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DAUGHTER  

 

Alone, listless, breakfast table in an otherwise empty room  

Young girl, violence, center of her own attention  

The mother reads aloud child tries to understand it 

Tries to make her proud  

 

(Pearl Jam,1993, Vs.) 

 



POVZETEK 

 

Diplomska naloga obravnava proces identifikacije in diagnostičnega ocenjevanja 

učencev z motnjami branja in pisanja v osnovnih šolah v Sloveniji.  

V teoretičnem delu je prikazana interakcija med govorno razvitostjo otroka in otrokovo 

sposobnostjo usvajanja branja in pisanja. Opišemo predbralne sposobnosti, ki so 

temeljnega pomena za ustrezen razvoj branja in pisanja. Poudarimo pomembnost 

slušnega zaznavanja ali glasovnega (fonološkega) zavedanja kot notranjega dejavnika 

razvoja predbralnih sposobnostih. Predstavimo razvoj branja oziroma razvoj bralne 

pismenosti in razvoj pisanja ter opredelimo specifične motnje branja in pisanja. 

Pregledamo delitev motenj branja in pisanja, njihove značilnosti in pogostost v 

osnovnih šolah. Teoretično raziščemo posamezne presejalne in diagnostične teste, ki 

se uporabljajo v slovenskem prostoru in v tujini (Italija, Kanada, Anglija). 

V empiričnem delu odgovorimo na raziskovalna vprašanja in preverimo teoretične 

hipoteze. Osredotočimo se na ustreznost in pravočasnost uporabljenih presejalnih in 

diagnostičnih testov pri identifikaciji in diagnostičnem ocenjevanju učencev z motnjami 

branja in pisanja v osnovnih šolah v Sloveniji. Predstavimo, kateri strokovni profili so v 

osnovnih šolah zadolženi za identifikacijo in diagnostično ocenjevanje učencev z 

motnjami branja in pisanja ter katerih oblik pomoči so deležni učenci z motnjami branja 

in pisanja. Preučimo možne razlike med večjimi (nad 350 učencev) in manjšimi šolami 

(pod 350 učencev) v celotnem procesu identifikacije in diagnostičnega ocenjevanja 

učencev z motnjami branja in pisanja v osnovnih šolah v Sloveniji. Pregledamo, v 

kolikšni meri so osnovne šole zadovoljne z obstoječim modelom identifikacije in 

diagnostičnega ocenjevanja učencev z motnjami branja in pisanja in predlagamo 

smernice za kakovostnejšo identifikacijo in diagnostično ocenjevanje učencev z 

motnjami branja in pisanja v osnovnih šolah v Sloveniji.  

Pridobljeni podatki nam osvetlijo specifična področja v procesu identifikacije in 

diagnostičnega ocenjevanja učencev z motnjami branja in pisanja, ki bi jih lahko 

izboljšali, da bi proces postal bolj ustrezen in zadovoljil potrebe učencev osnovnih šol v 

Sloveniji.  

 

KLJUČNE BESEDE: motnje branja in pisanja, identifikacija, diagnostično ocenjevanje, 

presejalni test, diagnostični test 

 



ABSTRACT 

 

The present thesis treats the identification and diagnostic evaluation of pupils with 

specific reading and writing difficulties in primary schools in Slovenia.  

In the theoretical part we show the interaction between speech development and the 

child’s ability to read and write. We describe pre-reading skills, which are essential for 

the proper development of reading and writing. We underline the importance of 

listening perception or phonological awareness as an internal factor in the 

development of pre-reading abilities. We present the development of reading, the 

development of literacy and the development of writing, and we identfy the specific 

reading and writing difficulties. We show the divisions of specific reading and writing 

difficulties, and their characteristics and frequency in primary schools. The theoretical 

research presents the individual screening and diagnostic tests, which are used in the 

Slovenian region and abroad (Italy, Canada, England).  

The research work focuses on the adequacy and tempestivity of the screening and 

diagnostic tests for the identification and diagnostic evaluation of pupils with difficulties 

in primary schools in Slovenia. In the empirical part we answer the research questions 

and verify theoretical hypotheses. We present the professional profiles responsible for 

the identification and diagnostic assessment of pupils with difficulties, and we also 

present the forms of aid used. We examine possible differences between the major 

(over 350 pupils) and small schools (under 350 pupils) throughout the process of 

identification and diagnostic assessment of pupils with difficulties in primary schools in 

Slovenia. We show the level of satisfaction in elementary schools with an existing 

model of identification and diagnostic assessment of pupils with specific difficulties, 

and we suggest guidelines for the identification of better quality and diagnostic 

assessment of those pupils.  

The data we obtained demonstrate the specific areas in the process of identification 

and diagnostic assessment of pupils with specific difficulties, which could be improved 

to make the process itself more efficient and meet the needs of pupils of primary 

schools in Slovenia.  

 

KEY WORDS: specific reading and writing difficulties, identification, diagnostic 

evaluation, screening test, diagnostic test 
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I. UVOD 
 
Človek je biopsihosocialno bitje, ki potrebuje stike z ostalimi ljudmi. V človeškem 

razvoju sta se kot primarni jezikovni obliki najprej razvili spretnosti poslušanja in 

govorjenja. Nato je nastala potreba, da bi človek določene komunikacijske elemente 

zabeležil, da bi jih večkrat uporabil. Branje in pisanje se je razvilo kot sekundarna 

jezikovna oblika. S pomočjo branja in pisanja človek posreduje ali pridobi sporočilo, ki 

je dostopno v daljšem časovnem obdobju. Govorjena sporočila so kratka in minljiva. 

V današnjem času sta branje in pisanje med ključni spretnostmi, da se človek 

ustrezno integrira v moderno družbo. Vsakodnevna uporaba pisane besede je nujen 

pogoj, da izvede naloge današnje dobe. Vsak človek dnevno uporabi branje in 

pisanje pri svojemu poklicu (prebere dopise, izpolni pogodbo, sestavi predračun, izda 

račun, pripravi programe, predstavi načrte in projekte ...), pri sprostitvenih ali 

razvedrilnih dejavnostih (prebere revije, dnevnike, tednike, knjige, bloge in ostale 

spletne strani, prebere turistični vodnik, pregleda kuharski recept ...) in na ostalih 

področjih (prebere navodila zdravil, izpolni predpisane obrazce, pošlje ugovore ...). 

Oseba s težavami na področju branja in pisanja bo ne glede na svoje sposobnosti 

težko kos vsem tem zahtevam. Spretnosti branja in pisanja se začenjajo sistematično 

razvijati ob vstopu v šolo. Ustrezno pismena oseba bo predelala vse potrebne 

korake, da bo v odraslem obdobju v celoti pismena.  

Učenci z motnjami branja in pisanja so od svojega začetnega spoznavnega procesa 

deležni različnega usvajanja predspretnosti oziroma spretnosti branja in pisanja. 

Motnje branja in pisanja so nevrološko pogojene in so verjetno posledica manjših 

motenj v delovanju osrednjega živčnega sistema. Učenec z motnjami branja in 

pisanja predela sprejete informacije (vidno zaznavanje, slušno zaznavanje,  

fonemsko transformacijo, kratkoročni spomin, dolgoročni spomin ...) drugače kot 

učenec brez motenj branja in pisanja.  

V osnovnih šolah razvijajo funkcionalno pismenost, ki poudarja, da zmožnosti branja, 

pisanja in računanja niso same sebi namen, ampak služijo boljšemu funkcioniranju 

posameznika v okolju, v katerem živi. Učenci z motnjami branja in pisanja so zaradi 

njihovih primanjkljajev prikrajšani za ta cilj. Menim, da potrebujejo učenci z motnjami 

branja in pisanja ustrezno in pravočasno identifikacijo in ustrezno diagnostično 

ocenjevanje njihovih primanjkljajev, da s pomočjo ustreznih specifičnih programov 

razvijejo svoje spretnosti do optimalne stopnje. 
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V literaturi zasledimo velik poudarek za zgodnje obravnavanje otrok s težavami na 

razvojnih področjih. Rizične otroke bi lahko identificirali že v zgodnjem obdobju. Za 

pravočasno identifikacijo in ustrezno diagnostično ocenjevanje so ključnega pomena 

ustrezni presejalni in diagnostični testi. Ustrezen presejalni test naj bi iz množice 

učencev identificiral vse rizične učence. Pomembno je, da je test enostaven, hiter in 

zanesljiv. Ustrezen diagnostični test bi moral z zanesljivo verjetnostjo opredeliti 

posamezno motnjo in identificirati učenčeve primanjkljaje na posameznem področju.  

Preučila sem, kako se identifikacija in diagnostično ocenjevanje odvija v osnovnih 

šolah v Sloveniji. Prepričana sem, da se s pravočasno identifikacijo in ustreznim 

diagnostičnim ocenjevanjem lahko pripravi specifične programe pomoči, s katerimi bi 

učenci z motnjami branja in pisanja razvijali ustrezne bralne in pisalne spretnosti.  
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II. TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

1. RAZVOJ GOVORA IN USVAJANJE PISMENOSTI 

V predšolskem obdobju poteka progresivni biopsihofizični razvoj, ki omogoči otroku 

optimalno funkcioniranje v šolskem procesu. Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in 

Pečjak (2011) predstavijo ugotovitve Vygotskya in pozneje, njegovih sodelavcev ter 

sodobnikov (Bodrova, Deborah, Hemphill, Snow, Karpov, Wertsch) o intenzivnem 

razvoju spoznavnih zmožnosti in razvoju višjih psihičnih procesov v predšolskem 

obdobju oziroma obdobju zgodnjega otroštva.  

Od rojstva dalje se razvijajo spretnosti govora in poslušanja. »Za pravilen govorni 

razvoj je nujno potreben: zdrav živčni sistem z nepoškodovanimi govornimi središči in 

živčnimi zvezami med njimi, ki nadzorujejo in usklajujejo delovanje govoril; pravilno in 

dobro razvite psihične funkcije (pozornost, zaznavanje, mišljenje; pomnjenje s 

slušnim spominom); razvita čutila (predvsem sluh); pravilen in zgleden govor ljudi, ki 

otroka obkrožajo in dobro počutje otroka in zadovoljene potrebe, ki jih ima» 

(Žnidaršič 1993, str. 39). 

V Enotni razvojni lestvici (Listen Learn and Talk-Cohlear, 2005) so predstavljeni 

otrokovi govorni mejniki, ki so zasnovani na povprečnem razvoju.  

V obdobju od ni č do treh mesecev  otrok joka in uporablja druge vrste oglašanja 

(npr. gruli, uporablja dolge, vibrajoče samoglasnike ...).  

Med četrtim in šestimi mesecem  se smeji, proizvaja zvoke s pihanjem med 

ustnicama, gruli, kriči. V svojem oglašanju spreminja trajanje, višino in glasnost 

(prozodične oblike), uporablja samoglasnike (npr. a kot v besedi avto), proizvaja 

soglasniške glasove, zapornike, nosnike (m) in se igra  tako, da se oglaša z 

različnimi glasovi.  

Med sedmim in devetim mesecem  začne čebljati, ponavlja zloge, sestavljene iz 

soglasnika in samoglasnika (pa-pa, ba-ba), cmoka z jezikom, uporablja pojoč glas, 

posnema melodične vzorce, najpogosteje uporablja široke osrednje samoglasnike o, 

e,  a, kot so v besedah oko, pet, mama in lahko uporablja nekatere soglasnike p, b, 

m, d.  

Od desetega meseca do prvega leta starosti posnema glasove in številne zloge, ki 

jih sliši od drugih ljudi, spremlja višino, glasnost in trajanje oglašanja, uporablja daljše 
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verige ponovljenih zlogov, sistematično spreminja samoglasnike in soglasnike (ba, di, 

ba, di) in največkrat uporablja zapornike in nosne glasove (p, b, d, m).  

Med 13 in 15 mesecem   ponavlja več različnih samoglasnikov zaporedoma, približno 

izgovarja posamezne besede, v igri z glasovi uporablja večino samoglasnikov, vedno 

pogosteje uporablja sprednje zapornike (p, d, b) in nosne glasove (m, n), uporablja 

pripornik (h), uporablja polglasnik (ə).  

Od 16 do 18 meseca  otrok posamezne besede izgovarja vedno bolj pravilno. Večino 

samoglasnikov ustrezno uporablja. V govoru pogosto uporablja sprednje soglasnike 

(p, b, d, m, n, v).  

Od 19 meseca do drugega leta starosti  besede izgovarja približno pravilno, 

zamenjuje glas r z glasom w, uporablja suprasegmentalne oblike, uporablja večino 

samoglasnikov in dvoglasnikov, pojavljajo se soglasniki k, g, t, utrjeni so soglasniki p, 

b, m, h, n, d, uporablja jih na začetku besed, soglasnike pogosto izpušča v sredini in 

na koncu besed.  

Med 25 in 30 mesecev  otrok rad preizkuša različne prozodične oblike1, ponavlja 

besede in fraze, pojavlja se nov soglasnik f, na koncu besede uporablja soglasnike 

kot m, p, b, skrajšuje besede/fraze, tako da izpusti soglasnik sredi besede. Nagnjen 

je k pretirani izgovorjavi besed, pogosto drugače izgovarja isto besedo in lahko 

šepeta.  

Med 31 mesecem in tretjim letom starosti se pri otroku  še vedno  pojavljajo 

zamenjave glasov r z w in l z j. Soglasnike sredi besed uporablja še nedosledno, bolj 

redno vstavlja soglasnike na koncu besed, pojavljajo se soglasniki l, r, š, s, z, č. V 

govoru se utrdijo samoglasniki in dvoglasniki, izpušča nekatere nepoudarjene dele 

govora, izgovarjava postaja vse bolj pravilna in pogosto šepeta.  

Med 37 mesecem in 42 mesecem  uporablja nekatere soglasniške sklope (tr, pt, br, 

dr, gr, sm), pojavlja se soglasnik v. Še vedno nadomešča nekaj glasov v soglasniških 

sklopih npr. gw namesto gr, izgovarjava besed je vedno bolj pravilna.  

Od 43 meseca do četrtega leta  starosti otrok vedno manj izpušča in nadomešča 

glasove z drugimi, izgovarja večino soglasnikov. Več zlivanja dveh glasov v enega se 

pojavlja na začetku ali na koncu besed, ritem in tempo govora sta ustrezna, govori z 

ustrezno glasnostjo in uporablja primerno intonacijo. 

                                                 
1 Začne pravilno naglaševati besede. 
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Optimalno obdobje za razvoj govora in komunikacijskih spretnosti je v prvih treh letih 

otrokovega življenja, kasneje je namreč potreben zelo velik napor, da na področju 

govora nadoknadimo primanjkljaje, ki so povezani z okoljem. Naslednje pomembno 

obdobje za razvoj govora je med otrokovim tretjim in sedmim letom. Empirične 

raziskave v različnih kulturah potrjujejo, da je v tem obdobju otrok izredno občutljiv in 

dovzeten za razvoj jezikovne zmožnosti, saj je povečana njegova potreba po 

komunikaciji (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Pečjak, 2011). Otrok v svojem 

zgodnjem razvoju razvije spretnosti, ki so nujne za kasnejše opismenjevanje. Govor 

je podlaga za ustrezen razvoj pismenosti. Otrokova izgovorjava posameznih glasov v 

besedah, sestava povedi (skladnja) in besedišče (leksikalno-semantično) so 

pomembni dejavniki pri razvoju branja in pisanja. Predbralne in predpisalne 

spretnosti, ki jih otrok razvije v predšolskem obdobju, so temeljnega pomena za 

ustrezen razvoj bralno-napisovalne tehnike oziroma avtomatizacijo bralno-

napisovalnih veščin v šoli. Zrimšek (2003) povzame ugotovitve D. Golli (1996, str. 

21), da je sodeč po številnih tujih raziskavah najpomembnejši dejavnik uspeha pri 

začetnem opismenjevanju govorna razvitost otroka. Marjanovič Umek, Fekonja 

Peklaj, Pečjak (2011) nam potrjujejo povezanost med otrokovim govornim razvojem 

(zlasti besednjaka) in spretnosti porajajoče se pismenosti ter poznejšim učenjem 

branja. Avtorice predstavijo številne tuje raziskave (Dickinson, Anastasopoulos, 

McCabe, Peisner-Feinberg in Poe,Lonigan, Burgess in Anthony), ki krepijo naša 

prepričanja, da govorni razvoj otroka neposredno vpliva na razvoj branja in pisanja. 

Poleg tega so Bus, Vanl Jzendorn in Pellegrini, DeBaryshe, Reese in Cox, ter Stadler 

in Mc Evoy v raziskavah dokazali, da je pogostost in starost, pri katerem so mlajšim 

otrokom začeli brati, napovednik otrokove porajajoče se pismenosti, govornega 

razvoja in bralnega razumevanja. Hammil in Larsen (1996) ter Marjanovič Umek, 

Sočan in Bajc (2007) opozarjajo, da je govor otrok/mladostnikov tudi eden od 

najmočnejših napovednikov šolske uspešnosti. 

Raziskave dokazujejo, da bo 80% otrok, ki imajo motnje na govorno jezikovnem 

področju po četrtem letu starosti, razvilo specifične učne težave v šolskem obdobju 

(Ianes, Cramerotti, Tait, 2007). 
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2.  PORAJAJO ČA SE PISMENOST  

Clay je (1966, v: Whitehurst in Loniganm, 1998) opredelil pojem porajajoče se 

pismenosti (ang. emergent literacy) kot obdobje razvoja otrokovih 

predopismenjevalnih spretnosti, znanj in vedenja v obdobju pred formalnim (šolskim) 

učenjem v okolju s tiskano besedo (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Pečjak, 2011).  

Obdobje pred vstopom v šolo je ključnega pomena, da otrok razvije vse potrebne 

spretnosti, ki mu bodo dovolile nemoten učni proces pri opismenjevanju. V tem 

obdobju se otrok pretvarja, da bere in piše. Pečjak (2010) je zapisala, da otroci v tem 

obdobju spoznajo pismenost na zelo globalen način. Otrokovo zavedanje dogajanja v 

okolici je celostno. Šele z zorenjem in s primernim usmerjanjem bo razvil analitične 

spretnosti, da bo njegovo doživljanje pisane besede postalo ustrezno. Pečjak (2010) 

nam posreduje Clayevo (1972) ugotovitev, da otrok pri branju knjige najprej razvije 

zavest/védenje o tem, kaj je naslovna stran knjige, kaj so strani v knjigi, kako se listi v 

knjigi obračajo ... 

Razvoj zavedanja strukture pisnega gradiva in kasneje pisane besede je temelj za 

nemoten razvoj branja in pisanja. Grginič (2005) je zapisala, da otroci prav skozi 

simbolno igro razvijajo vedenje o pismenosti in odkrivajo njen pomen, njeno rabo pa 

povezujejo z vsakodnevnimi dogodki v realnih okoliščinah. Otrokom moramo ponuditi 

čim več možnosti, da so v stiku s knjigami, časopisi, revijami ... Samo preko 

pozitivnih izkušenj bo lahko dogradil svoje znanje in zavedanje o pisani besedi. 

Posredovati jim moramo primerne dejavnosti, s katerimi bo razvil ustrezen odnos do 

tiska. Grginič (2005) nas opozarja da, v Veliki Britaniji in ZDA niso prepustili 

odgovornosti za razvoj porajajočega se pisanja le družinam, ampak so v predšolskih 

in šolskih ustanovah ustanovili oddelke s porajajočo se pismenostjo (»an emergent 

literacy classroom«). 

V kurikulumu za vrtce v Sloveniji je zapisano, da je za otroke od tretjega leta starosti 

pomemben razvoj predbralnih in predpisalnih sposobnosti. Cilj, ki to določa, je 

posebej izpostavljen. Med navedenimi cilji, ki razvijajo jezikovne spretnosti otroka, 

zasledimo cilj, s katerim naj bi otrok ob knjigi doživljal ugodje, veselje, zabavo in 

povezoval estetsko in fizično ugodje ter pridobival pozitiven odnos do literature.  
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Otroci pri treh letih (v posebnih pogojih) razločujejo med čačkami za pisanje in 

čačkami za risanje. Zanimivo je spoznanje, da če je začetna črka otrokovega imena 

sestavljena iz ravnih črt, uporabljajo za pisanje ravne linije, otroci s krožnimi črtami v 

imenu pa krožne. Najpomembnejša ugotovitev je, da čačke niso slučajni znaki, ki jih 

izvede otrok, pač pa se ujemajo s principi pisanja in risanja (Grginič, 2005). Pri 

spremljanju otrokovega razvoja lahko že pri treh letih uvidimo, ali je otrok začel 

razvijati predpisalne spretnosti. Na ta način lahko zasledimo, ali otrok razvija 

zavedanje o drugačnih linijah, ki jih bo kasneje uporabil pri pisanju posameznih črk. 

Grginič (2005) nadaljuje s spoznanjem, da bo otrok pri svojem razvoju uporabljal 

znake podobne črkam in kasneje verige črk, čeprav jih še ne imenuje tako. Otroci 

najprej poskušajo napisati znane besede, mama, svoje ime. Otrokovo ime je pogosto 

prva stabilna veriga črk, ki jo otrok napiše. Vedenje, da otrok uporablja znake, ki so 

podobne črkam, je dokaz, da otrok postopoma razvija analitično zaznavo, ki mu bo 

dovolila, da bo prepoznal vse črke iz abecede. 

Naslednji otrokov korak na poti do pisne spretnosti je pisanje črk na različne načine 

in v različnih oblikah. Grginič (2005) navaja, da otrok v obdobju pisalnega razvoja 

prehaja od uporabe nefonetične črkovne verige do zlogovne faze. Otrok s 

posameznimi črkami označuje zlog ali besedo ter se z domiselnim črkovanjem, s 

katerim poskuša odkriti pomen napisanih črk, začne približevati formalnemu pisanju. 

Otrok si v tem obdobju izmišlja pravila, ki se razlikujejo od formalnega črkovanja. Vse 

te stopnje so nujne za razvoj pisanja.  

Težko si predstavljamo, da bi otrok brez izkušenj v predšolskem obdobju v šoli začel 

pisati, ne da bi imel trdne podlage, ki si jo je zgradil v razvoju porajajočega se 

pisanja. 
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3. BRANJE  

Branje je kompleksen proces, ki terja veliko energije in usklajevanja med 

posameznimi razvitimi spretnostmi. V šolskem obdobju otrok v procesu 

sistematičnega opismenjevanja razvija sposobnost branja in pisanja s končnim 

ciljem, da bi razvil funkcionalno pismenost. Žerdin (2003) meni, da mora otrok pri 

branju besed prepoznavati črke, jih dekodirati in spreminjati v glasove. Spajati jih 

mora tako, da se glasovi zlivajo drug v drugega, da se izgovor besede ne pretrga. 

Proces spajanja glasov se imenuje sinteza. Obraten proces je analiza. Opis bralnega 

procesa je vezan zgolj na bralno tehniko. Zelo pomembno je, da pri učencih 

razvijamo branje z razumevanjem, da bodo lahko postali funkcionalno pismeni. 

 

3.1. NEKATERI DEJAVNIKI RAZVOJA BRANJA  

Med notranje dejavnike uvrščamo zaznavne dejavnike (vidno in slušno zaznavanje), 

kognitivne dejavnosti (splošne in specifične sposobnosti) in čustveno-motivacijske 

dejavnike.  

Med zunanje dejavnike uvrščamo: socialne in sociološko–kulturološke dejavnike.  

V diplomski nalogi podrobneje predstavimo zaznavne dejavnike (vidno in slušno 

zaznavanje), čustveno-motivacijske dejavnike in socialne in sociološko–kulturološke 

dejavnike.  

 

3.1.1. VIDNO ZAZNAVANJE 

Branje se prične z vidno zaznavo. Posameznik mora ustrezno prepoznati posamezne 

znake oziroma črke.  

Otroci v predšolskem obdobju ne zaznajo povsem podrobnosti grafičnih simbolov, 

pozorni so le na videz in obliko. Pečjak (1999) ugotavlja, da različne študije 

poudarjajo, da otrok vidno razločuje črke po določenih stopnjah: triletni otrok naj bi 

ločeval od 3 do 7 črk, petinpolletni otrok pa naj bi razločeval že kar 95 odstotkov vseh 

črk. Sposobnost identifikacije črk, ki jo urimo v sistematičnem opismenjevanju, je 

kompleksna sposobnost, ki vključuje: sposobnost zaznavanja, razločevanja in 

pomnjenja. Zrimšek (2003) poleg tega posreduje Piagetovo in Inhelderovo 

ugotovitev, kjer navaja, da je otrok sposoben ustreznega vidnega zaznavanja šele pri 

šestih letih oziroma sedmih letih, nekateri raziskovalci (Rudnick, Steritt, Flax, 1984) 

pa so to starostno mejo zvišali na osem let.  
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Razvoj vidnega zaznavanja je kompleksen proces, zato moramo biti pozorni, da 

usvoji vse omenjene spretnosti, da bo prvi dejavnik optimalno vplival na njegov razvoj 

branja in pisanja. Če otrok ni sposoben prepoznati in ločevati posameznih 

dogovorjenih znakov, bo nastala težava že v samem sprejemanju informacije. 

Posledično bo njegovo začetno opismenjevanje neustrezno.  

 

3.1.2. SLUŠNO ZAZNAVANJE ALI GLASOVNO (FONOLOŠKO) Z AVEDANJE 

Pri štirih letih začne otrok razvijati metajezikovno zavedanje. Zrimšek (2003) 

predstavi metajezikovno zavedanje kot zmožnost, ki vključuje zavedanje o zgradbi 

jezika in slušne procese. Najbolj izrazito poteka razvoj med petim in sedmim letom 

starosti. V metajezikovno zavedanje jezika prištevamo tudi glasovno ali fonološko 

zavedanje. Številni raziskovalci so predstavili definicije o glasovnem zavedanju.  

Pečjak (1999) nam posreduje Raynerjevo in Pollatkovo (1989) definicijo glasovnega 

zavedanja, v katerem se ozavesti zavedanje odnosa med pisno in glasovno 

predstavitvijo jezika. Zorman (2005) opredli glasovno (fonološko) zavedanje kot 

občutljivost za glasovno strukturo jezika in zavestno sposobnost razločevanja, 

združevanja in upravljanja glasovnih enot različnih velikosti. Pufpaff (2009) povzame, 

da se izraz fonološko zavedanje nanaša na »zmožnost prepoznati in uporabljati 

glasovne dele govorjene besede« (Poučevanje branja v Evropi, str. 32).  

