlahka določimo cilje, kaj morajo znati vsi učenci. 

– Analitične metode 

Ta metoda se lahko izpelje na celem tekstu, stavku, besedi ali na zlogu. Metoda se je 

razvila kot posledica neuspešnosti sintetičnih metod pri vezavi glasov v zloge.  

Poznamo metodo normalnih stavkov, pri kateri otrok dobi lahke, njemu primerne stavke 

ob ilustracijah in metoda normalnih besed. Tu si otrok ogleda sliko, pod njo pa učitelj 
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zapiše ime predmeta na sliki. V tej besedi sta črka in glas, ki ju obravnavajo. Črko in glas 

vizualno učitelj označi z drugo barvo.  

Prednosti analitične metode so, da se učenec zaveda, da je beseda kot celota in da jo 

razumemo le, če jo dojemamo kot celoto. Učenec najprej spozna znano in potem neznano. 

Prisotna je stalna grafična in glasovna analiza itd. 

– Analitično-sintetična metoda 

Slednja poudarja, da je nujna uporaba obeh metod hkrati, tako analitične kot sintetične. 

Najprej učenec spozna glas po slušni analizi, potem ga išče še v drugih besedah, na 

začetku, v sredini ali na koncu besede. Novi glas tako lahko obravnavajo še po ostalih 

sintetičnih metodah. Nato učenec spozna črko za ta glas. Ta metoda je pri nas najbolj 

uveljavljena. 

– Globalne metode 

Pričeli so jih uporabljati v začetku našega stoletja. Značilno je, da učenci najprej berejo 

nerazčlenjene celote in jih dlje časa ne analizirajo na glasove in črke. Učenec sam 

ugotovi, da se znaki in glasovi ponavljajo.  

Prednosti globalnih metod je, da učenec razumsko zajema besedno celoto in kasneje 

samostojno spozna posamezne enote.  
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2.1.4. Dejavniki, ki pomembno vplivajo na sposobnost pisanja 

Levine (2002) navaja, da tako kot vse učne težave tudi težave na področju pisanja 

vplivajo na posameznikovo izobraževanje in samopodobo. V šolah od učencev vedno bolj 

pričakujejo, da se izrazijo v pisni obliki in tako pokažejo svoje znanje. Če učenec ne 

obvlada osnovnih veščin, kot je pisanje, ni dovolj hiter in pisanje ne poteka tekoče, da bi 

zadostil kriterijem. Za učenca s tovrstno težavo je že samo pisanje dovolj velik problem, 

ki ovira učenje. Učenec, ki se srečuje s takšnimi težavami, težko ostane motiviran za delo. 

Pisanje od posameznika zahteva razvoj mnogih funkcij, ki mu omogočajo ustrezen 

razvoj. Če te veščine niso ustrezno razvite, lahko nastopijo težave.  

Nekatere veščine, potrebne za uspešno pisanje (Levine, 2002; Žerdin 2003; Thorne, 2006; 

Zrimšek, 2003): 

 Pozornost  

»Pozornost pomeni prvo, kritično stopnjo v spoznavnih procesih, saj stvari, na katere 

nismo pozorni, praviloma ne zaznamo in si jih tudi ne zapomnimo« (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2004, str. 310). 

Otroci, ki imajo težave na področju pozornosti, so pogosto nepremišljeni in impulzivni. 

Težave s pozornostjo se lahko kažejo kot: 

- težave pri začetnem opismenjevanju in kasneje pri vajah pisanja; 

- hitro jih zmotijo zunanji dražljaji med pisanjem; 

- duševna utrujenost ali utrujenost pri pisanjem; 

- neenakomeren tempo pisanja; 

- med dražljaji ne znajo odbrati tistega, kar je za njegovo delo pomembno; 

- napake pri pisanju se kažejo kot površnost; 

- pri pisanju ne upoštevajo pravil, ki jih teoretično poznajo; 

- pozabljajo na strešice, črtice, pike na črkah; 

- ne delajo vedno enakih napak, temveč vedno drugačne. 
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 Prostorska orientacija 

Prostorska orientacija nam omogoča doživljanje prostora, samega sebe v prostoru, 

premikanja telesa in delov telesa. Je sposobnost za zaznavanje lege predmetov glede na 

položaj drugih točk. Težave z orientacijo so povezane z vidnim tipom motenj pisanja.  

Učenci, ki se borijo s prostorskimi težavami, imajo pogosto težave z razporeditvijo črk, 

besed in povedi na papir. Problemi s prostorskimi veščinami se lahko kažejo kot: 

- slabo zaznavanje linij, črt na papirju; 

- neenakomeren razmik med črkami; 

- napačno črkovane besede; 

- organizacijske težave na papirju. 

 Vidno in slušno zaznavanje 

Za uspešno pisanje je potrebna določena stopnja 'zaznavne zrelosti'. Za pisanje imata 

pomembno vlogo specifični zaznavni sposobnosti, sposobnost vidnega in slušnega 

razločevanja.  

Nekatere črke in glasovi so si med seboj zelo podobni. Črke se med seboj razlikujejo po 

linijah zapisa, po tem, ali zapisujemo ravne črte, loke oz. po položaju sestavin. Glasovi pa 

se razlikujejo po tem, ali so zveneči ali nezveneči. 

Slušno zaznavanje: Pri pisanju besedila po nareku s pisanimi ali tiskanimi črkami učenci 

pogosto zamenjujejo črke: t in d, p in b, k in g, s in z ter e in i. Te zamenjave sodijo v 

slušni tip napak, učenci zamenjujejo glasove, ker je med dvojicama le majhna slušna 

razlika. Težave se pojavijo tudi pri razčlenjevanju besed na glasove. Pojavi se izpuščanje 

črk pri pisanju ali vstavljanje črk, kar je manj pogosto. Ti dve napaki sodita v slušni tip 

napak. 

Pri pisanju je pomemben tekoč priklic oblike črke in njene motorične izpeljave. Po 

določenem času urjenja naj bi učenec ponotranjil povezanost med obliko črke in glasom. 

Z vajami naj bi se pisanje avtomatiziralo. Če se to ne zgodi, se lahko pojavijo težave, kot 

so: med pisanjem se učenec ustavlja, premišljuje, kateri glas je naslednji in katera črka 
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mu pripada; pozna pravopisna pravila, a jih pri pisanju ne upošteva; za veliko začetnico 

zapiše isto malo črko še enkrat; pri samonareku premika ustnice itd. 

Učenec si ne zapolni oblike črk, ne spomni se imena črke in pozablja podrobnosti pri 

pisanju. Pozablja besede, ki so del narekovane povedi. 

Vidno zaznavanje: Učenci pri pisanju besedila s tiskanimi in še bolj pri pisanju s 

pisanimi črkami zamenjujejo črke: n-m, n-h, h-k, a-o. Te menjave sodijo v vidni tip 

napak, nastanejo kot posledica slabe orientacije ali slabe zapolnitve oblike črke. 

Pomembno je, da ima otrok razvite vizualne veščine. Razvoj teh veščin učencu omogoča 

prepoznavanje grafične oblike črke in presojanje, ali je pravilno oblikovana. Omogočajo 

mu, da to, kar vidi, razume in zna osmisliti. V to kategorijo sodi veliko različnih veščin: 

razvoj vidne diskriminacije, sposobnost ločevanja ene vizualne oblike od druge, 

zaznavanje posameznih delov ali celote. Ustrezen razvoj teh veščin ima veliko vrednost 

pri razvoju grafomotoričnih veščin in veščin pisanja, vendar ne zadostuje za razvoj 

uspešnega pisanja. 

 Spomin 

Za pisanje je ključnega pomena pravilno delovanje delovnega spomina. Spomin ima 

količinske omejitve informacij, ki jih oseba lahko reprezentira in procesira. Kakovost 

otrokovega mišljenja, ne glede na starost, je odvisna od informacij, ki jih ta pridobi. 

Kratkotrajni spomin je omejen s količino informacij, ki so kasneje pozabljene ali 

vključene v dolgotrajni spomin. Dolgotrajni spomin vsebuje informacije, ki so stalno v 

uporabi, informacije so med seboj dobro povezane in organizirane, zato jih lahko po 

potrebi tudi obnovimo (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). 

Posamezniki imajo lahko težave s črkovanjem, slovnico ali s postavljanjem ločil zaradi 

slabega povezovanja pisanja s predznanjem. Težave se lahko kažejo kot slab besednjak, 

napačno črkovane besede, pogosto zapisovanje z velikimi tiskanimi črkami in napačna 

uporaba ločil in slovnične napake.  

Poznavanje pravopisnih pravil je za pisanje zelo pomembno. Pravopisna pravila so 

sposobnost predstavljanja pisane besede v spominu ter razumevanje celotnega vzorca 
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besed, posameznih črk in skupine črk. Težave se pojavijo, ker učenec pogosto pozabi, 

kako se posamezna črka oblikuje, okleva v pisanju, isto črko oblikuje na več podobnih 

načinov. 
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 Gibanje telesa v prostoru in povezava vizualnih informacij z gibanjem 

Za čitljiv rokopis je kinestetična povratna informacija bistvenega pomena za izvajanje 

motorične aktivnosti. Impulzi v telesu prinašajo informacije v možgane, na osnovi teh 

informacij telo prilagaja gibe do želenih. Ti občutki nam olajšajo usklajeno motorično 

načrtovanje in izvajanje. Če kinestetične informacije niso pravilne, učenec razvije 

nepravilen oprijem pisala – palec preko kazalca in sredinca, kar omejuje gibanje prstov. 

Da bi težavo popravili, se pojavi velik pritisk pri pisanju. Informacije lahko poskuša 

nadomestiti z vizualno povratno informacijo in zelo od blizu gleda svinčnik – pisava je 

čitljiva, a zelo počasna.  

Vizualno-motorična koordinacija nam omogoča 'grobo' spremljanje pisanja oziroma 

kontrolo pisanja. Preprečuje pisanje brez pravilnih linij oziroma zapisovanje brez 

upoštevanja robov.  

Dobro razvite motorične veščine so sposobnosti načrtovanja izvedbe določene motorične 

aktivnosti. Da motorično aktivnost izvedemo, moramo imeti načrt in sposobnost uskladiti 

motorične gibe s tem načrtom. Pri pisanju ima vsaka mišica svojo vlogo. V pravilnem 

triprstnem oprijemu ima kazalec nalogo stabilizacije, palec in sredinec pa nalogo gibanja 

svinčnika pri pisanju. Učenci, ki imajo na tem področju težave, pogosto prevelikemu 

številu mišic dajo nalogo za stabilizacijo in premajhnemu številu mišic nalogo za gibanje 

pisala ter nasprotno. 

Te veščine so povezane z vidnim tipom pisalnih motenj ter z motnjami orientacije. 

Učenci, ki imajo težave na tem področju, se borijo s koordinacijo mišic prstov na roki, da 

bi lažje uporabljali pero ali svinčnik, kar zahteva veliko njihovega časa. Učenci s 

težavami motorike rok pišejo zelo počasi z veliko truda, imajo nepravilen prijem pisala, 

pišejo nepravilno oblikovane črke, drža telesa, roke in svinčnika je okorna, pri pisanju 

učenec močno pritiska na podlago ali pa drži svinčnik zelo ohlapno, rokopis je neurejen, 

črke so preveč oddaljene med seboj ali stisnjene, poteze razvlečene, linije niso ravne. 
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2.2. MOTORIČNI/GIBALNI RAZVOJ 

2.2.1. Finomotorične spretnosti  

Pieterse, Treloar in Cairns (2000, str. 1) opredeljujejo »finomotorične spretnosti kot 

spretnosti, ki vključujejo gibe ali kombinacijo gibov malih mišic rok in oči. V to 

vključujemo tudi 'konceptualne' (pojmovne) spretnosti (kot sta na primer sposobnost 

prepoznavanja barv in oblik ter reševanje problemov) in 'predšolske' spretnosti, ki kasneje 

predstavljajo osnovo za branje in numerične spretnosti«. 

Finomotorične spretnosti pomagajo otroku doseči neodvisnost, omogočajo mu, da v neki 

meri poskrbi sam zase (zapenjanje gumba). Otroku omogočajo, da se ustvarjalno izrazi in 

povečajo otrokovo samozavest in socialne spretnosti (Pieterse, Treloar in Cairns, 2000). 

Motoriko prstov se obravnava ločeno od splošne motorike, ker je posebnega pomena za 

pisanje. Razvija se vzporedno s potrebami po najhitrejših gibih in najkasneje dozori. 

Obravnavanje grafomotoričnih spretnosti in pisanja pomeni zaključno fazo 

diferenciranosti in zrelosti motorike prstov. Za pisanje je tako pomembna motorika prstov 

in razvita vizualno motorična koordinacija oko-roka (Bavčar in Lavrenčič, 1996). 

2.2.1.1 Razvoj fine motorike 

Prve finomotorične gibe opazimo že pri novorojenčku. Otrok že zelo hitro po rojstvu 

prične segati po predmetih, vendar jih ne zadane. Seganje po predmetih postane uspešno 

v tretjem mesecu starosti, primejo pa ga lahko pri petih do sedmih mesecih starosti. 

Najprej predmete prijema s celimi dlanmi. Dvomesečni otrok že ravna s predmetom, če 

mu ga damo v roke, vendar ga raziskuje s prsti iste roke. Pri štirih mesecih se pojavi 

ravnanje z obema rokama. Pincetni prijem pa se razvije pri približno devetih mesecih. 

Otrok prime predmet z blazinicami palca in kazalca (Marjanovič Umek in Zupančič, 

2004). 

Z razvojem drobnih gibov otrok vedno bolj razvija gibanje oko-roka. Pri drugem letu 

starosti se sam hrani z žlico, ki jo drži s palcem in kazalcem. Pri treh letih otrok za 
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hranjenje prične uporabljati vilice, zna nabadati hrano, v petem letu prične z uporabo 

noža za mazanje, pri osmih letih pa tudi za rezanje.  

V drugem in tretjem letu starosti se otrok že prične samostojno oblačiti. V obdobju od 

tretjega do petega leta starosti so otroci vedno bolj natančni in so sposobni zapenjanja in 

odpenjanja gumbov in zadrg.  

Motena fina motorika se izraža na področju grafomotorike (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2004): učenec nima razvitega pincetnega prijema in tako ne drži pravilno 

pisala, nima razvitega krožnega gibanja, težko oblikuje krožne gibe, ima okorno roko, 

zato je pri pisanju ne premika v desno stran. 

Za učinkovit razvoj fine motorike in rokovanje s predmeti mora imeti posameznik razvito 

ročnost. Dojenček po predmetih pogosteje sega z eno roko kot z drugo (Bee, 1994 v 

Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Že zelo zgodaj tako prevlada roka, s katero kasneje 

pišejo, to pa se pojavi od tretjega oziroma četrtega leta starosti dalje. Ni nujno, da za vse 

dejavnosti uporablja samo prevladujočo roko. Pogosto na primer meče z levo roko, piše 

pa z desno. Obojeročnost je redek pojav. Večina ljudi ima dominantno desno roko 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2004).  

2.2.2. Grafomotorika 

»Izraz grafomotorika je sestavljen iz dveh delov: 'graf' in 'motorika'. Beseda graf je vzeta 

iz stare grščine ('graphos'), kar pomeni pisati, beseda 'motorika' pa pomeni gibanje. 

Grafomotorika pomeni sposobnost in spretnost pisanja, to je oblikovanja črk in drugih 

pisnih znamenj in je specifični del splošne motorike« (Žerdin, 2003, str. 131). 

Priprava otrok na pisanje se danes prične zelo zgodaj, srečamo jo že v vrtcih. 

Predpriprave na pisanje se pričnejo, ko otrok prvič v rokah drži pisalo ali barvice, in 

mednje spada vsaka dejavnost, pri kateri otrok 'čečka', barva ali črta. Vse prispeva k 

razvoju grafomotorike, ki pomembno vpliva na rokopis. Otrok v predšolskem obdobju 

pridobiva pomembne grafomotorične izkušnje ('pisalne' in gibalne), ki se do vstopa v šolo 

izoblikujejo, da lahko služijo učenju pisanja (Regvar, 1990).  
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Otrokova želja po pisanju je odvisna od njegove okolice in kako pogosto ter kdaj pride v 

stik s pisali. S pisali bo sprva le tolkel po podlagi ter opazil pike in črte. Kasneje bo pričel 

s pisalom 'mahati' in nastale bodo povezane črte. Kmalu bo ugotovil, da z risanjem lahko 

sporoča in da z risbami tudi drugi sporočajo njemu. Ko otrok nariše osnovne linije in like, 

prične s prerisovanjem črk (Križaj-Ortar, Magajna, Pečjak in Žerdin, 2000). 

2.2.2.1 Razvoj grafomotoričnih veščin 

Razvoj grafomotorike je tesno povezan z razvojem fine motorike. Dejavnosti, ki jih otrok 

izvaja, morajo biti namenske, otrok mora vedeti, zakaj nekaj izvaja in tako razvije 

miselne povezave. Dobro razvita grafomotorika pri pisanju vpliva na oblikovanje potez 

pri rokopisu. Otrok z dobro razvito grafomotoriko je pri pisanju hitrejši in manj utrujen 

(Czerniewska, 1992). 

Na razvoj grafomotoričnih spretnosti vpliva mnogo dejavnikov, kot so dozorevanje 

mišične napetosti, razvoj stranskosti pri posamezniku, razvoj telesne sheme, drža roke, 

telesa in pisala pri pisanju ter spodbude, ki jih je posameznik deležen iz okolja.  

 Mišični tonus: Mišična napetost posamezniku omogoča pokončno držo in hoteno 

gibanje. Tonus na prstih rok dozori pri šestih letih. Tako je tudi od mišičnega tonusa 

odvisno, kako bo otrok držal svinčnik. Za pravilen oprijem pisala in primerno 

napetost mišic pri pisanju je otrok zrel po šestem letu (Križaj-Ortar, Magajna, 

Pečjak in Žerdin, 2000). 

Gibalni razvoj dojenčka poteka v skladu z dvema načeloma, in sicer z načelom 

cefalokavdalne smeri razvoja – razvoj poteka od glave navzdol – in načelom 

proksimodistalne smeri razvoja – razvoj poteka od sredine k bolj oddaljenim delom 

telesa (gibanje okončin, najprej gibanje ramen, nato komolca, zapestje in nazadnje 

gibi prstov). S starostjo se pri otroku krepi mišični tonus, ki vpliva na razvoj 

grafomotorike in na dozorevanje mišične napetosti, potrebne za pisanja. Ustrezen 

mišični tonus omogoča hoteno, nadzorovano gibanje našega telesa in pokončno 

držo. Takoj po rojstvu so dojenčkovi gibi nenadzorovani, kmalu pa se prične 
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odlikovati mišični tonus, ki omogoča nadzorovane gibe (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2004). 

 Stranskost: Za uspešen razvoj pisanja je potreben tudi razvoj stranskosti. 

Pomembno je vedeti, katera je otrokova dominantna noga, roka, uho in oko. 

Stranskost je prirojena, pogosto tudi podedovana lastnost. Pri človeku je 

desničarstvo dominantno in nam omogoča pridobivanje večine informacij, ki jih 

zaznavamo. Tako večinoma zaznavamo le z dominantnim očesom, nogo, ušesom in 

roko. Ni nujno, da se prednostna roka, noga, oko in uho nahajajo na isti strani. Če se 

ne nahajajo na isti strani, govorimo o križni stranskosti, ki pogosto vodi v razvoj 

učnih težav (Dennison, 2002).  

 Telesna shema oziroma zavedanje lastnega telesa: Zavedanje telesa se prične 

takoj po rojstvu. Otrok najprej raziskuje svoje telo, kasneje pa slednje prične 

umeščati v prostor in razvija orientacijo na lastnem telesu. Telesno orientacijo pri 

posamezniku preverimo tako, da mu rečemo, naj se prime za levo uho, pokrije z 

levo roko desno oko itd. Pri otrocih in odraslih, ki imajo moteno telesno shemo, se 

kaže splošna dezorganiziranost. Slaba telesna shema se lahko povezuje z 

grafomotorično nespretnostjo (Križaj-Ortar, Magajna, Pečjak in Žerdin, 2000). 

 Otroci z neustrezno razvito telesno shemo imajo težave pri prostorski organizaciji 

zapisa. Pri pisanju ne vedo, na kateri strani lista pričeti pisati, izpuščajo vrstice, črke 

so neenakomernih velikosti, lahko menjajo tudi vidno podobne črke in jih napačno 

zapisujejo (Koselj, 2009).  

 Drža telesa, roke in pisala:  Že od prvega šolskega dne je treba biti pozoren na 

držo telesa pri pisanju. Učencu je treba pokazati, kako se pravilno sedi. Pomembna 

je ustrezna drža telesa, saj zmanjšuje napore mišic pri pisanju. Pomembno je, da 

ima učenec ustrezno višino stola in pisalne površine. Komolci morajo sproščeno 

ležati na pisalni površini, da ni stalne napetosti. Od mize mora biti učenec s stolom 

odmaknjen deset centimetrov. Kolena in stopala morajo biti pod kotom 90 stopinj, 

podplati pa morajo v celoti ležati na tleh (Ropič, Urbančič Jelovšek, Frančeškin, 

1999; Golli, 1991). 
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 Oprijem pisala naj ne bo premočan. Pisalo naj učenec drži približno dva centimetra 

nad konico s palcem in kazalcem. Nasloni naj ga na sredinec. Mezinec, zunanji del 

dlani in delo podlahti naj se dotikajo delavne površine (Ropič, Urbančič Jelovšek, 

Frančeškin, 1999). 

 Spodbude iz okolja: Pri otrokovem opismenjevanju imajo pomembno vlogo 

učitelji in starši. Slednje je treba naučiti, kako naj pomagajo otroku. Želja po 

uporabi pisal je pri otroku odvisna tudi od okolja, v katerem odrašča. Otrok bo segel 

po pisalih, če bodo v njegovi bližini in če bo vedel, da jih uporablja tudi kdo drug 

(Križaj-Ortar, Magajna, Pečjak in Žerdin, 2000).   

 »Slabi rezultati starše pogosto razočarajo, velikokrat jih to odvrača od nadaljnjega 

potrpežljivega in vztrajnega dela, kar seveda dolgoročno slabo vpliva na razvoj 

otrokovega znanja. Ravno pri slabih rezultatih bi se morali starši še več ukvarjati z 

otrokom, tudi bolj poglobljeno in strokovno« (Regvar, 1990, str. 62).  

a) Razvoj risanja  

Razvoj otroškega risanja je povezan z razvojem otrokovega mišljenja, govora in njegovim 

socialnim in čustvenim razvojem. Je pomembna dejavnost že sama po sebi, hkrati pa 

predstavlja tudi osnovno spretnost za pisanje (Pieterse, Treloar in Cairns, 2000). 

Prva in razvojno najnižja stopnja je čečkanje. Značilna je za otroke od dvanajstega 

meseca od tretjega leta starosti. Čečkanje je otrokova gibalna dejavnost, pri kateri pušča 

na podlagi določene sledi. Najprej otrok riše krožne črte, ki jih z vajo in dozorevanjem 

počasi sklene. Risanje ravnih črt je težje in zahteva usmerjanje in vodenje roke.  

Sledi stopnja simbolnega risanja. Določena oblika, ki jo nariše, ima pomen. Otrok 

spozna, da ima narisana oblika nek pomen, ločen od gibalne dejavnosti, ki je do njega 

pripeljala. Prvo stopnjo imenujemo predshematska stopnja simbolnega risanja. Značilna 

je za otroke, stare od tretjega do šestega leta. Na tej stopnji otrok riše grobe in preproste 

sheme. Sledi shematska stopnja, značilna za otroke, stare od šestega do devetega leta. Na 

tej stopnji razlikuje sheme za ljudi, živali, različne predmete. Govorimo o vizualnem  

realizmu, otroška risba je bolj celovita in prikazuje več prvin. Risalno površino razdeli na 

več delov, že oblikuje orientacijske predstave. Sledi razvojna stopnja realističnega 
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risanja, ki je značilna za otroke med devetim in enajstim letom starosti. Predmete riše 

zelo podobno, kot so v realnosti, pri risanju je že pozoren na detajle (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2004).  

Psiholog Brunet-Lesine je za preverjanje in ocenjevanje otrokovega grafomotoričnega 

razvoja sestavil preprost test prerisovanja likov. Otrok prerisuje geometrijske like: krog, 

kvadrat, trikotnik, pravokotnik z diagonalama in romb; najprej se nauči risanja kroga 

preko ponavljajočih spiralastih gibov. Sprva nariše krog, pri katerem črti nista sklenjeni, 

kasneje jih sklene. Z razvojem vidne in miselne kontrole, koordinacije oko-roka in 

motorike rok otrok nariše vedno več oblik. Pri treh letih naj bi otrok prerisal krog, pri 

štirih kvadrat, trikotnik pri petih in romb pri šestih letih (Marjanovič Umek in Zupančič, 

2004). 

b) Razvoj drže pisala 

V različnih literaturah obstajajo razvojni mejniki, ki se med seboj dopolnjujejo. Vsak 

otrok se razvija individualno, pomembno pa je, da se do določene starosti oblikujejo 

določeni elementi, ki so značilni za posamezno obdobje.  

Na začetku so vsi otroci obojeročni (obe roki imajo enako spretni) in čečkajo s katero koli 

roko. Pozneje postane ena roka prednostna za večino dejanj seganja, prijemanja ter 

postavljanja. Prav to roko večinoma uporabljamo za razvoj grafomotoričnih aktivnosti 

(Pieterse, Treloar in Cairns, 2000). 
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Tabela 1: Razvojni vidiki pisanja iz zbirke knjižic Majhni koraki (Pieterse, Treloar in Cairns, 

2000) (ležeče) in iz članka Handwriting Sklills (2007), društva Center for Child development 

Starost otroka Aktivnost otroka 

10–18 mesecev 

Otrok začne uporabljati pisala, sled vleče naprej in nazaj po papirju. 

Pisalo drži z dlanjo in že vključuje prste.  

Poskuša oponašati čečkanje (9–12 mesecev), drži barvico, z barvico 

pusti sledi na papirju (12–15 mesecev), spontano čečka (15–18 

mesecev), posnema navpično črto (18 mesecev–2 leti). 

2 leti 

Ko otrok lista knjige, najprej lista po več listov skupaj, pri dveh letih 

prične listati po en list, s prstom začne slediti po papirju in kaže 

vertikalno linijo. Otrok na papirju riše horizontalne, vertikalne in krožne 

linije. Pisalo drži tako, kot držimo nož. 

Posnema krožno čečkanje in vodoravne črte, drži barvico s prsti, naredi 

kontrolne znake na papirju, posnema krog, prepiše krog (22 mesecev–3 

leta). 

3 leta 

Krepi horizontalno, vertikalno in krožno linijo. Pisalo drži pri dnu s 

tremi prsti. Položaj roke je podoben kot pri odraslih. 

Posnema znak plus in obliko V, preriše znak plus, nariše preproste risbe, 

pobarva posamezna področja, doda roko ali nogo na nepopolno sliko 

človeka, nariše osebo z vsaj tremi deli telesa (3–4 leta). 

4–5 let 
Otrok nariše križ, diagonalne linije, kvadrat, nekaj črk in številk. 

Nekateri otroci že napišejo svoje ime. Pisalo držijo kot odrasli. 

5–6  let 
Nariše trikotnik, napiše svoje ime, preriše velike tiskane črke. Oblikuje 

pravilen oprijem pisala. 

 

Otroci običajno začnejo držati svinčnik s celo roko s pomočjo podlahtnice in rame, ki ju 

koristijo za premikanje svinčnika. Pozneje otroci koristijo zrelejši prijem svinčnika. Svinčnik 

držijo s spodnjimi členi konca palca, kazalca in srednjega prsta. V tej poznejši fazi je v oporo 

podlahtnica in  mišice roke gibljejo svinčnik (Pieterse, Treloar in Cairns, 2000).  
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Tabela 2: Prikaz različnih oprijemov pisala – pravilni in nepravilni (Lisak, Hromin, 

Mačković, Dragojević in Novina, 2011) 

Močan oprijem      

- Starost otroka od 1 do 1,5 leta. 

- Prsti so stisnjeni v pest, ročni sklep je zvit. 

- Roka se premika kot celota/enota. 
 

Oprijem s pestjo 

- Starost otroka od 2 do 3 let. 

- Svinčnik drži s prsti, ni odprtega loka med palcem in kazalcem. 

- Roka se premika kot celota.  

Statični triprsti oprijem 

- Starost od 3,5 do 4 let. 

- Svinčnik drži s tremi prsti, lok med palcem in kazalcem je nežno odprt. 

- Pri pisanju se premika cela roka namesto prstov.  

Zreli dinamični triprsti oprijem 

- Starost od 4,5 do 6 let. 

- Sklep roke je iztegnjen, svinčnik se drži z vrhovi prstov (palca, kazalca in 

sredinca), odprt lok med palcem in kazalcem. 

- Pri pisanju se pomikajo prsti, ne dlan. 

 

Neprilagojen oprijem 

- Slabši oprijem zaradi znižanega mišičnega tonusa. 

- Lok med palcem in kazalcem ni oblikovan. 

- Zgib  roke je nestabilen in oslabljen in je lahko v hiperekstenziji. 

- Roka lahko »otrdi«, oprijem postane trši. 

 

Prilagojen oprijem 

- Prilagoditev oprijema svinčnika pri slabem mišičnem tonusu dlani. 

- Pravilna lega svinčnika med kazalcem in srednjim prstom. 

- To je stabilnejši položaj in mišice so tako v položaju za delo. 
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c) Razvoj pisanja 

S. Bojanin (v Žerdin, 2003) govori o treh razvojnih fazah rokopisnega pisanja. 

 Predkaligrafska faza pisanja (kaligrafska pomeni lepopis): Faza sovpada s 

predšolskim obdobjem, z začetki otrokovega pisanja. V tej fazi otrok prepisuje črke, 

čeprav še ne ve, kaj pomenijo. Otrok je vesel, saj se s to dejavnostjo približa odraslim. 

Če ga ne ovirajo, jo razvija. V tej fazi prerisuje in posnema oblike, dejavnost postane 

načrtovana. Kasneje prične posnemati tudi zapis črk, pri prepisu črk ga ne zanima 

smer, prerisuje jih zrcalno, obrnjeno na glavo.  

 Kaligrafska faza pisanja (lepopisna faza): Začne se s simetričnim učenjem črk in 

pisanja, ko je otrok že sposoben posnemati določen grafomotorni niz. Večina otrok se 

pri oblikovanju posameznih grafičnih simbolov potrudi in želi čim bolj posnemati 

učitelja.  

 Faza individualizacije rokopisa: V devetem in desetem letu starosti se pisava že 

spreminja in dobiva individualne značilnosti. Otrok riše jasne linije in začne z 

iskanjem svojega sloga pisanja. V tej fazi se pisava pogosto spremeni, posameznik ni 

več pozoren na obliko. 

Vzorec učenja pisanja se med otroki razlikuje – otroci na različnih stopnjah razvijejo različne 

sposobnosti. Otrokova pismenost se oblikuje z aktivno udeleženostjo znotraj posameznih 

kulturnih in socialnih okolij. Odločilnega pomena pri učenju pisanja je razumevanje, da otroci 

v šolo vstopajo z raznolikim znanjem pisemskih operacij. 

Avtorici Ferreiro in Teberosky (v Zrimšek, 2003) sta na osnovi raziskav dokazali, da obstaja 

sedem ravni v razvoju razumevanja narave pisnega jezika. 

1. raven: Otrok ne razlikuje med risbo in besedilom (pred drugim letom starosti). 

2. raven: Otrok začne razlikovati med risbo in besedilom. Opazi, da pri risanju 

ustvarjamo neko fizično podobo, pri pisanju pa so simboli poljubni (drugo in tretje 

leto). 

3. raven: Otrok uporablja pravopisne simbole. Že zapisuje verige številk in črk. 
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4. raven: Otrok pomen 'zapisa' poveže s pomenom. Ugotovi, da se črke uporabljajo za 

zapis lastnosti predmetov in razmišlja o tem, koliko črk potrebujejo za zapis neke 

besede in kakšne so značilnosti nekega zapisa. 

5. raven: Otrok uporablja zlogovno zapisovanje. Ena črka predstavlja en zlog. 

6. raven: Kombinacija abecednega in zlogovnega zapisovanja. Nekatere črke otroku 

predstavljajo še zloge, druge pa že posamezne glasove.  

7. raven: Otroci razumejo sistem kodiranja in sistem pravilnega zapisovanja. Po tej ravni 

otrok razume notranjo naravo abecednega sistema pisanja. 

2.2.2.2 Povezava gibanja in grafomotorike 

Marquardt in Lipičnik (2011) trdita, da je za razvoj ročne pisave potreben pravilen razvoj 

gibanja in da sta procesa zelo povezana. Za razvoj gibanje so potrebne razvite motorične 

sposobnosti, ustrezen učni proces, ustrezen motorični nadzor in telesna anatomija, ustrezne 

fizične značilnosti okolja, razvita ergonomija, interpretacija, zaznavanje, vizualizacija ter 

razvita psihologija posameznika in mentalne sposobnosti. Prav tako vse to potrebujemo tudi 

za razvoj pisanja. Koncept hitrosti, načina, sproščenosti ali togosti pri hoji je enak kot pri 

pisavi. Na pisavo vpliva osebna percepcija črk, vizualizacija in osebnost pisca, ki se 

dopolnjuje z učnim procesom.  

Znanstveniki so primerjali različne vrste pisav. Ugotovili so, da se pisave po obliki 

razlikujejo, gibanje rok pa je precej podobno. Razlike so bile v obliki in velikosti črk, v 

gibanju rok pa ni bilo opaznih razlik. Ugotovili so, da je velikost črk in gladkost linij odvisna 

od prstnih konic pri pisanju, saj gibanje gor in dol ostaja podobno (Cahill, 2009).  

Marquardt in Lipičnik (2011) poudarjata, kako je pomembno, da se učenci ne naučijo samo 

oblike črk in kako se zapišejo, temveč tudi gibanja, ki je potrebno za zapis določene črke. 

Neposredno pred poučevanjem velikih tiskanih in vseh pisanih črk ne vadimo ločenih 

elementov teh črk. V učencu moramo spodbuditi celotno gibalno asociacijo. 

Gibanja pri pisavi se lahko učenec nauči skozi preproste grafomotorične vzorce. Pisanje tako 

ni le ponavljajoče se učenje oblik črk, ampak koordinacija hitrih in povezanih gibov zapestja 

in prstov. Učence pogosto pri pisanj bolijo dlani, kar je posledica pritiska na podlago. Bolj kot 
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učenci pritiskajo na podlago, bolj krčijo prste in dlani in posledično počasneje pišejo, ker 

želijo, da so črke lepše oblikovane (Golli, 1991).    

Gibalno-pisne značilnosti lahko prepoznamo po pritisku pisala na podlago. Enakomeren in 

rahel pritisk na podlago nakazuje dobro razvito grafomotoriko, močan in poudarjen pritisk 

pisala na podlago pa izraža slabše razvite grafomotorične sposobnosti (Revgar, 1990). 

Nekateri metodiki k pripravi na pisanje prištevajo tudi postavljanje ravne vrste pri telovadbi, 

gibanje in obrate z leve proti desni, ritmično gibanje, razvoj stranskosti itd. Nujno je tudi 

izvajanje vaj za gibčnost rok, ker je manjša gibčnost otroške roke fiziološko pogojena. 

Izboljšujemo jo z igranjem klavirja, stiskanjem pesti, vajami krčenja in raztezanja prstov itd. 

(Golli, 1991). 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Mateja Gortnar,  diplomsko delo 

- 31 - 

2.3. SPECIFIČNE IN SPLOŠNE UČNE TEŽAVE 

Mnogo učencev se v času šolanja srečuje z manjšimi ali večjimi težavami na področju učenja. 

Tudi težave na področju grafomotorike lahko umestimo med specifične učne težave, ki 

pomembno vplivajo na razvoj pisanja. 

»Učne težave delimo na splošne in specifične. Oboje se razprostirajo od lažjih do težjih, od 

preprostih do zapletenih. Vezana so na krajša oziroma daljša obdobja šolanja, lahko trajajo 

vse življenje« (Magajna, Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, Pečjak in Bregar Golobič, 2008, str. 

10). 

 Splošne učne težave 

Značilne so za učence, ki imajo v primerjavi z vrstniki pomembno večje težave pri osvajanju 

znanj pri enem ali več predmetih. Učenec, ki ima težave pri več šolskih predmetih, je manj 

uspešen ali celo neuspešen. Splošne učne težave so lahko posledica notranjih ali zunanjih 

dejavnikov, pogosto pa jih lahko povezujemo tudi z neustreznim ali neprilagojenim 

poučevanjem, ki je prepleteno z ovirami prikritega kurikula (Magajna idr., 2008).  

 Specifične učne težave 

Tovrstne težave so heterogena skupina primanjkljajev, ki se kažejo z zaostankom v zgodnjem 

razvoju in/ali s težavami na področjih pozornosti, pomnjenja, računanja, socialne 

kompetentnosti in čustvenega dozorevanja. So notranje narave, vendar niso posledica vidnih, 

slušnih ali motoričnih okvar, motenj v duševnem razvoju, čustvenih motenj in tudi ne 

neustreznih okoljskih dejavnikov, lahko pa se pojavijo skupaj z njimi (Magajna idr., 2008). 

Specifične učne motnje lahko razdelimo v dve glavni skupini. Prva skupina zajema specifične 

primanjkljaje na ravni slušno-vidnih procesov. Ti primanjkljaji povzročajo motnje branja 

(disleksija), pravopisne težave (disortografija) in druge učne težave, povezane s področjem 

jezika. Druga skupina zajema specifične primanjkljaje na ravni vizualno-motoričnih procesov. 

Ti primanjkljaji povzročajo težave pri pisanju (disgrafija), matematiki (specialna diskalkulija), 

načrtovanju in izvajanju praktičnih dejavnosti (dispraksija) in na področju socialnih veščin 

(Magajna idr., 2008).  
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Učence s težavami na področju učenja delimo na učence z učnimi težavami in na učence s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Učencev z lažjimi in zmernimi specifičnimi 

učnimi težavami se ne usmerja. Spadajo med učence z učnimi težavami, ki jim je šola po 

Zakonu o osnovni šoli dolžna prilagajati oblike in metode dela ter jim omogočiti vključitev v 

dopolnilni pouk ter druge oblike individualne in skupinske pomoči. Učenci z zmernimi in 

hujšimi oziroma najhujšimi oblikami specifičnih učnih težav pa sodijo v skupino učencev s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Ti učenci so usmerjeni v izobraževalni 

program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Učenci so upravičeni do 

več prilagoditev (prilagojeno ocenjevanje znanja, prilagojeno napredovanje in časovna 

razporeditev pouka itd.) (Magajna idr., 2008). Učenci obeh skupin obiskujejo redno osnovo 

šolo in v primerjavi z vrstniki dosegajo enakovreden izobraževalni standard.  

Obstajajo kriteriji, po katerih lahko ugotovimo, ali so pri učencu prisotne specifične učne 

težave. Če učenec ustreza vsem petim kriterijem, lahko rečemo, da jih ima. 

 Prvi kriterij: Prisotno je neskladje med učenčevimi intelektualnimi sposobnostmi in 

dejanskimi rezultati, ki jih dosega na določenih področjih učenja. 

 Drugi kriterij: Učenec ima izrazite težave pri branju, pisanju, pravopisu ali računanju, 

ki so tolikšne, da mu onemogočajo napredovanje v procesu učenja. 

 Tretji kriterij: Učenec je slabše učinkovit zaradi pomanjkanja kognitivnih in 

metakognitivnih strategij ter motenega tempa učenja. 

 Četrti kriterij: Pri učencu je prisotna motenost enega ali več psiholoških procesov 

(pozornost, spomin, socialna kognicija, percepcija, koordinacija itd.). 

 Peti kriterij: Pri učencu lahko izključimo okvare čutil, motnje v duševnem razvoju, 

čustvene in vedenjske motnje, kulturno različnost in neustrezno poučevanje kot glavni 

vzrok učnih težav (Magajna idr., 2008).  

Diplomsko delo opisuje specifične bralno-napisovalne težave, ki so tudi najbolj pogoste in 

raziskane specifične motnje učenja. V domači in tuji literaturi so najpogosteje uporabljeni 

izrazi: disleksija ali legastenija (bralne težave), disgrafija (težave s pisanjem), disortografija 

(pravopisne težave), specifične motnje šolskih veščin itd. 
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2.3.1. Vzroki učnih težav 

Kot prvi vzrok učne neuspešnosti so različne vede navajale individualne vidike učne 

neuspešnosti (vzrok je v posamezniku), kasneje pa so različne študije pokazale, da je velik 

vzrok učne uspešnosti tudi v okolju, v katerem je posameznik (Magajna, Kavkler, Čačinovič 

Vogrinčič, Pečjak in  Bregar Golobič, 2008).  

Učne težave tako lahko razdelimo na tri osnovne tipe (Magajna idr., 2008). 

 Vzroki učnih težav se nahajajo primarno v učenčevem okolju (TIP 1). Vzroki teh oblik 

učnih težav so: kulturna in ekonomska prikrajšanost, pomanjkljivo in neustrezno 

poučevanje, prikriti kurikul, posledice večjezičnosti in večkulturnosti ali drugi 

dražljaji v otrokovem okolju. 

 V to skupino sodi tip učnih težav, ki so posledica kombiniranih dejavnikov: težav, ki 

izhajajo iz posameznikovega okolja, in težav v posamezniku (TIP 2). Nekateri 

posamezniki imajo večjo možnost za razvoj specifičnih ali splošnih učnih težav. 

Slednje morda v uspešnem učnem okolju sploh ne pridejo do izraza. Omenjena oblika 

učnih težav se pojavi, če okolje za posameznika ni primerno in ni usposobljeno za 

reševanje teh posebnosti pri posamezniku. Vzroki tovrstnih oblik učnih težav so 

neustrezna vzgoja otroka doma in/ali v šolskem okolju, ki je povezana z značilnostmi 

otrokovega temperamenta. Nekateri otroci imajo težave na področju pozornosti in so 

bolj izpostavljeni motečim dejavnikom iz okolja. Težave posameznika ovirajo pri 

šolskem delu, sam si ne zmore pomagati in tako postane neuspešen v šoli.  