Cats (1989) razčleni fonološko sposobnost kot zmožnost zaznave fonološke 

informacije, sposobnost obdržati fonološko informacijo v delovnem spominu, priklicati 

fonološko informacijo iz spomina in imeti eksplicitno zavedanje o fonološki strukturi 

besede (Stella in Savelli, 2011). Prof. dr. Slavica Golubović v knjigi Razvojne 

jezikovne motnje (Razvojni jezički poremećaji) navede elemente (slušna zaznava, 

slušna diskriminacija, slušna difernciacija, slušna analiza, slušna sinteza, slušni 

spomin, pravilna in neprekinjena zvočna klasifikacija, slušna oblika ali slušno 

prepoznavanje besed, oblikovanje rim, aliteracija, intonacija in naglas), ki sestavljajo 

fonološko zavedanje in sposobnost členjenja glasovne verige oziroma zavedanje o 

odnosu črka - glas.  

Številni avtorji kot Frith, Bradley, Lunderberg, Frost, Peterson, Ball in Blachmann so 

poudarili, da je ustrezen razvoj fonološkega zavedanja nujen pogoj za razvoj branja 

in pisanja (Marotta, Trasciani, Vivari, 2004). Fonološko zavedanje kot sposobnost 

odkrivanja in manipuliranja z glasovi je močan napovednik uspešnega začetka 
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učenja branja, tj. razvoja sposobnosti dekodiranja, pisanja (Hatcher, Hulme in 

Snowling, Snow, Burns in Griffin) in tudi eden od najboljših napovedovalcev poznejše 

bralne uspešnosti učenca (Stahl in Murray) (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, 

Pečjak, 2011). 

Zorman (2005) posebej predstavi razvoj glasovnega zavedanja, ki se razvija po 

določenem zaporedju. Ravni glasovnega zavedanja so hierarhično razporejene glede 

na zahtevnost miselne operacije, ki je potrebna za njihovo izvedbo. Razvoj 

posameznih ravni glasovnega zavedanja je kronološko urejen in je pogojen z 

otrokovim miselnim razvojem. Začne se s pomočjo otroških pesmic in izštevank. Na 

tej stopnji otrok razvije jezikovno občutljivost za rime in aliteracije, ki je prva stopnja 

fonološkega razvoja. Sledi členjenje povedi na besede. Tu se otrok zaveda, da je 

govor sestavljen iz manjših enot (besed). Postopoma otrok členil besede na zloge in 

obratno. Otrok zna sestaviti besedo iz posameznih zlogov. Ustrezen razvoj se 

nadaljuje na način, da otrok spretno členi besedo na dva dela ali tvori nove besede z 

danimi začetki in konci.  

Najvišja raven glasovnega zavedanja je fonemično zavedanje. Vključuje sposobnost 

slušne zaznave in prepoznavanja glasov, ki sestavljajo glasovno verigo ter 

sposobnost manipuliranja z njimi. Fonemično zavedanje vključuje prepoznavanje 

glasov v glasovni verigi. Učenec ustrezno prepozna določen glas v besedi. Martini, 

Bello in Pecini so v svojih raziskavah ugotovili, da se spretnost prepoznavanja prvega 

glasu v besedah pojavi že v tretjem letu starosti otrok in se razvije postopoma, še 

posebej med 4,6 let in 5 let (Coppa, Gaglianone, Guasco, Giampieri, 2005). Razvoj 

fonološkega zavedanja nadaljnjo poteka z manipuliranjem glasov v glasovni verigi, 

na primer opuščanje, dodajanje ali nadomeščanje glasov. Učenec je v teh primerih 

fonemično dovolj spreten, da zmore na primer pri besedi miza, odstranit glas »m« ali 

zlog mi, da nastane nebeseda  iza ali za Na koncu pa naj bi bil učenec zmožen 

členjenja glasovne verige na glasove in spajanje glasov v besede.  

Z glasovnim zavedanjem otrok usvoji zavestno zavedanje o strukturi jezika, ki je 

temeljni pogoj za nemoteno usvajanje branja in pisanja. Kot raziskave dokazujejo 

lahko prav s pomočjo razvijanja glasovnega zavedanja lahko učencem izboljšamo 

nivo pismenosti. Razvijanje fonološkega zavedanja koristi vsem učencem ne glede 

na stopnje težav, ki jih imajo lahko pri začetnem opismenjevanju. Pomembno je, da 



 
11 

 

učencem pomagamo razvijati notranje dejavnike in jih ne prepustimo iskanju svojih 

strategij, ki bi lahko negativno vplivale na ustrezen razvoj branja in pisanja.  

 

3.1.3. SOCIALNI DEJAVNIKI IN SOCIOLOŠKO-KULTUROLOŠK I DEJAVNIKI 

Otrok je socialno bitje, ki se uči preko posnemanja drugih ljudi. Otrok je doma, v 

vrtcu, pri prijateljih v stiku s pisano besedo, ki indirektno vpliva na njegovo 

sprejemanje pisane besede. Pomembno je, da je otrok čim več v stiku s pisano 

besedo in z osebami, ki se poslužujejo pisnih virov.  

Zrimšek (2003) opozarja, da otroci z govorjenjem in poslušanjem spoznajo jezik kot 

sistem. Uporabljajo in interpretirajo tako semantične kot skladenjske in slušne 

(glasovne) elemente jezika. S pomočjo sporazumevanja, izkušenj in opazovanja 

zaznajo, kaj odrasli v njihovi okolici cenijo, uporabljajo, kaj je zanje pomembno.  

Grginič (2005) pojasnjuje, da k učenju pismenosti vodita dve poti. Prva vodi skozi 

izpostavljanja raznolikim socializacijskim vlogam, druga pa skozi malo tesnih 

odnosov (prijateljstvo). Poleg tega poudarja, da so otrokove socializacijske izkušnje 

doma in v vrstniških skupinah tesno povezane s socialnimi vlogami in vplivajo na 

učenje pisnega jezika. Predstavila je še rezultate Bernsteina, R. Scollona in S. 

Scollona, ki so ugotovili, da so otroci pri pridobivanju pismenosti najbolj uspešni, ko je 

njihova socializacijska zgodovina enaka šolski socializacijski praksi. 

Drugi zunanji dejavnik je sociološki-kulturološki dejavnik. Grginič (2005) predstavi 

sociološko-kulturološko teorijo, ki postavlja kulturne dogodke kot osnovo za učenje. 

Otroci že zelo zgodaj spoznavajo pismenost, in sicer prek lastne udeležbe v socialnih 

in kulturnih dogodkih, ki vključujejo pismene dejavnosti. Grginič (2005) meni, da 

spoznajo otroci znotraj družine in skupnosti širok spekter oblik pismenosti. Branje in 

pisanje tako nista sposobnosti, ki ju mora obvladati v šoli, ampak gre za daljši proces, 

ki se začne že ob rojstvu in pri katerem je otrok aktiven udeleženec. Branje, pisanje 

in govorna zmožnost so tako med seboj povezane in se razvijejo ob udejstvovanju v 

dogodkih, povezanih s pismenostjo.  

Pomembno je, da se starše ozavesti o sledečih spoznanjih in se jih spodbuja, da bi v 

vsakodnevnih situacijah spodbujali pismeni razvoj svojih otrok.   

Vzgojitelji in učitelji imajo tudi pomembno vlogo, da v vzgojno izobraževalnih 

ustanovah organizirajo posamezne dejavnosti, ki otroku dovolijo pozitivno socialno 

izkušnjo s knjigo oziroma pisano besedo.  
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3.2. MODELI RAZVOJA BRALNE PISMENOSTI  

Pečjak (2010) nam sintetično prikaže številne modele razvoja bralne pismenosti, ki 

se v psihologiji branja pojavljajo že od dvajsetih let preteklega stoletja. Nekateri 

modeli so celostni in zajemajo razvoj bralnih sposobnosti od predbralnega obdobja, 

ko otrok še ni bralec, do obdobja zrelega bralca. Drugi so ožji in zajemajo le določena 

obdobja razvoja bralnih sposobnosti. Med njimi so najpogostejši modeli, ki govorijo o 

zgodnjem razvoju bralnih sposobnosti otrok v predšolskem obdobju in začetnem 

obdobju šolanja. 

V tem poglavju predstavimo dva modela razvoja bralne pismenosti. Prvi je model L. 

Ehri (1999), ki izpostavi štiri stopnje razvoja bralnih sposobnosti. Drugi je model 

J.Chall (1996), ki je svojo razvojno klasifikacijo bralnih stopenj nadgradila s 

pedagoško implikacijo, za vsako posamezno stopnjo je namreč navedla, kaj mora 

učenec ob koncu stopnje obvladati, kakšen je torej bralni standard. 

 

3.2.1. MODEL L. EHRI  

L. Ehri predstavi razvoj bralne pismenosti v štirih fazah. Učenci med različnimi fazami 

uporabljajo različne bralne strategije. Usposobljeni bralec uporablja vse štiri 

strategije. Prva je strategija dekodiranja, s katero bralec vzpostavi asociativne 

povezave črka/glas in pretvarja opažene črke v glasove in povezuje glasove v 

besede; sledi strategija analogij, kjer bralec novo besedo primerja z že znano besedo 

in po analogiji poskuša novo besedo prebrati tako, kot je prebral staro besedo. Nato 

uporabi strategijo ugibanja oziroma napovedovanja, kjer bralec enostavno poskuša 

predvidevati/ugibati, katera beseda bi bila (ali na osnovi prve črke, konteksta ali slik, 

če so prisotne) in strategijo znanih besed.  

 

1. »Predbralna stopnja   

To je obdobje porajajoče se pismenosti. Za branje na tej stopnji je značilno, da otroci: 

- lahko berejo besede, ki se pogosto pojavljajo v njihovem okolju, v določenem 

kontekstu (npr. Pepsi, McDonalds, Pošta ...); 

- težko si zapomnijo besede zunaj konteksta v obliki slik ali logotipov (naučijo se 

sicer nekaj besed, ki pa jih po navadi hitro pozabijo); 
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- lahko si zapomnijo in preberejo nekatere besede, ki si jih zapomnijo zaradi 

njihovega videza (npr. besedo ATA, ker ima prvi in zadnji znak isti); 

- pogosto si pomagajo s strategijami uganjevanja. 

 

2. Delna abeceda (foneti čna stopnja)   

Učenci na tej stopnji:  

- poznajo že nekaj črk in vedo imena zanje (po navadi tistih, ki sestavljajo 

njihovo ime), 

- uporabljajo strategijo uganjevanja, pri čemer si pomagajo s črkami, ki jih 

poznajo; 

- pri branju »vidnih besed« (besed, s katerimi se pogosto srečujejo) začnejo 

prvo oziroma zadnjo črko povezovati s prvim oziroma zadnjim glasom, torej 

vzpostavljati zvezo črka/glas; 

- če morajo slišano  besedo glaskovati, po navadi izpuščajo samoglasnike in 

glaskujejo kot soglasniški skelet. Besedo koren glaskujejo kot krn. 

 

3. Popolna abecedna stopnja   

Učenci na tej stopnji: 

- razumejo abecedni sistem (torej odnos črka/glas) in to znanje uporabljajo pri 

analiziranju besed; 

- uporabljajo torej strategijo dekodiranja pri branju vseh besed - znanih in 

neznanih, novih. Pri tem poteka branje na začetku te stopnje počasi, včasih 

počasneje kot v predhodni stopnji, pri čemer je branje natančno; 

- z branjem se jim močno poveča obseg branja »vidnih besed«; 

Uporabljajo tudi strategijo branja po analogiji. 
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4. Utrjena abecedna stopnja   

Ta stopnja se pričenja že v predhodni stopnji. Branje na tej stopnji postane bolj zrelo, 

kar se kaže v naslednjih vidikih: 

- zaradi dobro utrjene, avtomatizirane zveze glas/črka prične učenec brati že 

daljše enote (na več posameznih besed, ampak skupine besed); 

- narašča obseg besedišča »vidnih besed«; 

- učenec uporablja poleg ostalih strategij tudi strategijo branja s pomočjo 

analogij; 

- pri novih, neznanih ali težjih besedah se učenec vrne na strategijo dekodiranja 

črka/glas« (Pečjak, 2010, str. 55). 

 

3.2.2. MODEL J. CHALL (1996)   

J. Chall izhaja iz Piagetove spoznavne teorije. Njen model vsebuje šest stopenj, ki so 

hierarhično predstavljene in povzete po Pečjakovi (2010). Otrok mora dobro obvladati 

posamezno stopnjo, da lahko preide na naslednjo. Posamezna starost je zapisana 

okvirno.  

Prva stopnja je stopnja O, ki je bila dodana sekundarno. V osnovi je model vseboval 

pet stopenj. 

Predstopnja oziroma stopnja 0  se začne z rojstvom otroka in se zaključi približno pri 

šestem letu starosti. Na tej stopnji zna otrok napisati svoje ime (s tiskanimi črkami), 

pozna nekatere črke abecede, nekatere zna napisati. Prepozna nekatere znake in 

napise. 

Ve, da se beseda začenja z določeno črko/glasom (vidno in slušno razločevanje). 

Poleg tega učenec prepozna slike v knjigi. Ve, da so knjige namenjene branju, uživa 

pri poslušanju ali branju. Pretvarja se, da bere, ko gleda knjigo. Poskuša se v 

začetnem pisanju. 

Na prvi stopnji je učenec star približno sedem let. Ta stopnja traja dve leti. Učenec 

hitro prepozna najbolj pogoste besede (v berilu). Zna črkovati/zlogovati besedo. 

Prisotno je ustrezno fonološko zavedanje. Glasno bere besedila s pogosto rabljenimi 

besedami (iz berila). Bere tiho, vendar manj spretno kot glasno. Učenec na tej stopnji 
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pozna abecedo, pozna odnos med črko in glasom ter samostojno bere besedila z 

omejenim številom znanih besed. 

Na drugi stopnji , ko je učenec približno star 9 let, glasno tekoče bere. Uporablja 

besedilo kot pomoč pri branju besed, ki jih ne prepozna takoj. Bere gradivo (primerne 

težavnosti) tiho in ga dobro razume. Pozna temeljne glasovne elemente in jih zna 

uporabljati. Učenec v šoli in doma bere besedila z manj slikami kot na stopnji 1.  

Tretja stopnja  je razdeljena na dve enoti. Tretja stopnja A  se začne pri dvanajstih 

letih. Učenec tiho in glasno z razumevanjem bere gradiva različnih vrst in stilov. 

Učenec zmore brati raznovrstna besedila (umetnostna in neumetnostna), otroške 

časopise, revije in nekatere prispevke časopisov za odrasle. Učinkovito uporablja 

slovarje, enciklopedije. Začne razvijati učinkovite učne navade.  

Tretja stopnja B  pa se prične s 14 letom. Učenec bere z razumevanjem. Uči se iz 

različnih virov. Ima obsežen besednjak, splošen in tehničen, uporablja slovar za 

odrasle. Bere revije in časopise za odrasle. Zmore brati literaturo za mladostnike in 

odrasle. Učinkovito uporablja učbenike, slovarje, enciklopedije. Uporablja knjižnico 

kot vir informacij. 

Na četrti stopnji  je dijak že polnoleten (star 18 let). Bere analitično in kritično 

umetnostna in neumetnostna besedila različnih slogov in vsebin. Ima širok besedni 

zaklad, splošen in specifičen. Dijak v tem obdobju veliko bere za lastne potrebe in za 

zadovoljitev zahtev šole.  

Na zadnji oziroma peti stopnji  je dijak starejši od 18 let in bere vse vrste besedil. 

Analizira in sintetizira informacije, ki so pridobljene z branjem, gradi lasten sistem 

znanja. Odrasla oseba naj bi brala hitro in učinkovito z namenom, da bi pridobila 

znanje (učenje) in za lastne potrebe (npr. za razvedrilo). 
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4. PISANJE 

Pisanje je transformacija glasov (fonemov) v črke (grafeme). Slovenščina ima 29 

fonemov, od tega 21 soglasnikov in 8 samoglasnikov, vendar ima le 25 črk. To 

pomeni, da imamo manj črk kot fonemov in razmerje med fonemi in črkami ni vedno 

predvidljivo. Učenec mora razviti metajezikovne spretnosti, da bo ozavestil sistem 

jezika. Žerdin (2003) meni, da so procesi analize besed v posamezne glasove in 

spominski priklic črk najpomembnejši za pravilno zapisovanje besed. Otroci morajo 

imeti dobro razvito slušno analizo glasov posameznih glasovnih segmentov in 

ustrezen priklic posameznih črk. Težave lahko nastanejo na obeh področjih. Otrok 

lahko ve, kaj naj bi zapisal, ampak s težavo prikliče iz spomina, kako se črka 

ustrezno zapiše ali obratno.  

Magajna (1994) je zapisala, da se pisanje od branja razlikuje po natančneje 

analiziranem znanju o odnosih med črkami in glasovi. Pri branju je stopnja tega 

znanja nekoliko nižja. Branje po drugi strani zahteva višje ravni kontrole od pisanja. V 

kontekstu kognitivnih zahtev posamezne dejavnosti pa sta enakovredna. Težko si 

predstavljamo usvajanje spretnosti pisanja brez branja.  

 

4.1. RAZVOJ PISANJA 

Pisni jezik (pisanje) je pomemben in prevladujoč element našega življenja (Zrimšek, 

2003). Otroci se tega zavedo in opazujejo, kako ga uporabljamo doma in v okolju. Ko 

spoznajo, da je pisanje oblika sporazumevanja, ko opazujejo druge pri pisanju ter 

vidijo njegove izdelke, si tudi sami želijo pisati. Pričnejo se preizkušati v pisanju, 

vendar pod pogojem, da imajo možnosti (pismeno okolje). V zavest nam mora stopiti 

prepričanje, da mora biti otrok čim bolj v stiku s pisano besedo. Ko pišemo, nas mora 

otrok opazovati, da bo okrepil svoje predpisalne spretnosti in uvidel smisel 

opismenjevanja.  

Za ustrezen razvoj pisanja je nujen razvoj grafomotoričnih sposobnosti in vidno ter 

slušno zaznavanje. Žerdin (2003) definira grafomotoriko kot sposobnost in spretnost 

pisanja – oblikovanje črk in drugih pisnih znamenj, ki so specifični del splošne 

motorike. Otrok mora imeti pri zapisu črk zavestno kontrolo nad pisalom, da lahko 

ustrezno zapiše ali preriše dogovorjeni znak oziroma črko. Zrimšek (2003) opozarja, 

da je pomemben faktor v razvoju grafomotorike zrelost živčno-mišičnega tonusa 

otroka. Poleg tega navede, da med grafomotorične sposobnosti spada: razvoj drobne 
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motorike, prostorska orientacija, usklajenost gibov oči in rok. Vsi našteti dejavniki 

morajo delovati usklajeno, da proces usvajanja pisanja poteka nemoteno. Otrok mora 

sistematično in na več področjih istočasno razviti vse naštete spretnosti, da bo lahko 

ustrezno zapisal posamezne črke. Žerdin (1996) dodaja, da sta drža telesa in pisala 

pogoja za pravilno izvajanje grafičnih potez. Otroka moramo spodbujati, da ustrezno 

sedi za mizo, da je izvajanje gibov roke harmonično, strmeti moramo k ustreznemu 

prijemu pisala. Za razvoj pisanja je nujno potreben ustrezen razvoj orientacije. 

Zrimšek (2003) pojasnjuje, da se otroci najprej učijo orientacije na telesu, nato v 

prostoru in nazadnje na papirju. Otrok bo zaznal smer gor in smer dol glede na 

njegovo perspektivo, glede na to, kar je zanj gor in oziroma dol. Z učenjem bo razvil 

koncept desna roka in leva roka. Šele kasneje bo naučeno znanje prenesel na 

prostor in določil lego predmeta v prostoru. Otroka v tem obdobju učimo ustrezne 

predloge, da bo razširil besedišče, da bo lahko pravilno poimenoval lego predmeta in 

si ustvaril ustrezno miselno predstavo o pojmih, ki zaznamujejo orientacijo v prostoru. 

Šele nato bo učenec lahko uspešen pri orientaciji na papirju in pravilno zapisal 

posamezne črke v pravilni vrstici na pravilni strani v zvezku.  

 

4.2. FAZE ROKOPISNEGA PISANJA  

Razvoj rokopisnega pisanja se razvije preko treh faz (Zrimšek, 2003). Prva faza je 

predkaligrafska faza , ki sovpada s predšolskim obdobjem. Ta faza zajema vse faze 

začetnega pisanja. Otrok začne pri dveh letih čečkati. S to motorično aktivnostjo naj 

bi se začel veseliti in motivirati za posamezne oblike, ki jih pušča. Od tretjega do 

četrtega leta starosti razvija spretnosti pisanja in lahko upošteva smer pisanja od leve 

prosti desni. Otrok posamezne simbole riše v vrsticah in ponavlja podobne črke in 

like. Med tretjim in četrtim letom starosti začne zapisovati znake podobne črkam. V 

tem obdobju nima razvite povezave med fonemom in grafemom. Uporablja znake-

črke, s katerimi se večkrat sreča (črke svojega imena). Ponavadi si otroci v tej fazi 

želijo, da bi jim starši prebrali, kar so zapisali, saj so razvili že zavedanje o tem, da 

pisani jezik sporoča določeno vsebino. Pri petih letih začne uporabljati prave črke. 

Nekateri otroci začenjajo v tej starosti razvijati glasovno zavedanje in identificirajo 

določene glasove v besedah. Pri sedmih letih otroci zapišejo besede, kot jih slišijo. 

Poslužujejo se fonetičnega zapisa, ki pa ni pravopisno pravilen.  
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Druga faza je kaligrafska faza  in je obdobje, ko se otrok začne učiti posameznih črk 

in pisanja. Učenec je v tej fazi že sposoben zapisati določen grafični niz. S težavo bo 

ustrezno funkcioniral, če ni okrepil svoje spretnosti v predšolskem obdobju.  

Zadnja faza, ki je imenovana individualizacija rokopisa , je obdobje, ko nastopijo 

individualne značilnosti otrokove pisave. To se ponavadi zgodi, ko je otrok star 

približno devet oziroma deset let. Pri učencih moramo paziti, da obdržijo ustrezno 

oblikovanost črk v tolikšni meri, da bo pisava čitljiva zanj in za morebitnega bralca.  

 

4.3. RAZVOJNE STOPNJE USVAJANJA PISANJA  

Magajna (1995) nam predstavi Gentryve (1982) razvojne stopnje obvladovanja 

sistema pisanja, ki temeljijo na otrokovih domnevah o tem, kako deluje sistem 

pisanja. Predstavljene so štiri stopnje: predkomunikativna (predsporazumevalna) 

stopnja, delno fonetična stopnja, fonetična stopnja in prehodna stopnja.  

Na predkomunikativni stopnji otrok še nima razvitega ustreznega glasovnega 

zavedanja. Otrok piše znake podobne črkam, občasno vstavi tudi številke. Otroci, ki 

poznajo posamezno črko, jo večkrat vnesejo zapis. Zgodi se, da mešajo velike 

tiskane in male tiskane črke, čeprav dajejo prednost velikim črkam. Smer od leve 

proti desni ni nujna, nekateri otroci to upoštevajo, drugi pa ne.  

Na delno foneti čni stopnji  otrok že občasno uporablja strategijo poimenovanja 

zapisanih črk. Posamezni zapisani besedi ustrezno zapiše eno, dve ali celo tri 

pripadajoče črke. Njegovo glasovno zavedanje se razvije in razume, da uporabljamo 

črke, ki predstavljajo posamezne foneme. Zgodi se, da uporablja eno črko za cel 

zlog. Na tej stopnji ponavadi piše od leve proti desni. Med besedami lahko spušča 

prostor ali pa tudi ne.  

Na foneti čni stopnji  se fonemi ustrezno ujemajo z grafemi. Otrok z vajo utrjuje zapis 

vseh črk in vseh glasov. Zgodi se, da izpustijo manj slišne glasove ali nosnike, če so 

pred zaporniki. Otrok na tej stopnji ne upošteva vseh pravopisnih pravil. Med 

posameznimi besedami lahko pušča prostor.  

Na stopnji prehoda otrok razvije ustrezen pravopisni na čin zapisovanja . V 

vsakem zlogu se pojavijo tudi ustrezni samoglasniki. Razvije se pravopisna strategija, 

ki se po Morrisonu (1984) razvije ob koncu prvega ali v začetku drugega razreda. 

Otrok mora v zadnji fazi poleg motorične aktivnosti vzporedno razviti metajezikovne 

spretnosti, ki mu dovolijo, da ozavesti pisani jezikovni sistem.  
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5. SPECIFIČNE MOTNJE BRANJA IN PISANJA  

 

V prvih razredih osnovne šole so učni cilji povezani z razvojem posameznikovih 

spretnosti. Vsak učenec je unikat zase, ki potrebuje različen tempo v učnem procesu. 

Učenec potrebuje glede na pridobljene izkušnje in njegovo trenutno situacijo različne 

dejavnosti in različno število ponavljanj, da usvoji zaželeno spretnost. 

Pri nekaterih učencih pa kljub temu nastopijo specifične učne težave. »Izraz 

specifične učne težave je splošen izraz, ki označuje zelo raznoliko skupino motenj, ki 

se razprostirajo na kontinuumu od lažjih, zmernih, do izrazitih, od kratkotrajnih na do 

tistih, ki trajajo vse življenje. Tem težavam je skupno, da so »notranje narave«, 

nevrološko pogojene. Domnevno so posledica (subtilnih) motenj v delovanju 

osrednjega živčevja, ki vpliva na to, kako možgani predelujejo različne vrste 

informacij. Specifične motnje učenja lahko izhajajo iz genetične variacije, nastopijo 

zaradi biokemičnih dejavnikov, dogodkov v pred in poporodnem obdobju ali drugih 

dogodkov, ki imajo za posledico nevrološko oviranost« (Magajna, Kavkler, 2008, str. 

27). Večkrat so učenci s specifičnimi učnimi težavami neuspešni v šolskem procesu. 

Negativne izkušnje slabo vplivajo na nadaljnjo šolsko izobraževanje.  