 Sem sodi tip učnih težav, ki izhajajo primarno iz posameznika (TIP 3). Ta skupina 

otrok običajno potrebuje največ pomoči, težave so kronične in pogosto vključujejo več 

področij. Otroci, ki najbolj pogosto sestavljajo to skupino, so otroci z zmerno in hujšo 

obliko specifičnih učnih težav. Vzroki teh oblik učnih težav so posledice nevrološke 

motnje, razvojne in motivacijske posebnosti v otroku, zmerna do težja specifična 

motnja učenja itd. 
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2.4. DISGRAFIJA 

2.4.1. Definicija 

Disgrafija je motnja pisanja, pri kateri so osebe vsaj povprečno inteligentne in nimajo 

nevroloških primanjkljajev. Disgrafija je pogosto opisana tudi kot učna motnja, ki prizadene 

avtomatizirane procese pisanja in je povezana z drugimi učnimi sposobnostmi (branjem, 

črkovanjem in računanjem). Je motnja pisanja, ki se izraža pri vrlinah avtomatiziranega 

zapisovanja (Hamstra-Bletz in Bloete, 1993). 

Posokhova, Ostvarenje in Lekenik (2000) navajajo, da je disgrafija nesposobnost otrokovega 

obvladanja veščine pisanja, ki se kaže v številnih tipičnih in stalnih napakah. 'Napake' niso 

povezane z nepoznavanjem slovničnih pravil in se pojavljajo ne glede na intelektualni in 

govorni razvoj otroka, normalno stanje čutil ter redno šolanje te osebe. Je skupek simptomov, 

ki se ne omejujejo samo na težave pri pisanju, temveč vključujejo tudi težave v oblikovanju 

predintelektualnih funkcij in jezika.  

Disgrafija je sestavni del obširnejših motenj dozorevanja stanskosti, orientacije na telesu in v 

prostoru, dozorevanje mišične napetosti in koordinacije gibov, splošne dezorganizacije, lahko 

pa se pojavi kot samostojen pojav, ki ima tako več možnosti za korekcijo (Žerdin, 2003). 

2.4.2. Oblike disgrafije 

Disgrafijo lahko delimo glede na vzrok, stopnjo izraženosti in glede na prevladujoče 

značilnosti (Posokhova, Ostvarenje in Lekenik, 2000; Golubović, Vuković, Dimić, Petrović-

Lazić in Jovanović-Simić, 2005). 

Delitev disgrafije glede na: 

 Vzrok 

- Dedna disgrafija: Glede na mnenja strokovnjakov dedni dejavniki sami po sebi ne 

povzročijo disgrafije, ob ugodnih dejavnikih jo lahko prepreči. 

- Težave v pisanju povzročijo neugodni zunanji dejavniki na otroka v razvoju. 
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- Najpogostejša oblika je kombinacija dednih dejavnikov in dveh do treh zunanjih dejavnikov.  

 

 Stopnjo izraženosti 

- Lažja disgrafija. 

- Izrazita disgrafija. 

- Agrafija– popolna nesposobnost pisanja, običajno je to prehodno stanje, ki 

preide v stabilno disgrafijo. 

 Prevladujoče značilnosti 

Poznamo fonološko, jezikovno, vizualno in motorično disgrafijo. V praksi pogosto največkrat 

naletimo na mešano obliko disgrafije. Pri mešanih oblikah te motnje pisanja najdemo 

simptome več različnih oblik disgrafije (na primer fonološke in jezikovne z elementi 

motorične), pri katerih običajno prevladuje ena oblika (Posokhova, Ostvarenje in Lekenik, 

2000; Golubović, Vuković, Dimić, Petrović-Lazić in Jovanović-Simić, 2005).  

2.4.2.1 Vrste disgrafij glede na prevladujoče značilnosti 

a) Fonološka disgrafija (Posokhova idr., 2000) 

Vzrok napak pri pisanju so težave v izgovarjanju in medsebojnem slušnem razlikovanju 

glasov. Kaže se s težavami v govoru in nezmožnostjo razlikovanja glasov med seboj. Ni 

zgrajenih jasnih predstav o glasovih, slabše pa je tudi slušno pomnjenje besed, številk in 

simbolov. Glasovi se razlikujejo po tem, ali so zveneči ali nezveneči, kar privede do 

zamenjave fonetično podobnih glasov in bližnjih samoglasnikov. Učenec besede zapisuje 

tako, kot jih izgovarja. Prisotno je nedokončano pisanje besed in stavkov ter pomanjkanje 

presledkov med besedami. Do izraza prihaja pri samostojnih zapisih in pisanju po nareku.  

Poznamo več vrst fonološke disgrafije (Posokhova idr., 2000). 

 Artikularno-akustična disgrafija: Učenec zapisuje besede tako, kot jih izgovarja. 

Običajno so to osebe z večkratno motnjo govora, ki je nastala zaradi splošne nezrelosti 

govornega sistema. Zaradi nezadostne povezave med slušnim in motoričnim delom 
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govornega sistema posameznik ne sliši lastnih napak pri izgovarjanju, pri pisanju pa se 

zanaša na napačno izgovarjanje. Če v zgodnji predšolski dobi otrok ne dobi pomoči 

logopeda, se napačna izgovarjava v kombinaciji z nerazvito fonemsko percepcijo 

prenaša v pisanje. Učenec preprosto piše besede tako, kot jih izgovarja. Sposoben je 

izgovarjati glasove, a jih v spontanem govoru izgovarja napačno, predvsem zaradi 

slabše slušne kontrole. V primeru te oblike disgrafije se, dokler se ne popravi govor, 

ne more začeti s terapijo. Hkrati je treba intenzivno delati na razvoju glasovnega 

zaznavanja.  

 Fonemska disgrafija: Učenec ima težave pri slušnem razlikovanju glasov, ki se 

podobno slišijo in izgovarjajo. Pri učencih s to obliko disgrafije je govor normalno 

razvit. Učenci pravilno izgovarjajo vse glasove, tako izolirano kot tudi v spontanem 

govoru. Fonemski sluh ni popoln, vendar je običajno na takšni stopnji razvoja, ki 

omogoča pravilno izgovarjavo. Pravilno pisanje zahteva pravilnejše subtilno in 

zavestno slušno razlikovanje (razpoznavanje glasov) kot ustni govor. Pri učencih s 

fonemsko disgrafijo slušno razlikovanje ni na tako visoki stopnji, kot to zahteva 

pisanje. Vzrok je v nepravilnem slušnem razločevanju, pomanjkanju zavesti o 

akustično podobnih glasovih in v kratkotrajnem slušno-verbalnem spominu, kar 

privede do napačne izbire fonema. V pisanju se te težave odražajo v mešanju črk. 

Najpogosteje se mešajo akustično podobni soglasniki: b-p, d-t, s-z, c-s, š-s in drugi. 

Pogoste so tudi zamenjave samoglasnikov. V najtežjih primerih učenec ne glede na 

pravilno izgovarjavo pri pisanju meša tudi akustično nepodobne glasove (l-k, b-v, p-

n). Spretnost pisanja pri teh učencih  ni dovolj avtomatizirana.  

b) Jezikovna disgrafija (Posokhova idr., 2000) 

Učenec ima težave z razstavljanjem besedila na besede in besed na zloge ter glasove. Kaže se 

v slabi glasovni, morfološki (oblikoslovni) in skladenjski analizi in sintezi. Pri pisanju prihaja 

do izpuščanja in vstavljanja črk. Med pisanjem se zaustavlja, saj razmišlja, kateri glas sledi. 

Pojavljajo se tudi težave s sintakso in slabo uporabo pravopisnih pravil. Učenec pravila pozna, 

pri pisanju pa jih ne upošteva. Struktura učenčevega notranjega govora se prenaša na pisanje, 

jezikovne strukture pa se niso dovolj oblikovale.  

Jezikovna disgrafija se lahko deli na dve obliki (Posokhova idr., 2000). 
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 Disgrafija jezikovne analize in sinteze: To je oblika disgrafije, ki je po opažanju 

strokovnjakov najpogostejša. Nanaša se na sposobnost jezikovne analize in sinteze, ki 

sta odvisni od posameznikove mentalne razvitosti, besedne zrelosti učenca in 

razvitosti njegovih predintelektualnih funkcij (slušno-govornega spomina, pozornosti). 

V pisanju se to odraža v motnjah strukture besed in stavka. Učenec težko razstavlja 

tekst na stavke, stavke na besede, besede na zloge in foneme.  

 Disgramatična disgrafija: Učenec nepravilno oblikuje besede v povezavi s spolom, 

časom, številom in sklonom. Te sposobnosti oblikuje v predšolski dobi skozi pogovor 

z odraslimi in potem zavestno z učenjem jezika v šoli. To obliko pogosto srečamo pri 

učencih, ki v predšolski dobi niso razvili primerne jezikovne zrelosti. V času šolanja 

pa jo srečujemo pri učencih s težavami kratkotrajnega spomina in pozornostjo. 

Ta podskupina jezikovne disgrafije se v glavnem kaže v slovničnih napakah na ravni 

povedi in besede. To vrsto napak imenujemo disgramatizmi, ker se nanašajo na motnje 

slovničnega oblikovanja besed in odvisnosti besed v stavku oziroma nepravilni 

povezavi besed.  

c) Vizualna disgrafija (Posokhova idr., 2000) 

Tovrstna disgrafija je povezana s težavami vizualno-prostorskega zaznavanja, z analizo in 

sintezo prostorskih podatkov in prostorskega razlikovanja. Učenci s to obliko disgrafije imajo 

povprečno dobro razvit govor, težave se pojavijo samo v uporabi besed, ki imajo prostorski in 

časovni pomen. Redko uporabljajo besede spredaj, zadaj, zgoraj, vmes ter pridevnike tanek – 

suh, ozek – širok, kratek – dolg, visok – nizek in podobno. S težavo osvojijo pojma levo in 

desno. Motnje prostorske orientacije pogosto srečamo pri učencih, ki nimajo izoblikovane 

dominantne stranskosti.  

Pojavijo se težave v pisanju črk, besed in številk. V pisanju se neizoblikovanost vizualno-

prostorskega zaznavanja in orientacije odraža v zamenjavah (b-d, b-p, n-u, m-n, h-n) in 

nepravilnem zapisovanju grafične oblike črk (na primer zrcalno pisanje, izpuščanje 

elementov).  
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d) Motorična disgrafija (Posokhova idr., 2000) 

Težave izhajajo iz nerazvitosti in koordiniranosti gibov rok. Nanaša se na rokopis in ne na 

vsebinsko ali pravopisno plat. Učenec ni uspel avtomatizirati zapisa črk, zato jim dodaja ali 

odvzema elemente, menja črke, piše počasi in se hitro utrudi. Pojavi se tudi premočan ali 

prelahek pritisk na podlago. Rokopis je v celoti videti neurejen. 

Razen neusklajenega dela čutil sluha in vida je za pisanje pomembna tudi komponenta 

gibanja. S strani učiteljev se motorične težave v pisanju pogosto napačno vrednotijo. Slab in 

nečitljiv rokopis se pogosto razume izključno kot rezultat nemarnosti učenca. Ne uvrščamo jih 

v isto vrsto težav kot motnje glasovne analize ali vizualno-prostorske percepcije, ker niso 

povezane s težavami jezika, spoznave, niti s pravili pravopisa. 

Kontrola izvajanja gibov pri pisanju se izvaja preko vizualne percepcije in mišičnih čutil. 

Mišice, ki jih potrebujemo pri pisanju, imajo veliko funkcijo (ko zapremo oči in s tem 

izključimo možnost vizualne kontrole, smo še naprej sposobni pravilno napisati besedo, 

opirajoč se na čut gibov prstov). V normalnem stanju je učenec na osnovi teh mišičnih 

občutkov sposoben pravilnih gibov v pisanju črk in preprečiti napačno potezo s svinčnikom. 

Kasneje se gibi avtomatizirajo in učenec samostojno piše pravilno in urejeno. Pri učencih z 

motorično in dispraktično disgrafijo ni izoblikovana kinetična in dinamična stran giba, 

moteno je delovanje prstov. Učenec nima izraženega občutka za fine gibe, ker ta ni 

izoblikovan.  

2.4.3. Značilnosti disgrafične pisave 

V Nemčiji je bila izvedena longitudinalna študija o disgrafični pisavi v redni osnovni šoli. V 

raziskavo je bilo vključenih 121 učencev. Študija je potekala pet let, od učenčevega drugega 

do šestega razreda. V raziskavi je bilo ugotovljeno, da imajo učenci z disgrafično pisavo nižje 

finomotorične sposobnosti, slabše izoblikovan osebni slog pisave in slabše oblikovano 

strukturo zapisa. Pokazala je tudi, da se učenci, ki imajo disgrafično pisavo, in učenci, ki 

nimajo njenih značilnosti, ne razlikujejo v hitrosti pisanja. Nadaljnje raziskave so tudi 

pokazale, da izoblikovanje osebnega pisnega sloga ni toliko rezultat slabih pisnih zmožnosti 

kot rezultat osebne odločitve. Učenci s težavami pri pisanju so tako prezaposleni z 
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oblikovanjem ustreznega zapisa, da pogosto nimajo časa za eksperimentiranje osebnega sloga 

pisanja. Raziskava je tudi potrdila značilnosti zunanje oblike črk pri osebah, ki imajo težave s 

pisanjem: neskladne velikosti črk, obračanje črk in tlačenje črk (Hamstra-Bletz in Bloete, 

1993). 

Pogosti znaki disgrafije so tudi: menjanje velikih in malih črk, nepravilna velikost in oblika 

črk, nedokončane črke, zmanjšana hitrost pisanja in prepisovanja, tiho govorjenje med 

pisanjem, splošna neberljivost. Posameznik ima med pisanjem skrčene prste, zanj sta značilna 

neobičajen položaj sedenja med pisanjem in napačna uporaba odstavkov ter vrst itd. 

(Posokhova, Ostvarenje in Lekenik, 2000). 

Žerdinova (2003) navaja pet glavnih značilnosti disgrafične pisave, ki se izražajo na 

naslednjih področjih. 

 Orientacija 

Učenec zvezek enkrat obrne prav, drugič narobe, zapiski v zvezku so neenakomerno 

razporejeni. Učenec začenja s pisanjem na začetku zvezka, na sredini ali pa zadaj. Tudi na 

listu pričenja pisati na vrhu, na sredini ali spodaj, enkrat na levi, drugič na desni strani. Poteze 

črke pogosto vleče v nasprotni smeri, besede piše od desne proti levi, ravne poteze zamenjuje 

s krivimi. Največ težav ima s pomnjenjem smeri pri črkah, in sicer, ali so obrnjene v levo ali 

desno stran. Učenec si težko zapomni, ali črke ležijo nad ali pod črto ali celo med dvema 

črtama.  

 Velikosti črk 

Velikost zapisa črke je odvisna od predstavljivosti črke in sposobnosti načrtovanja giba. 

Učenec črke pogosto zapisuje različno velike, neurejena so tudi razmerja med deli črk.  

 Presledki 

Presledki med besedami in tiskanimi črkami so enkrat veliki, drugič manjši. Prostor med 

besedami oz. črkami je pogosto prevelik ali premajhen. Pri zapisu učenec izpušča vrste. 
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 Oblikovanje črk in pomnjenje oblike 

Učenec si ne zapomni oblike črke ter posledično njene motorične izpeljave. Ne predstavlja si, 

kaj bo nastalo iz določene poteze. Ne ve, kje naj prične s pisanjem črke – spodaj, zgoraj itd. 

Prav tako zelo težko povezuje črke med seboj. Celoten učenčev rokopis je slabo berljiv in 

neurejen. Z oblikovanjem črk ima toliko težav, da se ne osredotoča na pravopis in jezik. 

 Položaj telesa, roke in držanje svinčnika 

Učenec je pri pisanju pogosto zelo napet, glavo ima preblizu nad zvezkom, trup ima zasukan 

in prav tako glavo. Glavo pogosto podpira z roko ali pa se nanjo naslanja. Roko ima 

potisnjeno s komolcem navzven in v ramenu dvignjeno. Svinčnik drži z dvema prstoma ali z 

vsemi petimi. Drži ga navpično ali preveč položno. Konico pisala ima obrnjeno proti sebi ali 

pa položi svinčnik skoraj vodoravno. Pri pisanju se hitro utrudi in ga boli roka.  

2.4.4. Najbolj pogoste napake, značilne za disgrafično pisavo 

Posokhova, Ostvarenje in Lekenik (2000) navajajo, da je pri ugotavljanju disgrafične pisave 

pri učencu ključnega pomena opažanje konkretnih napak, ki se stalno pojavljajo. Trdijo, da te 

napake ne nastanejo brez razloga. Vsak tip napake nakazuje, da je v učencu nezadostno 

razvita določena  veščina. 

Posokhova (2000) navaja tri vrste napak, ki so prisotne pri disgrafični pisavi. 

 Napake na nivoju črk in sloga (izpuščanje, premeščanje, dodajanje dodatnih črk ali 

zlogov, menjanje črk). Izpuščanje nakazuje, da učenec ne zazna vseh glasovnih 

komponent v besedi. Premeščanje je težava pri zaznavanju vrstnega reda glasov v 

besedi ob nezadostni kontroli in samokontroli. Učenec zazna vsak glas posebej, 

nepravilno pa zaznava njihov vrstni red. Dodajanje črk se dogaja pri nepravilnem 

notranjem izgovarjanju besede med pisanjem. Te tri napake so tipične za učence z 

nezadostno formirano veščino glasovne analize. Težava mešanja in menjanja črk 

izhaja iz medsebojnega razlikovanja glasov, ki se podobno izgovarjajo in podobno 

slišijo. Nezmožnost povezovanja črke z glasom pomeni, da ni vzpostavljena čvrsta vez 

med fonemom in vizualno sliko črke.  
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Napake perseveracije in anticipacije se pojavijo, kadar je treba glas zamenjati z drugim 

glasom, ki je bil v prejšnjem zlogu. To so zelo specifične napake, ki nastajajo v izbranih 

procesih. Učenec ni zmožen pravilno razporediti vrstnega reda svojih dejanj. Pri 

perseveraciji učenec ne more določiti, katera je njegova naslednja poteza in kako priti do 

nje, zato stalno ponavlja isto potezo. 

 Napake v besedah (zapisovanje besed po delih, zapisovanje več besed skupaj, 

določanje mej med besedami) 

Učenec zapisuje besede razcepljeno, besede ločuje s presledki. Druga napaka je, da besede 

združuje. Učenec nepravilno uporablja presledke med besedami ali med deli besed. Pogosto 

povezuje tudi predloge in besede za njimi. Te napake kažejo na težave v ustnem govoru, 

pogoste so pri učencu s pomanjkljivo razvitim govorom ali nekoliko nižjo kognitivno 

inteligenco.  

 Napake v stavkih (napake v povezovanju besed znotraj povedi) 

Napaki, ki se pojavljata v stavkih, sta napaka povezovanja besed znotraj stavka in napačna 

raba ločil. Takšne napake so prisotne pri učencih z govornimi težavami in pri učencih z 

znižanimi intelektualnimi sposobnostmi.  
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2.5. ODKRIVANJE TEŽAV NA PODROČJU PISANJA, diagnostično 

ocenjevanje 

2.5.1. Odkrivanje disgrafije 

Pri odkrivanju disgrafije je potreben strokovni, psihološki in pedagoški pristop. Pri 

defektološkem pregledu podrobno proučimo procese branja in pisanja ter tako določamo 

specifičnost težav in stopnjo zaostanka v teh spretnostih, prav tako je treba preučiti govor 

posameznika. Vsi učenci z nezadostno razvitim govorom imajo nekatere težave v 

obvladovanju branja in pisanja, a samo tretjina  od njih ima specifično motnjo teh spretnosti, 

disgrafijo (http://www.ncld.org/ld-basics/ld-aamp-language/writing/dysgraphia, 2006). 

Psiholog določi stopnjo razvoja inteligence in višjih psihičnih funkcij posameznika, odnosne 

pozornosti, percepcije spomina, prostorske orientacije, zaporednih funkcij, grafomotorike, 

stopnjo konstruktivnega in motoričnega tonusa itd. Z raziskovanjem intelektualnega razvoja  

določamo, ali so težave pogojene z nezadostnim mentalnim razvojem učenca 

(http://www.ncld.org/ld-basics/ld-aamp-language/writing/dysgraphia, 2006). 

Prav tako je zelo pomembno, da se z vzporedno analizo podatkov posameznih testov 

inteligence dobi vpogled v posameznikove kognitivne sposobnosti. Rezultati posameznih 

testov ločeno prikazujejo stanje verbalnih in neverbalnih sposobnosti, vključno spomina, 

besednega zaklada, razumevanja, reševanja problemov, abstraktnega mišljenja, opazovanja, 

spretnosti obdelave podatkov in vizualno-motorične spretnosti. Na žalost se večina 

psihologov redko spušča v tako natančno analizo. V svojih ugotovitvah, namenjenih 

logopedu, skoraj nikoli ne opišejo učenčevih kognitivnih sposobnosti. V mnogih šolah nimajo 

stalnega šolskega psihologa, zato je specialni in rehabilitacijski pedagog, da bi dobil 

ugotovitve o stanju otrokove inteligence in višjih psihičnih funkcij, prisiljen poslati učenca v 

drugo ustanovo k psihologu, s katerim nima stalnega stika. V večini primerov specialni in 

rehabilitacijski pedagog dobi psihološko poročilo, ki ne vsebuje dovolj podatkov, ključnih za 

diagnosticiranje specifične motnje branja in pisanja. V takšnem poročilu lahko preberemo 

samo skupni koeficient kognitivne inteligence, kratek opis učenčevega obnašanja in stanja 

glavnih psihičnih funkcij (pozornosti, spomina, zaznavanja) (http://www.ncld.org/ld-

basics/ld-aamp-language/writing/dysgraphia, 2006). 

http://www.ncld.org/ld-basics/ld-aamp-language/writing/dysgraphia
http://www.ncld.org/ld-basics/ld-aamp-language/writing/dysgraphia
http://www.ncld.org/ld-basics/ld-aamp-language/writing/dysgraphia
http://www.ncld.org/ld-basics/ld-aamp-language/writing/dysgraphia
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Priporočljivo je, da specialni in rehabilitacijski pedagog pošlje psihologu posebno sporočilo, v 

katerem poudari naslednje: da je učenec napoten na testiranje zaradi določitve vzroka težav v 

pisanju, da se sumi na imenovane težave specifične narave ter da obstaja sum na disgrafijo. 

Nadalje, da je pri posamezniku treba natančno pregledati in v izvidu opisati stanje vseh 

izbranih funkcij, slušno-motorične koordinacije, dinamične in kinetične organizacije giba, 

slušno-verbalnega spomina, prostorske percepcije in orientacije. Poudariti je treba zahtevo, da 

v izvidu poda mnenje o stanju inteligence, razen skupnega inteligenčnega kvocienta, obvezno 

ločeno navede rezultat koeficienta verbalne in neverbalne inteligence vsakega testa posebej 

ter odnosno točno opiše strukturo učenčeve inteligence.  

Disgrafija je motnja, pri kateri je povezanih več zapletenih procesov. Težave v integriranem 

in koordiniranem odvijanju posameznih višjih psihičnih funkcij vsakodnevno vplivajo na 

učenje in celotno posameznikovo življenje. V diagnosticiranju in terapiji specifičnih motenj v 

branju in pisanju moramo upoštevati celoten razpon težav, ki skupaj tvorijo sindrom 

disgrafije. Šele ko dojamemo disgrafijo kot kompleksno težavo, lahko pravilno pristopimo k 

problemu in učinkovito pomagamo učencu, ne samo odpravljamo težave v branju in pisanju, 

temveč delujemo na njegovo osebnost (http://www.ncld.org/ld-basics/ld-aamp-

language/writing/dysgraphia, 2006). 

2.5.2. Testi za odkrivanje težav na področju pisanja 

 Preizkus zaznavno-motoričnih sposobnosti otrok (A. Mitić-Petek) 

»Slušno in vidno zaznavanje sta glavni vhodni poti za sprejemanje informacije kot vsebine 

učenja v izven šolskem in šolskem okolju« (Mitić-Petek, 2001, str. 39). Med otroki enake 

starosti je opaziti razlike v količini pridobljenega znanja, kar je posledica učenja in izkušenj, 

ki vplivajo na stopnjo njihovega zaznavno-motoričnega razvoja. Preizkus nam omogoča 

pridobitev podatkov o zaznavno-motoričnih sposobnostih otroka v prvi triadi. Test zajema 

sedem razsežnosti zaznavno-motoričnih spretnosti, v katerih je 31 različnih zaznavno-

motoričnih nalog. Področja preverjajo: razumevanje slušno zaznanih besednih navodil, 

pomnjenje slušno zaznanih informacij, vidno razlikovanje in razločevanje likov, simbolov in 

risb, pomnjenje vidno zaznanih likov, simbolov in telesnih položajev, vidno-motorično 

http://www.ncld.org/ld-basics/ld-aamp-language/writing/dysgraphia
http://www.ncld.org/ld-basics/ld-aamp-language/writing/dysgraphia
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usklajenost, vidno-motorično hitrost učenja in vidno-motorično integracijo (Mitić-Petek, 

2001).  

Kadar se test izvaja za potrebe diagnostike, se izvaja individualno in pri nekaterih nalogah se 

upoštevajo časovne omejitve. Pri razvojno-stimulativnih programih pa lahko test izvajamo v 

dvojicah ali skupini s tremi otroki (Mitić-Petek, 2001). 

 Preizkus pripravljenosti otrok za šolo – POŠ ( I. Toličič) 

Preizkus pripravljenosti otrok na šolo – POŠ ugotavlja pripravljenost in zrelost otroka za 

vstop v šolo. Preizkus naj bi zajemal reprezentativne sposobnosti, ki vplivajo na učni uspeh 

otroka v osnovni šoli. Izbrana so bila štiri področja, ki omogočajo pridobivanje kar največ 

informacij o otroku (informacije pri sprejemanju mlajših otrok v šolo; pri otrocih, ki jim je 

treba odložiti šolanje; in informacije o otrocih, ki potrebujejo učno pomoč). Ta področja so: 

govorno razumevanje (razumevanje preprostih in sestavljenih stavkov z odvisniki, 

razumevanje besed in sintakse itd.), grafomotorične sposobnosti (razumevanje oblik kot 

celote in njihovih posameznih delov, sposobnost grafomotorične koordinacije), rezoniranje 

(otrok mora svoje splošne izkušnje uporabiti pri sklepanju) in dojemanje količin (Toličič, 

1989).  

Namenjen je otrokom, starim od pet let in osem mesecev do sedem let. Avtor testa je dr. Ivan 

Toličič. Test lahko zaradi strokovnih zahtev uporabljajo le univerzitetno diplomirani 

psihologi. Prvič je bil izdan leta 1986. Leta 1998 so avtor in psihologi iz Centra za 

psihodiagnostična sredstva objavili še dodatne podatke v testu. Test zajema tudi področje 

grafomotoričnih sposobnosti, ki so pomembne pri začetnem opismenjevanju. Na tem področju 

preverja otrokove sposobnosti za dojemanje oblik kot celote in njihovih delov. Test se izvaja 

v manjših skupinah (šest do sedem otrok) in traja 45 minut, vrednotenje pa 10 do 15 minut 

(http://www.center-pds.si/). 

 Preizkus grafomotoričnih sposobnosti  (Beery in Buktenica) 

Test je bil sestavljen leta 1967, napisala pa sta ga Beery in Buktenica (test of visual – motor 

integration). Meri posameznikove vizualno-motorične sposobnosti. Primeren je za osebe iz 

različnih socialnih, izobraževalnih in jezikovnih okolij. Namenjen je testiranju oseb od 
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drugega do osemnajstega leta. V zadnjih letih je bilo sprejetih mnogo posodobitev tega testa. 

Test ima šest ključnih točk, ponuja vpogled v učenčeve psihološke procese, motorične veščine 

in preslikavanje oblik. Za reševanje potrebuješ pisalo in papir, testiranje pa traja petnajst 

minut (http://www.center-pds.si/). 

 Test motenj v  branju in pisanju (Šali)  

Sestavil ga je dr. B. Šali leta 1971. Namenjen je za individualno diagnostično obravnavo 

učencev drugega in tretjega razreda osemletne osnovne šole. Test je sestavljen iz enajstih 

podestov za ugotavljanje disleksije, pet je namenjenih preverjanju branja in po eden 

preverjanju pisanja, orientacije, stranskosti, slušnega razločevanja, slušnega razlikovanja in 

neposrednega slušnega pomnjenja. 

Naloge v testih od učenca zahtevajo: branje črk, branje krajših besed, branje daljših besed, 

branje besedila, branje številk, narek besedila, orientacijo na telesu in v prostoru, preverjanje 

stranskosti, razlikovanje slušno podobnih glasov v besedah, slušno razločevanje in 

neposredno slušno pomnjenje (Šali, 1975).  

 ACADIA – test razvojnih sposobnosti (Atkinson, Johnston in  Lindsay) 

Test ACADIA (Atkinson, Johnston in Lindsay, 1972) je standardiziran kanadski test. Meri 

kognitivne in motorične sposobnosti pri učencih, starih od šest let in tri mesece do dvanajst let 

in tri mesece. Sestavljen je iz trinajstih podtestov, ki so med seboj neodvisni, a korelirajo kot 

celota. Otrok naj bi imel težave, če se pri enem ali več podtestih nahajata/nahajajo dve ali več 

standardnih deviacij pod aritmetično sredino. Test je preveden  in prirejen v hrvaški jezik, 

prevajalci so test standardizirali in mu ponovno določili zanesljivost. Preveden je tudi v 

slovenski jezik in prilagojen slovenskim jezikovnim posebnostim (Novosel, 1989).  

Podtesti, ki jih vsebuje preizkus, so naslednji: slušna diskriminacija, vidno-motorična 

koordinacija in sposobnost sledenja, vidna diskriminacija, risanje oblik, vidno pomnjenje, 

slušno-vidna asociacija, zaporedje in šifriranje, slušno pomnjenje, veščina tvorjenja pojmov, 

osvojeni jezikovni zaklad, mehanični  jezikovni zaklad in vidna asociacija. 

  

http://www.center-pds.si/
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 Test SNAP – profil ocene posebnih potreb (Weedon in Reid) 

Test sta oblikovala Weedon in Reid, v slovenski jezik pa je bil preveden in prirejen leta 2008 

na Centru za psihodiagnostična sredstva (Grobler, Košak Babuder, Lipec-Stopar, Magajna, 

Ozbič in Pulec Lah, 2008). 

Test omogoča sistematičen in celosten pregled otrokovih specifičnih učnih težav (Grobler idr., 

2008). Navodila za izvajanje testa so natančno opredeljena, točke za vrednotenje so vnaprej 

določene. Test je sestavljen iz petnajstih podtestov, nekateri  se razlikujejo glede na starost 

otroka.  

Vrednotimo jih različno, nekatere glede na število doseženih točk, pri določenih podtestih pa 

se meri čas reševanja. 

Podtesti, ki jih vsebuje preizkus, so: časovno omejeno branje, preizkus fonološkega 

zavedanja, branje nebesed, časovno omejeno zapisovanje po nareku, prerisovanje likov, 

časovno omejeno prepisovanje besedila, priklic besed, besedna tekočnost, pomnjenje besed 

nazaj, vidni spomin, naravna zaporedja in štetje nazaj, ravnotežje, združevanje leve in desne 

strani, poimenovanje slik, vidno razločevanje, prilagajanje oči razdalji in vidno sledenje. 

 Lestvica za oceno znakov disgrafije v rokopisu (Ajuriaguerra in Auzias) 

Za odkrivanje težav na področju pisanja je bila uporabljena lestvica za oceno znakov 

disgrafije v rokopisu, ki sta jo leta 1971 sestavila Ajuriaguerra in Auzias (v Povše-Ivkić in 

Govedarica, 2000). Lestvico je v svojem diplomskem delu prevedla in uporabila Janja Klavž 

(2008). Znaki disgrafije so razdeljeni v tri skupine: napake slabše prostorske organiziranosti, 

napake slabšega pisanja niza črk in nepravilnosti v obliki ter razmerju med črkami. Lestvica je 

podrobno opisana v empiričnem delu. 
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2.6. POMOČ PRI TEŽAVAH NA PODROČJU PISANJA 

2.6.1. Petstopenjski kontinuum pomoči učencem z učnimi težavami 

Učenca, ki ima težave na področju pisanja, je treba obravnavati celostno. Motenj ne 

odpravljamo izolirano, temveč delamo z učencem kot z individualno osebnostjo. Zagotovimo 

sodelovanje njegovih staršev in razrednega učitelja. Pri učencu ne gre toliko za motenost 

posameznih funkcij kot za prizadetost in oviranost celostne organizacije osebnosti. Po načelih 

inkluzije učencu nudimo pomoč na petih različnih stopnjah. Oblike pomoči se razprostirajo od 

manj do bolj izrazitih oblik pomoči, od vključevanja učitelja do specialnega in 

rehabilitacijskega pedagoga, od individualne do skupinske pomoči, pomoči zunanje ustanove 

itd. 

Učencu najprej nudi pomoč njegov učitelj, in sicer v okviru pouka, dopolnilnega pouka ter 

podaljšanega bivanja in varstva. Pomembna je takojšnja vključitev staršev. Učitelj nudi 

pomoč v okviru 'dobre poučevalne prakse'. Če se težave nadaljujejo kljub prilagoditvam, se na 

drugi stopnji vključi šolska svetovalna služba. Na tej stopnji se poglobi odkrivanje ovir pri 

učencu in v okolju. Ob še nadaljnjem pojavljanju težav se na podlagi sklepne evalvacijske 

ocene, ki jo izda šolska svetovalna služba, učencu omogoči obiskovanje dodatne individualne 

in skupinske pomoči. Po potrebi se opravijo dodatni diagnostični postopki. Na četrti stopnji se 

v obravnavo učenca vključi zunanja strokovna ustanova. Šola lahko zaprosi za dodatno 

strokovno mnenje glede na naravo težav učenca. Zunanje ustanove poskušajo šoli svetovati, 

kako izboljšati delo z učencem. Na peti stopnji so težave tako specifične, da se učenca usmeri 

v postopek za pridobitev dodatne strokovne pomoči. Z učencem in njegovimi starši tesno 

sodeluje specialni in rehabilitacijski pedagog. Sestavi individualiziran program, ki ga skrbno 

spremlja in po potrebi dopolnjuje. Učencu priskrbi pripomočke za lažje sodelovanje pri 

učnemu procesu ter prilagoditve, ki mu olajšajo delo (Magajna idr., 2008). 

Učinkovitost izvedbe petstopenjskega modela nudenja učne pomoči učencem z učnimi 

težavami je na vseh petih stopnjah odvisna od učiteljevega izvajanja strategij dobre 

poučevalne prakse, splošnih strategij inkluzivne vzgoje in izobraževanja ter od intenzivnejših 

strategij in modelov pomoči učencem z učnimi težavami, katere izvajajo strokovni delavci 

šole, ki obvladajo specialne strategije pomoči in podpore (Magajna idr., 2008). 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Mateja Gortnar,  diplomsko delo 

- 48 - 

2.6.2. Šali (1975) – šest osnovnih stopenj pomoči učencu s težavami na področju 

pisanja 

 Razvoj slabše razvitih funkcij 

Z učencem izvajamo vaje, ki razvijajo nekoliko slabše razvite funkcije, npr. za razvoj 

prostorske orientacije, vaje za razločevanje podobnih slušnih dražljajev itd. 

 Razvoj nadomestnih funkcij 

Z učencem npr. urimo jezikovno znanje (kot kompenzacija pomanjkljivih zaznavnih funkcij). 

 Razvoj podpornih tehnik za učinkovitejše zaznavanje in pomnjenje. 

Učenca opozarjamo na uporabo vizualnih opor (podčrtavanje, obkrožanje, obarvanje), na 

uporabo govorno-motorične opore (tiha izgovarjava ob pisanju; besede, za katere ni prepričan, 

kako se zapiše zadnji glas, naj poskuša zanikati, na primer: stol, stola ni). 

 Razvoj ustreznih veščin 

Z učencem vadimo pravilno in razločno izgovarjavo, trudimo se za pravilno telesno držo pri 

pisanju, pravilen oprijem pisala, pravilen zapis črk, krepitev besednega zaklada itd. 

 Prilagoditev osebnosti učenca 

Trudimo se za razrešitev konfliktov, odpravo negotovosti pri posamezniku in krepitev 

samozavesti. Izvedemo pogovor o pričakovanjih in zahtevah. 

 Prilagoditev okolja 

Izvedemo pogovor s starši in uskladitev pričakovanj staršev in učitelja, pogovor o vzgojnem 

ravnanju staršev, ureditev socialnih razmer, iskanje skupnih rešitev. 

V naših šolah obstaja več različnih tipov pomoči učencem s težavami na področju pisanja, 

odvisno od izraženosti teh težav. Pomoč lahko izvaja učitelj, šolska svetovalna služba ali 

strokovnjaki zunaj šolskih ustanov. Poleg tega zagotovimo sodelovanje staršev in razrednega 

učitelja. 
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2.6.3. Informacijsko-komunikacijska tehnologija za zmanjševanje težav na 

področju pisanja 

Informacijsko-komunikacijska tehnologija omogoča napredek posamezniku, ki ima težave na 

področju pisanja in mu na olajša življenje. Ponuja alternativne rešitve, pri čemer je vsaka 

različica namenjena svojemu specifičnemu krogu uporabnikov. 

 Tipkovnica: Osebi s težavami na področju pisanja moramo omogočati pisanje s 

pomočjo tipkovnice. Ker imajo pogosto težave z oblikami črk, jih je treba čim hitreje 

opismeniti z uporabo tipkovnico, da ne pride do prevelikih frustracij. Na razpolago so 

orodja za pravilno črkovanje in glasovno izgovarjavo ob zapisu, kar osebi omogoča 

zaznavanje njenih napak (Fincher, 1997). 

 Glasovni pripomočki: Poznamo razne snemalnike zvoka, diktafone, pripomočke za 

proizvajanje glasu, ki omogočajo lažje izražanje idej brez zapletov pri pisanju.  

Te osebe zapisujejo počasi ter težko oblikujejo zapis v smiselno celoto, zato jim 

snemanje svojih idej omogoča boljše izražanje (Fincher, 1997).  

 Vizualna tehnologija s pomočjo multimedije: Osebo lahko naučimo izražanja v slikah, 

diagramih, grafih itd. Pisanje zahteva linearno organizacijo podatkov, kar pri izražanju 

s slikami ni potrebno. Ta orodja je mogoče uporabiti v razredu ali pa jih posameznik 

uporablja doma (Fincher, 1997). 
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2.6.4. Programi in treningi za pomoč učencem s težavami na področju pisanja 

 Program za odpravo pravopisne težave PRA-PAR po metodi profesorja Jose-Luisa 

Gomesa de Benita (povzeto po Šoba, 2005) 

Program je nastal v Španiji in je namenjen korekciji konkretnih težav pri pravopisu. 

Namenjen je učencem, ki imajo težave pri branju in pisanju narekov ter spisov, vendar imajo 

dobro razvit govor. Sestavljen je iz različnih delovnih listov, ki zajemajo posamezna področja. 

Aktivnosti se stopnjujejo po težavnostni stopnji. Trening je oblikoval profesor Jose-Luis 

Gomez de Benito na podlagi svojega dolgotrajnega dela z otroki in mladostniki, ki so imeli 

težave na področju pisanja. 

Trening je celosten, vaje in aktivnosti zajemajo delo na vseh področjih, ki so potrebna za 

razvoj pisanja: prostorska orientacija in zaporedja, ritem, vizualna percepcija, slušna 

percepcija in fonetično zavedanje.  

Trening ni namenjen delu v razredu, ampak učiteljem za delo z učenci, ki počasneje osvajajo 

znanje ali imajo težave pri pravopisu (Šoba, 2005). 

 Handwriting Without Tears (Pisanje brez solz) 

To metodo je leta 1977 razvila Jan Olsen. Razvila je učinkovit program pomoči, ki vsebuje 

raznoliko učno gradivo in učne priročnike. Učenje pisanja poteka po razvojnih fazah, od 

najbolj osnovnih do zapletenih veščin. Najprej se učenec nauči tiskanih črk in potem preide na 

pisane. Učenje pisanja črk  poteka na multisenzoren način in preko igre (Koselj, 2009). 

Metoda učenja pisanja je štiristopenjska. 

1. Nastavljanje črke na podlago iz pene. 

2. Utrjevanje črke na črkovni kartici. 

3. Zapis črke po metodi wet-dry-try. 

4. Utrjevanje črke na delovnem listu Handwriting Without tears  (Cahill, 2009; 

Koselj, 2009). 
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 Callirobis 

Ta program omogoča učenje pisanja s pomočjo glasbe. Vsebuje preproste ravne in krive 

linije. Glasba posamezniku pomaga, da se sprosti in mu ob učenju pomaga razvijati občutek 

za ritem, ki lahko pripomore k boljšemu pisanju. Primeren je za učence, ki jim ustreza tako 

slušni kot vidni tip učenja. Program ponuja boljša povezavo oko-roka, razvijanje 

finomotoričnih veščin, razvoj vidno-motoričnih veščin, ponuja multisenzorno učenje, 

razvijanje samodiscipline, samopodobe, natančnost in razvijanje kreativnega pristopa k 

pisanju. 

Program vsebuje štiri stopnje: za začetnike (osnovne linije in oblike), za otroke od štiri do 

sedem let (spoznavanje osnovnih elementov pisanja ob popularni glasbi), za starost od sedem 

do štirinajst let (vsebuje deset poglavij, vsako poglavje ima dve vaji), stopnja Advancet 

(ponuja še razvijanje občutka za ritem pri pisanju) (Cahill, 2009). 

 Sensible pencil 

Je program za izboljšanje pisanja, ki vsebuje enajst različnih oblik oziroma kombinacij, iz 

katerih tvorimo številke in črke. Učenec se prične učiti z risanjem vodoravnih in navpičnih črt 

ter prehaja na vedno bolj zapletene. Program vsebuje dvesto različnih delovnih listov. Leta 

1985 je program izdala avtorica Linada C. Besht (Cahill, 2009). 

 Zmanjšanje pravopisnih napak s strategijo NLP 

NLP je oznaka za nevrolingvistično programiranje, ki je nastalo v sedemdesetih letih v 

Združenih državah Amerike. Program sta na podlagi proučevanja vzorcev mišljenja in 

sporazumevanja oblikovala jezikoslovec John Grider in psiholog Richard Bandler. 

Izoblikovala sta praktičen model učinkovitega sporazumevanja, svetovanja in učenja, ki nam 

pomaga bolje razumeti sebe in druge (Cahill, 2009).  