V osnovni šoli v Sloveniji so učenci z izrazitimi specifičnimi težavami opredeljeni kot 

učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Za opredelitev otroka s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja je poleg učne neuspešnosti potrebno 

ugotoviti pet kriterijev:  

- prvi kriterij: opozarja na neskladje med učenčevimi splošnimi intelektualnimi 

sposobnostmi in njegovo dejansko uspešnostjo na določenih področjih učenja; 

- drugi kriterij: pojasni, da mora imeti učenec obsežne in izrazite težave pri branju, 

pisanju, pravopisu in\ali računanju (pri eni ali več osnovnih šolskih veščinah). Te 

težave so tako globoke, da učencu onemogočajo napredovanje v procesu učenja; 

- tretji kriterij: nakazuje učenčevo slabšo učno učinkovitost zaradi pomanjkljivih 

kognitivnih in metakognitivnih strategij ter motenega tempa učenja;  

- četrti kriterij: poudarja motenost enega ali več psiholoških procesov, kot so 

pozornost, spomin, jezikovno procesiranje, socialna kognicija, percepcija, 

koordinacija, časovna in prostorska orientacija, organizacija informacij itd.  

- peti kriterij: izključuje okvare čutil (vida, sluha), motenje v duševnem razvoju, 

čustvene in vedenjske motenje, kulturne različnosti in neustrezna poučevanja kot 
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glavne povzročitelje težav pri učenju (Magajna, Kavkler, Bregar Golobič, Pečjak in 

Bregar Golobič, 2008b). 

Podskupina učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja so učenci s 

primanjkljaji na področju učenja branja in pisanja. Učenci s tovrstnimi motnjami imajo 

izrazite težave pri osnovnem usvajanju spretnosti, ki bi dovolile, da bi lahko učenec 

razvil spretnosti branja in pisanja v skladu s svojimi povprečnimi ali nadpovprečnimi 

sposobnostmi. Specifično bralno-napisovalne težave ali motnje branja in pisanja so 

najbolj pogoste specifične učne težave in so najbolj raziskovane med vsemi 

specifičnimi učnimi težavami. Za bralno-napisovalne težave uporabljajo različne 

izraze: disleksija ali legastenija (bralne težave), disgrafija (težave pri pisanju), 

disortografija (pravopisne težave), specifične motnje šolskih veščin itd. (Magajna idr, 

2008b). 

Pojem specifični primanjkljaji na posameznih področjih učenja zaobjema široko in 

pomembno področje. Učence s specifičnimi primanjkljaji lahko delimo na dve glavni 

skupini. V prvo skupino spadajo učenci, ki imajo specifične primanjkljaje na ravni 

slušno-vidnih procesov. Posledično bodo imeli ti učenci motnje branja (diselksijo), 

pravopisne težave (disortografijo) in učne težave, ki so povezane z jezikom. V drugo 

skupino spadajo učenci, ki imajo specifične primanjkljaje na ravni vidno-motoričnih 

procesov. Tovrstni učenci bodo imeli težave pri pisanju (disgrafijo), pri matematiki 

(spacialna diskalkulija), planiranju in pri izvajanju motoričnih aktivnosti (dispraksija), 

lahko bodo imeli težave na področju socialnih veščin (Kavkler, Magajna, Košir, 2011). 

 

5.1. DEFINICIJE MOTENJ BRANJA IN PISANJA 

V literaturi zasledimo mnogo definicij, ki opredeljujejo motnje branja in pisanja. 

Definicije motenj branja in pisanja se razlikujejo glede na osredotočenost 

specifičnega dejavnika oziroma problema, ki ga želijo avtorji izpostaviti kot 

povzročitelja specifičnih težav.  

 

Evropska zveza za disleksijo (2007) motnjo definira kot različnost, ki otežuje 

usvajanje in rabo veščin branja, pravopisa in pisanja. Ta različnost je nevrološkega 

izvora. Kognitivne težave, ki spremljajo to nevrološko pogojeno različnost, lahko 

vplivajo tudi na organizacijske veščine, na sposobnost računanja ter druge 

spoznavne in čustvene sposobnosti. Disleksijo lahko povzroči kombinacija težav na 
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področju fonološkega (glasovnega) procesiranja, delovnega pomnjenja, hitrega 

poimenovanja, operiranja z zaporedji ter težav pri doseganju avtomatizacije osnovnih 

veščin. Raziskovalci priznavajo, da obstajajo številni možni vzroki disleksije, vključno 

z dednimi dejavniki. Disleksija ni odvisna od posameznikove ravni inteligentnosti, 

vlaganja truda in socioekonomskega položaja (http://www.eda-info.eu/en/about-

dyslexia.html).  

Dislkesija sistematično vpliva na vsa šolska področja. Učenec z disleksijo potrebuje 

drugačen pristop, da bo v luči njegove različnosti lahko optimalno funkcioniral v 

šolskem sistemu in se ustrezno funkcionalno opismenil in pridobil ustrezno 

izobrazbo.  

Definicija Britanske zveze (2007) za disleksijo se glasi: »Disleksija je specifična učna 

težava, ki prizadene predvsem razvoj pismenosti ter veščin, povezanih z jezikom. 

Verjetno je prisotna že ob rojstvu in vpliva na posameznika vse življenje. Označujejo 

jo težave na področju predelovanja glasov, hitrega poimenovanja, delovnega 

pomnjenja, hitrosti procesiranja in razvoja avtomatizacije veščin. Omenjene težave 

ovirajo posameznikovo izvajanje na področju prizadetih veščin, zaradi česar je to 

slabše, kot so njegove siceršnje sposobnosti« (Raduly-Zorgo idr. 2010, str.13). 

International Dyslexia Association (2002) disleksijo opredeli kot specifično učno 

motnjo, ki je nevrološkega izvora. Značilne so težave s točnim in tekočim 

prepoznavanjem besed in s slabimi spretnosti črkovanja in dekodiranja. Te težave 

ponavadi nastopajo zaradi fonološkega primanjkljaja. Fonološke spretnosti odstopajo 

glede na splošne kognitivne sposobnosti, ki zagotavljajo ustrezno funkcioniranje na 

izobraževalnem področju. Sekundarno lahko nastopijo težave z bralnim 

razumevanjem in s pogostostjo branja, ki zavira rast besedišča in splošnega znanja 

(http://www.dyslexia-research.com/page3.html). 

Kanadsko združenje za disleksijo (Canadian Dyslexia Association) definira disleksijo 

kot posledico drugačne organizacije kognitivnih spretnosti, ki lahko povzroča težave z 

branjem, pisanjem, črkovanjem in/ali govorom, kljub povprečnim ali nadpovprečnim 

sposobnostim, ustreznem bralnem izobraževanju in ustreznem sociokulturnem 

ambientu. Vzrok je biološki in gensko podedovan 

(http://www.dyslexiaassociation.ca/english/whatisdyslexia.shtml).  
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5.2. POGOSTOST MOTENJ BRANJA IN PISANJA 

Motnje branja in pisanja so prisotne v različnih državah po svetu. Razširjenost 

oziroma pogostost motnje pa se razlikuje od države do države. Raduly-Zorgo (2010) 

nam pojasni, da so te razlike posledica jezikovne strukture določenega jezika, ki 

pomembno vpliva na naravo in izraženost težav. Izpostavi zanimive ugotovitve 

znanstvenikov, ki so v obsežnih raziskavah poročali, da je pri angleškem jeziku, za 

katerega je značilno slabše ujemanje med črkami in glasovi, glavni problem težava v 

zavedanju glasov. V madžarskem jeziku, pri katerem je ujemanje med črkami in 

glasovi zelo dobro, pa je pomembnejše predelovanje slušnih informacij. Prav zaradi 

jezikovnih posebnosti se disleksija pogosteje pojavlja na Finskem, v Nigeriji, Rusiji, 

Veliki Britaniji in Združenih državah, manj pogosta pa je v Italiji, na Slovaškem in na 

Norveškem.  

Jezikovni sistem neposredno vpliva na pogostost motenj branja in pisanja. Določeni 

primanjkljaj ne vpliva globalno na vse jezike, ki jih bo oseba z motnjo branja in 

pisanja lahko obvladala, ampak je pogojeno na zgradbo jezika, na odnos med 

fonemom in grafemom. Slovenščina ima 25 črk, s katerimi se zapisuje 29 glasov. 

Italijanski jezik ima 21 črk, s katerimi zapisuje 30 fonemov. Oba jezika sta 

upoštevana kot enostavnejša jezika z vidika transformacije grafem – fonem. 

Magajna, Pečjak, Peklaj, Čačinovič Vogrič, Bregar Golobič in idr. (2008a) so zapisali, 

da je približno 2 – 3 % otrok v šolski populaciji, ki so po Zakonu o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami (2000) opredeljeni kot otroci s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja. Ti učenci potrebujejo dodatno strokovno pomočjo in prilagoditve, da 

lahko uspešno funkcionirajo v šolskem izobraževalnem sistemu. Italijansko združenje 

za disleksijo (Associazione Italiana Dislessia) je glede na svoje in tuje študije ocenila, 

da bi v Italiji lahko bilo 1.500.000 ljudi z disleksijo, kar bi pomenilo 3,5 - 4% italijanske 

populacije (Stella in Savelli, 2011). 

 

5.3. DELITEV MOTENJ BRANJA IN PISANJA 

Raziskovalci so delitev motenj branja in pisanja v različnih obdobjih organizirali glede 

na dve modaliteti. Prva delitev se naslanja na odnos med motnjo branja in pisanja  z 

nevrološkimi, kognitivnimi in nevro-psihološkimi podatki (zunanji dejavniki). Druga 

delitev analizira posamezne dejavnike, ki so vpleteni v procesu branja in pisanja 

(notranji dejavniki) (Sechi in Penge, 2002).  
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E. Boder (1973) motnje branja in pisanja razdeli na tri podskupine.  

• Diseidetska motnja branja in pisanja : učenec bere v upočasnjenem tempu 

in ima motnje pri razumevanju novih besed oziroma besednih različic.  

• Disfonetska motnja branja in pisanja : učenec bere z napakami; motnja 

nastane zaradi primanjkljaja na fonološkem področju; prizadeta je 

transformacija grafem - fonem.  

• Mešana motnja branja in pisanja: učenec bere počasi in z napakami. 

Težave ima na fonološkem področju in z razumevanjem novih besed.  

 

Rourke (1983) razdeli učence z motnjami branja na tri podskupine: 

• Učence, ki imajo težave z zaporedji in s pomnjenjem slušno-verbalnih 

zaporedij, berejo v zadovoljivem tempu, vendar z napakami. 

• Učence, ki imajo težave na področju vidne predstave oziroma vizualizacije in 

berejo v upočasnjenem tempu z malo napakami. 

• Učence, ki imajo težave s pozornostjo, kodiranjem in obsegom pomnjenja, 

berejo v upočasnjenem tempu in z napakami.  

 

Bakker (1990) predstavi nevropsihofiziološko klasifikacijo motenj branja in pisanja. 

Delitev motenj branja in pisanja se naslanja na dominantnost hemisferne kontrole.  

• Jezikovna motnja branja in pisanja ali Tip L : prisotni so vizualno-zaznavni 

primanjkljaji. Bralna tehnika je nepopolna, zatikajoča in z napakami. 

Pomembna je krepitev spretnosti, ki se nahajajo v desni hemisferi.  

• Perceptivna motnja branja in pisanja ali Tip P : učenec uporablja vizualno-

zaznavne strategije. Branje je upočasnjeno. Pomembno je spodbujanje 

prehoda kontrole procesa branja v levo hemisfero in krepiti jezikovne 

spretnosti.  

• Motnje branja in pisanja mešanega tipa : branje je upočasnjeno in z 

napakami. Učenec ne uporablja ne vizualno-zaznavnih strategij in niti 
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jezikovnih. Bakker priporoča dejavnosti, ki krepijo spretnosti, ki se razvijajo v 

desni hemisferi (vizualno-prostorske spretnosti) in šele kasneje v levi hemisferi 

(jezikovne).  

 

Seymur (1985) razdeli motnje branja in pisanja v tri skupine: 

• Površinska ali morfološka leksikalna disleksija : prizadeta je leksikalna pot, 

branje je počasno in ni tekoče. Prizadeto je globalno procesiranje 

prepoznavanja besede. Učenec bere vsako besedo, kot da bi jo prvič videl. 

Učenec bolje bere nebesede kot besede.  

• Fonološka disleksija : prizadeto je fonološko zaznavanje. Motnja pri 

opismenjevanju nastane zaradi neustrezne transformacije grafem-fonem, 

prisotno je ustrezno črkovanje. Bralna tehnika ni tekoča. Učenec prepozna 

besedo globalno. Bolje prebere poznane besede, ker jih prepozna. Neznane 

besede prebere s težavo. Pri branju si običajno pomaga z vsebino 

prebranega.  

• Globoka disleksija : prisoten je primanjkljaj na fonološkem zavedanju in na 

vizualnem procesiranjem besed. Med branjem so prisotne substitucije, 

metateze in zmaličenja. Učenec nakazuje težave na vseh prej omenjenih 

področjih.  

 

Naslednja razdelitev motenj branja in pisanja je opredeljena glede na vzrok motnje. 

Poznamo: razvojno disleksijo  in pridobljeno disleksijo .  

• Razvojna disleksija 

Raduly-Zorgo (2010) razloži, da gre pri razvojni disleksiji  verjetno za genetske 

razloge. Učenci s to tipologijo disleksije imajo manjše možganske disfunkcije, ki bodo 

vseživljenjsko vplive na posameznika. Stella in Savelli (2011) nam, povzeto po 

Morganu (1896), posredujeta spoznanje, da je bila razvojna disleksija v znanstveni 

literaturi prvič omenjena konec devetnajstega stoletja. Zdravniki in okulisti tistega 

časa so jo poimenovali kot »prirojena slepota za besede«.  

Stella in Franceschini (2006) sta zapisala, da je razvojna disleksija specifična motnja, 

ki se manifestira pri usvajanju branja, kaže se pri osebah v odraščajoči dobi brez 
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nevroloških, čutnih, kognitivnih in čustvenih primanjkljajev, z ustreznim načinom 

poučevanja in ustreznimi sociokulturnimi pogoji (prilagojena Brizzolara in Stella, 

1995; Stella, 1999). Definirana je lahko kot nezmožnost tekočega branja (Savelli, 

2004) besedila ali posameznih besed.  

Razvojno disleksijo se običajno deli po Seymurovi (1985) razdelitvi (Površinska ali 

morfološka leksikalna disleksija, Fonološka disleksija in Globoka disleksija).  

 

• Pridobljena disleksija 

Možganske poškodbe so vzrok za pojav pridobljene disleksije .  

Pridobljene disleksije ločimo na dve skupini:  

- Periferna disleksija prizadene predelavo vizualne zaznave besed. Poznamo 

vizualno (neglect), pozornostno in čisto aleksijo. 

- Osrednja disleksija  je razdeljena še na tri podskupine. Oseba s fonološko 

disleksijo ima težave pri transformaciji grafema in fonema. Brez težav lahko 

bere znane besede, s težavo pa deli besede v posamezne glasove. Oseba s 

površinsko disleksijo ali pravopisno disleksijo ima težave pri sintezi glasov in 

težave pri prepoznavanju nepravilno črkovanih besed. Oseba z globoko 

disleksijo ima težave na semantičnem področju. Prisotno je globalno branje.  

Ponavadi imajo osebe z disleksijo mešane tipe disleksij in ne le ene samostojne 

enote.  

 

5.4. TEORIJE RAZVOJNE DISLEKSIJE  

Stella in Savelli (2011) navedeta štiri glavne teorije, ki predstavljajo vzroke razvojne 

disleksije. 

 

1. Teorija fonološkega primanjkljaja  

Učenci s težavami na fonološkem zavedanju bodo imeli poleg že opisanih težav pri 

usvajanju branja in pisanja oslabljeni fonološki kratkoročni spomin (Bradley et al., 

1983), primanjkljaj pri poimenovanju določenih slik (Swan in Goswami, 1997) in 

težave z avtomatizacijo zaporedij (Wolf in Bowers, 1999).  

Tudi Magajna idr. (2008b) opišejo značilnosti otrok z motnjami branja in pisanja in v 

tem sklopu predstavijo težave pri zavedanju fonemov v besedah, vrstnega reda 
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fonemov v glasovni verigi, rimah ali zaporedju zlogov, težave z vrstnim redom glasov, 

črk, težave pri izražanju misli v pisni obliki (metajezikovne težave) in težave z 

zaporedji.  

 

2. Teorija vizualno-slušnega primanjkljaja oziroma deficit v magnocelularnem 

sistemu   

Pri branju morajo biti oči poenotene z motoričnim signalom. Sistem, ki nadzoruje 

premikanje oči, imenujemo magnocelularni sitem (mreža velikih nevronov). Učenci z 

motnjami branja in pisanja imajo težave na vizualno-motoričnem področju oziroma 

primanjkljaj v magnocelularnem sistemu. Ianes, Cramerotti in Tait (2007) opišeta 

težave pri predelavi vizualne zaznave prvošolcev, ki  nimajo težav z vidom (zaznava 

besed, besedila). 

Stella in Savelli (2011) navajata, da nekateri avtorji (Farmer in Klein, Stein) 

domnevajo, da je primanjkljaj magnocelularnega sistema prisoten tudi na slušnem 

področju. Učenci z motnjami branja in pisanja imajo slabšo zaznavo slušno podobnih 

glasov (zveneči-nezveneči glasovi) in slušno podobnih besed. 

 

3. Primanjkljaj vizualne pozornosti ali teorija viz ualnega stresa 

Učenci z motnjami branja in pisanja imajo težavo pri zaznavi posameznih simbolov 

oziroma grafemov. Stella in Savelli (2011) predstavita Facoettijevo raziskavo 

(Facoetti in Molteni), ki dokazuje, da so osebe z motnjami branja in pisanja deležne 

primanjkljaja vizualne pozornosti in imajo nesimetrično porazdeljeno zmožnost 

pozornosti med vidnim poljem, ki spominja na pojav neglect2, ki je predstavljen pri 

pacientih s pridobljenimi okvarami v paretalnih območjih. 

Olive Meares je leta 1980 prvič opisala teorijo vizualnega stresa, kasneje jo je 

potrdila Helen Irlen. Učenci s takimi motnjami zaznajo pri branju meglene, nestabilne 

slike črk, črke se premikajo, prisotni so močni glavoboli. Težave se večajo z dolžino 

besedila. Tovrstni sindrom je lahko prisoten tudi pri dobrih bralcih, vendar je še 

najbolj pogost pri osebah z motnjami branja in pisanja (Erjavec, 2011). 

Tudi Magajna idr. (2008b) izpostavijo težave na vizualnem področju, ki se kažejo kot 

težave pri prepoznavanju oziroma zaznavanju posameznih črk in besed.  

 
                                                 
2 Pojav neglect spada med pridobljene disleksije. Poškodba nastane v desni hemisferi. Oseba  s tako perceptivno 
okvaro običajno neustrezno oziroma ne zazna levega dela besede. 
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4. Motnja avtomatizacije  

Učenci naj bi v relativno kratkem obdobju (treh let) avtomatizirali bralno-napisovalne 

veščine. Učenci z motnjami branja in pisanja imajo specifične težave pri 

avtomatizaciji posameznih veščin. Stella in Savelli (2011) navajata, da primanjkljaj 

avtomatizacije nastopi zaradi temeljnega cerebralnega primanjkljaja, ki oteži 

avtomatizacijo vseh veščin in ne le branja.  

Tudi Magajna idr. (2008b) predstavijo težave z avtomatizacijo bralne tehnike, težave 

pri priklicu črk in pravilnem zapisovanju števk ali besed pri branju ali pisanju ter 

težave pri pisanju (oblika in hitrost pisanja). 

Stella in Savelli (2011) nas opozarjata, da določeni raziskovalci menijo, da je 

fonološki primanjkljaj ključni dejavnik, ki vpliva na disleksijo (Ramus idr., Vellutino 

idr.). Ostali raziskovalci verjamejo, da je vzrok disleksije kombinacija različnih 

dejavnikov (Pennington), kot so vizualna zaznava, spomin in pozornost.  

 

5.5. ZNAČILNI ZNAKI UČENCEV Z MOTENJAMI BRANJA IN PISANJA 

Učenci z motnjami branja in pisanja se razlikujejo glede na pretekle izkušnje, glede 

na sposobnosti in glede na tipologijo motenj branja in pisanja. Vsaka oseba, čeprav 

bi imela enake teoretične predpostavke, bi unikatno funkcionirala. Posploševanje ali 

grupiranje vseh učencev z motnjami branja in pisanja v en koš ni najučinkovitejša 

metoda obravnave. Pomemben je individualiziran pristop, ki učencu omogoča razvoj 

njegovih močnih področjih ter spretnosti branja in pisanja. Obstajajo specifične 

značilnosti, ki pripomorejo k prepoznavanju učencev z motnjami branja in pisanja. V 

vsakem starostnem obdobju se značilni znaki učencev z motnjami branja in pisanja 

kažejo v luči razvojnega obdobja.   

 

5.5.1. PREDŠOLSKO OBDOBJE 

Predšolsko obdobje je ključnega pomena za ustrezen razvoj opismenjevanja. Otroci 

z motnjami branja in pisanja imajo v predšolskem obdobju motnje v komunikacijskih 

spretnostih, ki zaobjemajo govor, jezik in besedišče. Večina učencev z motnjami 

branja in pisanja kasni v govorno-jezikovnem razvoju. Kruh (2009) je posredovala 

Hornsbyjeva (1996) spoznanja, da je okrog 60% oseb z disleksijo začelo govoriti 

pozneje, tudi po ugotovitvah Žerdinove (2003) šele po četrtem letu starosti. V 

predšolskem obdobju otrok s tveganjem motenj branja in pisanja poimenuje 
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vsakodnevne predmete in barve kasneje kot sovrstniki, težave ima pri ustnem 

izražanju, uporablja več neverbalne komunikacije (geste, kazanja in pantomime) kot 

njegovi sovrstniki, daljše besede popači ali jih zamenja s podobnimi besedami 

(Ruback, 2010). Ianes, Cramerotti in Tait (2007) predstavijo ugotovitve mednarodnih 

raziskav, ki dokazujejo dovolj čvrsto povezavo med govorno-jezikovno motnjo in 

specifičnimi učnimi težavami. Otrokove težave v predšolskem obdobju zaobjemajo 

fonološko področje (s težavo ponovi oziroma recitira enostavne rime, ki se jih uči v 

vrtcu ali v besedi poišče prvi glas), težave abecednega zavedanja (neustrezno zapiše 

svoje ime, nima ustreznega zavedanja o črkah) ter težave s kratkoročnim 

pomnjenjem (petletni otrok naj bi ponovil poved z dvanajstimi zlogi) (Ruback, 2010). 

Šali (1975) opozarja, da so govorne motnje (artikulacijske motnje) zelo pogoste pri 

učencih z motnjami branja in pisanja. Žerdin (2003) opozarja, da so imeli nekateri 

otroci z motnjami branja in pisanja pred vstopom v šolo artikulacijske motnje več 

glasov, najpogosteje so bili deležni sigmatizma ali parasigmatizma (zamenjava ali 

opuščanje sičnikov in šumnikov) in zamenjavo samoglasnikov a in e ter o in a. 

Težave na govornem področju se lahko kažejo ne le kot artikulacijske motnje, ampak 

tudi kot zamenjava posameznih zlogov v besedi in težave pri organizaciji povedi 

(Ianes, Cramerotti in Tait 2007). 

Žerdin (2003) med opisanimi značilnostmi otrok z motnjami branja in pisanja navaja, 

da mlajši otroci dolgo časa ne opredelijo dominantne roke. Tudi Magajna idr. (2008b) 

opozarjajo na težave na področju stranskosti kot značilni znak rizičnih otrok z 

motnjami branja in pisanja. V razvoju otroka se od rojstva dalje razvija stranskost ali 

lateralnost telesa, ki je odvisna od dominantne hemisfere. Profesor Roger Sperry je v 

šestdesetih letih dokazal, da dve strani možganske skorje (možganske hemisfere) 

opravljata različne miselne operacije. Desna hemisfera je bolj odgovorna za ritem, 

prostorsko zavedanje, dojemanje celotne podobe, domišljanje, sanjarjenje, barve in 

razsežnosti. Leva hemisfera pa bolj za besede, logiko, števila, zaporedja, 

premočrtnost, razčlenjevanje in za sezname. Pri učencu se ponavadi pregleda 

prednostno roko, prednostno oko, prednostno nogo in prednostno uho. Iz opazovanja 

in testiranja uvidimo dominantni profil otroka, ki je v povezavi z dominantno 

možgansko hemisfero. Mnogi raziskovalci (Houston, Aers, Hannaford, Dennison & 

Dennison ) so dokazali, da je senzomotorična integracija temelj za uspešno učenje v 

vseh življenjskih obdobjih (Končar 2003). Šali (1975) je zasledil, da je križna 
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lateralnost (dominantno levo oko in dominantna desna roko) bolj značilna za motnje 

branja in pisanja kot levičarstvo.  

Pri nekaterih učencih z motnjami branja in pisanja v zgodnjem otroštvu izostane faza 

plazenja, kar nakazuje na neoptimalno organizacijo živčnega sistema. Posledično se 

lahko razvijejo težave pri koordinaciji telesa in prostorski orientaciji (Raduly-Zorgo,  

2010). Otroci s tveganjem motenj branja in pisanja v predšolskem obdobju s težavo 

usvojijo predloge in jih ustrezno uporabijo v povedih. Nepravilno uporabljajo besede 

gor in dol ali noter in zunaj ali leva in desna ... Dalj časa imajo težave z oblačenjem in 

obuvanjem čevlja na ustrezno nogo. Težave imajo z lovljenjem, brcanjem ali 

metanjem žoge, s skakanjem in s preskakovanjem ovir.  

 

5.5.2. OSNOVNOŠOLSKO OBDOBJE 

V osnovnošolskem obdobju zasledimo pri učencih z motnjami branja in pisanja 

specifične značilnosti pri branju, črkovanju, pisanju, spominu (slabši kratkoročni in 

slabši dolgoročni spomin), organizaciji (slabe organizacijske strategije, slabo 

načrtovanje urnikov, pripomočkov, urnikov, opreme ...), gibanju (lahko imajo težave s 

koordinacijo) in razvoju govora (slaba izgovorjava, slabe slovnične strukture, 

zamenjava podobnih glasov ...) (Reid, 2007). 

Učenci z motnjami branja in pisanja imajo na razredni stopnji težave pri 

prepoznavanju glasov v besedah, težave s pravilnim zaporedjem glasov in črk v 

besedah, težave pri prepoznavanju in ustvarjanju besed, ki se rimajo. S težavo delijo 

stavke na posamezne besede in besede na zloge. Poleg tega imajo težave pri 

deljenju besed oziroma zlogov na foneme ter manipuliranjem v fonemični verigi. 