Ukvarja se z 'jezikom možganov', povezavami med telesnimi procesi in jezikom ter 

notranjimi procesi mišljenje in čustvovanja.  
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Vaje potekajo po treh korakih (Vranešič,1998, v Valter, 2007): 

1) Najprej izberemo besedo, ki jo učenec že dobro pozna. Pogovarjamo se o njej ter ga 

vprašamo, kako se ob tem počuti.  

2) Besedo zapišemo na tablo in kritično črko napišemo z rdečo barvo.  

3) Do konca vaje učenca vodimo po navodilu: »Dobro si oglej sliko besede. Zapri oči. 

Predstavljaj si besedo in sliko. Črkuj besedo. Večkrat za hip zamiži in spet poglej 

besedo. Napisano besedo prekrij. V spomin si prikliči besedo in jo črkuj nazaj. Besedo 

ponovno črkuj naprej. Besedo zapiši. Nariši, kaj si pod besedo predstavljaš. Napiši 

poved in besedo uporabi v njej.« 
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3.0 EMPIRIČNI DEL 

3.1. Opredelitev problema raziskave 

Namen diplomske naloge je ugotoviti vpliv dvomesečnega treninga grafomotorike na 

izboljšanje pisanja. S treningom sem ugotavljala, ali učenec ob rednem delu in sistematični 

pomoči lahko napreduje pri nekaterih specifičnih kognitivnih vidikih, ki vplivajo na pisanje, 

in ali se pojavijo izboljšave na grafomotoričnem in pravopisnem področju pisanja. Trening je 

bil izveden z dvema učencema, ki obiskujeta tretji razred redne osnovne šole. Oba imata 

izrazite težave na področju pisanja. Pred in po treningu sem rezultate primerjala z rezultati 

dveh učencev, ki v trening nista bila vključena. Eden izmed njiju ima težave na področju 

pisanja, drugi pa ne.  

Mnogo učencev ima v prvih letih šolanja opazne težave na področju pisanja. Pri nekaterih 

učencih težave z leti izzvenijo in posamezniki oblikujejo svoj stil pisanja, pri nekaterih pa 

kljub trudu ostajajo izrazite. V okviru sistematične pomoči učencem z učnimi težavami v 

osnovni šoli je bil izdelan in sprejet petstopenjski kontinuum pomoči učencem z učnimi 

težavami (Magajna idr., 2008). Pomoč najprej nudi učitelj, glede na specifičnost učnih težav 

pa tudi specialni in rehabilitacijski pedagog ter drugi strokovni delavci. Šola mora učencu z 

učnimi težavami zagotoviti pomoč do stopnje, ki je za posameznika najbolj ustrezna. S 

treningom želim dokazati, da lahko učenci ob zadostni pomoči in podpori v okviru 

individualne in skupinske pomoči napredujejo na področju pisanja. 

Cahill (2009) trdi, da je učenčev izobraževalni uspeh zelo povezan z razvojem njegovega 

pisanja in da imajo učenci, ki so imeli v prvih razredih šolanja težave s tehniko pisanja, tudi v 

višjih razredih nižji učni uspeh in pogosto težave pri samostojnem pisanem izražanju. Ker 

njihova pisava ni avtomatizirana, pozornost namesto vsebini posvečajo tehniki pisanja. 

Marquardt (2009) poudarja postopnost učenja pisanja. Trdi, da je za razvoj pisave potreben 

razvoj gibanja. Ni dovolj, da otroka naučimo oblike posamezne črke in poteka zapisa le-te, 

temveč ga je treba naučiti tudi gibov, potrebnih za zapis te črke. V izobraževalnem procesu je 

premalo pozornosti namenjeno pisanju, saj se večinoma poudarja učni kurikul. Več pozornosti 

bi morali posvečati postopnemu učenju pisanja z razvijanjem motoričnih veščin, potrebnih za 

pisanje, in izvajanju grafomotoričnih vaj. 
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Za učence s težami na področju pisanja so vaje grafomotorike zelo pomembne. Z aktivnostmi, 

ki vsebujejo pravopisne in motorične veščine, je treba utrditi vidno-motorične sposobnosti in 

fino motoriko učencev (Cahill, 2009). V Sloveniji sta diplomsko delo na temo specifičnega 

treninga za izboljšanje pisanja že izdelali J. Koselj (2009) in A. Gamser (2007). Obe sta 

ugotovili, da s skrbno načrtovanim in rednim treningom pisanja lahko izboljšamo nekatere 

vidike pisanja pri učencih. 

3.2. Cilji raziskovalnega dela 

V diplomskem delu želim: 

-  ugotoviti stanje učenčevih specifičnih kognitivnih sposobnosti v povezavi s 

pisanjem in pravopisni ter grafomotorični vidik pisanja pred izvedbo treninga na 

področjih: oblika pisave, napake pri zapisu in hitrost pisanja; 

-  oblikovati trening, ki vpliva na izboljšanje kognitivnih vidikov pisanja, otrokovih 

grafomotoričnih veščin in upoštevanje pravopisnih pravil; 

-  preveriti vpliv treninga na razvoj specifičnih kognitivnih sposobnosti v povezavi s 

pisanjem in na pravopisni ter grafomotorični vidik pisanja pri dveh učencih. 

3.3. Raziskovalna vprašanja 

1. Katere so značilnosti pravopisnih in grafomotoričnih vidikov pisanja pred treningom, 

ugotovljene z lestvico za oceno znakov disgrafije v rokopisu, pri učencih v eksperimentalni 

in  kontrolni skupini? 

2.  Katere so specifične kognitivne sposobnosti učencev v eksperimentalni in kontrolni 

skupini pred treningom, ugotovljene s podtesti preizkusov ACADIA in SNAP? 

3.  Kako bosta po končanem treningu učenca v eksperimentalni skupini napredovala v 

primerjavi z učencema kontrolne skupine na podtestih specifičnih kognitivnih veščin, 

povezanih s pisanjem, preizkusov ACADIA in SNAP? 
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4.  Kako bosta po končanem treningu učenca v eksperimentalni skupini napredovala v 

primerjavi z učencema kontrolne skupine na pokazateljih ocene znakov disgrafije v 

rokopisu?  

5.  Ali bo po končanem treningu pri učencih eksperimentalne skupine opazno izboljšanje 

opisne ocene v primerjavi s kontrolno skupino oziroma ali bo učiteljica opažala napredek 

na področju pisanja?  

3.4. Metode dela 

3.4.1. Opis vzorca 

V vzorec so bili vključeni štirje učenci, ki obiskujejo tretji razred redne osnovne šole. Dva 

učenca sta sestavljala eksperimentalno skupino in sta bila vključena v trening, dva pa sta 

tvorila kontrolno skupino. Učenca, vključena v trening, imata izrazite težave na področju 

pisanja. Tovrstne težave ima tudi eden izmed učencev v kontrolni skupini, pri drugem pa 

težave pri pisanju niso prisotne. Vsi učenci, vključeni v kontrolno in eksperimentalno 

skupino, imajo povprečne intelektualne sposobnosti, kot glavni vzrok njihovih težav so bile 

izključene druge motnje (motnje čutil, čustvene in vedenjske motnje ter zaostanek v govorno-

jezikovnem razvoju).   

 Učenec D. (eksperimentalna skupina): Deček obiskuje tretji razred. Ima bogat 

besedni zaklad in zelo rad pripoveduje zgodbe. Njegovo močno področje je ustno sporočanje. 

V šoli je zaradi težav na področju pisanja pogosto ocenjen ustno. Zanimajo ga hitri avtomobili 

in afriške živali. 

Deček ima težave z orientacijo v prostoru in na sebi ter ima slabo razvito telesno shemo. 

Prisotne so težave na področju motorike, tako fine kot grafomotorike. Pri grobi motoriki se 

večje težave opažajo pri motoriki nog, pogosto se spotika ob predmete. Pri motoriki rok so 

prisotni nehotni gibi,vendar s predmeti dobro rokuje.  
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Telesna drža pri pisanju ni pravilna, glavo drži preblizu podlage. Položaj glave je nepravilen, 

glavo ima nagnjeno v desno stran. Prijem pisala je neustrezen in premočan. Pisalo drži nizko, 

malo nad konico.  

Pri pisanju so črke slabo berljive, linije črk niso sklenjene, črke so prevelike. Potrebuje več 

časa za priklic črk, predvsem pisanih. 

Pri dečku učiteljica opaža izrazite težave na področju pisanja. Predlagali so obiskovanje 

dodatne strokovne pomoči. Pri šolskem delu deček ni motiviran za delo, njegova pozornost je 

kratkotrajna, v razredu se z vrstniki ne razume najbolje. Pri individualnem delu pa je deček 

vodljiv in motiviran za delo. 

 Učenec K. (eksperimentalna skupina): Deček obiskuje tretji razred. Učiteljica 

navaja, da je pri šolskem delu zelo počasen in da mu v zahtevanem času nikoli ne uspe 

narediti naloge. Ker porabi veliko časa za zapis, se pogosto joče, da ne zmore. Pri zapisu 

izpušča elemente črk, črke so različnih velikosti in slabše berljive. Pisanje mu predstavlja 

velik napor, zato išče možnosti, da se mu izogne. 

Orientacija na sebi in na površini je ustrezna. Opazne so težavne na področju fine motorike in 

rokovanja s predmeti. Pri pisanju je telesna drža neustrezna, glavo drži preblizu podlage, 

večkrat na stolu krči noge in sedi na njih. Drža pisala je neustrezna, pisalo drži nizko tik nad 

konico. Tudi pritisk na podlago je močan. 

Dečkovi močni področji sta računalniško znanje in vztrajnost. Naloge, ki jih dobi v šoli, 

vedno dokonča. Potrudi se, čeprav je pogosto počasnejši od sošolcev.  

 Učenec N. (kontrolna skupina): Deček je opisan kot zelo bister učenec. Za šolsko 

delo je motiviran in se dobro razume z učenci. Težave se kažejo na področju grafomotorike in 

fine motorike. Ima slabo prostorsko predstavljivost in nima razvite telesne sheme. Verbalno je 

zelo močan, tako mu uspe nadomestiti primanjkljaj.  

Telesna drža pri pisanju je pravilna, prav tako oprijem pisala. Pri pisanju je dovolj hiter, a 

napravi mnogo napak. Izpušča posamezne elemente črk, pri prepisu besedam spremeni zadnji 

del itd. Črke so različno velike in linija besedila ni ravna, linije črk pogosto niso sklenjene. 
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Njegovo močno področje je ustno izražanje. Prav tako kot učenec D. rad pripoveduje zgodbe 

in opisuje dogodke. To mu zelo koristi pri vrstniških odnosih v razredu. V razredu ima veliko 

prijateljev, ki mu tudi pomagajo pri šolskem delu. 

 Učenec M. (kontrolna skupina): Deček na področju šolskih znanj nima težav, je 

motiviran za delo in se dobro razume s sošolci. Je tudi zelo vodljiv.  

Telesna drža pri pisanju in oprijem pisala sta pravilna. Njegova pisava je dobro berljiva, brez 

večjih napak, črke so lepo oblikovane in v sorazmerni velikosti.  

3.4.2. Uporabljen instrumentarij 

a) ACADIA test razvojnih sposobnosti (podtesti, vključeni v raziskavo) 

ACADIA test (Atkinson, Johnston in  Lindsay, 1972) je standardiziran kanadski test. Meri 

kognitivne in motorične sposobnosti pri učencih, starih od šest let in treh mesecev do dvanajst 

let in treh mesecev. Sestavljen je iz trinajstih podtestov, ki so med seboj neodvisni, a 

korelirajo kot celota. Učenec naj bi imel težave, če se pri enem ali več podtestih nahajata dve 

ali več standardnih deviacij pod aritmetično sredino. Test je preveden  in prirejen v hrvaški 

jezik. Prevajalci so test standardizirali in mu ponovno določili zanesljivost (Novosel, 1989). 

Preveden je tudi v slovenski jezik in prilagojen slovenskim jezikovnim posebnostim.  
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Podtesti, uporabljani v diplomskem delu: 

 Podtest št. 2 – Vidno-motorična koordinacija in sposobnost sledenja: podtest vsebuje 

enajst vaj, prvih devet jih od učenca zahteva, da sledi črtkasti liniji, ne da bi pri tem 

dvignil pisalo in obračal list. Zadnji dve pa zahtevata, da učenec riše pot v določenih 

okvirih in pri tem s pisalom ne zadane ob meje. 

 Podtest št. 3– Vidna diskriminacija: učenec mora med besedami oz. slikami izbrati 

natanko tako, kot je narisana v določenem predalčku. 

 Podtest  št. 4– Risanje oblik: učenec mora narisati dve ali več enakih oblik, kot so 

narisane v predalčku na levi. Težavnost oblik se stopnjuje, zadnje vaje zahtevajo 

prerisovanje oblik v mrežo. 

b) SNAP profil ocene posebnih potreb (podtesti, vključeni v raziskavo)  

SNAP test vsebuje podteste, ki preverjajo vidno sledenje, branje, pisanje, risanje likov, 

poimenovanje slik, fonološko zavedanje, integracijo leve in desne strani in slušno 

razločevanje. 

Test sta oblikovala Weedon in Reid, v slovenski jezik pa je bil preveden in prirejen leta 2008 

na Centru za psihodiagnostična sredstva (Grobler, Košak Babuder, Lipec-Stopar, Magajna, 

Ozbič in Pulec Lah, 2008). 

Test nam omogoča sistematičen in celosten pregled učenčevih specifičnih učnih težav 

(Grobler idr., 2008). Navodila za izvajanje testa so natančno opredeljena in točke za 

vrednotenje so vnaprej določene. Test je sestavljen iz petnajstih podtestov, nekateri podtesti 

se razlikujejo glede na starost učenca.  

Vrednotimo jih različno, nekatere glede na število doseženih točk, pri določenih podtestih pa 

se meri čas reševanja. 
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Podtesti, vključeni v raziskavo: 

Podtest št. 2 

Preizkus fonološkega zavedanja: Učenec mora iz določene besede izločiti določen glas 

in povedati besedo brez tega glasu. Besede so izmišljene. 

Podtest št. 3 

Branje nebesed: Učenec mora v eni minuti prebrati čim več nebesed.  

Podtest št. 4 

Časovno omejeno zapisovanje po nareku: Učencu preberemo celo poved, potem še 

enkrat ponovimo samo določeno besedo iz povedi. Učenec mora zapisati ponovljeno 

besedo. To vajo izvajamo dve minuti. 

Podtest št. 5 

Prerisovanje likov: Učencu pokažemo lik, ki ga mora čim bolj natančno prerisati. 

Naloga ni časovno omejena. Pri vsakem prerisanem liku lahko doseže največ tri točke. 

Pozorni smo na celotno velikost, risanje kotov in pravilno stikanje črt.   

Podtest št. 6 

Časovno omejeno prepisovanje besedila: Test je omejen na eno minuto. Učenec 

prepisuje besedilo, ki mu ga prej preberemo. Besedilo je za učence v starosti od pet do 

osem let napisano z velikimi tiskanimi črkami, za učence od devet do štirinajst let pa z 

malimi tiskanimi črkami. 

Podtest št. 8 

Pomnjenje besed nazaj: Učencu povemo nekaj besed, on pa jih mora našteti od zadnje 

proti prvi. Branje nizov nadaljujemo, dokler učenec ne naredi napake pri treh 

zaporednih nalogah. Z eno točko ocenimo samo, če je rešitev popolnoma pravilna.  
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Podtest št. 9 

Vidni spomin: Učencu kažemo kartice z različnimi oblikami. Med več liki mora najti 

točno takega, kot smo mu pokazali.  

Podtest št. 10 

Naravna zaporedja in štetje nazaj: Učenca prosimo, naj našteje nekatera naravna 

zaporedja (dneve v tednu, mesece itd.) tudi v nasprotnem vrstnem redu. 

Podtest št. 11 

Ravnotežje: Potrebujemo predmet, ki je večji od učenčevega stopala, da lahko stopi 

nanj. Učenec z dominantno nogo stopi na predmet in lovi ravnotežje, zraven ponavlja 

zahtevana naravna zaporedja. Prvič vajo izvede z odprtimi očmi, drugič z zaprtimi. 

Podtest št. 12 

Združevanje leve in desne strani: Pred učenca postavimo škarje, pripravljene za 

rezanje. Učenec mora prerisati škarje, naloga ni časovno omejena. Pri ocenjevanju 

smo pozorni, ali se rezili škarij med seboj križata. 

Podtest št. 13 

Poimenovanje slik: Učencu pokažemo slike, ki jih mora čim prej poimenovati. 

Poimenovati mora dva delovna lista, čas merimo. 

Podtest št. 14 

Vidno razločevanje: Učencu pokažemo določeno obliko. Potem mu pokažemo vzorec 

oblik, poiskati mora enako. Naloga ni časovno omejena, a vseeno merimo čas 

izvajanja vaje. 

Podtest št. 15 

Prilagajanje oči razdalji in vidno sledenje: Pri prvi nalogi učenec s pogledom sledi 

konici svinčniki; pri drugi nalogi se s konico svinčnika dotakne svojega nosu; pri tretji 

nalogi pripravi dva svinčnika, enega dvajset centimetrov oddaljenega od svojega nosu, 
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drugega drži na enaki višini, dvajset centimetrov v desno, slediti mora od ene konice 

svinčnika do druge. 

c) Lestvica za oceno znakov disgrafije v rokopisu 

Za odkrivanje težav na področju pisanja je bila uporabljena lestvica za oceno znakov 

disgrafije v rokopisu, ki sta jo leta 1971 sestavila Ajuriaguerra in Auzias (v Povše-Ivkić in 

Govedarica, 2000). Lestvico je prevedla in v svojem diplomskem delu uporabila Janja Klavž 

(2008). Znaki disgrafije so razdeljeni v tri skupine: napake slabše prostorske organiziranosti 

(tabela 3), napake slabšega pisanja niza črk (tabela 4) in nepravilnosti v obliki in razmerju 

med črkami (tabela 5). 

 

Tabela 3: Napake slabše prostorske organiziranosti 

D1 – Neurejeno, 

zapackano besedilo 

 

V besedilu so nekatere črke oziroma deli črk zapackani. Pojavijo 

se popravki posameznih ravnih črt pri črkah m in n, videti so 

odebeljene. Učencu se pri pisanju zatika pisalo, kar kaže na 

pomanjkanje zanesljive rabe slednjega.  

D2 – Lomljena vrsta 
Besedilo ni zapisano v ravni črti, naglo se dviga ali spušča. 

Pojavljajo se ostri zavoji in zlomi vrstic. 

D3 – Valovita vrsta 
Besedilo ne poteka v ravni vrsti, ampak valovi, se dviga in 

spušča. Ni ostrih valov, linija besedila valovi enakomerno. 

D4 – Padajoča vrsta 

Učenec z roko drsi zmeraj bližje telesu, kar je posledica 

utrujenosti. Odklonski kot vrstice je kot, ki zapira vodoravno 

črto (kot šest stopinj ali več). 

D5 – Stisnjene besede 
Besede med seboj delujejo stisnjeno, sledijo si tesno ena za 

drugo.  

D6 – Neenaki presledki 

med besedami 

Presledki med besedami so različno dolgi. Nekje so besede 

videti stisnjene, drugje pa je presledek prevelik. Na dolžino 

presledka vpliva občutek za razdaljo posameznika. 

D7 – Manjkanje robov 
Robovi morajo biti približno enake velikosti, sicer pa na levi in 

desni strani ter zgoraj in spodaj na listu. 

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Mateja Gortnar,  diplomsko delo 

- 62 - 

Tabela 4: Napake slabšega pisanja niza črk 

D8 – Slabša linija besedila 

Robovi niso enakomerni oz. so slabše določeni. Nekatera 

vrstice se pričnejo ali končajo prezgodaj in tako ostane 

praznina, nekatere pa so popisane čisto do konca. 

D9 – Popravljene črke 
Določene črke ali deli črk so popravljene, določene linije so 

ponovno prevlečene čez že zapisano.  

D10 – Zapackane črke Okrogle poteze črk, loki in pentlje so zalite s črnilom.  

D11 – Ukrivljene ravne črte Navpične črte pri črkah so ukrivljene, namesto da bi bile ravne.  

D12 – Koničasti loki črt Značilni so ostro zašiljeni spodnji in zgornji deli pisave. 

D13 –Vidna mesta 

združevanja črk 

Črke niso pravilno povezane, med pisanjem učenec dviga 

pisalo. 

D14 – Dodajanje črk 

Namesto da črke poveže med seboj, učenec pisalo dvigne in 

naslednjo črko v besedi napiše na mesto, kjer je končal prejšnjo 

potezo. 

D15 – Trk črk Pisanje črk ene zraven druge privede do zoženja določenih črk. 

D16 – Neharmonični 

grafični niz 

Grafični niz črk od leve proti desni ni usklajen.  

D17 – Slabše nadzorovan 

konec potez 

Učenec slabše nadzoruje svoje končne poteze pri pisanju – 

pisanje pike na i, pisanje strešic itd. 

D18 – Različna velikost črk Črke niso zapisane v enotni liniji, razlikujejo se po velikosti. 

D19 – Slabo ločevanje med 

območji pisanja 

Učenec ne upošteva treh območij v vrstici: spodnjega, 

srednjega in zgornjega. Črke zapisuje večinoma v enem 

območju. 