Težko si zapomnijo pravila črkovanja, pri črkovanju delajo fonološke napake (npr.: 

namesto t črkujejo d) in težave jim povzročajo tudi  končnice (npr.: u namesto l).  

Učenci z motnjami branja in pisanja ponavadi niso motivirani za branje. Bralna 

tehnika ni avtomatizirana. Branje je počasno, zatikajoče in z napakami. Med branjem 

ponavadi obračajo, izpuščajo, nadomeščajo ali dodajajo črke. Prisotna je lahko 

zmeda med vizualno podobnimi črkami (a-o, d-b, m-n...) in med zvenečimi in 

nezvenečimi glasovi (b-p, t-d, z-s, ž-š, g-k, v-f).  

Pišejo bolj počasi kot vrstniki. Nedosledno uporabljajo velike in male začetnice. 

Prisotne so pravopisne napake. Učenci z motnjami branja in pisanja pogosto 
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zapisujejo besede na fonetični način. Povedi so lahko dolge in skladenjsko 

neustrezne ali kratke in skromne. Prijem pisala je lahko neustrezen.  

Težave se kažejo tudi na matematičnem področju. Učenci z motnjami branja in 

pisanja kljub rednemu učenju ne avtomatizirajo poštevanke. Pri branju dvomestnih 

števil najprej preberejo desetice in nato enice. Zapis števil je napačen (namesto 15 je 

51). Pojavijo se napake pri seštevanju in odštevanju. Težave imajo s pomnjenjem 

zaporedij in z razumevanjem besedilnih nalog.  

Učenci z motnjami branja in pisanja imajo težave s prostorsko in časovno orientacijo 

(Magajna idr., 2008b). V šolskem obdobju imajo težave z določevanjem levo desne 

smeri na sebi in v prostoru. Težave imajo tudi s časovno orientacijo, s težavo določijo 

dan, mesec, letni čas (Kruh, 2009).  

Učenci na predmetni stopnji: nimajo avtomatizirane bralne tehnike. Ponavadi berejo 

počasi in z napakami. S težavo razumejo vsebino besedila in prepoznajo glavne 

podatke. Učenje iz pisnih gradiv ni učinkovito, saj nimajo ustreznih učnih strategij. 

Imajo skromen besedni zaklad, niso motivirani za branje in pisanje, počasneje si 

zapomnijo verbalna navodila, potrebujejo več časa, da iz spomina prikličejo nove 

izraze in naučena dejstva, s težavo oblikujejo povedi. Pri prepisovanju so počasni, 

saj imajo težave v vidno-gibalnem usklajevanju. Pri narekih naredijo veliko napak 

(izpustijo črke, besede zmaličijo ...), saj imajo težave v slušno-gibalnem usklajevanju. 

Grafomotorika je okorna in pisava je večkrat nečitljiva. Pri matematiki imajo lahko 

težave z branjem navodil, razumevanjem besedilnih nalog, lahko še zamenjujejo 

števke. Težave se kažejo tudi pri tujem jeziku. Napredujejo počasi in imajo težave z 

artikulacijo novih besed, sestavo povedi (trdilna, nikalna in vprašalna poved) in 

zapomnitvijo novih besed. Pri drugih šolskih predmetih so lahko uspešni (Černe, 

2002).  

 

5.5.3. SREDNJEŠOLSKO / UNIVERZITETNO OBDOBJE  

Dijaki in študenti z motnjami branja in pisanja imajo poleg značilnih znakov pri 

govoru, branju, pisanju in matematiki težave tudi na drugih področjih, ki niso vezana 

na pismenost (Raduly-Zorgo, 2010).  

Dijaki in študenti lahko prikrivajo težave pri branju. Berejo počasneje od vrstnikov. 

Med branjem lahko spuščajo vrstice. Pogosto neustrezno preberejo zapisano 
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besedo, zamenjajo jo s podobno besedo (vsebinsko ali oblikovno). Pri glasnem 

branju so napake pogostejše. Pri branju daljših besedil sproti pozabijo prebrano.  

Pri pisanju so prisotne pravopisne težave (spuščajo črke, prisoten je fonetični zapis). 

Besede lahko slabše črkujejo. Težave imajo pri zapisovanju svojih misli, s težavo se 

jasno izražajo. Težko pišejo po nareku. 

Ponavadi so zelo sposobni v ustnem sporočanju. Težave so lahko prisotne pri 

priklicu tujih ali slušno podobnih besed. Besedni zaklad je lahko ustrezen.  

Na matematičnem področju lahko v tem obdobju uspešno razvijejo vse štiri osnovne 

računske operacije. Nekateri dijaki in študentje z motnjami branja in pisanja pa imajo 

specifične težave pri množenju in deljenju. Težave se kažejo tudi z avtomatizacijo 

poštevanke in pri uporabi matematičnih znakov, konceptov in simbolov.  

 

5.6. VZPOREDNE MOTNJE UČENCEV Z MOTNJAMI BRANJA IN PISANJA 

Šali (1975) nam predstavi vzporedno prisotne motnje učencev z motnjami branja in 

pisanja. Poleg ugotovitev E. Klasena (Šali, 1975) so tudi drugi avtorji evidentirali 

podobne značilnosti oziroma motnje učencev z motnjami branja in pisanja.  

 

- Motnje pozornosti in hiperaktivnosti  

Med različni specifičnimi učnimi težavami je specifična motnja pozornosti in 

hiperaktivnosti (ADHD) najbolj povezana z disleksijo (Ianes, Cramerotti in Tait, 2007). 

Gagliano idr. (2007) izpostavijo Shaywitzovo raziskavo s sodelavci (1994), da 15% 

učencev z motnjami pozornosti in hiperaktivnosti ima motnje na področju branja in 

pisanja. Tudi v Konceptu dela preberemo, da imajo učenci z motnjo pozornosti s 

hiperaktivnostjo ali brez nje pogosto, ne pa vedno, tudi specifične učne težave 

(Magajna idr., 2008b). Ti otroci so že v predšolskem obdobju zelo živahni (Žerdin, 

2003) in so s težavo mirni. Gagliano et al. (2007) povzamejo Taylorovo raziskavo z 

ostalimi sodelavci (2004), ki opozarjajo, da je zelo visoka verjetnost, da bo oseba z 

motnjami pozornosti in hiperaktivnosti imela istočasno primanjkljaje na jezikovnem 

področju, na motorični koordinaciji in motnje na področju branja in pisanja.  
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- Disgrafija, disortografija, diskalkulija 

V številnih tujih raziskavah so potrdili (Ianes, Cramerotti in Tait, 2007), da je delitev 

motenj branja in pisanja z ostalimi specifičnimi težavam bolj teoretične narave kot 

odraz realnega stanja. 99% oseb z motnjami branja in pisanja ima specifične težave 

s pisavo (disgrafijo ), ki je povezana z vizualno-motoričnimi težavami. Učenci z 

motnjami branja in pisanja imajo specifične težave pri usvajanju pravopisnih pravil 

(disortografija ). 

Hornsby (1996) opozarja, da ima okrog 60% oseb z disleksijo tudi težave z osnovno 

matematiko (Kruh, 2009). Specifične učne težave pri matematiki delimo v dve 

skupini, diskalkulija in specifi čne aritmeti čne težave . Učenec s specifičnimi učnimi 

težavami pri matematiki ima težave z osnovnimi računskimi operacijami (seštevanje, 

odštevanje, množenje in deljenje), manj pa na bolj abstraktne sposobnosti in 

spretnosti iz geometrije, algebre ... (Magajna idr., 2008b). 

 

- Motnje motori čne koordinacije 

Gagliano idr. (2007) predstavijo Denklave (2003) ugotovitve, da imajo le nekateri 

učenci z motnjami branja in pisanja težave na motoričnem področju. Poleg tega se 

težave na motoričnem področju s časom, s kronološkim staranjem otroka, omilijo in 

so v poznejšem obdobju prisotne kot minimalni simptom, kažejo se kot težave z 

ravnotežjem, težave z natančnostjo giba in izvajanjem načrtnih gibov. 

 

Dispraksija pa je razvojna motnja koordinacije in spada med specifične učne težave. 

Prisotna je motnja v senzorični obdelavi dražljajev, ki oteži izvajanje naučenih 

motoričnih veščin (Filipčič, 2006). »Pogosto se povezuje še s težavami na 

jezikovnem, zaznavnem in miselnem funkcioniranju« (Košir, Opara, Končar, 

Magajna, Marjanovič Umek, L., Peček Čuk, idr., 2008, str. 16). »Polovica otrok z 

disparksijo ima tudi motnje branja in pisanja« (Magajna idr., 2008b, str.47).  
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- Druge težave 

Gagliano idr. (2007) predstavijo druge težave, ki so prisotne poleg motenj branja in 

pisanja. Anksiozne motnje so večkrat povezane z depresivnimi stanji, ki so povezane 

s specifičnimi učnimi težavami (Huntington e Bender, Smart et al., Masi et al.). 

Učenci z motnjami branja in pisanja imajo lahko tudi somatske težave (bruhanje, 

glavoboli ...). Šali (1975) opozarja, da so učenci z motnjami branja in pisanja lahko v 

depresivnem razpoloženju, imajo agresivno vedenje in se lahko izogibajo 

medčloveškim stikom.  
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6. IDENTIFIKACIJA IN DIAGNOSTI ČNO OCENJEVANJE UČENCEV Z MOTNJAMI 

BRANJA IN PISANJA V SLOVENIJI 

 

Identifikacija in diagnostično ocenjevanje učencev z motnjami branja in pisanja je 

proces, ki dovoljuje, da se ustrezno in pravočasno odkrije učence s tovrstnimi 

težavami. Kruh (2009) je zapisala: »Zgodnje odkrivanje disleksije je izrednega 

pomena za prihodnost vsakega posameznika z disleksijo, kar poudarjajo tudi številni 

raziskovalci (Jelenc, 1993; Lyytinen, 2006; Nicolson in Fawcett, 1996; Magajna, 

2003; Crombie, 2002; Sousa,2005; Lam, 2007)”(str.5). 

Učenci z motnjami branja in pisanja potrebujejo pravočasno identifikacijo in 

specifično obravnavo še v času usvajanja branja in pisanja, da bi preprečili negativne 

učinke, ki lahko nastopijo ob neuspehih zaradi motenj branja in pisanja in 

avtomatizacije neustreznih strategij. Osnovne šole v Sloveniji (Magajna idr., 2008b) 

se pri identifikaciji učencev z učnimi težavi poslužujejo Koncepta dela u čencev z 

učnimi težavami v osnovni šoli , ki ga je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije 

za splošno izobraževanje 9. 10. 2007. V njem je predstavljen petstopenjski model 

pomo či, kjer so zapisane osnovne paradigme za uspešen razvoj učencev z učnimi 

težavami in je prikazana struktura pomoči za učence s splošnimi in specifičnimi 

učnimi težavami. Model ni specifično prilagojen za identifikacijo in diagnostično 

ocenjevanje učencev z motnjami branja in pisanja. Magajna idr. (2008a) so zapisali, 

da je petstopenjski model prilagojen slovenski šolski praksi in aktualnim pogojem, 

zato se razprostira od manj do bolj intenzivnih oblik pomoči in podpore. Učitelj je tisti, 

ki prvi nudi pomoč učencu pri pouku. Na tej stopnji je učenec deležen prilagojenemu 

pristopu (individualizaciji in diferencijaciji učnega procesa)  pri sprejemanju in 

podajanju učne snovi.  Postopoma se vključi pomoč šolske svetovalne službe ali 

mobilnega specialnega defektologa, da bi učencu nudili strokovno pomoč in po 

potrebi opravili diagnostiko in pomoč usmerili v pravo smer. Učencem, ki potrebujejo 

pomoč, se organizira individualno ali skupinsko učno pomoč, da bi premostili 

morebitne učne težave. Četrta stopnja predstavlja pomoč zunanje specializirane 

ustanove, kjer je otrok deležen ustrezne diagnostike, obravnave in strokovnega 

svetovanja, da se uvidi vzrok morebitnih težav in oblikuje poglobljen načrt pomoči.  

Na peti oziroma zadnji stopnji pomoči je možno učence z izrazitimi specifičnimi 

učnimi težavami oziroma s primanjkljaji na posameznih področjih učenja usmeriti v 
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izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo, ki 

se izvaja po določbah Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Magajna  

idr. (2008b) so zapisali, da naj bi petstopenjski slovenski model, tako kot model 

drugih držav, na prvi stopnji omogočil izobraževalni uspeh najmanj 80 odstotkom 

učencem, ki so deležni dobre poučevalne prakse, sledijo sekundarni ukrepi, ki so 

namenjeni okrog 15 odstotkom učencev.  

Petstopenjski model je ustrezen za ugotavljanje in nudenje pomoči učencev s 

splošnimi in specifičnimi težavami. V njem pa niso zapisani morebitni presejalni ali 

individualni testi, ki bi koristili strokovnemu šolskemu osebju, da bi pravočasno 

identificirali učence z motnjami branja in pisanja. Organizacija in izvedba procesov 

identifikacije in diagnostičnega ocenjevanja učencev z motnjami branja in pisanja je 

prepuščena posameznim strokovnim delavcem na šolah.  

 

6.1. PRESEJALNI TESTI 

Prvi korak pri identifikaciji učencev z motnjami branja in pisanja je izvajanje ustreznih 

presejalnih testih. Presejalni testi služijo za identifikacijo ali detekcijo rizičnih otrok pri 

posameznih motnjah. Dober presejalni test mora odkriti vse učence, ki so rizični za 

morebitne motnje. Poleg tega mora biti učinkovit, hiter in zanesljiv (Magajna, 2011).  

V tem poglavju bodo predstavljeni različni presejalni testi in nekateri neformalni 

preizkusi, ki se uporabljajo v slovenskem prostoru. Predstavljeni presejalni testi so 

namenjeni otrokom, ki se vpisujejo v šolo in šoloobveznim učencem. Določeni 

presejalni testi so bolj splošne narave, drugi pa so bolj usmerjeni k identifikaciji 

učencev z motnjami branja in pisanja.  

 

6.1.1. Pregled petletnikov 

Otroci, ki so dopolnili pet let, imajo pravico, da so vključeni v sistematski logopedski 

pregled govorno-jezikovne komunikacije.  

Sistematski pregled govorno-jezikovne komunikacije pri petem letu otroka zajema: 

oceno komunikacije, oceno izgovora posameznih glasov, orientacijsko oceno 

razvitosti jezika in pregled grafomotoričnih spretnosti.  Otroci, ki nakazujejo določeno 

težavo, motnjo ali primanjkljaj  v govorno-jezikovnem razvoju, so vključeni v 

logopedsko obravnavo. Presejalni test ni standardiziran. 
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6.1.2. Preizkus pripravljenosti otrok za šolo (I. T oli čič) 

Dr. Ivan Toličič je pripravil presejalni test Preizkus pripravljenosti otrok za šolo. Prvič 

je bil izdan leta 1986. Leta 1998 so avtor in psihologi iz Centra za psihodiagnostična 

sredstva objavili še dodatne podatke o testu. Le univerzitetni diplomirani psiholog 

lahko izvede, vrednoti in razlaga rezultate. Izvedba je možna v manjših skupinah od 6 

do 7 otrok. Namenjen je otrokom starim od 5 let in 8 mesecev do 7 let. Zanesljivost 

testa je 0,83 po metodi Spearman-Brownovega korekcijskega obrazca. Veljavnost 

testa je 0,61 (mesto) in 0,59 (drugi kraji) v prvem razredu in 0,62 (mesto) in 0,59 

(drugi kraji) v drugem razredu. Norme testa so izračunane na vzorcu 245 mestnih 

otrok in 285 otrok iz drugih krajev. 

Preizkus pripravljenosti otrok za vstop v šolo ugotavlja pripravljenost otrok za vpis 

v šolo. V preizkusu se preverja različne otrokove sposobnosti, in sicer govorno 

razumevanje, rezoniranje, grafomotorične sposobnosti oziroma grafomotorično 

koordinacijo, dojemanje količin in razumevanje navodil ter pripravljenost delati v 

skupini. 

 

6.1.3. Skupinski preizkusni narek (B. Šali) 

Najbolj poznani slovenski presejalni test za identifikacijo potencialnih učencev z 

motnjami branja in pisanja je Skupinski preizkusni narek Boruta Šalija. Izdan je bil  v 

Ljubljani leta 1971.  

Učenci lahko pišejo narek, ko so že vadili pisanje nareka z malimi pisanimi črkami. 

Lahko ga narekuje razredni učitelj ali kaka druga odgovorna strokovna oseba. Ima 

specifična navodila, ki jih mora testator upoštevati. Obsega preprosto zgodbo  

sestavljeno iz 60 besed, ki ustreza pravopisnim in glasovnim pravilom slovenskega 

jezika. Najvišjo diskriminativno veljavnost imajo besede z indeksom težavnosti3 50, 

kot so: vestno, divjačino, odpravil, košem, sestradano ... Deset besed ima indeks 

težavnosti 60 /najhujšem, oddaljeni (nima zadostne diskriminativne veljavnosti), 

polnim, občutnim, olajšanjem, sladki, vonj, privabil, prijatelj, zadoščenjem). Narek je v 

celoti diskriminativen, saj razlikuje med učenci z večjim in manjšim jezikovnim 

znanjem in je občutljiv na specifične sposobnosti kot je slušno razločevanje, slušno 

razčlenjevanje, slušno-motorično koordinacijo ... Napake se v nareku klasificira na: 

napake na osnovi šibkega prostorskega zaznavanja in/ali pomanjkljive vizualno-
                                                 
3 Indeks težavnosti 100 = maksimalna težavnost, 
  indeks težavnosti     0 = minimalna težavnost.  



 
37 

 

motorične koordinacije; na napake na osnovi šibkega slušnega razločevanja in/ali 

razčlenjevanja; na napake na osnovi neznanja (nepoznavanje pravopisnih pravil in/ali 

konkretnih besed) oziroma pomanjkljivega spomina in na druge vrste napak. Šali 

(1975) priporoča, da se individualno pregleda učence, ki so zapisali narek med 15 in 

25 napak oziroma 20% učencev, ki so slabše pisali narek.  

Žerdin (2003) je zapisala, da bodo učenci, ki nimajo težav pri pisanju, ob ustreznem 

učiteljevem narekovanju, ob primerni motiviranosti in prizadevnosti napisali narek v 

celoti in brez večjih napak, za učence s težavami pa bo zapis huda preizkušnja.  

 

6.1.4. Lestvica tveganja za disleksijo (M. Bogdanow icz) 

Lestvica tveganja za disleksijo je namenjena staršem ali vzgojiteljem, ki opazujejo 

šestletnega otroka (lahko pa tudi malo starejšega ali mlajšega otroka). Sestavljena je 

iz 21 trditev, ki jih izpolnjevalec določi glede na trenutno funkcioniranje otroka. Vsaka 

trditev je opredeljena s štirimi ocenami, kjer 1 predstavlja nikoli se ne pojavlja/ne drži, 

2 pomeni, da se občasno pojavlja/deloma drži, 3  predstavlja, da  se pogosto  

pojavlja/  večinoma drži, 4  predstavlja, da je vedno prisotno/ popolnoma drži. Trditve 

v lestvici opredeljujejo težave na šestih področjih: fino motorične sposobnosti, 

grobomotorične sposobnosti, vidno zaznavanje, jezikovno procesiranje, jezikovno 

procesiranje in izražanje ter pozornost. 

Kruh (2009) v svoji magistrski nalogi Zgodnje odkrivanje disleksije potrjuje, da je 

Skala tveganja pojava disleksije (Bogdanowicz) dober presejalni test za identifikacijo 

otrok s tveganjem pojava disleksije. Potrjeno je bilo, da so otroci iz skupine s 

tveganjem pojava disleksije pri vseh podtestih oziroma testih dosegli nižje rezultate v 

primerjavi z otroki brez tovrstnega tveganja. Ugotovili so, da so s pomočjo Skale 

tveganje pojava disleksije ustrezno uvrstili 94,1% otrok v skupino brez tveganja 

pojava disleksije in 83,8% otrok v skupino s tveganjem pojava disleksije.  

Lestvica tveganja za disleksijo je ustrezen pripomoček, da se že v začetku šolanja  

identificira potencialne učence z motnjami branja in pisanja.  

 

6.1.5. Test glasovnega zavedanja (L. Magajna) 

Glasovno zavedanje je ena ključnih spretnosti razvoja pismenosti oziroma začetnega 

opismenjevanja. Dr. Lidija Magajna je izdelala Test fonološkega zavedanja, s katerim 

se preverja otrokov fonološki razvoj. S pomočjo osmih preizkusov lahko ugotovimo, 
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na kateri stopnji razvoja se nahaja otrokov razvoj. Preizkusi si razvojno hierarhično 

sledijo. V prvem preizkusu otrok odkriva oziroma prepozna rime slišanih besed. Nato 

otrok ugotavlja prvi glas v besedi, nato zadnji glas v besedi. V četrtem preizkusu 

mora povedati, če je v določeni besedi glas m. Naslednja vaja poleg ustreznega 

fonološkega zavedanja zahteva večjo slušno pozornost pri otroku, saj mora povedati, 

ali sta prva glasova v slišanih besedah enaka ali različna. V šestem preizkusu mora 

posamezno besedo zlogovati. Preizkus slušne analize terja od otroka, da bo pravilno 

glaskoval posamezno slišano besedo. V zadnjem preizkusu pa se preverja slušno 

sintezo, kjer preverjamo obratno spretnost, kot je bila zahtevana v prejšnjem 

preizkusu. Otroku glaskujemo posamezno besedo in otrok jo mora ustrezno povedati.  

Baterija testov in posamezni podtesti so pokazali visoko zanesljivost (Magajna, 1994 

v Košak Babuder, 2012). 

 

6.1.6. Bralni test (S. Pe čjak, L. Mgajna, N. Poto čnik, A. Podlesek) 

Bralni test je standardizirani merski instrument, ki preverja bralno tehniko in stopnjo 

bralnega razumevanja učenca ob koncu tretjega razreda osnovnošolskega 

izobraževanja. Primeren je za ločevanje med slabimi in boljšimi bralci. Test lahko 

uporabljajo učitelji razrednega pouka ali drugi strokovni profili, ki so odgovorni za 

spremljanje bralnega razvoja učencev v osnovni šoli (psihologi, pedagogi, specialni 

pedagogi ...) po predhodnem usposabljanju. Bralni test se lahko izvaja individualno 

ali skupinsko.  

Avtorici Bralnega testa sta dr. Sonja Pečjak in dr. Nataša Potočnik. Test vsebuje dva 

podtesta. Prvi podtest je Hitrost razumevanja, drugi pa je Stopnja razumevanja. 

Hitrost razumevanja nam sporoča, kakšna je učenčeva hitrost branja, ki mu dovoljuje 

razumevanje. Podtest ima 25 kratkih besedil. Učenec mora v 7 minutah in pol 

dopolniti besedilo z najustreznejšo ponujeno besedo.  

Stopnja razumevanja pa nam sporoča stopnjo razumevanja pri branju. S tem 

podtestom uvidimo odstotek razumevanja bralnega besedila. Podtest ima dvajset 

nalog. Učenec mora v 10 minutah iz prebranega besedila izbrati med štirimi odgovori 

pravilen odgovor. Testator na koncu zapiše število točk pri obeh testih in v normah 

poišče ustrezen rezultat.  
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6.1.7. Ocenjevalna shema bralnih zmožnosti u čencev 1. - 3. razreda OSBZ (S. 

Pečjak, L. Magajna, N. Poto čnik in A. Podlesek) 

Ocenjevalna shema bralnih zmožnosti učencev od 1. do 3. razreda, ali na kratko 

OSBZ, je prvi standardizirani merski instrument, ki je primeren za ocenjevanje bralnih 

zmožnosti učencev v prvih treh razredih osnovne šole. Avtorice testa so Sonja 

Pečjak, Lidija Magajna in Nataša Potočnik. 

OSBZ se uporablja individualno, posamezni njeni deli pa lahko tudi skupinsko. 

Ocenjevalno shemo lahko uporabljajo šolski svetovalni delavci (psihologi, pedagogi 

in specialni pedagogi) in učitelji razrednega pouka po predhodnem usposabljanju.  

OSBZ-1 je izdelan za učence 1. razreda, OSBZ-2 za učence 2. in OSBZ za učence 

3. razreda. Testator lahko pregleda učenčeve bralne zmožnosti na začetku šolskega 

leta in na koncu šolskega leta, saj za vsak razred obstajata dve različici. Vse tri 

ocenjevalne sheme preverjajo: sposobnosti fonološkega zavedanja, razumevanje 

prebranega, motivacijo za branje. V 2. in 3. razredu se dodatno preveri kakovost 

glasnega branja.  V prvem razredu lahko testator oceni poznavanje koncepta knjige 

in pravil o branju ter poznavanju črk. V drugem razredu lahko dodatno oceni 

zmožnost uporabe semantičnega, sintaktičnega in fonološkega ključa pri branju. V 

tretjem razredu se lahko dodatno preveri tehniko branja učenca.  

Rezultate posameznih testov se prikaže v zbirnih preglednicah in pretvori v 

percentilne norme.  

 

6.1.8. Neformalni preizkusi  

Poleg formalnih preizkusov se pri identifikaciji rizičnih učencev z motnjami branja in 

pisanja uporablja neformalne preizkuse, ki so različno ali manj strukturirano izdelani. 

Izvajalec je pri podajanju in izvajanju preizkusov bolj svoboden. Uporablja različne 

materiale, da bi identificiral morebitne učence z motnjami branja in pisanja. V 

defektološki stroki je veliko preizkusov, ki temeljijo na neformalnih preizkusov.  

Magajna (2011) je zapisala: »Med najpogosteje uporabljene neformalne strategije 

ocenjevanja učnih težav spadajo: kriterijski testi, analiza naloge in opravila, 

funkcionalna ocena vedenja, ekološko ocenjevanje (opazovanje), intervju, 

ocenjevanje in merjenje, ki temelji na kurikulu, portfolio ocenjevanje, avtentično/ 

naturalistično/ na izvajanju – produktu osnovano ocenjevanje ter diagnostično 

poučevanje“ (str. 21).  
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Strokovni delavci na šolah se poslužujejo opazovalnih lestvic , ki temeljijo na 

sistematičnem opazovanju učenca in njegovega funkcioniranja v razredu ali izven. 

Na opazovalnih lestvicah označijo pogostost nekega pojava, ki jih zanima in s tem 

pripomorejo k vrednotenju rezultatov.  

Strokovni delavci na šolah lahko analizirajo u čenčeve izdelke oziroma zvezke  kot 

je zapisano v priročniku Motnje v razvoju jezika, branja in pisanja: kako ji h 

odkrivamo in kako jih odpravimo  (T. Žerdin) . »Vpogled v otrokove zvezke je 

nujen sestavni del diagnosticiranja, če se opravlja zunaj šole, sicer pa naj to stori tudi 

učitelj, ki otroka poučuje, čeprav je namen nekoliko drugačen« (Žerdin 2003, str.173).  

Žerdinov priročnik je namenjen vsem strokovnim delavcem in staršem, ki bi želeli 

ustrezno in pravočasno pomagati otrokom z motnjami v razvoju jezika, branja in 

pisanja.  

Strokovni delavci, ki bi želeli na neformalen način preveriti branje in pisanje učencev, 

se lahko poslužujejo Priro čnika z vajami za delo z u čenci, ki imajo specifi čne 

učne težave (A. Žerovnik) . V slednjem je poglavje o specifičnih učnih težavah in o 

metodiki dela z učenci s specifičnimi učnimi težavami. Posredovana so tudi podrobna 

navodila za izvajanje vaj. Ista avtorica je uredila knjigo Igrajmo se, premagajmo 

težave: vaje za otroke s specifi čnimi u čnimi težavami , kjer objavljene so vaje, ki 

upoštevajo vsa razvojna področja učenca. Vaje iz priročnikov in knjig se lahko 

uporabi kot neformalni preizkus pri identifikaciji učencev z motnjami branja in pisanja. 

Naloge, ki so ponavadi namenjene urjenju spretnosti za razvoj banja in pisanja, lahko 

strokovni delavec koristi kot presejalni test za odkrivanje učencev z motnjami branja 

in pisanja. Rešene učenčeve vaje se strokovno pregleda in analizira. Na ta način se 

preveri učenčevo funkcioniranje in morebitne specifične učne težave.  

 

6.2. INDIVIDUALNI PREGLED UČENCEV S TVEGANJEM MOTENJ BRANJA IN 

PISANJA 

Ko se postavi diagnostični sum, da ima učenec motnje branja in pisanja, se opravi 

individualni pregled ali diagnostično ocenjevanje. Šele po individualnem pregledu se 

lahko postavi ustrezno diagnozo. Na podlagi opredeljene diagnoze bo učenec 

deležen ustreznega programa pomoči in morebitnim prilagoditvam v šoli. 

Diagnostično ocenjevanje se ponavadi odvija individualno. Uporablja se preizkuse, s 

katerimi se določa učenčeve primanjkljaje. 
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V tem poglavju bo predstavljenih šest testov, ki se jih uporablja pri izvajanju 

diagnostičnega ocenjevanja.  

Najprej bo predstavljen Test motenosti v branju in pisanju (B.Šali), ki je nastal kot 

diagnostični test pri opredeljevanju motenj branja in pisanja.  

Dodatno bodo predstavljeni ostali testi, ki so delno povezani z diagnostiko motenj 

branja in pisanja, in sicer Profil ocene posebnih potreb (C. Weedon in G. Reid), 

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

razvoj sposobnosti (M. Novosel), Lestvice splošnega govornega razvoja (L. 

Marjanovič Umek, S.Kranjc, K.Bajc, U. Fekonja) in Izbrane lestvice: Ocenjevanje 

zmožnosti in posebnih potreb otroka v osnovni šoli ter načrtovanje individualiziranih 

programov: praktični pristop (M. Galeša).  

 

6.2.1. Test motenosti v  branju in pisanju (T-MBP) (B. Šali) 

Najbolj poznan diagnostični test v slovenskem prostoru je Šalijev test za preverjanje 

motenj v branju in pisanju. »T-MBP (test motenosti v branju in pisanju) je namenjen 

za individualno diagnostično preizkušnjo učencev 2. in 3. razreda osnovne šole, 

motenih v branju in pisanju« (Šali,1971, str.1). 

Test vsebuje enajst podtestov za ugotavljanje specifičnih motenj branja in pisanja. Pri 

učencu se  preveri orientacijo v prostoru  (ali učenec obvlada lastno telesno shemo in 

razloči smeri ter položaj v prostoru). Sledi podtest, s katerim se preveri prednostno 

roko, oko in nogo (lateralnost). Tretja preizkušnja prevri, ali otrok ustrezno prebere 

posamezne črke in glasovne zveze. Sledi slušno razločevanje besed oziroma glasov, 

slušno razločevanje in neposredno pomnjenje nesmiselnih zlogov, ugotavljanje 

zadnjega oziroma prvega glasu v besedi in glaskovanje besed. Preveri se branje 

krajših in daljših besed v navpičnih vrstah. Učenec prebere enomestna in dvomestna 

števila v navpičnih vrstah in nazadnje prebere kratko zgodbo.  

Test motenosti v  branju in pisanju ni standardizirano psihometrično sredstvo. 

Oblikovane norme so bolj orientacijske. Šali jih je delno povzel po tujih avtorjih 

(Grissemann, Schenk-Danzinger in Klasen), delno iz svoje raziskave na skupini 100 

učencev  in učenk 2. razreda osnovne šole. Poleg števila napak je pri postavljanju 

diagnoze potrebno analizirati kakovost posameznih napak.  
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6.2.2. Profil ocene posebnih potreb - SNAP (C. Weed on in G. Reid) 

C. Weedon in G. Reid sta avtorja testa Profil ocene posebnih potreb. Avtorji 

slovenske priredbe so: Marinka Grobler, Milena Košak Babuder, Mojca Lipec Stopar, 

Lidija Magajna, Martina Ozbič, Suzana Pulec Lah. Test lahko uporabljajo profesorji 

specialne in rehabilitacijske pedagogike in univerzitetno diplomirani pedagogi z vsaj 

triletnimi izkušnjami na področju dela z učenci s specifičnimi učnimi težavami. SNAP 

je namenjen otrokom, ki so stari med petim in štirinajstim letom. Profil ocene 

posebnih potreb zaobjema 118 vprašanj, ki pokrivajo sledeča področja: branje, 

pisanje, računanje, govorjenje in poslušanje, izgovorjava, organizacija, socialna in 

druga vedenja, čustvovanje, pozornost, spomin, gibalne veščine, informacije glede 

hitrosti dela ter vidne in zaznavne sposobnosti.  

Profil ocene posebnih potreb nastane s pomočjo treh vprašalnikov: vprašalnik za 

oceno učenca, ki ga izpolnijo učitelji v šoli, vprašalnik za starše, ki odgovorijo na 

vprašanja, ki so v povezavi z družinskimi podatki, in vprašalnik za otroka, s katerim 

se pridobi informacije o njegovi samopodobi na socialnem in šolskem področju. 

SNAP ni test v psihometričnem smislu, ampak je pripomoček za zbiranje informacij o 

učencu, ki so pomembne za ugotavljanje morebitnih težav pri določeni spretnosti. 

Test ni nastal s standardizacijo, se pa na koncu dobi pregled otrokovih individualnih 

specifičnih učnih težav. Predstavljeni so tudi dejavniki, ki vplivajo na specifične učne 

težave, kot so težave z delovnim spominom, težave s hitrostjo obdelave, težave s 

slušno obdelavo informacij, neverbalne specifične učne težave, težave s pismenostjo 

oziroma disleksijo, težave z vidno obdelavo, fonološke težave, diskalkulijo, disgrafijo, 

razvojne motnje koordinacije oziroma dispraksijo, specifično govorno-jezikovne in 

komunikacijske težave, hiperleksijo, motnjo pomanjkljive pozornosti (ADD), 

hiperaktivnost,  težave s socialnim zavedanjem in komuniciranjem, pomanjkanje 

nujnih maščobnih kislin, šolska in socialna samopodoba.  

 

6.2.3. Preizkus zaznavno-motori čnih sposobnosti otrok - ZMS (A. Miti ć-Petek) 

 Mag. defektoloških znanosti Alojzija Mitić-Petek je izdelala Preizkus zaznavno-

motoričnih sposobnosti otrok, ki je namenjen šolskim otrokom prve triade (od šestega 

do desetega leta starosti).  

Preizkus je sestavljen iz 7 različnih področij in 31 posameznih nalog, ki pomagajo 

oceniti zaznavno-motorično delovanje učenca. S pomočjo preizkusa se preveri: 
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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 usklajenost oz. 

koordinacija, vidno-motorično hitrost učenja in vidno-motorično integracijo.  

Notranja zanesljivost Preizkusa zaznavno-motoričnih sposobnosti otrok je 0,95 za 

celoten preizkus. Na podlagi rezultatov lahko otrokove zaznavno-motorične 

sposobnosti razdelimo na tri nivoje: dobre zaznavno-motorične sposobnosti, težave 

na zaznavno-motoričnem področju in slabe zaznavno-motorične sposobnosti.  

 

6.2.4. ACADIA- Test razvoj sposobnosti (M. Novosel)  

Acadia test so izdelali Atkinson, Johnston, Lindsey, Tillemans leta 1972 v Kanadi na 

Univerzi Acadia. Test je namenjen otrokom, ki so stari od šest let in tri mesece do 

dvanajst let in tri mesece. Uporablja ga lahko strokovno osebje (npr. defektologi, 

psihologi ...), da bi učinkovito in na hiter način prepoznali otroke z učnimi in 

razvojnimi težavami.   

Za našo uporabo ga je priredila prof. dr. M. Novosel leta 1989. Preveden je v 

slovenski jezik in prilagojen slovenskim potrebam. Test vsebuje trinajst podtestov, ki 

so si med seboj neodvisni, ampak med njimi obstaja korelacija (med 0,50 in 0,80).  

Test razvoj sposobnosti preverja slušno diskriminacijo, vidnomotorično koordinacijo 

in sposobnost sledenja, vidno diskriminacijo, risanje oblik, vidno pomnjenje, slušno-

vidno asociacijo, zaporedja in šifriranje, slušno pomnjenje, sposobnost tvorjenja 

pojmov, usvojeni besedni zaklad, avtomatizacijo besednega zaklada, vidno 

asociacijo in risanje slik.  

Če učenčevi rezultati dosegajo v enem ali več podtestov za dva ali več kot dva 

standardna odklona pod aritmetično sredino, se pri učencu nakazujejo učne težave.   

 

6.2.5. Lestvice splošnega govornega razvoja (L. Mar janovi č Umek, S. Kranjc, K. 

Bajc, U. Fekonja) 

Lestvico splošnega govornega razvoja so izdelale Ljubica Marjanovič Umek, Simona 

Kranjc, Katja Bajc in Urška Fekonja. Test lahko uporabljajo le univerzitetno 

diplomirani psihologi in pedagogi-psihologi. Lestvica je namenjena predšolskim 

otrokom (za otroke od dveh do šestih let starosti).  
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Lestvica splošnega govornega razvoja zaobjema tri lestvice: Lestvico govornega 

razumevanja, Lestvico govornega izražanja in Lestvico metalingvističnega 

zavedanja. Celotna lestvica vključuje 211 nalog. Izvaja se individualno. Prvi dve 

lestvici ocenjujeta razumevanje govora in govorno izražanje otrok na semantičnem, 

morfološkem in sintaktičnem področju. Z Lestvico metalingvističnega zavedanja, ki je 

namenjena otrokom, ki so stari pet in šest let, se oceni fonološko zavedanje 

(poimenovanje posameznega glasu v besedi), razumevanje koncepta besed (daljša, 

krajša beseda, zadnja beseda v stavku) in poznavanje slovničnih pravil slovenskega 

jezika. Na podlagi opazovanja otroka je predvidena še Lista za analizo otrokove rabe 

govora, s katero se oceni govorne komunikacijske spretnosti.  

Percentilne norme za posamezne lestvice so bile izračunane na vzorcu 494 otrok 

starih od 2 let do 6 let 1 mesec. Vsebinska veljavnost je bila večkrat preverjena. 

Zanesljivost Lestvice govornega razumevanja znaša od 0.68 do 0,97, zanesljivost 

Lestvice govornega izražanja je od 0,88 do 0,98, Lestvica metajezikovnih zmožnosti 

ima koeficient notranje skladnosti pri posameznih starosti od 0,80 do 0,95 

zanesljivosti.  

 

6.2.6. Izbrane lestvice: Ocenjevanje zmožnosti in p osebnih potreb otroka v 

osnovni šoli ter na črtovanje individualiziranih programov: prakti čni pristop (M. 

Galeša) 

Mirko Galeša je sestavil 34 različnih instrumentov, s katerimi se ugotavlja in ocenjuje 

razvitost in primanjkljaje učencev. Lestvico lahko izpolnjuje strokovno osebje, ki je 

udeleženo v vzgojno izobraževalnem procesu učenca. Izbrane lestvice zaobjemajo 

širok spekter otrokovega funkcioniranja, kot je na primer prihajanje v šolo, branje, 

pisanje, računanje, splošna poučenost, ustvarjalne spretnosti, praktične spretnosti, 

gibalne spretnosti, učne spretnosti, govor in jezik, komunikacijske spretnosti, odnos 

do sebe (samozaupanje, samospoštovanje …), skrb zase, samokontrola, vztrajnost, 

motivacija, interesi, samostojnost, odnos do šole in učenja oziroma učne navade, 

sodelovanje z drugimi, skrb za druge in obzirnost, potrpežljivost, empatija, odnos do 

učiteljev, vedenje do sošolcev, zaznavanje, pomnjenje, razumevanje in sledenje 

navodilom, reševanje problemov, logično mišljenje, količinska orientacija, časovna 

orientacija, prostorska orientacija, ustvarjalno mišljenje ... 
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S pomočjo izbranih lestvic se pridobi vpogled v celotno učenčevo funkcioniranje. 

Pregleda se močna in šibka področja učenca ter lahko se sestavi ustrezen progam 

dela za posameznega učenca.  
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7. IDENTIFIKACIJA IN DIAGNOSTI ČNO OCENJEVANJE UČENCEV Z MOTNJAMI 

BRANJA IN PISANJA V TUJINI 

 

V tem poglavju bomo predstavili identifikacijo in diagnostično ocenjevanje otrok z 

motnjami branja in pisanja v drugih državah. Podrobneje bomo opisali uporabljene 

presejalne in diagnostične teste v Italiji, Kanadi in Angliji.  

 

7. 1. ITALIJA 

18. oktobra 2010 so v Uradnem listu št. 224 objavili sprejet zakon 170/2010 Novi 

predpisi o specifičnih učnih motnjah v šolah (Nuove norme in materia di disturbi 

specifici di apprendimento in ambito scolastico). 3. člen zakona določa diagnostičen 

postopek otrok s specifičnimi učnimi težavami. Strokovno osebje v šolah ne postavlja 

diagnoz, odgovorne so le za identifikacijo morebitnih specifičnih učnih motenj v šoli 

(disleksija, disgrafija, disortografija in diskalkulija). Diagnostično ocenjevanje poteka v 

državnih zdravstvenih službah. Dokončno diagnozo postavijo timsko, in sicer 

pediater, psiholog in logoped. Načeloma se diagnozo disleksije postavi na koncu 

drugega razreda osnovne šole. Učencem, ki so kasnili v govorno-jezikovnem razvoju 

ali so v njihovih družinah že prisotne motnje branja in pisanja, se diagnozo o motnjah 

branja in pisanja postavi že ob koncu 1. razreda osnovne šole.  

 

7.1.1. Presejalni testi in diagnosti čni testi  

Opazovalni vprašalnik za zgodnje odkrivanje učnih težav v šoli ali IPDA (Questionario 

osservativo per l'identificazione precoce delle difficoltà di apprendimento) so sestavili 

profesorji (Alessandra Terreni, Maria Lucina Tretti, Palma Roberta Corcella, Cesare 

Cornoldi, Patrizio Emanuele Tressoldi) na oddelku za psihologijo v Padovi.  V 

predšolskem obdobju se s testom  IPDA oceni: vedenje, motorične sposobnosti, 

jezikovno razumevanje, ustno izražanje, metakognitivne sposobnosti in druge 

kognitivne sposobnosti (spomin, orientacijo) otroka. Vzgojitelji vprašalnik izpolnjujejo 

med dnevnimi interakcijami z otroki. Rezultate lahko vnesejo v računalniški program, 

ki avtomatsko izračuna točke in predstavi profile posameznega otroka. Normativni 

podatki so razdeljeni v starostne skupine.  
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Presejalni test za šolsko obdobje  so kot Poročilo o sposobnosti branja in pisanja in 

računanja pripravili na podlagi 3. člena  zakona 170/2010. Vzgojno izobraževalni 

zavodi morajo obveščati starše o sumu specifičnih učnih težav določenega učenca.  

Poročilo je razdeljeno na  dva dela: 

- v prvem delu so splošni podatki učenca; 

- v drugem delu so opisani kazalci tveganja, kot so: 

1. kazalci tveganja glede na učni stil, 

2. kazalci tveganja povezani s primanjkljaji delovanja (performance) na sledečih 

področjih: 

- na področju branja (sum na disleksijo), 

- na področju pisanja (sum na disgrafijo - disortografijo), 

- na področju matematičnih spretnosti (sum na diskalkulijo).  

 

Učitelji in profesorji izpolnijo Opazovalni vprašalnik za zgodnje odkrivanje učnih težav 

v šoli.  Poročilo je že vnaprej strukturirano. Učitelj izpolni vprašalnik tako, da označi  

X v polje, ki predstavlja dejansko stanje učenca, da poved zaključi, kjer so zapisane 

pikice in izpusti ali prečrta poglavje/področje, ki ga ne zanima. 

 

Baterija testov za predšolsko in šolsko obdobje  PCR-2/2009 vsebuje 20 testov. 

Uporablja se jih, da bi izvedli diagnostično ocenjevanje težav na področju branja in 

pisanja otrok. Teste za predšolsko in šolsko obdobje (Prove di prerequisiti per la 

diagnosi delle difficoltà di lettura e scrittura) so leta 2009 posodobili Cesare Cornoldi, 

Lidio Miato, Adriana Molin in Silvana Poli. Prvič so bili izdani leta 1985. Izvaja se jih 

lahko skupinsko ali individualno. Testi so razvrščeni na šest področij: sposobnost 

vizualne analize, zaporednega dela od leve proti desni, slušne diskriminacije in ritma, 

slušnega spomina in slušne sinteze, vizualno-slušne integracije in globalno 

vizualnega področja. Učenec je na posameznem področju ocenjen s točkami. Glede 

na končni rezultat v posameznem testu se določi učenčevo spretnost glede na 

povprečje. V predšolskem obdobju so opredeljene tri skupine glede na učenčeve 
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rezultate: hude težave, tveganje ali dosežen cilj. V šolskem obdobju sta izpostavljeni 

le dve skupini: hude težave ali dosežen cilj.  

 

Individualni test DDE-2   je zbirka testov za ocenjevanje razvojne disleksije in 

disgrafije -2 (Batteria per la valutazione della dislessia e della disortografia evolutiva 

2). Prvič so bili izdana leta 1995. Leta 2007 so jih posodobili Giuseppe Sartori, Remo 

Job in Patrizio E. Tressoldi.  

Vsebuje osem testov: pet testov preverja proces branja (poimenovanje grafema, 

branje besed in nebesed, razumevanje povedi z enekozvočnicami (homonimi)). 

Ostali trije testi preverjajo proces pisanja (narek besed in nebesed in narek z 

enakozvočnicami).  

Normativni podatki so bili pridobljeni na vzorcu 1550 učencev 2. in 3. razreda 

osnovne šole.  

 

Individualni test CMF  oziroma Ocenjevanje metafonoloških sposobnosti 

(Valutazione delle competenze metafonologiche) so sestavili Luigi Marotta, Manuela 

Trasciani in Stefano Vicari. Izdali so ga leta 2008. Test omogoča oceno razvoja 

metafonoloških spretnosti pri otrocih od petega do enajstega leta starosti. Uporaba je 

zelo preprosta in hitra. Ocenjevanje metafonoloških sposobnosti je razdeljen na dva 

časovna intervala (začetek in konec vsakega šolskega leta). S testom se preverja 

sposobnost fonološke diskriminacije, sintezo in analizo glasov, manipulacijo z zlogi in 

fonemi. Referenčni rezultati so bili pridobljeni na italijanskem vzorcu 600 otrok, ki so 

bili stari med 5 in 11 let.  

 

Individualni test CEO  oziroma Klasifikacija pravopisnih napak (Classificazione degli 

errori ortografici) so leta 2003 izdali Maria Teresa Bozzo, Elia Pesenti, Simona Siri, 

Maria Carmen Usai in Mirella Zanobini. Z njim ocenimo pravopisno sposobnost otrok 

v osnovni šoli. Test zagotavlja analitično oceno napak na podlagi obstoječih 

teoretičnih modelov.  

 

Baterijo za ocenjevanje pisanja in pravopisne uspos obljenosti v osnovni šoli  

(Batteria per la valutazione della scrittura e della competenza ortografica nella scuola 

dell’obbligo) sta izdelala Patrizio E. Tressoldi in Cesare Cornoldi. Prvič je bila 
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objavljena leta 1991 in je bila leta 2000 prenovljena. Razdeljena je na teste za 

razredno stopnjo in na teste za predmetno stopnjo. Baterija je za razredno stopnjo 

sestavljena iz dveh narekov (pesmi in povedi z enakozvočnicami), dveh poskusov 

prostega pisanja (pripoved in opis) ter preizkusa hitrosti pisanja. Napake se razvrsti v 

tri glavne skupine: fonološke, nefonološke ter na napak podvojevanja črk in besed z 

naglasom.  

 

Individualni test BHK  Sintetično lestvica za ocenjevanje pisave v razvojni starosti 

(Scala sintetica per la valutazione della scrittura in età evolutiva) sta leta 2011 Carlo 

Di Brina in Giovanna Rossini priredila za italijanske otroke in mladostnike. Uporabljen 

je v klinični praksi pri količinski opredelitvi razvojne disgrafije. Analiza rokopisa je 

razdeljena na 13 parametrov, ki opisujejo lastnoročna dejanja in omogočajo 

identifikacijo disgrafije.  

 

7.2. KANADA 

V Kanadi se poslužujejo standardiziranih in nestandardiziranih presejalnih testov. 

Kanadski center za disleksijo in Kanadsko združenje za disleksijo sta pripravila 

specifične vprašalnike za lažjo identifikacijo učencev z motnjami branja in pisanja.  

Diagnostično ocenjevanje motenj branja in pisanja načeloma opravi diplomirani 

psiholog. Deluje lahko preko šole ali v zasebni ordinaciji. Psiholog oceni učenčeve 

kognitivne sposobnosti. Nato opravi test branja, test za ocenjevanje pravopisnih 

spretnosti, vizualne teste, teste lateralnosti in teste zaporedja ter druge preiskave.  

 

7.2.1. Presejalni testi in diagnosti čni testi  

Kanadski center za disleksijo je leta 2005 pripravil presejalni vprašalnik, ki vsebuje 97 

krajših vprašanj. Prvih 6 vprašanj je splošne narave, ostala vprašanja pa se 

navezujejo na identifikacijo motenj branja in pisanja.  

Kanadsko združenje za disleksijo si prizadeva, da bi javnost spodbujalo k 

ozaveščenosti o disleksiji in izboljšalo kakovost življenja petim milijonom 

Kanadčanov, ki imajo disleksijo. Združenje priporoča naslednja preverjanja, ki 

zaobjamejo različna področja pri identifikaciji oseb z motnjami branja in pisanja.  

• Družinska anamneza: Ali je bila v družini oziroma pri ožjih družinskih članih 

prisotna težava na jezikovnem področju (pisnem ali ustnem)? 
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• Šola: Ali je otrok obiskoval vrtec, prvi razred? Kdaj so se pokazale težave z 

branjem? Kakšne pomoči je bil deležen? 

• Avdiološki test: Ali učenec ustrezno sliši, da lahko sprejema verbalna navodila 

in se nauči govorjenega jezika? 

• Vizualni (okulistični) test: Ali učenec ustrezno vidi, da lahko prepozna tiskano 

besedo in črke? 

• Sposobnosti: Vsakega učenca z bralnimi težavami moramo napotiti na pregled 

intelektualnih sposobnosti.  

• Pozornost: Ali je učenec ustrezno pozoren, da lahko nemoteno spremlja učni 

proces v razredu? 

• Ocena vedenja/obnašanja: Učenčevo obnašanje je vplivalo ali vpliva na 

akademske dosežke? 

• Zdravstveno: Ko je priporočeno, se od zdravnika pridobi opis zdravstvenega 

stanja, ki bi lahko prispeval k težavam z branjem, pisanjem in črkovanjem.  

• Pisni jezik/abeceda: Ali  učenec pravilno poimenuje vse črke iz abecede? Zna 

napisati abecedo v pravilnem zaporedju? Zna ustrezno zapisati črke? 

• Pisni jezik/natančnost branja: Ali učenec v 1. razredu bere v skladu s svojimi 

intelektualnimi sposobnostmi? 

• Pisni jezik/rokopis: Ali učenec kakovostno in hitro zapisuje glede na zahtevano 

stopnjo? 

 

Presejalni test dekodiranja in kodiranja za diselks ijo (Decoding-encoding 

screener for dyslexia) (DESD)  za učence od 1. do 8. razreda so izdelali Griffin, 

Walton and Christenson. Izdan je bil leta 2006. Sestavljen je iz treh delov: preizkus 

dekodiranja, preizkus kodiranja in pisanja črk. S pomočjo testa lahko identificiramo 

učence, ki so izpostavljeni tveganju za disleksijo in primanjkljaje na posameznih 

področjih. Posledično lahko ustrezno in pravočasno načrtujemo program pomoči za 
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učenca. Test je bil standardiziran na vzorcu 678 učencev od 1. do 8. razreda. 

Preizkus traja od 5 do 10 minut.  

 

Pet minutni individualni TDS test (The dyslexia scr eener – quick screener) 

(TDS) so razvili Griffin, Walton and Christenson. Test je namenjen učencem od 2. do 

9. razreda in preverja učenčeve spretnosti kodiranja in dekodiranja. Poleg angleške 

verzije je na razpolago tudi francoska različica. S pomočjo TDS testa se določi, ali 

učenec potrebuje bolj poglobljeno individualno diagnostiko. Najbolj primeren test za 

diagnostično ocenjevanje je DDT test.  

Komplet testov za ugotavljanje disleksije (Dyslexia  Determination Test Kit )  

(DDT) sta izdelala dr. John Griffin in Howard Walton. Prvič je bil izdan leta 1981. 