D20 – Neizrazita oblika črk Pisanje črk je nenatančno, videz nedokončanih črk. 
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Tabela 5: Nepravilnost v obliki in razmerju črk 

D21 – Pretrdo ali prerahlo 

zapisane črke 

To lastnost opisuje napor, ki ga učenec porabi za pisanje. Gre 

za trdo ali lahko držanje pisal v roki ali za pritisk pisal na 

površino. Črke so lahko napisane togo, preveč močno ali 

prelahko. 

D22 – Slabše oblikovana 

pisava 

Črke so videti iznakažene. Učenec jih zapisuje v nepravilnih 

oblikah in so zato videti neestetsko.  

D23 – Pretirano velika ali 

premajhna pisava 

Velikost črk naj bi bila okoli 2,5 mm. Določena je z velikostjo 

malih pisanih črk. Če so črke večje od 3 mm, je to velika 

pisava, če so manjše od 2 mm, pa majhna pisava.  

D24 – Neskladnost med 

območji pisanja 

Posamezno vrstico delimo na tri vodoravna območja: zgornje, 

srednje in spodnje. Lepopisne norme dopuščajo, da je ravna 

črta od obročka večja za dvakrat ali več. 

D25 – Razvlečene ali 

stisnjene črke 

Širina pisave se določi v razmerju med širino in višino črk.  
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3.5. Trening za izboljšanje grafomotoričnega vidika pisave 

3.5.1. Načrt izvedbe treninga 

Učenci bodo testirani individualno pred in po izvedbi treninga. Ker je testiranje dokaj 

obsežno, bo razdeljeno v dva dela. Za vsakega učenca bo potekalo dve šolski uri.  

Trening bo potekal sedem tednov, in sicer dvakrat tedensko. V manjši skupini bosta po dva 

učenca. Vsako srečanje bo trajalo dvajset minut in bo sestavljeno iz treh delov. Ta bodo: 

gibanje v prostoru, veččutno učenje na ploskvi in izvajanje grafomotoričnih vaj.  

3.5.2. Postopek izvedbe testiranja 

Vsa srečanja so bila sestavljena iz treh delov. V prvem delu so učenci izvajali gibalne vaje v 

prostoru, v drugem delu vaje veččutnega učenja na ploskvi, v tretjem delu pa grafomotorične 

vaje na listu. Vsako srečanje je vključevalo po dve različni liniji iz tabele, ki sta jo oblikovali 

Bavčar in Lavrenčič (1996). Vaje so se med srečanji dopolnjevale, dodajale so se že spoznane 

linije. Svoja občutja sta učenca sproti beležila, beležila sta tudi črke, ki vsebujejo vsebovane 

gibe. Izdelala sta plakat, na katerega sta zapisovala spoznane linije. 

3.5.3. Nagrajevanje 

Po vsakem treningu je učenec izbral nalepko svojega počutja: vesel, resen ali žalosten obraz. 

Pred začetkom izvajanja treninga sta učenca na peščeni uri zabeležila, kako se počutita ob 

dejavnostih, ki od njiju zahtevajo pisanje. To sta ponovila tudi po končanem treningu. 
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3.5.4. Primeri nekaterih materialov, uporabljenih na treningu 

 

Slika 3.1: Navezovanje niti 

 

Slika 3.2: Navezovanje niti 

 

Slika 3.3: Navezovanje niti. 

 

Slika 3.4: Hoja po kolebnici 

 

Slika 3.5: Sestavljanje črk 

 

Slika 3.6: Vožnja 

avtomobilčka 

 

Slika 3.7: Izdelava plakata 

spoznanih linij črk 

 

Slika 3.8: Vaje Bogdanowicz 

 

Slika 3.9: Pisanje v zdrob 
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Slika 3.10: Tipne kartice 

 

Slika 3.11: Preslikava vzorca 

3.6. Statistična obdelava podatkov 

V empiričnem delu diplomske naloge so rezultati prikazani tabelarično in grafično. 

Opravljene so kvantitativne in kvalitativne analize. Za analiziranje podatkov je uporabljen 

program Microsoft Excell. Pri analizi podatkov so izvedene naslednje primerjave:  

- Med učencema, ki sta vključena v trening. 

- Med učencem, ki je bil vključen v trening, in med učencem, ki v trening ni bil 

vključen, ima pa težave na področju pisanja (ta primerjava je bila narejena z 

obema učencema v eksperimentalni skupini). 

- Med učencem, ki je bil vključen v trening, in med učencem, ki nima težav na 

področju pisanja (ta primerjava je bila narejena z obema učencema v 

eksperimentalni skupini). 

                -    Med učencema, ki nista bila vključena v trening. 

 

3.7. Rezultati in interpretacija 

Tabela prikazuje točke, dosežene po prvem in drugem testiranju na vseh podtestih za vse 

učence, udeležene v raziskavi. Predstavljeni so rezultati, doseženi z lestvico za oceno znakov 

disgrafije v rokopisu in na podtestih preizkusov SNAP in ACADIA. 
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Tabela 6: Prikaz rezultatov po prvem in drugem testiranju (* VELJA ZA UČENCA D. IN M.) 

   

Eksperimentalna 

skupina 
Kontrolna skupina 

   
1 2 1 2 1 2 1 2 

  
Maks. D. K. N. M. 

L
E

S
T

V
IC

A
 

Napake slabše prostorske 

organiziranosti 
7 6 6 4 2 4 4 1 1 

Napake slabšega pisanja 

niza črk 
13 8 6 5,5 3 6 7 0 0 

Napake v obliki in 

razmerju med črkami 
5 4 2 5 1 3,5 2 0,5 0,5 

S
N

A
P

 

Fonološko zavedanje 10 3 5 5 7 4 5 6 8 

Branje nebesed 40 11 14 19 25 26 25 36 35 

Časovno omejeno 

zapisovanje po nareku 
24 4 6 6 8 6 6 8 8 

Prepisovanje likov 18 10 12 12 18 12 12 18 18 

Časovno omejeno 

prepisovanje besed 
34 3 5 7 12 13 12 15 14 

Priklic besed / 4 6 7 7 5 6 7 6 

Pomnjenje besed nazaj 18 5 7 5 8 7 6 9 8 

Vidni spomin 12 5 5 7 8 7 6 8 8 

Ravnotežje 12 10 10 8 8 5 2 2 2 

Združevanje leve in desne 

strani 
3 2 2 1 1 2 2 1 1 

Vidno razločevanje 14 14 14 10 12 10 12 14 14 

Prilagajanje oči razdalji in 

vidno sledenje 
3 2 2 1 0 1 0 0 0 

A
C

A
D

IA
 

Vidno-motorična 

koordinacija in sposobnost 

sledenja 

63/62* 19 32 48 55 47 50 57 60 

Vidna diskriminacija 58/59* 55 59 47 51 53 56 59 59 

Risanje oblik 70/77* 39 36 46 57 53 46 54 59 
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3.7.1. Primerjava rezultatov med učenci pred in po treningu: lestvica za oceno 

znakov disgrafije v rokopisu 

Največji vpogled v uporabo treninga sem pridobila z uporabo lestvice, saj ima slednja 

nazorno razdeljena področja za oceno učenčeve pisave. Razdeljena je na tri področja, ki 

preverjajo prostorsko organiziranost, napake pri pisanju črk in napake v obliki in razmerju 

med črkami. S pomočjo pridobljenih rezultatov na posameznem podtestu posameznika lahko 

uvrstimo v štiri različne kategorije. Te so: pisava brez elementov disgrafije, okorna pisava, 

disgrafična pisava in izrazita disgrafična pisava. 

 Področje 'Napake slabše prostorske organiziranosti' 

Področje 'Napake slabše prostorske organiziranosti' zajema sedem različnih značilnosti. 

Vsako področje v testu je razdeljeno na tri podpodročja in tako posameznik na enem 

podpodročju lahko doseže eno, pol ali nič točk. Rezultat je boljši, če posameznik doseže 

manjše število točk. Tako pri posamezni značilnosti testiranec, ki je dosegel nič točk, doseže 

najboljši rezultat.  
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Slika 3.1: Prikaz vrednosti, pridobljenih na podlagi področja 'Napake slabše prostorske 

organiziranosti' po prvem in drugem testiranju za posameznega učenca 

 

Pri tej nalogi je napredek opazen pri dečku K., ki je bil v eksperimentalni skupini. Pri dečku 

D., ki je bil prav tako v eksperimentalni skupini, po drugem testiranju ni opaziti napredka. 

Deček D. je dosegel zelo slabe rezultate, dosegel je šest točk od sedmih in tako pomembno 

odstopal od svojih sošolcev. Deček K. je s pomočjo treninga napredoval za dve točki in tako 

opazno napredoval. Dečka K. in N. sta po prvem treningu dosegla enako število točk, vendar 

je po drugem treningu deček K., ki je bil vključen v trening, napredoval. Deček N., ki je bil 

vključen v kontrolno skupino in ima težave na področju pisanja ob rednem šolskem delu, ni 

napredoval. Po končanem treningu ugotavljamo napredek in lahko sklepamo, da je bil le-ta 

uspešen. Deček M. (kontrolna skupina) je dosegel minimalno število točk in dosegel najboljše 

rezultate, saj nima težav na področju pisanja. 

Trening je vseboval aktivnosti, ki vplivajo na elemente, zahtevane na preverjenem področju. 

Pri učencu K., ki je bil deležen treninga, je opazen napredek tudi, ko primerjamo njegove 

pisne izdelke po prvem in drugem testiranju. 
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 Področje 'Napake slabšega pisanja niza črk' 

Področje 'Napake slabšega pisanja niza črk' vsebuje trinajst podkategorij, vsaka od njih pa 

vsebuje še tri podkategorije. Pri vsaki podkategoriji lahko testiranec doseže eno, pol ali nič 

točk. Rezultat je boljši, čim manjše število točk doseže testiranec.  

 

Slika 3.2: Prikaz vrednosti, pridobljenih na podlagi področja 'Napake slabšega pisanja niza 

črk' po prvem in drugem testiranju za posameznega učenca 

Pri tem podtestu sta napredovala učenca, ki sta bila vključena v eksperimentalno skupino. 

Deček D. je napredoval za dve točki, deček K. pa za dve točki in pol. Deček D. je po prvem 

testiranju dosegel najvišje število točk in se pomembno razlikoval od učenca M., ki nima 

težav na področju pisanja. Pod drugem testiranju je napredoval, vendar je njegovo število 

doseženih točk še vedno zelo visoko.   

Deček M. je na prvem in drugem testiranju dosegel nič točk, ker ni imel težav. Deček N., ki je 

bil vključen v kontrolno skupino, pa je nazadoval za eno piko. Po drugem testiranju je dosegel 

sedem točk in tako dosegel slabši rezultat kot oba učenca, vključena v eksperimentalno 

skupino. Pomembno je primerjati tudi učenca K. in N., oba učenca sta imela na prvem 

testiranju podobne težave. Po končanem treningu je učenec K. opazno napredoval. Tako lahko 

ponovno sklepamo, da je bil trening uspešen. Učenec N. ob redni šolski snovi in brez pomoči 
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ni napredoval, težave so se le še povečale. Napredoval je tudi deček D., vendar trening zanj ni 

zadostna pomoč. Potrebuje daljši trening pisanja oziroma redno strokovno pomoč. 

Trening je vseboval aktivnosti za razvoj področij, ki jih zahteva podtest. Po končanem 

testiranju je opazen napredek pri obeh učencih, ki sta bila deležna treninga. 

 Področje 'Napake v obliki in razmerju med črkami' 

Področje 'Napake v obliki in razmerju med črkami' je sestavljeno iz petih značilnosti, ki so 

razdeljene na tri podkategorije. Posameznik lahko v vsaki podkategoriji doseže eno, pol ali 

nič točk. Testiranec, ki doseže manjše število točk, ima boljši rezultat. 

 

Slika 3.3: Prikaz vrednosti, pridobljenih na podlagi podtesta 'Napake v obliki in razmerju 

med črkami' po prvem in drugem testiranju za posameznega učenca 

Pri tej nalogi sta napredovala oba učenca, ki sta bila vključena v eksperimentalno skupino, in 

učenec N., ki je bil vključen v kontrolno skupino. Napredek učencev, ki sta bila vključena v 

trening, je opazno večji kot pri učencih, ki nista bila. Najbolj je napredoval deček K., in sicer 

za štiri točke. Deček D. je napredoval za dve točki in deček N. za točko in pol. Dečka K. in D. 

sta po prvem testiranju dosegla slabši rezultat kot deček N., ki treninga ni bil deležen. Po 

drugem testiranju sta rezultat izenačila z dečkom N. oziroma je bil eden celo boljši. Tako 

ponovno lahko sklepamo, da je bil trening uspešen. Dečka, ki sta bila vključena v trening, sta 
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napredovala in izboljšala elemente pisave, učenec N., ki je bil deležen obravnavanje snovi 

samo v razredu, je tudi napredoval, vendar je njegov napredek manjši. 
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3.7.2. Primerjava rezultatov med učenci pred in po prvem in drugem testiranju: 

podtesti preizkusa ACADIA 

 Podtest 'Vidno-motorična koordinacija in sposobnost sledenja' 

Glede na tabelo, ki vsebuje standardizirane rezultate, so učenci razdeljeni v dve starostni 

skupini. Upoštevajoč slednjo se določi maksimalno število doseženih točk pri podtestu. Dečka 

D. in M. sta pri podtestu lahko dosegla največ 62 standardiziranih točk, dečka K. in N. pa 

največ 63 standardiziranih točk.  

Rezultate testiranja so izboljšali vsi učenci, tako tista, ki sta bila vključena v trening, kot tista, 

ki nista bila. Najbolj sta napredovala učenca, vključena v eksperimentalno skupino. Učenec 

D. je napredoval za trinajst standardiziranih točk, učenec K. za sedem, učenca N. in M. pa za 

tri standardizirane točke. Čeprav je največji napredek opaziti pri dečku D., so njegovi rezultati 

veliko nižji kot pri ostalih učencih. Če smo želeli, da napreduje, je bilo treba njegovim 

nalogam dodati vizualne opore. Določeni sta bili dve barvi, s katerima je bil prostor risanja 

vizualno omejen. Ob pregledu izdelkov je najbolj napredoval deček K., izdelki so veliko bolj 

natančni, odstopanja od črte pa veliko manjša. Po končanem treningu se je deček K. po 

rezultatih zelo približal dečku M., ki nima težav na področju pisanja. 
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Slika 3.4: Prikaz standardiziranih vrednosti, pridobljenih na podlagi podtesta 'Vidno-

motorična koordinacija in sposobnost sledenja' po prvem in drugem testiranju za 

posameznega učenca 

Slika 3.4 prikazuje standardizirane vrednosti pridobljenih točk na podtestu 'Vidno-motorične 

koordinacije in sposobnosti sledenja' za posameznega učenca. Na podlagi rezultatov so se 

točke izboljšale vsem učencem, tako učencem iz kontrolne kot iz eksperimentalne skupine.  

Trening je vseboval aktivnosti za razvoj vidno-motorične koordinacije in sposobnosti 

sledenja, posledično je pri obeh učencih opazen napredek. Podtest od posameznika zahteva 

pozornost, vidno zaznavanje, motorične veščine, zmožnost orientacije na listu in v omejenem 

prostoru itd. Glede števila točk je najbolj napredoval deček D., vendar je za uspeh potreboval 

opore, deček K. pa je postal veliko bolj natančen. Dečku sta se med treningom izboljšali 

pozornost in koncentracija, trening je vseboval tudi aktivnosti, ki so razvijale ta področja. 

Razvil je veščine samonadzora, opomnil se je, kdaj mora vaje izvajati bolj počasi, kako naj 

sedi, koliko lahko odstopi od črt, na kaj mora biti pozoren itd. 
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 Podtest 'Vidne diskriminacije' 

Učence razdelimo v dve starostni skupini. Upoštevajoč slednjo se določi maksimalno število 

doseženih točk pri podtestu. Dečka D. in M. sta pri podtestu lahko dosegla največje 59 točk, 

dečka K. in N. pa največ 58 standardiziranih točk.  

Pri podtestu so napredovali trije učenci, učenec M. pa je po prvem in drugem testiranju 

dosegel enako število standardiziranih točk. Vsi učenci so na podtestu dosegli veliko število 

standardiziranih točk. Podtest, ki preverja vidno diskriminacijo, tako ni zelo težavnostno 

zahteven za učence te starosti. Učenca D. in K. sta napredovala za štiri točke, učenec N. iz 

kontrolne skupine pa za tri standardizirane točke.  

Pri tej nalogi je prišlo do izraza močno področje učenca D. Pri ostalih podtestih je zelo 

odstopal od sošolcev, vključenih v raziskavo, dosegal je slabše rezultate, tu pa je  dosegel 

enake rezultate kot ostali. Uspešno je razlikoval vzorce, ki jih je zahtevala naloga. 

Naloga je preverjala sposobnosti vidne pozornosti, zaznavanje leve in desne strani in vidnega 

razlikovanja. Vsi učenci imajo dobro razvite sposobnosti, saj so vsi dosegli dobre rezultate. 

Trening je vseboval aktivnosti za razvoj teh področji; tako je opazen tudi napredek pri 

učencih, ki sta bila vključena v trening.  
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Slika 3.5: Prikaz standardiziranih vrednosti, pridobljenih na podlagi podtesta 'Vidna 

diskriminacija' po prvem in drugem testiranju za posameznega učenca. 

Slika 3.5 prikazuje standardizirane vrednosti točk, pridobljenih na podtestu 'Vidna 

diskriminacija' za posameznega učenca. Na podlagi standardiziranih vrednosti so napredovali 

učenci K., D., in N., učenec M. pa je dosegel enako število točk.  

 Podtest 'Risanje oblik' 

Učence razdelimo v dve starostni skupini. Glede na slednjo se določi maksimalno število 

točk, doseženih pri podtestu. Dečka D. in M. sta pri podtestu lahko dosegla največ 77 točk, 

dečka K. in N. pa največ 70 standardiziranih točk.  

Pri tem podtestu sta napredovala dva učenca, in sicer učenec K., ki je vključen v 

eksperimentalno skupino, in učenec M., ki je vključen v kontrolno skupino. Učenca D. in N. 

sta nazadovala. Največji napredek je opazen pri dečku K., tudi pri ostalih podtestih je 

razvidno, da je deček med treningom postal veliko bolj natančen, izoblikoval je pravilen 

oprijem pisala in izboljšal veščine, potrebne za pisanje. Deček K. je napredoval za devet 

standardiziranih točk, pri risanju je upošteval velikost prerisanih likov in bil pozoren na 

zaključevanje linij. Deček M. je napredoval za štiri standardizirane točke. 

Deček D. je nazadoval za tri standardizirane točke in deček N. za kar sedem standardiziranih 

točk. Trening je vseboval aktivnosti za razvoj teh veščin, pozornost je bila usmerjena na 

zaključevanje linij, na upoštevanje ravnih in krivih linij, na velikost likov na papirju itd. 

Deček D. je kljub treningu nazadoval, vendar je njegov upad točk manjši kot upad točk pri 

dečku N., ki v trening ni bil vključen. Menim, da je pri dečku D. vključenih še mnogo drugih 

dejavnikov, ki vplivajo na njegove težave na področju pisanja 

Podtest od posameznika zahteva finomotorične, vidno-prostorske in orientacijske sposobnosti, 

zaznavanje oblik itd. Vse te veščine pomembno vplivajo na razvoj pisanja. Če veščine niso 

usvojene do zahtevane ravni, ima posameznik težave že na začetni stopnji opismenjevanja. 

Trening je vseboval aktivnosti za razvoj teh področij. Glede na rezultat dečka K. sklepamo, da 

so aktivnosti pripomogle k izboljšanju nekaterih vidikov podtesta. 
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Slika 3.6: Prikaz standardiziranih vrednosti, pridobljenih na podlagi podtesta 'Risanje oblik' 

po prvem in drugem testiranju za posameznega učenca 

Slika 3.6 prikazuje standardizirane vrednosti rezultatov, dosežene na podtestu 'Risanje oblik' 

za posameznega učenca. Rezultate sta izboljšala dečka K. (eksperimentalna skupina) in M. 

(kontrolna skupina), nista pa jih izboljšala dečka D. (eksperimentalna skupina) in N. 

(kontrolna skupina). Najbolj je napredoval deček K., in sicer za enajst standardiziranih točk, 

nazadoval pa deček N., in sicer za sedem standardiziranih točk.  
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3.7.3. Primerjava rezultatov med učenci pred in po treningu: podtesti preizkusa 

SNAP 

Za prvo in drugo testiranje sem uporabila dvanajst podestov testa SNAP. Analizirala sem jih s 

pomočjo kriterijev, navedenih v testu.  

Za preverjanje napredka je potrebno interpretiranje vsake posamične naloge. 

 Podtest 'Fonološko zavedanje' 

 

Slika 3.1: Prikaz vrednosti, pridobljenih na podlagi podtesta 'Fonološko zavedanje' po prvem 

in drugem testiranju za posameznega učenca 

 

Pri podtestu 'Fonološko zavedanje' je največje možno število točk deset. Višje število točk kot 

testiranec doseže, boljši je njegov rezultat. Po končanem treningu so napredovali vsi učenci, 

vendar so rezultati kljub napredku nizki. V sam trening niso bile vključene aktivnosti, ki bi 

namensko vplivale na izboljšanje fonološkega zavedanja.  

Najnižje rezultate sta dosegla dečka D. (eksperimentalna skupina) in N. (kontrolna skupina). 

Dečka K. (eksperimentalna skupina) in M. (kontrolna skupina) sta po prvem in drugem 
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testiranju dosegla skoraj enako število točk in oba napredovala za dve točki. Pri tej nalogi so 

učenci potrebovali za razmislek in odgovor kar nekaj časa. Naloga jim je povzročala težave. 
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 Podtest 'Branje nebesed' 

 

Slika 3.2: Prikaz vrednosti, pridobljenih na podlagi podtesta 'Branje nebesed' po prvem in 

drugem testiranju za posameznega učenca 

 

Pri tej nalogi so bile opažene razlike med učenci. Največje število doseženih točk je štirideset. 

Višje število točk kot testiranec doseže, boljši je njegov rezultat. Napredovala sta učenca D. in 

K., ki sta bila vključena v trening, vendar sta tudi po končanem treningu dosegla nižji oz. 

enak rezultat kot učenca iz kontrolne skupine. Učenca iz kontrolne skupine sta nazadovala za 

eno točko, kar je lahko posledica tega, da sta na drugem testiranju imela nižjo koncentracijo 

kot na prvem. Opazno je napredoval učenec K., ki je prebral šest nebesed več kot pri prvem 

testiranju in se tako po rezultatu približal dečku N. Deček D. je napredoval za tri prebrane 

nebesede, vendar je njegov rezultat zelo nizek. Pri branju ima velike težave, na katere 

opozarja tudi njegova učiteljica. Po drugem branju je deček prebral štirinajst besed od 

štiridesetih. Deček M., ki težav na področju branja in pisanja nima, pa je prebral petiintrideset 

besed. V primerjavi s sošolci je dosegel veliko nižji rezultat. To nakazuje, da so njegove 

težave zelo izrazite in da je nujna nadaljnja pomoč pri šolanju.  

Trening ni vseboval aktivnosti, ki bi od posameznika zahtevale branje, zajemal pa je 

senzorne, motorične, spominske in mislene sisteme, ki vplivajo na razvoj branja pri otroku. S 

pomočjo treninga je napredoval učenec K. Ponovno lahko sklepamo, da so v trening 
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vključene aktivnosti vplivale na izboljšanje nekaterih veščin, potrebnih za branje. Na 

fluentnost branja vpliva natančno črkovno in besedno dekodiranje ter avtomatično 

prepoznavanje črk oziroma besed. Ob treningu je učenec postopno spoznal vse črke in jih 

uspel avtomatizirati. Tako je izboljšal tekočnost branja. 

 Podtest 'Časovno omejeno zapisovanje po nareku' 

 

Slika 3.3: Prikaz vrednosti, pridobljenih na podlagi podtesta 'Časovno omejeno zapisovanje 

po nareku' po prvem in drugem testiranju za posameznega učenca 

 

Največje število doseženih točk je štiriindvajset.Učenec mora v časovno omejenem obdobju 

po nareku zapisati čim več besed. Vsi učenci so pri podtestu dosegli nizko število točk, največ 

točk je dosegel deček M. (kontrolna skupina), in sicer osem. Po drugem testiranju dečka N. in 

M. nista napredovala, dosegla sta enako število točk kot na prvem testiranju. Napredovala sta 

učenca D. in K., ki sta bila vključena v trening. Oba sta napredovala za dve točki, tako se je 

deček K. približal rezultatu dečka M., ki nima težav na področju pisanja. Deček K. je po 

končanem drugem testiranju dosegel povprečen rezultat za  tretji razred.  
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Trening je vseboval aktivnosti za razvoj veščin, potrebnih v tem podtestu. Podtest od 

posameznika zahteva finomotorične, vidno-prostorske in zaznavne veščine, zmožnost 

sledenja itd. Oba učenca iz eksperimentalne skupine sta po drugem testiranju dosegla boljše 

rezultate in tako napredovala. 

 Podtest 'Prerisovanje likov' 

 

Slika 3.4: Prikaz vrednosti, pridobljenih na podlagi podtesta 'Prerisovanje likov' po prvem in 

drugem testiranju za posameznega učenca 

 

Največje število doseženih točk je osemnajst. Višje število točk kot testiranec doseže, boljši je  

njegov rezultat. Pri tem podtestu sta napredovala učenca, ki sta bila vključena v 

eksperimentalno skupino (D. in K.), učenca iz kontrolne skupine pa sta po drugem testiranju 

dosegla enako število točk. Deček D. je napredoval za dve točki, deček K. pa za šest. Ponovno 

je opazen zelo velik napredek dečka K., ki je postal veliko bolj natančen, več pozornosti je 

posvetil elementom, ki so pomembni za dosego večjega števila točk pri tem podtestu. Pozoren 

je postal na velikost likov in na zaključevanje linij, pri čemer je na prvem testiranju izgubil 

največ točk.  
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Trening je vseboval aktivnosti za razvoj veščin, potrebnih na tem podtestu. Podtest od 

posameznika zahteva vidno zaznavanje (pozornost in zaznavanje prostora) in razločevanje 

(sposobnost razločevati različne vzorce v svoji okolici), koordinacijo oko-roka in 

finomotorične sposobnosti. S pomočjo aktivnosti in materialov sem med treningom vplivala 

na razvoj teh področij.  
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 Podtest 'Časovno omejeno prepisovanje besed' 

 

Slika 3.5: Prikaz vrednosti, pridobljenih na podlagi podtesta 'Časovno omejeno prepisovanje 

besed'  po prvem in drugem testiranju za posameznega učenca 

 

Največje število možnih doseženih točk je 34. Rezultati so se med dečki precej razlikovali. Pri 

podtestu sta napredovala učenca D. in K., ki sta bila vključena v eksperimentalno skupino. 

Vsak za eno točko pa sta nazadovala učenca M. in N. iz kontrolne skupine, kar lahko 

pripišemo znižani pozornosti pri drugem testiranju. Deček D. je ponovno dosegel veliko nižji 

rezultat kot njegovi vrstniki. Čeprav je napredoval za dve točki, je po drugem testiranju 

dosegel pet točk. Učenec M., ki je dosegel najvišje število točk, je po drugem testiranju 

dosegel štirinajst točk. Opazno je napredoval učenec K., in sicer za pet točk. Črke so postale 

lepše oblikovane, enakih velikosti, linije so zaključene in črke so med seboj povezane, tudi 

oprijem pisala je pravilen. Dečka K. in N. sta po končanem drugem testiranju dosegla enako 

število točk. Opazila sem napredek dečka, ki je bil vključen v trening. Pred treningom so bili 

rezultati dečka K. za šest točk nižji kot rezultati dečka N., po končanem treningu pa sta 

dosegla enako število točk. 
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Trening je vseboval aktivnosti za razvoj veščin na tem podtestu. Podtest vsebuje aktivnosti za 

razvoj fine motorike ter vidno-motoričnih in zaznavnih veščin itd. Med treningom sta učenca 

izboljšala nekatere od teh veščin. 

 

 Podtest 'Priklic besed' 

 

Slika 3.6: Prikaz vrednosti, pridobljenih na podlagi podtesta 'Priklic besed' po prvem in 

drugem testiranju za posameznega učenca 

 

Tu število točk ni omejeno, naloga je bila omejena časovno. Pri tej nalogi se rezultati med 

učenci ne razlikujejo veliko. Vsi so v povprečju dosegli šest točk. Za eno točko sta 

napredovala učenca D. in N., učenec M. je nazadoval za eno piko, učenec K. pa je na obeh 

testiranjih dosegel enako število točk. Mislim, da so odstopanja tako majhna, da rezultati na 

tem področju ne nakazujejo nobenih sprememb pri učencih. Opazila pa sem, da se pri tej 

nalogi deček D. ni razlikoval od sošolcev, nalog se je tudi najbolj razveselil. 

Trening ni posebej zajemal dejavnosti za razvoj teh veščin, je pa posredno vseboval 

aktivnosti, ki krepijo posameznikovo pozornosti in koncentracijo. Mislim, da je treba v 

prihodnje temu področju nameniti kar nekaj pozornosti in v razredu z učenci izvajati naloge 

za razvoj veščin, kot so priklic, pozornost, asociacijske tehnike itd. 
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 Podtest 'Pomnjenje besed nazaj' 

 

Slika 3.7: Prikaz vrednosti, pridobljenih na podlagi podtesta 'Pomnjenje besed nazaj' po 

prvem in drugem testiranju za posameznega učenca 

 

Najvišje možno število doseženih točk je osemnajst. Višje število točk kot testiranec doseže, 

boljši je njegov rezultat. Pri podtestu sta napredovala učenca D. in K., ki sta bila vključena v 

trening. Učenca M. in N. sta nazadovala vsak za eno točko, kar lahko pripišemo slabši 

pozornosti na drugem testiranju. Učenec K. je napredoval za tri točke, učenec D. pa za dve 

točki. 

V trening so bile vključene gibalne aktivnosti, ki so od posameznika zahtevale pomnenje 

navodil. Slednja so zahtevala zapomnitev največ treh korakov naenkrat. Tako je trening v 

začetni fazi vseboval aktivnosti za razvoj delovnega spomina, ki ga od posameznika zahteva 

tudi ta podtest. Vseboval je še dejavnosti za razvoj pozornosti in koncentracije, kar je 

posamezniku omogočilo napredek pri podtestu. 
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 Podtest 'Vidni spomin' 

 

Slika 3.8: Prikaz vrednosti, pridobljenih na podlagi podtesta 'Vidni spomin' po prvem in 

drugem testiranju za posameznega učenca 

 

Pri tej nalogi je največje število doseženih točk dvanajst. Višje število točk kot testiranec 

doseže, boljši je njegov rezultat. Rezultati učencev se skoraj niso razlikovali, vsi so dosegli 

med pet in osem točk. Največje število točk je dosegel deček M., po prvem in drugem 

testiranju je dosegel enako število točk. Najmanj jih je dosegel deček D., in sicer pet po prvem 

in drugem testiranju. Deček K. je edini napredoval za eno točko, ker lahko pripišemo boljši 

pozornosti pri drugem testiranju. Deček N. je nazadoval za eno točko. 

Na začetku vsakega srečanja so bile vključene aktivnosti za razvoj vidnega spomina. Po 

končanem prvem in drugem testiranju ni opaziti večjega napredka. Opazno pa je, da ima 

učenec M., za katerega niso značilne težave na področju pisanja, nekoliko boljše razvite 

sposobnosti vidnega spomina kot ostali sošolci. 
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 Podtest 'Ravnotežje' 

 

Slika 3.9: Prikaz vrednosti, pridobljenih na podlagi podtesta 'Ravnotežje' po prvem in drugem 

testiranju za posameznega učenca 

 

Največje število možnih doseženih točk je dvanajst. Nižje število točk kot testiranec doseže, 

boljši je njegov rezultat. Najmanj težav na tem podočju je imel učenec M. (kontrolna 

skupina), dosegel je dve točki. Izrazite težave sta imela učenca D. in K. (eksperimentalna 

skupina). Oba sta po prvem in drugem testiranju dosegla enako število točk. Učenec N. 

(kontrolna skupina) je na tem področju napredoval in število točk na drugem testiranju 

zmanjšal s pet na dve točki. 

Trening ni vseboval aktivnosti, ki bi razvijale veščine za izboljšanje ravnotežja, posledično ni 

opaziti izboljšanja rezultatov. 
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 Podtest 'Združevanje leve in desne strani' 

 

Slika 3.10: Prikaz vrednosti, pridobljenih na podlagi podtesta 'Združevanje leve in desne 

strani' po prvem in drugem testiranju za posameznega učenca 

 

Pri tem podtestu je največje možno število doseženih točk tri. Ponovno moramo biti pozorni, 

da testiranec, ki je dosegel manjše število točk, doseže boljši rezultat. Najmanj težav na tem 

podtestu sta imela učenca K. (eksperimentalna skupina) in M. (kontrolna skupina), oba sta 

dosegla eno točko, kar pomeni, da nimata težav. Učenca D. (eksperimentalna skupina) in N. 

(kontrolna skupina) pa sta oba dosegla po dve točki, kar pomeni, da imata manjše težave. 

Trening ni posebej vseboval aktivnosti za razvoj teh veščin, pač pa dejavnosti za razvoj 

orientacije na podlagi (leva in desna stran), finomotorične veščine, vidno zaznavanje itd. 

Združevanje leve in desne pomaga izboljšati aktivnosti, ki od posameznika zahtevajo križno 

gibanje. Tako se povežeta leva in desna možganska hemisfera. Hemisferi sodelujeta pri večini 

kognitivnih dejavnosti, vendar sta specializirani za različna področja. Oblikujejo se povezave, 

ki posamezniku omogočajo reševanje nalog, kot jih zahteva ta podtest, razvoj tega področja 

pa vpliva še na mnoga druga področja, kot sta branje in pisanje (Dennison, 2007). Težave na 

tem področju so lahko posledica slabši rezultatov pri ostalih podtestih. V trening bi bilo treba 
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vključiti tudi aktivnosti, ki vplivajo na razvoj križnega gibanja. Napredka pri tem podtestu pri 

učencih ni opaziti. 

 Podtest 'Vidno razločevanje' 

 

Slika 3.11: Prikaz vrednosti, pridobljenih na podlagi podtesta 'Vidno razločevanje' po prvem 

in drugem testiranju za posameznega učenca 

 

Pri tem podtestu je največje možno število doseženih točk štirinajst. Višje število točk kot 

testiranec doseže, boljši je njegov rezultat. Učenca D. (eksperimentalna skupina) in M. 

(kontrolna skupina) sta na prvem in drugem testiranju dosegla vse možne točke. Ponovno se 

opazi močno področje dečka D.; kljub njegovim težavam na ostalih področjih je njegovo 

vidno razločevanje zelo dobro razvito in se lahko primerja z najboljšimi učenci v razredu. 

Učenec D. po poročanju učiteljice nima težav na področju vida in je normalno intelektualno 

razvit. Nekatera področja ima normalno ali nadpovprečno razvita, na nekaterih področjih pa 

močno izstopa od sošolcev. Ti znaki nakazujejo na prisotnost specifičnih učnih težav. Učenca 

K. (eksperimentalna skupina) in N. (kontrolna skupina) sta na obeh testiranjih dosegla enako 

število točk in napredovala za dve točki. Tako ne moremo sklepati, da je napredek posledica 

treninga, čeprav je ta vseboval aktivnosti za razvoj vizualnih veščin. Trening je vseboval 

aktivnosti, ki so od posameznika zahtevale sposobnost razločevanja predmetov. 
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 Podtest 'Prilagajanje oči razdalji in vidno sledenje' 

 

Slika 3.12: Prikaz vrednosti, pridobljenih na podlagi podtesta 'Prilagajanje oči razdalji in 

vidno sledenje'  po prvem in drugem testiranju za posameznega učenca 

 

Pri tem podtestu se je dalo doseči največ tri točke. Manj točk kot je testiranec dosegel, boljši 

je bil njegov rezultat. Najboljši rezultat je dosegel učenec M. (kontrolna skupina). Na obeh 

testiranjih ni bilo opaziti nikakršnih težav na tem področju in tako je bil ocenjen z nič 

točkami. Manjše težave sta imela učenca K. (eksperimentalna skupina) in N. (kontrolna 

skupina), oba sta rezultat znižala za eno točko. Težave je imel deček D. (eksperimentalna 

skupina), opazno  je bilo 'beganje' oči. Deček ima zelo dobro razvito vidno razločevanje, kar 

dokazujejo tudi rezultati pri ostalih podtestih, pri tem podtestu pa je imel težave. 
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3.7.4. Primerjave med učenci in uspešnost treninga 

 Med učencema, ki sta bila vključena v trening (učenec D. in učenec K.) 

Po končanem treningu je veliko bolj napredoval učenec K. kot učenec D. Napredek je opazen 

tudi pri dečku D., vendar je manj izrazit. 

Deček K. je po drugem testiranju napredoval skoraj na vseh podtestih. Napredek pa se ne 

opazi samo pri podtestih z aktivnostmi, ki jih nismo urili med treningom. Najbolj je 

napredoval na področjih vidnega zaznavanja, vidno-motorične koordinacije in finomotoričnih 

aktivnostih. Opazen je zmanjšan pritisk na podlago pri pisanju in pravilen oprijem pisala. 

Najbolj je napredek opazen pri izdelkih, ki zahtevajo natančnost. Črke so lepše oblikovane in 

enakih velikosti, med seboj so povezane in linije so pri zapisu sklenjene. Ob rednem treningu 

bi bil napredek lahko še večji. Njegovo šibko področje pri pisanju je hitrost (vendar se je ta 

glede na rezultate testiranja izboljšala), potrebuje več časa kot sošolci, da dokonča izdelek. 

Predlagam, da bi deček tedensko obiskoval individualno in skupinsko pomoč na šoli.  

Deček D. potrebuje veliko več pomoči, mislim, da bi bila zanj potrebna obravnava 

specialnega in rehabilitacijskega pedagoga. Njegovo močno področje je vidno zaznavanje, pri 

katerem se lahko primerja z ostalimi sošolci. Zelo dobro razločuje različne vzorce in znake v 

svoji okolici, kar bi bilo treba izkoristiti. Pri pisanju so črke še vedno ostrih linij, različnih 

velikosti, izdelki niso čitljivi, oprijem pisala ni pravilen in pritisk na podlago pri pisanju je 

prevelik. 

Da se rezultati po končanem treningu med učenci razlikujejo, je ugotovila tudi Gamser 

(2007). Tudi pri njenem treningu, ki se je nanašal na pomoč pri pisanju s pomočjo senzorne 

integracije, so vsi učenci napredovali, vendar so bili napredki pri otrocih različni. Podobne 

raziskav bile opravljene tudi v tujini. Pogosto so ugotovili, da je lahko vzrok različnih 

rezultatov med testiranci v razvoju predpisanih funkcij pri posamezniku (Cahill, 2009). 

Menim, da bilo treba trening izvajati daljše časovno obdobje, da bi se izkazali še večji 

napredki na področju pisanja. Vzrok, da napredek pri učencu D. ni bil opaznejši, se lahko 

nahaja tudi na področjih, ki s pomočjo diagnostičnih testov niso bila preverjena. Diagnostiko 
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bi lahko še okrepili in preverili, če je vzrok težav na področjih, ki jih trening ni razvijal in 

pred treningom niso bila preverjena. 

 Med učencem, ki je bil vključen v trening, in učencem, ki treninga ni bil deležen 

(oba imata težave na področju pisanja, učenec K. in učenec N.) 

Dečka sta sošolca in tako sledita istemu učnemu procesu. Po končanem treningu je bila 

opazna razlika med njunimi rezultati na testih. Delček K., ki je bil vključen v trening, je 

izrazito bolj napredoval. Pri dečku N. ni bilo večjih sprememb, pri nekaterih podtestih je celo 

nazadoval. Pred izvedbo treninga je bil deček N. pri testih nekoliko bolj uspešen kot deček K. 

Deček N. še vedno izpušča elemente črk in ni natančen pri pisanju. 

Glede na lestvico za oceno disgrafije v rokopisu sta po prvem testiranju oba učenca sodila v 

kategorijo otrok z okorno pisavo. Po končanem drugem testiranju pa je učenec K. napredoval 

v skupino otrok brez elementov disgrafije. 

 Med učencem brez težav in učencema s težavami, vključenima v trening (učenec 

K. ter učenca D. in M.) 

Deček M. je bil pred testiranjem na testih uspešen, rezultati se po dvomesečnem testiranju 

niso spremenili. Dečkova pisava je čitljiva, črke so pravilno oblikovane in pri pisanju skoraj 

ne napravi napake. V nekaterih podestih se je učenec K. približal rezultatom učenca M. 

Menim, da bi z rednim in daljšim treningom lahko dosegel podobne rezultate. Na nekaterih 

podtestih so bili rezultati po drugem testiranju skoraj enaki.  

 Med učencem brez težav in učencem s težavami, ki ni bil vključen v trening 

(učenec M. in učenec N.) 

Opazne so izrazite razlike po prvem in drugem testiranju. Oba dečka sta sledila enakemu 

učnemu načrtu, po dveh mesecih je bil deček M. še vedno uspešen, deček N. pa ne glede na 

šolsko delo ni napredoval, na nekaterih področjih so se težave še povečale.  

Glede na dobljene rezultate je bil trening uspešno izveden, z rednim treningom grafomotorike 

se pisava lahko izboljša. Podobne ugotovitve so pridobili tudi z drugimi grafomotoričnimi 

treningi. Pirc Podgoršek (v Grginič, 2005) je izvedla podoben trening. Vseboval je aktivnosti 
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grobe motorike, fine motorike in grafomotorike. Ugotovila je, da se je s treningom pri otrocih, 

vključenih v raziskavo, izboljšala pozornost in da se raje poslužujejo aktivnosti, ki vsebujejo 

elemente fine motorike in grafomotorike. S treningom, ki ga je oblikovala, so otroci zmanjšali 

pritisk na podlago pri risanju, drža svinčnika je postala primernejša in linije so bile bolj 

kontinuirane.  

Tudi Gamser (2007) je ugotovila, da z rednim treningom lahko izboljšamo posameznikove 

veščine, ki jih potrebuje za pisanje. Po končanem treningu so bili učenci, ki jih je vključila v 

trening, sposobni motoričnega načrtovanja, napredovali so na področju vidno-motorične 

koordinacije, lineacije in motorične izvedbe pisanja. Podobne ugotovitve je po izvedbi 

svojega treninga pridobila tudi Koselj (2009). S pomočjo treninga so učenci napredovali na 

področju vidno-motoričnih sposobnosti in vidno-prostorskih spretnosti. 