Sledile so še tri izdaje. Test je primeren za diagnostično ocenjevanje motenj branja in 

pisanja za učence med sedmim in osemnajstim letom. Obstajajo različice v 

francoskem in španskem jeziku. Test se izvaja individualno od 20 do 25 minut. 

Sestavljen je iz treh delov. Prvi del preverja morebitno obračanje številk in črk. Drugi 

del preverja strategijo dekodiranja besed (fotografsko ali glasovno). Tretji del je vsota 

ocen, ki preučuje kodiranje (fotografsko-globalno ali glasovno). S pomočjo testa se 

razloči sedem različnih vrst disleksije: dysnemkinesia (primanjkljaj na področju 

motoričnih spretnosti pri zapisu), dysphonesia (razvojni primanjkljaj pri analizi in 

sintezi besed), dyseidesia (primanjkljaj na vizualnem področju pri dojemanju cele 

besede), dysphoneidesia (primanjkljaj pri grafemsko-fonemski integraciji in zmožnosti 

dojemanja cele besede), dysnemkinphonesia (primanjkljaj motoričnih spretnosti pri 

pisnih simbolih in grafemsko-fonemske integracije), dysnemkineidesia (primanjkljaj 

motoričnih spretnosti in ujemanjem s slušnimi in vizualnimi dejavniki), 

dysnemkinphoneidesia (primanjkljaj motoričnih spretnosti pri pisnih simbolih, težave z 

grafemsko-fonemsko integracijo ter težave s slušno integracijo).  

 

7.3. ANGLIJA  

V angleških šolah je prisoten učitelj SENCO (Special education in England), ki 

spremlja učence s posebnimi potrebami. Ob sumu učnih težav se lahko starši 

pogovorijo z učiteljem SENCO in razrednim učiteljem o morebitnih težavah učenca. 

Skupaj načrtujejo, kako bi posameznemu učencu nudili ustrezno pomoč. Če pa se 

učenčeve težave ob nudenju pomoči na šoli ne izboljšajo, lahko vzgojno 
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izobraževalna ustanova zaprosi za mnenje zunanje strokovnjake (psihologa in/ali 

logopeda).  

 

7.3.1. Presejalni testi in diagnosti čni testi  

Presejalni testi  so večinoma v obliki kontrolnih seznamov. Na spletni strani Dyslexia 

action (http://www.dyslexiaaction.org.uk/checklist) zasledimo dva krajša kronološko 

razdeljena kontrolna seznama.  

Prvi je za otroke stare med sedmim in enajstim letom. Drugi je kontrolni seznam za 

otroke nad dvanajstim letom in odrasle.  

 

Tabela 1: Kontrolni seznam za otroke stare med 7 - 11 let v Združenem kraljestvu 

Velike Britanije in Severne Irske. 

Če je odgovor na ve čino vprašanj 

trdilen, bi bilo primerno stopiti v stik z 

najbližjim Dyslexia Action Centre. 

If the answer to most of the following 

questions is 'Yes' it would be wise to 

seek advice from your local Dyslexia 

Action Centre. 

Ali je nadpovprečno uspešen na 

nekaterih področjih, pri določenih 

dejavnostih pa je prisotna blokada?  

Is s/he bright in some ways with a 'block' 

in others? 

Ali ima kdo drug v družini podobne 

težave? 

Is there anyone else in the family with 

similar difficulties?  

Ali ima težave pri izvajanju treh 

zaporednih navodil? 

Does s/he have difficulty carrying out 

three instructions in sequence?  

Ali je kasneje spregovoril, je imel težave 

z jasno izgovorjavo? 

Was s/he late in learning to talk, or with 

speaking clearly?  

Ali ima specifične težave z branjem in 

črkovanjem? 

Does s/he have particular difficulty with 

reading or spelling?  

Ali obrača  številke ali besede v napačno 

smer, na primer: 15 za 51, 6 za 9, b za d, 

mak za kam? 

Does s/he put figures or letters the wrong 

way e.g. 15 for 51, 6 for 9, b for d, was 

for saw? 

Ali prebere besedo in je na koncu strani 

ne prepozna več? 

Does s/he read a word then fail to 

recognise it further down the page? 

Ali napiše besedo na več različnih Does s/he spell a word several different 
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načinov, ne da bi prepoznal ustrezno 

različico? 

ways without recognising the correct 

version? 

Ali ima slabo vzdrževanje pozornosti 

med branjem in pisanjem?  

Does s/he have a poor concentration 

span for reading and writing? 

Ali ima težave z razumevanjem časa in 

slovničnih časov? 

Does s/he have difficulty understanding 

time and tense? 

Ali zamenjuje levo in desno? Does s/he confuse left and right? 

Ali odgovarja ustno, ima pa težave z 

zapisom odgovora? 

Does s/he answer questions orally but 

have difficulty writing the answer? 

Ali je nenavadno okoren? Is s/he unusually clumsy? 

Ali ima težave z iskanjem glasov v 

besedi (ima slab občutek za rime)? 

Does s/he have trouble with sounds in 

words, e.g. poor sense of rhyme? 

 

Tabela 2: Kontrolni seznam za otroke stare nad dvanajstim letom in odrasle v 

Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske.  

Če je odgovor na ve čino vprašanj 

trdilen, bi bilo primerno stopiti v stik z 

najbližjim Dyslexia Action Centre.  

If the answer to most of the following 

questions is 'Yes' it would be wise to 

seek advice from your local Dyslexia 

Action Centre. 

Ali ste v nekaterih pogledih zelo 

uspešen, pri določenih dejavnostih pa je 

prisotna blokada? 

Are you bright in some ways with a 

'block' in others? 

Ali ima kdo drug v družini podobne 

težave? 

Is there anyone else in the family with 

similar difficulties? 

Ali imate težave pri izvajanju treh 

zaporednih navodil? 

Do you have difficulty carrying out three 

instructions in sequence? 

Ali ste kasneje spregovorili, ste nejasno 

izgovarjali besede? 

Were you late in learning to talk, or with 

speaking clearly? 

Ali ste občasno netočni pri branju? Are you sometimes inaccurate in 

reading? 

Ali je vaš slovnični zapis slab? Is your spelling poor?  

 

Ali imate težave pri prepisovanju ali Do you have difficulty taking notes or 
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pisanju zapiskov? copying? 

Ali imate težave pri načrtovanju in 

pisanju esejev, pisem ali poročil? 

 Do you have difficulty with planning and 

writing essays, letters or reports? 

 

Razširjeni so tudi računalniški presejalni testi kot: Lucid Rapid Dyslexia Screening ali 

Smart Cat.  

 

Lucid Rapid Dyslexia Screening  je hiter presejalni test z računalniško podprtim 

sistemom za identifikacijo disleksije v starosti od 4 do 15 let. Prvič je bil izdan leta 

2004 in že večkrat prenovljen. Učenec opravi test v 15 minutah. Rezultati temeljijo na 

nacionalnih standardiziranih normah. Izpisi rezultatov vključujejo strokovno razlago. 

Lucid Rapid Dyslexia Screening je sestavljen iz 3 testov, vsak traja 5 minut. Prvi dve 

preiskavi merita otrokovo fonološko procesiranje in slušni delovni spomin. Za otroke, 

ki so nad 8. letom starosti, preveri spretnost fonološkega dekodiranja. Otrokom pod 

8. letom starosti preizkuša integracijo vizualnih spretnosti z uporabo besedne oznake 

in konceptov.  

 

Smart Cat   je presejalni test, ki ga učenci opravijo po spletu. Prvič je bil izdan leta 

2006. Presejalni test zaobjema več področji: jezikovno razumevanje, neverbalno 

sklepanje, kratkoročni spomin, zaporedja, zvoki v besedah, branje in črkovanje, 

spretnosti fine motorike. Po vsakem preizkusu učenec prejme določeno število točk 

na vseh naštetih področjih. Poleg učenčevega rezultata (po spletu) posredujejo 

rezultate otroka z disleksijo. Starš ali učitelj lahko primerja in ugotovi šibka in močna 

področja funkcioniranja učenca.  

 

Poleg tega so na voljo tudi različni presejalni testi, kot so na primer Otroški test za  

ugotavljanje disleksije (Dyslexia Screening Test – Junior) (DST-J) in Test za 

ugotavljanje disleksije za starejše učence (Dyslexia Screening Test – Secondary) 

(DST-S). Oba presejalna testa sta bila izdana leta 2004.  
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Otroški test za ugotavljanje disleksije (Dyslexia S creening Test – Junior)  

(DST-J) sta izdelala Rod Nicolson in Angela Fawcett. Preizkus je namenjen otrokom 

od 6,6, let do 11,5 let in traja 30 minut.  Izvaja se ga individualno. Test je zasnovan 

za odkrivanje rizičnih otrok, ki nakazujejo specifične težave v branju in pisanju. Test 

vsebuje naslednje podteste: hitro poimenovanje, vstavljanje kroglic, enominutno 

branje, posturalno stabilnost, fonemsko segmentacijo, dvominutno črkovanje, 

ponavljanje števk v obratnem vrstnem redu, branje odlomka brez pomena, 

enominutno pisanje, govorno verbalne spretnosti, rime in besedni zaklad.  

 

Test za ugotavljanje disleksije za starejše u čence (Dyslexia Screening Test – 

Secondary) (DST-S) sta nadgradila ista avtorja in je namenjen otrokom in dijakom 

starim od 11,6 let do 16,5 let. Test se izvaja individualno 30 minut. V primerjavi z 

Dyslexia Screening Test - Junior (DST-J) je obogaten z dodatnimi podtesti, ki so 

pomembni za odkrivanje specifičnih težav na področju branja in pisanja. Test vsebuje 

naslednje podteste: hitro poimenovanje, vstavljanje kroglic, enominutno branje, 

posturalno stabilnost, fonemsko segmentacija, dvominutno črkovanje, ponavljanje 

števk v obratnem vrstnem redu, branje odlomka brez pomena, enominutno pisanje, 

govorno verbalne spretnosti, semantične spretnosti, manipulacija z glasovi v glasovni 

verigi (zamenjava prvih fonemov dveh besed) in nebesedno sklepanje.  

 

Diagnosti čno ocenjevanje  disleksije se izvaja izven šole. Starši se lahko obrnejo na 

najbližji Dyslexia Action centre, kjer samoplačniško zaprosijo za diagnostično 

ocenjevanje otroka. Dyslexia Action je neprofitna organizacija s sedežem v Veliki 

Britaniji, ki zagotavlja pomoč osebam z disleksijo. Organizacija zagotavlja tudi 

posebno usposabljanje učiteljev in stalno raziskovanje na tem področju. 

Kvalificirani, specializirani  psihologi lahko diagnosticirajo disleksijo. Tudi ustrezno 

usposobljeni učitelji s podiplomskim študijem (akreditacija AMBDA- Associate 

Membership of the British Dyslexia Association) lahko ocenijo verbalne in neverbalne 

spretnosti učencev, da potrdijo ali zanikajo prisotnost disleksije pri učencih. 

Usposobljeni učitelji uporabljajo različne teste, kot jih uporabljajo psihologi. Logoped 

lahko izvede diagnostično ocenjevanje disleksije tako, da preveri govorno-jezikovne 
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sposobnosti, fonološko procesiranje zvokov, slušni spomin, poslušanje, hitro 

poimenovanje predmetov, spretnost branja in črkovanja. 

V Angliji izvedejo splošno diagnostično ocenjevanje s pomočjo različnih 

standardiziranih testov, kjer preverijo: ustni in pisni jezik, branje, učenčeve dosežke, 

kognitivne sposobnosti, artikulacijo, socialne in motorične spretnosti.  

Starši ali skrbniki lahko naknadno zaprosijo za odločbo, s katero učenec s 

specifičnimi motnjami branja in pisanja pridobi ustrezne pripomočke in dodatne ure 

pomoči na šoli. 
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III. PROBLEMI IN CILJI 

 

1. OPREDELITEV PROBLEMA  

 
Motnje branja in pisanja spadajo med najpogostejše in najbolj raziskane specifične 

motnje učenja (Magajna idr., 2008b). Učenci z motnjami branja in pisanja potrebujejo 

pravočasno identifikacijo in ustrezno diagnostično ocenjevanje še v času usvajanja 

branja in pisanja. Pravočasna identifikacija in ustrezno diagnostično ocenjevanje sta 

ključnega pomena, da se učencem z motnjami branja in pisanja organizira strokovno 

pomoč. Na ta način bi se lahko preprečilo negativne učinke, ki lahko nastopijo ob 

neuspehih zaradi motenj branja in pisanja, in pripomoglo k neavtomatizaciji 

neustreznih strategij branja in pisanja.  

V 70. letih so v osnovnih šolah v Sloveniji začeli izvajati identifikacijo učencev z 

motnjami branja in pisanja. Uporabljali so Test motenosti v branju in pisanju (Šali, 

1971), ki je še danes edini slovenski presejalni standardizirani test za odkrivanje 

učencev z motnjami branja in pisanja. Vrsto let se je na osnovnih šolah izvajala 

sistematična detekcija učencev z motnjami branja in pisanja. Trenutna organizacija in 

izvedba procesov identifikacije in diagnostičnega ocenjevanja učencev z motnjami 

branja in pisanja je v Sloveniji prepuščena posameznim šolam v okviru 

petstopenjskega modela (Koncept dela učencev z učnimi težavami v osnovni šoli), ki 

ni specifično podrobno dodelan. Nikjer ni zapisano, kateri strokovni delavec naj bi 

izvedel identifikacijo in diagnostično ocenjevanje učencev s tveganjem motenj branja 

in pisanja. Ni uveljavljenih smernic, ki bi strokovnim delavcem na šolah predlagalo, v 

katerem razredu in s katerimi testi naj bi se izvedlo identifikacijo in diagnostično 

ocenjevanje učencev s tveganjem motenj branja in pisanja.  
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2. CILJI RAZISKAVE 

 

• Dobiti vpogled v celoten proces identifikacije in diagnostičnega ocenjevanja 

učencev z motnjami branja in pisanja v osnovnih šolah v Sloveniji. 

 

• Preučiti, katere presejalne teste uporabljajo strokovni delavci pri identifikaciji 

učencev s tveganjem motenj branja in pisanja. 

 

• Preučiti, katere diagnostične teste uporabljajo strokovni delavci na šolah pri 

individualnem pregledu učencev s tveganjem za pojav motenj branja in 

pisanja. 

 

• Ugotoviti, kateri strokovni profili so v osnovni šoli zadolženi za izvajanje 

identifikacije in diagnostičnega ocenjevanja učencev z motnjami branja in 

pisanja. 

 

• Zbrati podatke o načinih pomoči, ki jih šole nudijo učencem z motnjami branja 

in pisanja. 

 

• Ugotoviti, kako so strokovni delavci na osnovnih šolah zadovoljni z obstoječim 

procesom identifikacije in diagnostičnega ocenjevanja učencev z motnjami 

branja in pisanja. 

 

• Preučiti možne razlike med večjimi in manjšimi šolami v celotnem procesu 

identifikacije in diagnostičnega ocenjevanja učencev z motnjami branja in 

pisanja v osnovnih šolah v Sloveniji. 
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IV. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN TEORETI ČNE HIPOTEZE  

 

1. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

 

 

1. Kako šole izvajajo presejalne teste in katere presejalne teste uporabljajo pri 

identifikaciji učencev s tveganjem motenj branja in pisanja?  

 

 

2. Katere formalne in neformalne preizkušnje za diagnostično ocenjevanje 

uporabljajo v osnovnih šolah pri individualnem pregledu učencev s tveganjem 

motenj branja in pisanja?  

 

 

3. Kateri strokovni profili izvajajo in interpretirajo presejalne teste v osnovnih 

šolah v Sloveniji? 

 

 

4. Kateri strokovni profili izvajajo diagnostično ocenjevanje v okviru 

individualnega pregleda v osnovnih šolah v Sloveniji? 

 

 

5. Kakšno pomoč nudijo šole rizičnim učencem z motnjami branja in pisanja? 

 

 

6. Kako so osnovne šole zadovoljne z obstoječim procesom identifikacije in 

diagnostičnega ocenjevanja učencev z motnjami branja in pisanja?  
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2. TEORETIČNE HIPOTEZE 

 

 

H 1:    Med večjimi in manjšimi osnovnimi šolami v Sloveniji ni statistično pomembnih 

razlik v postopkih izvajanja (pogostost, starostna obdobja in vrste testov) presejalnih 

testov.  

 

 

H 2:    Med večjimi in manjšimi osnovnimi šolami v Sloveniji ni statistično pomembnih 

razlik v količini uporabljenih testov pri diagnostičnem ocenjevanju pri individualnem 

pregledu učencev s tveganjem motenj branja in pisanja.  

 

 

H 3:    Med večjimi in manjšimi osnovnimi šolami v Sloveniji ni statistično pomembnih 

razlik v načinu izvajanja pomoči v okviru petstopenjskega modela.  

 

 

H 4:   Med večjimi in manjšimi osnovnimi šolami v Sloveniji ni statistično pomembnih 

razlik v zadovoljstvu glede obstoječega procesa identifikacije in diagnostičnega 

ocenjevanja učencev z motnjami branja in pisanja.  
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V. METODE DELA 

 

1. OPIS VZORCA 

 

Vprašalnik smo poslali vsem osnovnim šolam, ki so objavljene na spletni strani 

Ministrstva za šolstvo in šport na seznamu OŠ v Sloveniji v šolskem letu 2011/12, in 

to je 451 šolam. Na vprašalnik je odgovorilo le 62 svetovalnih delavcev, ki so 

zaposleni v osnovnih šolah v Sloveniji, kar predstavlja 13,75% vseh osnovnih šol, ki 

so bile na seznamu ministrstva.  

 

Graf 1: Velikost šole oziroma število učencev v osnovni šoli. 

 

 

V raziskavi so s 50,00% najbolj zastopane manjše šole, ki štejejo pod 350 učencev. 

S 38,71% so predstavljene srednje velike šole, ki imajo med 350 in 650 učencev. Z 

11,29% so najmanj prisotne velike šole, ki izobražujejo nad 650 učenci. V raziskavi 

smo šole razdelili na večje (nad 350 učencev) in manjše šole (pod 350 učencev).  

Šole, ki so sodelovale v raziskavi, se nahajajo v različnih regijah.  

 

Tabela 3: V kateri regiji se nahaja vaša šola? 

 Regije osnovnih šol Frekvenca Delež v % 

Osrednjeslovenska 16 25,81% 

Podravska 10 16,13% 

Gorenjska 7 11,29% 

Obalno-kraška 7 11,29% 

Velikost šole

50%50%

večje šole (nad 350 učencev)

manjše šole (pod 350 učencev)
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Goriška 6 9,68% 

Savinjska 4 6,45% 

Pomurska 3 4,84% 

Notranjsko-kraška 3 4,84% 

Jugovzhodna Slovenija 3 4,84% 

Koroška 2 3,23% 

Spodnjeposavska 1 1,61% 

Zasavska 0 0,00% 

 

Med anketiranimi svetovalnimi delavci je 96,77% žensk in 3,23% moških, 79,03 % 

ima visoko stopnjo izobrazbe, 16,13% podiplomsko in 4,84% višjo stopnjo 

dokončane izobrazbe.  

Strokovni delavci na šolah imajo različna leta delovnih izkušenj.  

 

Tabela 4: Koliko časa že delate v osnovnošolskem izobraževanju? 

Leta delavnih izkušenj Frekvenca Delež v % 

0 - 5 let 17 27,42% 

6 -15 let 23 37,10% 

16 - 25 let 15 24,19% 

nad 25 let 7 11,29% 

 

 

2. OPIS INŠTRUMENTARIJA 

 

Raziskavo smo izvedli s pomočjo vprašalnika, ki sem ga sestavila sama.  

Vprašalnik je sestavljen iz 30 vprašanj. Razdeljen je na sedem enot:  

• na splošne podatke anketiranca in osnovne šole, 

• na strokovne delavce/izvajalce postopkov identifikacije in diagnostičnega 

ocenjevanja rizičnih učencev z motnjami branja in pisanja, 

• na izvajanje postopka identifikacije rizičnih učencev z motnjami branja in 

pisanja in izvajanje presejalnih testov, 

• na izvajanje diagnostičnega testa za diagnostično ocenjevanje rizičnih 

učencev z motnjami branja in pisanja,  

• na postopek informiranja staršev rizičnih učencev z motnjami branja in pisanja,  
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• na nudeno pomoč rizičnim učencem z motnjami branja in pisanja v osnovnih 

šolah in  

• na zadovoljstvo šol glede identifikacije in diagnostičnega ocenjevanja učencev 

z motnjami branja in pisanja v osnovnih šolah v Sloveniji. 

 

3. POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV  

 

Na šolski elektronski naslov smo poslali pošto, zapisali smo navodila in omogočili 

povezavo do aplikacije na googlovem portalu, ki je omogočil vnos podatkov v 

vprašalnik. Vprašalnik je bil namenjen svetovalnim službam.  

Dobljene podatke smo predelali in analizirali z aplikacijo MS Excel in MS Access. Za 

obdelavo podatkov smo uporabili deskriptivno statistiko. Podatke smo organizirali v 

tabelarnem zapisu, stolpčnem in črtnem grafikonu ter izračunali osnovne statistične 

karakteristike.  

Postavili smo hipoteze neodvisnosti, izračunali strukturni delež in teoretične 

vrednosti. Izvedli smo test hi-kvadrata, da smo primerjali stvarne in teoretične 

frekvence. V primerih, kjer so pričakovane frekvence manjše od 5, se lahko uporabi 

Fisherjev eksaktni test. V naših primerih, kjer so bile pričakovane frekvence pod 5, 

smo vseeno uporabili test hi-kvadrata, saj med dvema izračunoma ni bilo omembe 

vrednih razlik, zato smo raje obdržali standardno metodo analize.  

Na osnovi vzorčnih podatkov smo želeli preizkusiti ničelno hipotezo. Preverili smo, ali 

je med vrednostmi kategoriji statistično pomenljiva razlika v preverjanju postopka 

izvajanja presejalnih testov, količino uporabljenih testov pri diagnostičnem 

ocenjevanju pri individualnem pregledu, način izvajanja pomoči v okviru 

petstopenjskega modela in zadovoljstvo šol s postopkom identifikacije in 

diagnostičnega ocenjevanja rizičnih učencev z motnjami branja in pisanja. Primerjali 

smo odgovore med večjimi (šole, ki imajo nad 350 učencev) in manjšimi šolami (šole, 

ki imajo pod 350 učencev).  
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VI. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 
Rezultate smo predstavili v šestih poglavjih, da bi bolj nazorno predstavili vse faze 

procesa identifikacije in diagnostičnega ocenjevanja rizičnih učencev z motnjami 

branja in pisanja v osnovnih šolah.  

Najprej smo pregledali seznam strokovnih delavcev oziroma izvajalcev, ki so 

udeleženi v postopku identifikacije in diagnostičnega ocenjevanja rizičnih učencev z 

motnjami branja in pisanja. Podrobneje smo pregledali izvajanje postopka 

identifikacije učencev z motnjami branja in pisanja in izvajanje presejalnih testov. 

Nato smo analizirali postopke izvajanja diagnostičnega testa. Posebej smo preverili, 

kako poteka informiranje staršev rizičnih učencev z motnjami branja in pisanja. 

Zanimalo nas je, katero pomoč nudijo osnovne šole rizičnim učencem z motnjami 

branja in pisanja. Pregledali smo možne razlike med večjimi in manjšimi šolami v 

celotnem procesu identifikacije in diagnostičnega ocenjevanja učencev z motnjami 

branja in pisanja v osnovnih šolah v Sloveniji. Primerjali smo zadovoljstvo večjih in 

manjših šol na posameznih korakih v postopku identifikacije in diagnostičnega 

ocenjevanja učencev z motnjami branja in pisanja. 

 

1. STROKOVNI DELAVCI / IZVAJALCI POSTOPKOV IDENTIFI KACIJE IN 

DIAGNOSTIČNEGA OCENJEVANJA RIZI ČNIH UČENCEV Z MOTNJAMI BRANJA 

IN PISANJA 

 

V tem delu raziskave pregledamo število strokovnih delavcev, ki so na šolah redno 

zaposleni kot svetovalni delavci, in strokovne osebe, ki so na šolah prisotni kot 

zunanji izvajalci.  

Zaradi preglednosti podatkov v stolpčnem grafikonu in zanemarljive relevantnosti 

smo rezultate vprašalnika, kjer so svetovalne službe zabeležile, da so na šolah 

prisotni 3 oziroma 4 ali več strokovnih delavcev, smo združili v skupno kategorijo 3 ali 

več.  

 

 

 

 



 

Graf 2: Kdo in koliko strokovnih delavcev je na vaši šoli redno zaposlenih v šolski 

svetovalni službi? 

V osnovnih šolah, ki so sodelovale v raziskavi, je v svetovalnih službah najve

zaposlenih pedagogov . 59,68% šol ima vsaj enega ali celo ve

11,29% šol sta prisotna dva pedagoga, na 3,23% šol pa celo trije. 

53,23% šol ima zaposlenih enega ali ve

kar dva defektologa. 48,39% šol ima zaposlenega eneg

1,61% šol ima v svetovalni službi zaposlena dva psihologa. 6,45% šol ima 

zaposlenega le enega logopeda.

22,58% šol ima v svetovalnih službah redno zaposlene 

šol ima v svetovalni službi kot strokovnega delavca zaposlenega 

pedagoga  in 3,23% šol ima kot svetovalne delavce zaposlene 

predšolske vzgoje . 

 

                                                 
4 V diplomski nalogi se izraz oziroma naziv defektolog uporablja za: profesorje defektologije, 
profesorje specialne in rehabilitacijske pedagogike, specialne pedagoge. 
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Kdo in koliko strokovnih delavcev je na vaši šoli redno zaposlenih v šolski 

V osnovnih šolah, ki so sodelovale v raziskavi, je v svetovalnih službah najve

. 59,68% šol ima vsaj enega ali celo več pedagogov. Na 

11,29% šol sta prisotna dva pedagoga, na 3,23% šol pa celo trije.  

53,23% šol ima zaposlenih enega ali več defektologov 4. Na 12,90% šol sta prisotna 

kar dva defektologa. 48,39% šol ima zaposlenega enega psihologa 

1,61% šol ima v svetovalni službi zaposlena dva psihologa. 6,45% šol ima 

logopeda.  93,55% šol nima zaposlenega logopeda. 

22,58% šol ima v svetovalnih službah redno zaposlene socialne delavce

svetovalni službi kot strokovnega delavca zaposlenega socialnega 

in 3,23% šol ima kot svetovalne delavce zaposlene vzgojitelje 

 
V diplomski nalogi se izraz oziroma naziv defektolog uporablja za: profesorje defektologije, 

tacijske pedagogike, specialne pedagoge.  

 

Kdo in koliko strokovnih delavcev je na vaši šoli redno zaposlenih v šolski 

 

V osnovnih šolah, ki so sodelovale v raziskavi, je v svetovalnih službah največ redno 

č pedagogov. Na 

. Na 12,90% šol sta prisotna 

psihologa na šoli in le 

1,61% šol ima v svetovalni službi zaposlena dva psihologa. 6,45% šol ima 

93,55% šol nima zaposlenega logopeda.  

socialne delavce . 19,35% 

socialnega 
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V diplomski nalogi se izraz oziroma naziv defektolog uporablja za: profesorje defektologije, 



 

Graf 3: Kdo in koliko strokovnih delavcev je na vaši šoli prisotnih kot zunanji oziroma 

mobilni sodelavec? 

 

Na 59,68% šol so prisotni zunanji defektologi

defektologa, 4,84% šol pa tri defektologe, 3,23% šol ima 4 ali ve

50% šol potrebuje zunanje logopede

Osnovne šole potrebujejo manj 

potrebuje zunanjega psihologa. 1,61% šol potrebujejo enega pedagoga, 1,61% šol 

pa štiri ali več pedagogov na isti šoli. 16,13% šol potrebuje 

12,90% šol prosi za pomoč 

zaprosi socialne delavce  za izvajanje ur z u

Defektolog je kot strokovni delavec najbolj zastopan v osnovnih šolah. S 53,2% je 

redno zaposlen na šoli in je s 59,7% prisoten ko
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Vsaka druga osnovna šola potrebuje zunanjega oziroma mobilnega logopeda. Redno 

zaposlenih logopedov je na osnovnih šolah le 6,5%. 

Psihologi in pedagogi so v večjem merilu prisotni na osnovnih šolah kot notranji 

sodelavci. Kot zunanje strokovne delavce jih potrebujejo le redke osnovne šole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. IZVAJANJE POSTOPKA IDENTIFIKACIJE RIZI

BRANJA IN PISANJA IN IZVAJANJE PRESEJALNIH TESTOV

 

V tem delu predstavimo rezultate, ki 

rizičnih učencev z motnjami branja in pisanja in izvajanje presejalnih testov.

Posebej pregledamo, na kakšen na

identifikacijo rizičnih učencev z motnjami bran

opravijo presejalni test, kateri presejalni inštrumentarij uporabljajo in ali se poleg 

presejalnega testa poslužujejo drugih neformalnih preizkusov. Zanimalo nas je tudi, 

kdo izvede in vrednoti rezultate presejalnih testov 

timsko.  

Preverimo, ali med večjimi in manjšimi osnovnimi šolami v Sloveniji ni statisti

pomembnih razlik v postopkih izvajanja (pogostost, starostna obdobja in vrste testov) 

presejalnih testov.  

 

Graf 4: Ali na vaši šoli izvajate presejalni test, da bi identificirali u

branja in pisanja?  

45,16% anketiranih šol, ki so sodelovale v raziskavi, sistemati

teste za identifikacijo rizičnih u

štejejo pod 350 učencev, bolj pogosto izvajajo presejalne teste kot ve

27,42% šol opravlja presejalni test le ob

motnjami branja in pisanja. Tudi v tem primeru manjše šole izvaja

bolj pogosto, da bi identificirale rizi

27,42% šol sploh ne opravlja presejalnih testov

pregledanih, da bi odkrili morebitne težave na podro
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BRANJA IN PISANJA IN IZVAJANJE PRESEJALNIH TESTOV  
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encev, bolj pogosto izvajajo presejalne teste kot več
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motnjami branja in pisanja. Tudi v tem primeru manjše šole izvajajo presejalne teste 

bolj pogosto, da bi identificirale rizične učence z motnjami branja in pisanja. 

27,42% šol sploh ne opravlja presejalnih testov. Četrtina učencev v Sloveniji ni 

pregledanih, da bi odkrili morebitne težave na področju branja in pisanja.
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nepregledanih otrok se nahaja v ve

ključnimi dejavniki, da učenec ustrezno funkcionira v šolskem procesu in v današnji 

družbi. Starši nimajo dovolj znanj in spretnosti, da bi prepoznali specifi

branjem in pisanjem. Otroci z motnjami branja in pisanja potrebujejo v procesu 

sistematičnega opismenjevanja usmerjeno obravnavo. U

nakaže učenčevo težavo na splošno in vsak starš odreagira po svojih izkušnjah in 

znanjih. Starši potrebujejo jasna in specifi

posredovati, če se ne opravi testa za identifikacijo motenj branja in pisanja. 

 

Graf 5: V katerem razredu opravite presejalni test, da bi identificirali u

motnjami branja in pisanja?

 

Šole, ki izvedejo presejalni test za odkrivanje motenj branj in pisanja, opravijo test do 

4. razreda osnovne šole. Najve

v drugem semestru, 24,19% pa v prvem semestru. V 

3,22% šol, in sicer 1,61% v prvem semestru in 1,61% v drugem semestru. Ve

ga izvedejo v drugem in tretjem razredu. Manjše šole pa od prvega do 

razreda.  

Večina šol opravi test za identifikacijo u

učenec že usvojil bralno tehniko. V tem obdobju si je u

pisanja nakopal veliko negativnih izkušenj v povezavi z branjem in pisanjem, izdelal 

negativno samopodobo in avtomatiziral neustrezne strategije branja in pisanja. 

Podatek, da 8,06% šol izvede presejalni test v drugem razredu in 4,84% šol v prvem 

razredu, nam sporoča, da nekateri strokovni delavci na šolah razmišljajo o bolj 
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nepregledanih otrok se nahaja v večjih šolah. Spretnosti branja in pisanja so med 

čenec ustrezno funkcionira v šolskem procesu in v današnji 

družbi. Starši nimajo dovolj znanj in spretnosti, da bi prepoznali specifič

branjem in pisanjem. Otroci z motnjami branja in pisanja potrebujejo v procesu 
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anja? 

Šole, ki izvedejo presejalni test za odkrivanje motenj branj in pisanja, opravijo test do 

4. razreda osnovne šole. Največ šol ga izvede v 3. razredu (56,45%), in sicer 32,26% 

v drugem semestru, 24,19% pa v prvem semestru. V četrtem razredu ga opravi le 

2% šol, in sicer 1,61% v prvem semestru in 1,61% v drugem semestru. Ve
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ustrezni oziroma pravočasni (pred 3. razredom) identifikaciji morebitnih u

motnjami branja in pisanja. 

Najbolj zaskrbljujoči je podatek, da 27,42% šol ne opravi presejalnega testa v 

nobenem razredu.  

 

Graf 6: Kateri presejalni inštrumentarij uporabljate za odkrivanje u

motnjami branja in pisanja?

 

Legenda 
 
1 = Lestvica tveganja za disleksijo (M. Bogdanowicz)
2 = Nobenega 
3 = Skupinski preizkusni narek (B.Šali)
4 = Narek (B.Šali), Instrumente za ocenjevanje zmožnosti in posebnih potreb otrok v osnovni šoli (M. 
Galeša) 
5 = Skupinski preizkusni narek (B.Šali), Instrumente za 
otrok v osnovni šoli (M. Galeša), Teste glasovnega zavedanja
6 = Skupinski preizkusni narek (B.Šali), Lestvica tveganja za disleksijo (M. Bogdanowicz)
7 = Skupinski preizkusni narek (B.Šali), Preizkus pripravljenost
8 = Skupinski preizkusni narek (B.Šali), Preizkus pripravljenosti otrok za šolo (I. Toli
za ocenjevanje zmožnosti in posebnih potreb otrok v osnovni šoli (M. Galeša), Lestvica tveganja za 
disleksijo (M. Bogdanowicz), Teste glasovnega zavedanja
9 = Skupinski preizkusni narek (B.Šali), Teste glasovnega zavedanja
10 = Teste glasovnega zavedanja
 

53,23% šol uporablja Skupinski preizkusni narek (B. Šali), od katerih 27,41% šol 

uporablja Skupinski preizkusni narek 

testi. Če pregledamo rezultate po posameznih kombinacijah opazimo, da 11,29% šol 

preverja učence s Skupinskim preizkusnim narekom (B.Šali) in s Testi glasovnega 

zavedanja. 6,45% šol se poslužuje Skupinskega pre
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časni (pred 3. razredom) identifikaciji morebitnih u

isanja.  
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Instrumentov za ocenjevanje zmožnosti in posebnih potreb otrok v osnovni šoli (M. 

Galeša). 4,84% šol koristi Skupinski preizkusni narek (B.Šali) in Preizkus 

pripravljenosti otrok za šolo (I. Toličič). 3,23% šol identificira učence z motnjami 

branja in pisanja s Skupinskim preizkusnim narekom (B.Šali), z Instrumentom za 

ocenjevanje zmožnosti in posebnih potreb otrok v osnovni šoli (M. Galeša) in s Testi 

glasovnega zavedanja. 1,61% šol uporablja Skupinski preizkusni narek (B.Šali) in 

Lestvico tveganja za disleksijo (M. Bogdanowicz). Pri uporabi različnih presejalnih 

testov v kombinaciji z drugimi testi ni večjih razlik med večjimi in manjšimi šolami. 

Več kot polovica šol, izvede presejalni test s pomočjo pisanja nareka. Učenci lahko 

narek pišejo, ko obvladajo pisane črke, kar je ponavadi v drugem semestru drugega 

razreda oziroma v tretjem razredu. Več kot polovica šol, ki uporablja narek kot 

presejalni test, uporablja druge presejalne teste, saj po vsej verjetnosti menijo, da le 

z narekom ne prejmejo kakovostne informacije oziroma ne odkrijejo vseh rizičnih 

učencev. Nekateri učenci lahko ustrezno zapišejo narek, saj je njihova analiza glasov 

v glasovni verigi ustrezna, sinteza glasov ali vizualna identifikacija črk pri branju pa ni 

nujno ustrezna. Osebje na šolah, ki se trudi, da bi identificiralo rizične učence preden 

bi avtomatizirali bralno in pisalno tehniko, uporabljajo le Teste glasovnega zavedanja 

in Lestvico tveganja za disleksijo (M. Bogdanowicz). Če pregledamo posamezne 

presejalne inšrtumentarije, uvidimo, da uporablja 16,13% šol prav Teste glasovnega 

zavedanja, ki so pomemben prediktor pri ugotavljanju motenj branja in pisanja. 

9,68% šol izpolni Instrumente za ocenjevanje zmožnosti in posebnih potreb otrok v 

osnovni šoli (M. Galeša), z enakim odstotkom (9,68%) opravijo Preizkus 

pripravljenosti otrok za šolo (I. Toličič), 3,23% šol uporablja Lestvico tveganja za 

disleksijo (M. Bogdanowicz). 

Čeprav je 27,42% šol izjavilo, da ne izvaja presejalnega testa pri identifikaciji 

učencev z motnjami branja in pisanja, je le 16,13% šol zapisalo, da ne uporablja 

nobenega presejalnega testa za odkrivanje učencev z motnjami branja in pisanja. 

Podatek je nedosleden, sproži pa razmišljanje, da šole morda uporabljajo določene 

presejalne teste, ki pa jih ne zaznajo kot presejalne teste, ampak kot običajno delo. V 

procesu identifikacije učencev z motnjami branja in pisanja nastajajo neskladja in 

težave z organizacijo.  

 

 



 

Graf 7: Ali se poleg presejalnega testa poslužujete drugih neformalnih preizk

Legenda 

1 = Analizo učenčevih izdelkov/zvezkov

2 = Priročnik z vajami za delo z uč

3 = Igrajmo se, premagajmo težave: vaje za otroke s specifi

4 = Opazovalne lestvice 

5 = Motnje v razvoju jezika, branja in pisanja: kako jih odkrivamo in kako jih odpravimo (T. Žerdin)

6 = Ne 

 

88,71% šol se poleg presejalnega testa poslužuje drugih neformalnih preizkusov. 

62,90% šol uporablja dva ali ve

ne uporablja neformalnih presejalnih testov. 

83,87% šol, ki se poslužuje drugih neformalnih preizkusov, uporablja analizo 

učenčevih izdelkov oziroma analizo zvezkov kot neformalen preizkus pri ugotavljanju 

morebitnih motenj branja in pisanja pri u

z vajami za delo z učenci, ki imajo specifi

koristi knjigo Igrajmo se, premagajmo težave: vaje za otroke s specifi

težavami iste avtorice. (A. Žerovnik).

knjigo Motnje v razvoju jezika, branja in pisanja: Kako jih odkrivamo in kako jih 

odpravimo (T. Žerdin).  

 

 

 

 

 

72 

Ali se poleg presejalnega testa poslužujete drugih neformalnih preizk

evih izdelkov/zvezkov 

nik z vajami za delo z učenci, ki imajo specifične učne težave (A. Žerovnik)

3 = Igrajmo se, premagajmo težave: vaje za otroke s specifičnimi učnimi težavami (A. Žerovnik)

5 = Motnje v razvoju jezika, branja in pisanja: kako jih odkrivamo in kako jih odpravimo (T. Žerdin)

88,71% šol se poleg presejalnega testa poslužuje drugih neformalnih preizkusov. 

62,90% šol uporablja dva ali več neformalnih preizkusov in ne le enega. 11,29% šol 

ne uporablja neformalnih presejalnih testov.  

83,87% šol, ki se poslužuje drugih neformalnih preizkusov, uporablja analizo 

evih izdelkov oziroma analizo zvezkov kot neformalen preizkus pri ugotavljanju 

a in pisanja pri učencih. 45,16% šol si pomaga s 

čenci, ki imajo specifične učne težave (A. Žerovnik).

knjigo Igrajmo se, premagajmo težave: vaje za otroke s specifič

Žerovnik). 24,19% šol preverja učenčeve strategije s 

Motnje v razvoju jezika, branja in pisanja: Kako jih odkrivamo in kako jih 

 

Ali se poleg presejalnega testa poslužujete drugih neformalnih preizkusov? 

 

ne težave (A. Žerovnik) 

nimi težavami (A. Žerovnik) 

5 = Motnje v razvoju jezika, branja in pisanja: kako jih odkrivamo in kako jih odpravimo (T. Žerdin) 

88,71% šol se poleg presejalnega testa poslužuje drugih neformalnih preizkusov.  

n ne le enega. 11,29% šol 

83,87% šol, ki se poslužuje drugih neformalnih preizkusov, uporablja analizo 

evih izdelkov oziroma analizo zvezkov kot neformalen preizkus pri ugotavljanju 

encih. 45,16% šol si pomaga s Priročnikom 

ne težave (A. Žerovnik). 30,65% šol 

knjigo Igrajmo se, premagajmo težave: vaje za otroke s specifičnimi učnimi 

č čeve strategije s 

Motnje v razvoju jezika, branja in pisanja: Kako jih odkrivamo in kako jih 



 

Graf 8: Navedite druge presejalne inštrumentarije ali neformalne preizkuse, ki jih 

uporabljate na vaši šoli za odkrivanje u

Legenda 

1 = Pogovor z razrednikom 

2 = SNAP 

3 = Opazovanje učenca v razredu

4 = Presejalni neformalni testi, ki so jih izdelali posamezniki

5 = ACADIA 

6 = Minutni test branja 

7 = Snemanje, analiza in ocenjevanje branja

8 = Preizkus zaznavno motoričnih spretnosti

9 = Preizkusi koncentracije 

 

Poleg zapisanih presejalnih inštrumentarijev se 11,29% šol kot neformalnega 

preizkusa za odkrivanje rizič

pogovora z razrednikom.  

9,68% šol uporablja SNAP. 6,45% šol opazuje u

razredu med poukom. 3,23% uporablja ali presejalne neformalne teste, ki so jih sami 

sestavili, ali ACADIA test oziroma minutni test branja

ocenjujejo učenčevo branje. 1,61% šol preizkuša motori

koncentracijo učenca.  

56,44% šol ne izvaja drugih presejalnih inštrumentarijev ali neformalnih preizkusov, 

da bi identificirali učence z motn
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Navedite druge presejalne inštrumentarije ali neformalne preizkuse, ki jih 

uporabljate na vaši šoli za odkrivanje učencev z motnjami branja in pisanja.

enca v razredu 

4 = Presejalni neformalni testi, ki so jih izdelali posamezniki 

Snemanje, analiza in ocenjevanje branja 

čnih spretnosti 

Poleg zapisanih presejalnih inštrumentarijev se 11,29% šol kot neformalnega 

preizkusa za odkrivanje rizičnih učencev z motnjami branja in pisanja poslužuje 

9,68% šol uporablja SNAP. 6,45% šol opazuje učenca in njegovo funkcioniranje v 

razredu med poukom. 3,23% uporablja ali presejalne neformalne teste, ki so jih sami 

sestavili, ali ACADIA test oziroma minutni test branja ali pa snemajo, analizirajo in 

evo branje. 1,61% šol preizkuša motorične spretnosti in preizkuša 

drugih presejalnih inštrumentarijev ali neformalnih preizkusov, 

čence z motnjami branja in pisanja. 

 

Navedite druge presejalne inštrumentarije ali neformalne preizkuse, ki jih 

encev z motnjami branja in pisanja. 

 

Poleg zapisanih presejalnih inštrumentarijev se 11,29% šol kot neformalnega 

nja poslužuje 

enca in njegovo funkcioniranje v 

razredu med poukom. 3,23% uporablja ali presejalne neformalne teste, ki so jih sami 

ali pa snemajo, analizirajo in 

ne spretnosti in preizkuša 

drugih presejalnih inštrumentarijev ali neformalnih preizkusov, 
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Tabela 5: Kdo izvaja presejali test ali druge preizkuse za odkrivanje učencev z 

motnjami branja in pisanja in kdo vrednoti (ocenjuje in interpretira) rezultate 

presejalnega testa za odkrivanje učencev z motnjami branja in pisanja?  

 

 

Strokovni delavec 

Frekvenca – 

izvajalec 

presejalnega testa 

Odstotki  

- izvajalec 

presejalnega 

testa 

Frekvenca – 

vrednotenje 

presejalnega 

testa 

Odstotki  

- vrednotenje 

presejalnega 

testa 

defektolog 20 32,26% 25 40,32% 
logoped 6 9,68% 6 9,68% 
defektolog, psiholog 6 9,68% 4 6,45% 
defektolog, pedagog 5 8,06% 4 6,45% 
defektolog, učitelj 5 8,06% 2 3,23% 
pedagog 4 6,45% 3 4,84% 
psiholog 3 4,84% 4 6,45% 
učitelj, pedagog 2 3,23% 0 0,00% 
logoped, psiholog 2 3,23% 0 0,00% 
defektolog, logoped, 
psiholog 1 1,61% 0 0,00% 
defektolog, logoped, 
učitelj 1 1,61% 1 1,61% 
psiholog, pedagog 1 1,61% 1 1,61% 
učitelj 1 1,61% 0 0,00% 
defektolog, logoped 0 0,00% 2 3,23% 
defektolog, pedagog, 
učitelj 0 0,00% 2 3,23% 
pedagog, učitelj 0 0,00% 1 1,61% 
zunanji strokovnjaki 2 3,23% 1 1,61% 
socialni pedagog 1 1,61% 1 1,61% 
socialna delavka 1 1,61% 1 1,61% 
inkluzivni pedagog 1 1,61% 1 1,61% 
nihče  0 0,00% 3 4,84% 
 

Na 54,84% šol je za izvajanje presejalnega testa odgovoren en strokovni delavec. 

Največ šol, in sicer 32,26% šol, se poslužuje defektologa. Pri 9,68% šol presejalni 

test opravi logoped. Na 6,45% šol izvede test pedagog, na 4,84% šol ga izvede 

psiholog in na 1,61% šol učitelj. 

37,10% šol timsko izvaja presejalni test za odkrivanje motenj branja in pisanja. 

29,02% šol je opravilo presejalni test v kombinaciji z defektologom, in sicer: na 9,68% 

šol defektolog in psiholog, 8,06% šol koristi znanje defektologa in učitelja ali 

defektologa in pedagoga, na 1,61% šol uporabljajo znanje defektologa, logopeda in 

psihologa ali defektologa, logopeda in učitelja. Na 3,23% šol presejalni test izvajata 

učitelj in pedagog ali logoped in psiholog. Na 1,61% šol presejalni test opravita 

psiholog in pedagog. Poleg naštetih strokovnih profilov je iz tabele razvidno, da 
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presejalni test za odkrivanje motenj branja in pisanja opravijo v manjši meri še 

naslednji strokovni delavci, in sicer na 1,61% šol izvede presejalni test socialna 

delavka, na 1,61% šol ga opravi socialni pedagog in na 1,61% izvaja test inkluzivni 

pedagog. Na 3,23% šol presejalni test izvedejo zunanji strokovnjaki. Anketiranci niso 

posebej navedli nazivov strokovnih delavcev.  

Vrednotenje rezultatov presejalnega testa za odkrivanje motenj branja in pisanja 

poteka ali timsko ali rezultate samostojno interpretira določen strokovni delavec.  

Na 40,32% šolah vrednoti rezultate presejalnega testa defektolog, s 9,68% sledi 

logoped, s 6,45% psiholog in s 4,84% pedagog. 

Pri timskem vrednotenju je defektolog pogostokrat (24,20%) povezan z ostalimi 

strokovnimi kadri, in sicer: na 6,45% šol presejalni test preverita defektolog in 

psiholog, na 6,45% šol vrednotita defektolog in pedagog, na 3,23% sodelujeta 

defektolog in učitelj ali defektolog in logoped ali defektolog, pedagog in učitelj. Na 

1,61% šol presejalni test vrednotita psiholog in pedagog ali pedagog in učitelj.  

Poleg naštetih strokovnih delavcev opazimo, da na 1,61% šol presejalni test 

vrednotijo še ostali profili: socialni pedagog, socialna delavka, inkluzivni pedagog ali 

zunanji strokovnjak.  

Zanimiv je podatek, da strokovna oseba oziroma strokovne osebe, ki večkrat izvajajo 

presejalne teste, testov ne evalvirajo. 

 

Tabela 6: Ali vrednotenje (ocenjevanje in interpretacija) rezultatov presejalnega testa 

in drugih preizkusov poteka timsko? 

Način vrednotenja presejalnih testov Število Delež v % 

Da, sodelujemo določeni člani svetovalne službe in učitelj. 25 40,32% 

Da, sodelujejo določeni člani svetovalne službe, učitelj in 
zunanji sodelavec. 

12 19,35% 
 

Ne. 10 16,13% 

Da, sodeluje le en član svetovalne službe in učitelj. 6 9,68% 

Da, sodelujemo določeni člani svetovalne službe. 4 6,45% 

Da, sodelujemo vsi člani svetovalne službe. 2 3,23% 

Da, sodelujemo določeni člani svetovalne službe in zunanji 

sodelavec. 

2 3,23% 

Da, sodelujeta le zunanji sodelavec in učitelj. 1 1,61% 
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Zanimivo je, da na 83,87% šol vrednotenje rezultatov presejalnega testa in drugih 

preizkusov poteka timsko. Po vsej verjetnosti na šolah preverijo rezultate presejalnih 

testov z različnih strokovnih vidikov. S tem obogatijo vrednotenje posameznega 

presejalnega testa in predvidijo morebitne vzroke težav, motenj ali primanjkljajev 

posameznega učenca. Po drugi strani je timsko vrednotenje smiselno, če se 

posamezni strokovni delavec ne čuti strokovno kompetentnega, da bi ustrezno 

vrednotil presejalne teste za odkrivanje učencev z motnjami branja in pisanja in 

presodil, ali učenec potrebuje dodatno diagnostično ocenjevanje.  

Na 82,26 % šol je pri vrednotenju in interpretiranju presejalnega testa soudeležena 

tudi svetovalna služba šole: na 40,32% šol pri vrednotenju sodelujejo določeni člani 

svetovalne službe in učitelj, na 19,35% šol sodelujejo določeni člani svetovalne 

službe, učitelj in zunanji sodelavec, na 9,68% šol sodeluje le en član svetovalne 

službe in učitelj, na 6,45% šol sodelujejo določeni člani svetovalne službe in na 

3,23% šol sodelujejo določeni člani svetovalne službe in zunanji sodelavec. Le na 

1,61% šol sodelujeta le zunanji sodelavec in učitelj. Zunanji sodelavec je pri 

vrednotenju prisoten 24,19%, učitelj pa 69,96%. 

Le na 16,13% šol vrednotenje rezultatov presejalnega testa in drugih preizkusov 

poteka individualno.  

 

2.1. PREVERJANJE IN INTERPRETACIJA PRVE HIPOTEZE  

 

H 1:    Med ve čjimi in manjšimi osnovnimi šolami v Sloveniji ni st atisti čno 

pomembnih razlik v postopkih izvajanja (pogostost, starostna obdobja in vrste 

testov) presejalnih testov.  

 

Prvo hipotezo smo potrdili , saj med večjimi in manjšimi osnovnimi šolami v 

Sloveniji ni statistično pomembnih razlik v postopkih izvajanja presejalnih testov. 

Pregledali smo, s kakšno pogostostjo večje in manjše šole izvajajo presejalne teste, v 

katerem razredu jih izvedejo in katere presejalne teste uporabljajo za identifikacijo 

rizičnih učencev z motnjami branja in pisanja.  

 

 



 

Graf 9: Izvajanje presejalnega testa za identifikacijo rizi

branja in pisanja v večjih in manjših šolah.

 

Med večjimi in manjšimi osnovnimi šolami ni statisti

pogostosti izvajanja presejalnih testov,

Iz črtnega grafikona razberemo, da imajo ve

trend pri izvajanju presejalnega testa. Manjše šole pa so v

vedno v boljšem položaju. Trend se bistveno spremeni, 

izvaja. Večje šole bolj pogosto ne izvajajo presejalnega testa. 

pomembnih razlik, opazimo, da bi morale ve

teste za identifikacijo rizičnih u

 

Graf 10: Razred izvajanja presejalnega testa v ve
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Graf 9: Izvajanje presejalnega testa za identifikacijo rizičnih učencev z motnjami 

čjih in manjših šolah. 

osnovnimi šolami ni statistično pomembnih razlik v 

pogostosti izvajanja presejalnih testov, X²(2) = 0,731, p = 0,694.  

rtnega grafikona razberemo, da imajo večje in manjše osnovne šole podoben 

trend pri izvajanju presejalnega testa. Manjše šole pa so v primerjavi z ve

vedno v boljšem položaju. Trend se bistveno spremeni, če se presejalnega testa ne 

je šole bolj pogosto ne izvajajo presejalnega testa. Čeprav ni statisti

pomembnih razlik, opazimo, da bi morale večje šole bolj pogosto izvajati presejalne 

čnih učencev z motnjami branja in pisanja.  