V diplomskem delu je pozitiven vpliv treninga opaziti pri primerjavi rezultatov učenca K. in 

učenca N. Iz rezultatov učenca N. je razvidno, da samo redno šolsko delo ni dovolj za 

premostitev težav, slednje je treba opaziti in jih odpraviti, sicer lahko na tem področju še bolj 

nazaduje. Poleg težav na področju pisanja se kasneje lahko pojavijo še druge, učenec preveč 

pozornosti nameni obliki pisave in nima dovolj časa za vsebino napisanega. 

Trening ni vplival na oba učenca enako učinkovito. Tudi učenec K., pri katerem je bil trening 

bolj učinkovit, ni napredoval na vseh preverjenih področjih. Trening grafomotorike je najbolj 

vplival na razvoj vidno-motoričnih sposobnosti. Pri zapisu pa se je najbolj izboljšalo 

področje, ki zajema obliko črk in razmerja med črkami pri pisanju. 
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3.8. Odgovori na raziskovalna vprašanja 

1. Katere so značilnosti pravopisnih in grafomotoričnih vidikov pisanja pred 

treningom, ugotovljene z lestvico za oceno znakov disgrafije v rokopisu, pri učencih 

v eksperimentalni in  kontrolni skupini? 

Glede na skupno število doseženih točk na podtestih lestvice učence lahko razporedimo v štiri 

kategorije. Te so: pisava brez elementov disgrafije (od 0 do 9,5 točke), okorna pisava (od 10 

do 13,5 točke), disgrafična pisava (od 14 do 18 točk) in  izrazita disgrafična pisava (od 19 

točk dalje).  

Učenca v eksperimentalni skupini sta bila po končanem prvem testiranju umeščena v 

kategorijo disgrafične pisave. Učenec K. je po končanem prvem testiranju na vseh podtestih 

skupaj dosegel štirinajst točk in pol. Učenec D. je po končanem prvem testiranju skupaj 

dosegel osemnajst točk. Oba učenca sta dosegla mejno število točk, in sicer je učenec K. 

dosegel število točk, ki meji na spodnjo mejo te kategorije, učenec D. pa  število točk, ki meji 

na zgornjo mejo te kategorije. Učenec D. je na vseh podtestih dosegel večje število točk in 

tako dosegel slabši rezultat. Na prvem podtestu je dosegel šest točk od sedmih (pri pisanju je 

opazna lomljena vrsta zapisa, črke v besedilu so zapackane, med besedami so opazni 

premajhni presledki in robov pri zapisih ni upošteval). Na drugem podtestu je dosegel osem 

točk od trinajstih (črke so bile zalite, nekatere ravne črte so bile ukrivljene, konice potez so 

bile slabše nadzorovane, opazen je bil trk črk itd.). Na tretjem podtestu pa je zbral štiri točke 

od petih (pritisk na podlago je bil premočan, oprijem pisala ni bil pravilen, črke niso bile 

enakih velikosti). Učenec K. pa je na prvem podtestu dosegel štiri točke od sedmih (vrsta pri 

pisanju je bila valovita, med besedami ni bilo presledkov in pri pisanju ni upošteval robov 

lista), pri drugem podtestu je zbral pet točk in pol od trinajstih (črke so bile občasno 

popravljene, loki črk so bili koničasti, črke pa zalite itd.) in na tretjem podtestu pet točk od 

petih. Na tem podtestu je dosegel vse točke in tako dosegel slab rezultat, pritisk na podlago 

pri pisanju je bil zelo močan, oprijem pisala ni bil pravilen, črke niso bile v sorazmerni 

velikosti in so bile razvlečene. Celotna oblika zapisa črk je odvisna od razvoja grafomotorike 

(gibalne poteznosti roke), šele dobro razvita grafomotorika omogoča lepo oblikovano pisavo. 

Nekoliko večja in oglata pisava nakazuje slabšo stopnjo razvitosti grafomotorike (Regvar, 

1990). 
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Učenca v kontrolni skupini sta bila po končanem prvem testiranju umeščena v kategorijo 

otrok z okorno pisavo in pisavo brez elementov disgrafije. Učenec N. je bil umeščen v 

skupino otrok z okorno pisavo, dosegel je trinajst točk in pol ter tako dosegel vrh točk te 

kategorije. Učenec M. pa je sodil v skupino otrok brez elementov disgrafije, dosegel je točko 

in pol. Učenec N. je na prvem podtestu dosegel štiri točke od sedmih (besedilo je bilo 

neurejeno, vrsta pri zapisu je bila valujoča, med besedami ni bilo usklajenih presledkov in ni 

upošteval robov lista), na drugem podtestu je dosegel šest točk od trinajstih (črke so bile 

pogosto popravljene, črke pri zapisu so bile zalite, ravne črte so bile pogosto ukrivljene, 

prisoten je bil trk črk itd.) in na tretjem podtestu tri točke in pol od petih (črke niso bile v 

sorazmerni velikosti, območja pisanja so bila neskladna, črke so bile pri zapisu razvlečene). 

Regvar (1990), Golli (1991) in Ropič (1996) v svojih knjigah opisujejo, da se z rednimi in 

načrtnimi vajami grafomotorike izboljša pisava posameznika, odpravijo se tudi pravopisne 

napake, ki so lahko posledica posvečanja prevelike pozornosti tehniki pisanja in ne toliko 

vsebini.  

2. Kakšne so specifične kognitivne sposobnosti učencev v eksperimentalni in kontrolni 

skupini pred treningom, ugotovljene s podtesti preizkusov ACADIA in SNAP? 

Kognitivne oziroma miselne sposobnosti so spoznavni procesi, ki vsebujejo spomin, 

pozornost, zmogljivost učenja, presojo razmer, priklic in skladiščenje ter utrjevanje podatkov 

itd. (Denišlič, 2006). Omogočajo nam, da se naučimo branja in pisanja. Za razvoj pisanja je 

potrebno, da ima posameznik razvite kognitivne sposobnosti, ki mu omogočajo razvoj 

opismenjevanja in avtomatiziranega pisanja.  

S podtesti preizkusov ACADIA in SNAP sem preverila nekatere kognitivne dejavnike pri 

testirancih. Najboljše rezultate je dosegel učenec M., ki nima težav na preverjenih področjih. 

Na prvem testiranju je pri podtestu, ki preverja vidno diskriminacijo in sposobnost sledenja, 

dosegel 57 točk od 62, pri podtestu, ki zahteva vidno diskriminacijo, je dosegel vse možne 

točke, pri podtestu, ki preverja risanje oblik, pa je zbral 54 točk od 77. Pri tem podtestu je 

imel največ težav, oblike prepisanih likov so bile prevelike in linije na nekaterih mestih niso 

bile sklenjene. Glede na rezultate je razvidno, da ima učenec dobro razvit vidni spomin, kar 

mu koristi pri prepisovanju snovi s table in pri preslikavi podatkov, ki je potrebna za šolsko 
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uspešnost. S pomočjo dobro razvitega vidnega spomina in vidnega razločevanja je učenec 

dosegel odlične rezultate tudi pri podtestih, ki zahtevajo branje (branje nebesed) in pisanje 

(časovno omejeno pisanje po nareku, časovno omejeno prepisovanje besed). 

Učenec N., ki je bil prav tako vključen v kontrolno skupino na podtestih, ki preverjajo 

kognitivne sposobnosti za uspešno pisanje, ni bil tako uspešen. Velike težave so mu 

povzročale naloge, ki so zahtevale vidno sledenje in vidno-motorično koordinacijo. Pri 

podtestih, ki zahtevajo razvito vidno razločevanje, vidno sledenje, združevanje leve in desne 

strani ter vidni spomin, ni dosegel dobrih rezultatov. Posledično so bili slabši tudi rezultati 

podtestov, ki zahtevajo branje in pisanje. Učenec N. je pri prerisovanju oblik narisal prevelike 

like in linije niso bile zaključene. Pri sledenju liniji je list obračal, pritiskal na podlago in 

večkrat močno odstopil od dovoljene linije. To je lahko posledica slabših orientacijskih 

sposobnosti. Zaradi njih učenec ravne poteze zamenjuje s krivimi, zaprte linije pušča odprte in 

pri pisanju črke ležijo nad črto ali pod njo (Križaj-Ortar, Magajna, Pečjak in Žerdin, 2000). 

Učenec N. pred treningom še ni imel ustrezno razvite telesne sheme. Slabša telesna in splošna 

orientiranost se pri otrocih pogosto kombinira s telesno ali z grafomotorično nespretnostjo 

(Križaj-Ortar, Magajna, Pečjak in Žerdin, 2000). 

Učenec K. je sestavljal eksperimentalno skupino. Po prvem testiranju je dosegel rezultate, 

podobne tistim pri učencu N. Tudi učenec K. je imel največ težav pri podtestu, ki je preverjal 

vidno-motorično koordinacijo. Večkrat je zelo odstopal od linije. Tudi pri podtestih, ki 

zahtevajo razne vidne sposobnosti, ni dosegel najboljših rezultatov.  

Učenec D., ki je sestavljal eksperimentalno skupino, je imel največ težav. Pri vseh podtestih 

pa je izstopalo njegovo močno področje, vidno razločevanje oz. diskriminacija. Rezultati niso 

bili najboljši, vendar je ta veščina izstopala. Največ težav so mu povzročali vidno-motorična 

koordinacija, združevanje leve in desne strani in risanje oblik. Posledično je dosegel slabe 

rezultate na podtestih, ki so zahtevali pisanje in branje. Deček še nima ustrezno razvite telesne 

sheme in orientacije v prostoru, kar je lahko posledica slabših grafomotoričnih sposobnosti. 

Tudi gibalna poteznost pisanje je povezana z razvojem grafomotorike. Slabši rezultati pri 

podtestu 'Vidno-motorična koordinacija' nakazujejo težave pri gibalnih in pisalnih 

značilnostih (Regvar, 1990). Ta veščina zahteva motorično načrtovanje, ki predstavlja 

najkompleksnejšo obliko načrtovanja pri otrocih. Tesno je povezana z mentalnim in 

intelektualnim funkcioniranjem. Odvisna je od možganskih hemisfer, ki narekujejo mišicam, 
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kaj morajo narediti. Občutki iz telesa pa omogočajo možganom, da dajejo navodila. Vidno-

motorična koordinacija omogoča, da roke in prsti izvajajo točno tisto dejavnost, ki jo želimo, 

in pošljejo informacije v možgane (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). 

3.  Kako sta po končanem treningu učenca v eksperimentalni skupini napredovala v 

primerjavi z učencema kontrolne skupine na podtestih specifičnih kognitivnih veščin, 

povezanih s pisanjem, preizkusov ACADIA in SNAP? 

Največji napredek je opazen pri učencu K., ki je bil vključen v eksperimentalno skupino. 

Napredek najbolj opazimo, če rezultate primerjamo z učencem N., ki ni bil vključen v 

trening in ima težave na področju pisanja. Učenec K. je dosegel boljše rezultate pri 

podtestih 'Vidno-motorična koordinacija' in 'Vidno sledenje'. Pri pisanju je pritisk na 

podlago manjši, oprijem pisala je pravilen in pri sledenju zahtevani liniji so opazna manjša 

odstopanja. S treningom je izboljšal koordinacijo oko-roka, ki pomembno vpliva na 

uspešno pisanje (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004; Ropič, 1996). Rezultate je izboljšal 

tudi na podtestih, ki zahtevajo risanje oblik in vidno razločevanje. Sposoben je bolj 

natančno prerisati lik in je pozornejši na zaključevanje linij. Posledično je boljše rezultate 

po končanem treningu dosegel tudi pri podtestih, ki preverjajo sposobnosti branja in 

pisanja. Deček K. ima težave s hitrostjo reševanja nalog. Stopnja doslednosti oblikovanja 

črk pri pisanju in količina ter vrsta napak, vse to je pogosto povezano z časovno 

omejenostjo pisanja oziroma umetno pogojeno naglico pri pisanju (Regvar, 1990). Učenec 

N. je na drugem testiranju dosegel skoraj enako število točk kot na prvem testiranju. Na 

nekaterih podtestih je dosegel celo slabši rezultat. Tako učenec ob rednem šolskem delu ni 

napredoval na področjih, kjer ima težave. Težave na področju pisanja so pri njem ostale 

nespremenjene in velika verjetnost je, da se bodo, če ne bo primerno obravnavan, med 

letom ob kopičenju snovi še poglobile. Da bi učenec K. dosegel tako dobre rezultate kot 

učenec M., ki težav na področju pisanja ni imel, bi potreboval daljši trening. Pri nekaterih 

veščinah pa se mu je približal oziroma je dosegal enake rezultate kot učenec M. 

Učenec D. je izboljšal rezultate, vendar so bili njegovi dosežki že na prvem testiranju 

veliko nižji od tistih učenca N. Po končanem treningu se je z rezultati dokaj izenačil z 

učencem N. Še vedno so prisotne težave na področju vidnega sledenja in vidno-motorične 

koordinacije. Pogosta so velika odstopanja od zahtevane linije, kar posledično vpliva na 
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potek pisanja in branja. Pritisk na podlago je še vedno zelo močan. Značilnosti pritiska na 

podlago so odvisne od oprijema pisala, položaja roke in splošnega razvoja grafomotorike. 

Pri iskanju vzrokov za nastanek težav je treba upoštevati vse te vidike (Regvar, 1990). Pri 

pisanju pa so linije nekoliko lepše oblikovane kot pred treningom. Celotna oblikovanost 

pisave je odvisna od razvoja grafomotorike, dobro razvita grafomotorika vpliva na 

oblikovno podobo besedila in na podobo posameznih elementov črk (Golli, 1991; Regver, 

1990). Učenec D. bi potreboval intenzivno pomoč na področju pisanja, saj po rezultatih 

zelo odstopa od sošolca M., ki težav na tem področju  nima. 

4.  Kako sta po končanem treningu učenca v eksperimentalni skupini napredovala v 

primerjavi z učencema kontrolne skupine na pokazateljih ocene znakov disgrafije v 

rokopisu?  

Ponovno lahko največja odstopanja opazimo med učencem K. (eksperimentalna skupina) 

in učencem N. (kontrolna skupina). Po končanem treningu je učenec K. napredoval na vseh 

podtestih lestvice. Rezultat je izboljšal največ za štiri točke na posameznem podtestu, 

učenec N. pa je dosegel enako število točk kot na prvem testiranju oziroma je pri podtestu 

'Napake slabšega pisanja niza črk' celo nazadoval za eno točko. Po končanem treningu je 

opazen tudi napredek pri izdelkih učenca K. Po končanem treningu je dosegel skupno šest 

točk na vseh podtestih, na prvem testiranju pa štirinajst točk in pol. Tako sodi v skupino 

učencev brez elementov disgrafične pisave. Učenec N. pa je s trinajstimi točkami ostal v 

skupini učencev z okorno pisavo. 

Učenec D., ki je bil vključen v eksperimentalno skupino, ni izrazito napredoval. Po 

končanem treningu je dosegel za točko in pol slabše rezultate kot učenec N., ki v trening ni 

bil vključen. Na podtestih pa je skupno napredoval za štiri točke. Napredoval je na 

podtestu 'Napake slabšega pisanja niza črk' in na podtestu 'Napake v obliki in razmerju 

med črkami'. Učenec N. ob rednem šolskem delu ni napredoval oziroma je poslabšal 

rezultate, učenca K. in D. pa sta po drugem testiranju dosegla boljše rezultate kot na 

prvem. 

Učenec M., ki nima težav na področju pisanja, je tudi po drugem testiranju dosegel odličen 

rezultat. Tako učenca K. in M. po končanem drugem testiranju sodita v skupino učencev 

brez elementov disgrafije. 
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5. Ali so se med treningom učencema, vključenima v kontrolno skupino, opisne ocene 

izboljšale oziroma ali učiteljica opaža napredek na področju pisanja? 

Opisne ocene je izboljšal učenec K. Napredek je opazila tudi njegova učiteljica. Poudarila je, 

da je učenec pri dejavnostih bolj sodeluje in da so izdelki bolj čitljivi. Posledično je opazila, 

da se deček bolje razume s sošolci. Pri določenih dejavnostih še vedno ni dovolj hiter in tako 

ne uspe slediti tempu razreda. »Hitrost pisanja nakazuje stopnjo izpisanosti rokopisa in tako 

posredno tudi stopnjo obvladanja znanja pisanja; hitreje kot otrok piše, bolj je njegova pisava 

avtomatizirano izvajana, kar seveda kaže na otrokovo obvladanje pisanja« (Regvar, 1990, str. 

57). Učiteljica je pohvalila pravilen oprijem pisala in zmanjšan pritisk na podlago pri pisanju. 

Tako so tudi njegovi izdelki lepši. 

Pri učencu D. se opisne ocene še niso izboljšale. Izdelki so še vedno zelo nečitljivi in oprijem 

pisala še ni pravilno izoblikovan. Deček se trudi in želi izboljšati svojo pisavo. Učiteljica je 

opazila napredek pri natančnosti, opaža, da deček piše znotraj črtovja in skoraj ne seka črte. 

Opaža tudi, da so črke bolj v sorazmerni velikosti in da so linije zapisanega večkrat sklenjene 

kot pred treningom. 
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4.0 ZAKLJUČEK 

Pisanje je zapleten proces, ki od posameznika zahteva razvoj mnogih funkcij, tako 

kognitivnih kot motoričnih. Nekatere osebe imajo dobro razvite vse veščine, ki vplivajo na 

razvoj pisanja, nekatere osebe pa se v začetni fazi opismenjevanja srečujejo z različnimi 

težavami, ki jim otežujejo uspešen proces učenja pisanja. Na razvoj težav lahko vpliva mnogo 

dejavnikov, lahko se nahajajo v posamezniku ali pa so posledica zunanjega okolja. Odrasla 

oseba, ki je odgovorna za potek otrokovega opismenjevanja, je dolžna poiskati vzroke za 

njegove težave. Če se težave pojavijo v posamezniku, je treba poiskati oblike pomoči, ki mu 

pri procesu opismenjevanja omogočajo odpravljanje težav. Preveriti je treba delovanje 

kognitivnih procesov, ki so odgovorni za pisanje in delovanje otrokove motorike. Z 

ustreznimi oblikami pomoči lahko posamezniku omogočimo uspešen proces opismenjevanja 

in kasnejšega pisanja.  

Namen diplomskega dela je bil oblikovati grafomotorični trening, ki posamezniku pomaga 

izboljšati vidike pisanja. Pred treningom so bile preverjene kognitivne veščine vseh učencev, 

vključenih v raziskavo, ter pravopisni in grafomotorični vidiki pisanja. Testiranje je bilo 

ponovno izvedeno po končanem treningu. Trening sta obiskovala dva učenca od štirih 

vključenih v raziskavo. Po opravljenem grafomotoričnem treningu sta pokazala napredek na 

ocenjevanih področjih in izboljšala tehniko pisanja. Z rezultati testiranja po opravljenem 

treningu lahko potrdimo uporabnost grafomotoričnega treninga na izboljšanje pisanja.  

Že uveljavljeni programi in strategije pomoči so učitelju lahko velika pomoč pri korekciji 

težav na področju pisanja. Učitelj, ki učenca poučuje, mora pozornost posvetiti tudi tehniki 

pisanja. Pomembno je, da si pri poučevanje vzame dovolj časa za to področje in da upošteva 

vse faze opismenjevanja. Pozornost mora posvetiti tako kognitivnim veščinam, potrebnim za 

pisanje, kot razvoju motoričnih veščin pred in med pisanjem. 

Z izvedbo treninga sem pridobila izkušnje, kako pomagati učencu, ki ima težave na področju 

pisanja, in na katere dejavnike v začetni fazi opismenjevanja moram biti še posebej pozorna. 

Če bi ponovno izvedla trening, bi začetno diagnostiko poizkušala razširiti še na druga 

področja. Oblikovala bi več nalog, ki preverjajo otrokovo grobo motoriko. V diagnostiki sem 

imela vključeno nalogo, ki je preverjala otrokovo ravnotežje. Ravno ta naloga mi je 
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omogočila uvid, da ima mogoče učenec, ki je po končanem  treningu dosegel manjši 

napredek, slabše razvita tudi druga področja. V primerjavi s sošolci je nalogo veliko težje 

opravil. Tako bi tudi lažje preverila povezavo razvoja grobe motorike in pisanja, saj v teoriji 

najdemo različne trditve. Tako Levine (v Koselj, 2009) navaja, da ni povezave med 

grafomotorično nespretnostjo in razvitostjo grobe motorike. Nasprotno pa Marquardt in 

Lipičnik (2011) trdita, da obstaja velika povezava med  razvojem grafomotorike in gibanjem. 

Trdita, da ima otrok, ki ima težave na področju grobe motorike, kasneje težave tudi na 

področju grafomotorike. Z razširjeno diagnostiko bi preverila, kakšne so motorične 

sposobnosti učenca, ki je slabše napredoval na treningu. V primeru večjih težav je potreben 

timski pristop. Vključijo se oblike pomoči, ki jih predvideva petstopenjski kontinuum pomoči 

za učence z učnimi težavami. 

Pridobljeni rezultati opozarjajo na težave, ki se lahko pojavijo pri razvoju spretnosti, 

potrebnih za pisanje. Učitelje bi med šolanjem morali opozoriti na pomembnost razvoja 

kognitivnih in motoričnih funkcij za pisanje in na upoštevanje postopnega učenja pisanja.  
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