Graf 10: Razred izvajanja presejalnega testa v večjih in manjših šolah. 

 

čencev z motnjami 

 

no pomembnih razlik v 

je in manjše osnovne šole podoben 

primerjavi z večjimi šolami 

e se presejalnega testa ne 

Čeprav ni statistično 

osto izvajati presejalne 

 

jih in manjših šolah.  

 



 

Med večjimi in manjšimi šolami ni statisti

izvajajo presejalne teste za odkrivanje rizi

X²(1) = 9,930, p = 0,193. 

Trenda grafikona se skoraj ujemata pri izvajanju presejalnega tasta v 2. in 3. razredu 

osnovne šole. Razlika v trendu grafikona pa je pri izvajanju presejalnega testa v 1. in 

4. razredu. Večje šole ne izvajajo presejalnega testa v 1. in 4. razredu, manjše 

pa ga v manjšem številu izvedejo. 

Manjše šole so že od vstopa v šolo bolj pozorne na bralno napisovalni razvoj u

V manjših šolah imajo zaradi manjšega števila u

Večje šole pa po vsej verjetnosti nudijo u

sistematično opismenjevanje v šolskem procesu preden preverijo morebitne motnje 

branja in pisanja.  

 

Graf 11: Uporabljeni presejalni inštrumentarij v ve

Legenda 

1 = Lestvica tveganja za disleksijo (M. 
2 = Nobenega 
3 = Skupinski preizkusni narek (B.Šali)
4 = Narek (B.Šali), Instrumente za ocenjevanje zmožnosti in posebnih potreb otrok v osnovni šoli (M. 
Galeša) 
5 = Skupinski preizkusni narek (B.Šali), Instrumente za ocenjevanje zmožnosti in 
otrok v osnovni šoli (M. Galeša), Teste glasovnega zavedanja
6 = Skupinski preizkusni narek (B.Šali), Lestvica tveganja za disleksijo (M. Bogdanowicz)
7 = Skupinski preizkusni narek (B.Šali), Preizkus pripravljenosti otrok za šolo (I. 
8 = Skupinski preizkusni narek (B.Šali), Preizkus pripravljenosti otrok za šolo (I. Toli
za ocenjevanje zmožnosti in posebnih potreb otrok v osnovni šoli (M. Galeša), Lestvica tveganja za 
disleksijo (M. Bogdanowicz), Teste glasovn
9 = Skupinski preizkusni narek (B.Šali), Teste glasovnega zavedanja
10 = Teste glasovnega zavedanja
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jimi in manjšimi šolami ni statistično pomembnih razlik, v katerem razredu 

izvajajo presejalne teste za odkrivanje rizičnih učencev z motnjami branja in pisanja, 

Trenda grafikona se skoraj ujemata pri izvajanju presejalnega tasta v 2. in 3. razredu 

osnovne šole. Razlika v trendu grafikona pa je pri izvajanju presejalnega testa v 1. in 

je šole ne izvajajo presejalnega testa v 1. in 4. razredu, manjše 

pa ga v manjšem številu izvedejo.  

Manjše šole so že od vstopa v šolo bolj pozorne na bralno napisovalni razvoj u

V manjših šolah imajo zaradi manjšega števila učencev lažji pregled nad u

je šole pa po vsej verjetnosti nudijo učencu možnost, da določeno obdobje uri 

no opismenjevanje v šolskem procesu preden preverijo morebitne motnje 

Graf 11: Uporabljeni presejalni inštrumentarij v večjih in manjših šolah. 
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disleksijo (M. Bogdanowicz), Teste glasovnega zavedanja 
9 = Skupinski preizkusni narek (B.Šali), Teste glasovnega zavedanja 
10 = Teste glasovnega zavedanja 
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no opismenjevanje v šolskem procesu preden preverijo morebitne motnje 

jih in manjših šolah.  
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Med večjimi in manjšimi osnovnimi šolami ni statistično pomembnih razlik, X²(9) = 

9,906, p = 0,358, med uporabljenimi presejalnimi testi za identifikacijo učencev s 

tveganjem motenj branja in pisanja.  

Črtni grafikon ima skupen vrh, kar nam potrjuje, da večje in manjše šole uporabljajo 

Skupinski preizkusni narek (B. Šali). Trend grafikona nam nakazuje, da so v večjih in 

manjših šolah manjša odstopanja med uporabljenimi testi.  

Manjše šole se ne poslužujejo naslednjih testnih kombinacij: Lestvica tveganja za 

disleksijo (M. Bogdanowicz); Skupinski preizkusni narek (B.Šali), Instrument za 

ocenjevanje zmožnosti in posebnih potreb otrok v osnovni šoli (M. Galeša), Test 

glasovnega zavedanja; Skupinski preizkusni narek (B.Šali), Lestvica tveganja za 

disleksijo (M. Bogdanowicz) in Skupinski preizkusni narek (B.Šali), Preizkus 

pripravljenosti otrok za šolo (I. Toličič), Instrument za ocenjevanje zmožnosti in 

posebnih potreb otrok v osnovni šoli (M. Galeša), Lestvica tveganja za disleksijo (M. 

Bogdanowicz), Test glasovnega zavedanja.  

Večje šole pa se ne poslužujejo naslednjih tesnih kombinacij: Narek (B.Šali), 

Instrument za ocenjevanje zmožnosti in posebnih potreb otrok v osnovni šoli (M. 

Galeša) in Test glasovnega zavedanja. 

V glavnem pa manjše in večje šole uporabljajo podobne presejalne inštrumentarije.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. IZVAJANJE DIAGNOSTI Č

 

V tem delu diplomske naloge predstavimo rezultate, k

diagnostičnega testa za diagnosti

branja in pisanja.  

Prikazani so uporabljeni posamezni diagnosti

naziv strokovnega delavca, k

Preverimo, ali med večjimi in manjšimi osnovnimi šolami v Sloveniji ni statisti

pomembnih razlik v količini uporabljenih testov pri diagnosti

individualnem pregledu učencev s tveganjem motenj branja in pisanja. 

 

Graf 12: Kateri test za diagnosti

pregledu učencev s tveganjem motenj branja in pisanja?
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3. IZVAJANJE DIAGNOSTI ČNEGA TESTA 

V tem delu diplomske naloge predstavimo rezultate, ki se nanašajo na izvedbo 
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prepoznavanje posameznih velikih in malih tiskanih črk in glasovnih zvez, branje 

krajših in daljših besed v navpičnih vrstah, branje enomestnih in dvomestnih števil v 

navpičnih vrstah in branje ter preverjanje razumevanja kratke zgodbe. Pri podtestih, 

kjer se preverja slušno razločevanje besed oziroma glasov, slušno razločevanje in 

neposredno pomnjenje nesmiselnih zlogov ter glaskovanje besed, so ponavadi 

učenci skoraj povsem uspešni, čeprav imajo specifične težave pri branju in pisanju. 

Poleg tega je za učenca, ki obiskuje tretji razred, ugotavljanje zadnjega oziroma 

prvega glasu v besedi nediskriminantna naloga. Učenci naj bi v tem obdobju dosegli 

najvišjo raven glasovnega oziroma fonemičnega zavedanja, ki vključuje upravljanje 

glasovnih enot različnih velikosti. V 40 letih se je družba spremenila, posamezni 

predšolski in šolski programi so usmerjeni v »drugačno« pismenost kot v 

sedemdesetih letih. Pred štiridesetimi leti je bila pismenost opredeljena v luči 

obdobja, ki ne sovpada z današnjim svetom.  

Večje in manjše šole uporabljajo več kot en test pri individualnem pregledu učencev s 

tveganjem motenj branja in pisanja. Po vsej verjetnosti želijo uvideti težave pri branju 

in pisanju z različnih zornih kotov. 38,71% šol uporablja ACADIA – Test razvoj 

sposobnosti (M. Novosel), 24,19% šol uporablja SNAP - Profil ocene posebnih 

potreb, 19,35% šol diagnosticira učence s tveganjem motenj branja in pisanja s 

pomočjo Preizkusa zaznavno-motoričnih sposobnosti otrok-ZMS (A. Mitić-Petek), 

12,90% se poslužuje Izbranih lestvic: Ocenjevanje zmožnosti in posebnih potreb 

otroka v osnovni šoli ter načrtovanje individualiziranih programov: praktični pristop 

(M. Galeša) in 8,06% šol uporablja Lestvice splošnega govornega razvoja (L. 

Marjanovič Umek, S.Kranjc, K.Bajc, U. Fekonja).  

9,68% šol ne izvaja diagnostičnih testov, da bi identificirali učence z motnjami branja 

in pisanja. Učenci, ki niso identificirani, bodo s težavo premagali težave in vzpostavili 

pozitiven odnos do vseživljenjskega izobraževanja. Možno je, da bodo izbrali 

neustrezne nadaljevalne izobraževalne programe glede na njihove sposobnosti. 

Učenci, ki niso identificirani kot učenci z motnjami branja in pisanja, doživljajo 

vsakodnevne frustracije, saj ne dosežejo enakih bralno napisovalnih spretnosti kot 

njihovi sošolci, čeprav vložijo v učenje več truda.  
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Tabela 7: Kdo izvede test za diagnostično ocenjevanje pri individualnem pregledu 

učenca s tveganjem motenj branja in pisanja? 

Izvajalci diagnostičnega ocenjevanja Število Delež v % 

defektolog 27 43,55% 

nihče  8 12,90% 

defektolog, psiholog 5 8,06% 

defektolog, pedagog 5 8,06% 

logoped 3 4,84% 

psiholog 3 4,84% 

pedagog 3 4,84% 

zunanji strokovnjaki 3 4,84% 

defektolog, logoped 2 3,23% 

defektolog, logoped, psiholog 2 3,23% 

psiholog, pedagog 1 1,61% 

defektolog, učitelj 1 1,61% 

logoped, psiholog 1 1,61% 

defektolog, logoped, pedagog 1 1,61% 

inkluzivni pedagog 1 1,61% 

vzgojitelj predšolske vzgoje 1 1,61% 

socialni pedagog 1 1,61% 

 

Diagnostično ocenjevanje pri individualnem pregledu učenca s tveganjem motenj 

branja in pisanja lahko izvede en strokovni delavec, dva strokovna delavca ali celo 

trije strokovni delavci.  

43,55% šol se za diagnostično ocenjevanje motenj branja in pisanja pri učencih 

poslužuje defektologa, 4,84% šol logopeda, enak odstotek šol zaprosi psihologa ali 

pedagoga, da opravi individualni test za odkrivanje motenj branja in pisanja. 

Na 8,06% šol izvajata individualni pregled za odkrivanje motenj branja in pisanja pri 

učencih defektolog in psiholog. 8,06% šol uporabi znanje defektologa in pedagoga. 

4,84% šol pa se poslužuje zunanjih strokovnjakov. 3,23% šol za izvedbo testa 

zaposli defektologa in logopeda. 3,23% šol ima na razpolago defektologa, logopeda 

in psihologa, da opravijo individualni test za diagnostično ocenjevanje motenj branja 

in pisanja. Na 1,61% šol individualni test izvede psiholog in pedagog ali defektolog in 

učitelj ali logoped in psiholog, ali defektolog, logoped, pedagog. Na 1,61% šol izvede 

individualni pregled inkluzivni pedagog, na 1,61% šol vzgojitelj predšolske vzgoje in 

na 1,61% šol socialni pedagog.  
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Tabela 8: Navedite druge teste, ki jih uporabljate pri individualnem pregledu učencev 

s tveganjem motenj branja in pisanja. 

Drugi uporabljeni testi pri individualnem 

pregledu 

Število Delež v % Velikost 

šole 

Test zgodnjih bralnih zmožnosti (T. Karlovčec, B. 

Vöröš) 

1 1,61% manjša šola 

Test glasovnega zavedanja (Magajna), Token test 1 1,61% manjša šola 

WISC II si (Wecsler inteligence scale for Children) 1 1,61% večja šola 

WISC, SPM, LTB 1 1,61% večja šola 

 

Zanimivo je, da se po šolah poleg testov za diagnostično ocenjevanje učencev z 

motnjami branja in pisanja, ki so razširjeni na slovenskem, poslužujejo tudi drugih 

testov.  

Na izbiro uporabljenih testov vpliva naziv strokovnega kadra, ki izvede individualni 

pregled učencev z motnjami branja in pisanja ter razpoložljivost testov na šolah. 

6,44% šol uporablja teste, ki niso bili navedeni v prejšnjem vprašanju.  

V manjših šolah uporabljajo Test zgodnjih bralnih zmožnosti (T. Karlovčec, B. Vöröš) 

in Test glasovnega zavedanja (Magajna).  

V večjih šolah pa Token test (De Renzi in Vignolo), WISC II si (Wecsler inteligence 

scale for Children), SPM (Standardne progresivne matrice, John C. Raven, Michael 

Raven, Irene Styles, John Raven, J. H. Court) in Likovni test Benderjeve (LTB). 

S Token testom ugotavljamo ali je prizadeto razumevanje govora in kolikšna je 

stopnja te prizadetosti. Ponavadi ga uporabljamo pri preučevanju afazij in odkrivanju 

blažjih jezikovnih motenj. Likovni test Benderjeve nam daje informacijo o morebitni 

možganski oškodovanosti in o čustvenem stanju otroka. WISC II ali Wechslerjeva 

lestvica inteligentnosti je standardizirani test za preverjanje inteligentnosti otrok. 

Razdeljen je na: besedno razumevanje, zaznavno organizacijo, neodkranljivost 

pozornosti ter hitrost obdelave. Diplomirani psihologi merijo splošne intelektualne 

sposobnosti s standardnimi progresivnimi matricami.  

 

 

 

 

 



 

3.1. PREVERJANJE IN INTERPRETACIJA DRUGE HIPOTEZE

 

H 2:    Med večjimi in manjšimi osnovnimi šolami v Sloveniji ni st atisti

pomembnih razlik v koli čini uporabljenih testov pri diagnosti

pri individualnem pregledu u

 

Drugo hipotezo smo potrdili

Sloveniji ni statistično pomembnih razlik,

testov pri diagnostičnem ocenjevanju pri individualnem pregledu u

tveganjem motenj branja in pisanja. 

 

Graf 13: Izvajanje diagnostič
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Zanimivo je, da le ena manjša šola uporablja 4 oziroma 6 testov. Tri šole pa 
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3.1. PREVERJANJE IN INTERPRETACIJA DRUGE HIPOTEZE  

jimi in manjšimi osnovnimi šolami v Sloveniji ni st atisti

pomembnih razlik v koli čini uporabljenih testov pri diagnosti čnem ocenjevanju 
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pri individualnem pregledu učencev s tveganjem motenj branja in pisanja. 
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uporabijo več kot 6 testov. Manjše šole imajo pogostejši stik z učenci in imajo po vsej 

verjetnosti več možnosti, da izvajajo različne diagnostične teste, da preverijo 

učenčeve težave, motnje ali primanjkljaje z različnimi testi.  
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4. INFORMIRANJE STARŠEV  

V tem delu raziskave predstavimo rezultate, ki opisujejo proces informiranja staršev o 

rezultatih presejalnega testa v osnovnih šolah. Podrobno smo pregledali, kdo 

informira starše in kako poteka informiranje staršev v večjih in manjših šolah.  

 

Tabela 9: Kdo informira starše o rezultatih presejalnega testa? 

 

 

61,28% šol zaprosi defektologa, da individualno ali skupinsko informira starše o 

rezultatih presejalnega testa. Na 17,74% šol defektolog samostojno informira starše 

o rezultatih presejalnega testa. Isti odstotek šol prepusti sporočanje rezultatov 

staršem defektologu in učitelju. Na 12,90% šol informirata starše defektolog in 

psiholog. Na 8,06% šol informiranje opravi učitelj. Na 6,45% šol sporočanje 

rezultatov izvede logoped in z istim odstotkom na drugih šolah informiranje opravi 

psiholog. Na 4,84% šol informirajo starše o rezultatih presejalnega testa defektolog, 

pedagog in učitelj, enak odstotek šol prepusti sporočanje staršem defektologu in 

psihologu ali zunanjim strokovnjakom. 3,23% šol starše obvešča preko pedagoga ali 

Kdo informira starše o rezultatih presejalnega testa?  Število Delež v % 

defektolog 11 17,74% 

defektolog, učitelj 11 17,74% 

defektolog, psiholog 8 12,90% 

nihče  6 9,68% 

učitelj 5 8,06% 

logoped 4 6,45% 

psiholog 4 6,45% 

zunanji strokovnjaki 3 4,84% 

defektolog, pedagog, učitelj 3 4,84% 

defektolog, pedagog 3 4,84% 

pedagog 2 3,23% 

pedagog, učitelj 2 3,23% 

psiholog, pedagog 1 1,61% 

defektolog, logoped, psiholog, učitelj 1 1,61% 

defektolog, logoped, psiholog 1 1,61% 

socialni pedagog 1 1,61% 

inkluzivni pedagog 1 1,61% 

šolska svetovalna služba 1 1,61% 



 

pedagoga in učitelja. Na 1,61% šo

logoped, psiholog, učitelj ali defektolog, logoped in psiholog. 

Na 1,61% šol informira starše ali socialni pedagog ali inkluzivni pedagog ali šolska 

svetovalna služba.  

 

Graf 13: Kako poteka informiranje

Legenda 

1 = O dosežku so obveščeni samo starši otroka s pove

branja in pisanja. 

2 = Vsi starši imajo možnost, da se seznanijo z rezultatom svojega otroka.

3 = Vsem staršem poleg povratnih informacij nudimo tudi svetovanje.

4 = Staršev ne obveščamo. 

5 = O dosežku so obveščeni vsi starši.

 

91,94 % šol starše obvešča o rezultatih presejalnega preizkusa. 43,55% šol obveš

o dosežku samo starše otroka s pove

branja in pisanja (št. 1). Takega na

šole. Na 27,42% šol imajo vsi starši možnost, da se seznanijo z rezultatom svojega 

otroka (št. 2). Na ta način pogosteje obveš
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itelja. Na 1,61% šol so zadolženi: psiholog in pedagog ali defektolog, 

čitelj ali defektolog, logoped in psiholog.  

Na 1,61% šol informira starše ali socialni pedagog ali inkluzivni pedagog ali šolska 

Kako poteka informiranje staršev o rezultatih presejalnega preizkusa?

čeni samo starši otroka s povečanim tveganjem za pojav tveganjem motenj 

2 = Vsi starši imajo možnost, da se seznanijo z rezultatom svojega otroka. 

staršem poleg povratnih informacij nudimo tudi svetovanje. 

čeni vsi starši. 

ča o rezultatih presejalnega preizkusa. 43,55% šol obveš

o dosežku samo starše otroka s povečanim tveganjem za pojav tveganjem motenj 

branja in pisanja (št. 1). Takega načina informiranja se poslužujejo bolj pogosto ve

šole. Na 27,42% šol imajo vsi starši možnost, da se seznanijo z rezultatom svojega 

čin pogosteje obveščajo manjše šole. Na 14,52% šol vsem 
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Na 1,61% šol informira starše ali socialni pedagog ali inkluzivni pedagog ali šolska 

staršev o rezultatih presejalnega preizkusa? 
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staršem poleg povratnih informacij nudijo tudi svetovanje. Na 6,45% šol so o dosežku 

obveščeni vsi starši. 8,06% šol staršev ne obvešča.  

Starši so ključnega pomena, da se rizičnim učencem z motnjami branja in pisanja 

ustrezno pomaga. Za ustrezno načrtovanje pomoči učenem z motnjami branja in 

pisanja je pomembno sodelovanje med starši in šolo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. NUDENA POMOČ  

 

V tem delu diplomske naloge predstavimo rezultate, ki prikazujejo razli

pomoči, ki jih šole nudijo rizič
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osnovnih šolah, ki je izdelan po Konceptu dela u

šoli. Primerjamo nudeno pomo

Preverimo, ali med večjimi in manjšimi osnovnimi šolami v Sloveniji ni statisti

pomembnih razlik v načinu izvajanja pomo

 

Graf 14: Pomoč učitelja pri pouku (skupnem in nivojskem), dopolnilnem pouku ter v 

okviru podaljšanega bivanja.
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V tem delu diplomske naloge predstavimo rezultate, ki prikazujejo različ

i, ki jih šole nudijo rizičnim učencem z motnjami branja in pisanja. Posamezni 

grafikoni predstavljajo petstopenjski model pomoči za učence z učnimi težavami v 

šolah, ki je izdelan po Konceptu dela učencev z učnimi težavami v osnovni 

šoli. Primerjamo nudeno pomoč v večjih in manjših šolah.  

čjimi in manjšimi osnovnimi šolami v Sloveniji ni statisti

činu izvajanja pomoči v okviru petstopenjskega modela.

itelja pri pouku (skupnem in nivojskem), dopolnilnem pouku ter v 

okviru podaljšanega bivanja. 

enci z motnjami branja in pisanja so zaradi primanjkljajev zelo pogosto pri 

ne snovi prikrajšani, saj mogoče ne zmorejo vsega ustrezno zapisati 
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skoraj vedno nudi učencem z motnjami branja in pisanja pomo

itelja pri dopolnilnem pouku (skupnem in nivojskem) in v okviru podaljšanega 

bivanja. Manjše šole nudijo pomoč učitelja pri dopolnilnem pouku in v okviru 

podaljšanega bivanja pogosteje kot večje šole. 29,03% šol, od tega 20,97% ve

nudijo tovrstno pomoč učencem z motnjami branja in pisanja. 
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enci z motnjami branja in pisanja so zaradi primanjkljajev zelo pogosto pri 

e ne zmorejo vsega ustrezno zapisati 

nih informacij tako hitro, kot zahteva šolski 

encem z motnjami branja in pisanja pomoč 

nem in nivojskem) in v okviru podaljšanega 

itelja pri dopolnilnem pouku in v okviru 

je šole. 29,03% šol, od tega 20,97% večjih 

ranja in pisanja.  



 

Graf 15: Pomoč šolske svetovalne službe in/ali mobilne specialnopedagoške službe.

 

Učenci z motnjami branja in pisanja potrebujejo specifi

posamezne prilagoditve, da se v šolskem obdobju lahko optimalno razvijejo. 

Osnovne šole v Sloveniji poleg svetovalnih služb koristijo specialnopedagoške 

službe, ki pripomorejo k ustreznejšemu razumevanju u

59,68% šol, ki so sodelovale v raziskavi, ima na razpolago zunanje defektologe; 50% 

šol tudi zunanjega logopeda, 4,84% šol psihologa in 1,61% šol pedagoga. 

Na 48,39% šol se skoraj vedno

specialnopedagoške službe. 43,55% šol 

šol svetovalna služba in/ali mobilno specialnopedagoška služba 

učencem z motnjami branja in pisanja. Med pogo

svetovalne službe in/ali mobilne specialnopedagoške službe ni velikih razlik v velikih 

in manjših šolah.  

V osnovnih šolah bi vsak uč

pomoč strokovnjaka, ki bi identificir

program dela in pomoči.  
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enec z motnjami branja in pisanja potreboval specifično 

ni primanjkljaj, sestavil ustrezen 



 

Graf 16: Dodatna, individualna in skupinska pomo

 

Učenci z motnjami branja in pisanja potrebujejo v šolskem procesu individualizirano 

organizirano pomoč.  

Na 48,39% šol skoraj vedno

pomoč učencem z motnjami branja in pisanja. 3,23% šol 

motnjami branja in pisanja dodatno in individualno ter skupinsko pomo

da ni nikakršnih odstopanj glede p

šolami.  

Učenci z motnjami branja in pisanja bi na tej stopnji potrebovali program pomo

vseboval specifične vsebine za u

obstaja izdelani program pomo

petstopenjskega modela. Vsak izvajalec po svoji presoji predlaga vsebine programa, 

za katere meni, da so za uč
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Graf 16: Dodatna, individualna in skupinska pomoč. 

 

enci z motnjami branja in pisanja potrebujejo v šolskem procesu individualizirano 

dno in pogosto dodeli dodatno in individualno ter skupinsko 
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enci z motnjami branja in pisanja bi na tej stopnji potrebovali program pomo

ne vsebine za učence z motnjami branja in pisanja. Žal pa ne 

obstaja izdelani program pomoči za učence z motnjami branja in pisanja v okviru 

petstopenjskega modela. Vsak izvajalec po svoji presoji predlaga vsebine programa, 

za katere meni, da so za učenca z motnjami branja in pisanja ustrezni. 
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dodeli dodatno in individualno ter skupinsko 

ponudi učencem z 
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enci z motnjami branja in pisanja bi na tej stopnji potrebovali program pomoči, ki bi 

ence z motnjami branja in pisanja. Žal pa ne 

ence z motnjami branja in pisanja v okviru 
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Graf 17: Mnenje in pomoč zunanje ustanove.

 

 

Četrta stopnja pomoči petstopenjskega modela predvideva, da šole zaprosijo za 

mnenje in pomoč zunanje ustanove. 

3,23% šol (manjših šol) nikoli

učence z motnjami branja in pisanja.  

43,55% šol se pogosto poslužuje mnenja in pomo

motnjami branja in pisanja. 35,48% šol

ustanove. Le 17,74% šol skoraj vedno

Glede na dane odgovore opazimo, da šole 

zunanjimi ustanovami. Po vsej verjetnosti na nekaterih šolah ne vedo, kako 

vzpostaviti ustrezen stik z zunanjo ustanovo, da bi lahko koristile storitve, ki bi 

pripomogle h kvalitetnejšemu izvajanju pomo

pisanja. 
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č zunanje ustanove. 
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skoraj vedno prosi za mnenje in pomoč zunanje ustanove. 
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Graf 18: Program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomo

 

Motnje branja in pisanja se razprostirajo 

težav. Kot učenci s primanjkljaji na posameznih podro

opredeljeni le učenci z izrazitimi težavami in bili usmerjeni v izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

posebnimi potrebami pričnejo starši oziroma skrbniki, lahko tudi starejši mladostnik 

(oseba starejša od 15 let), polnoletna oseba ali vzgojno

socialno varstveni zavod tako, da vložijo zahtevo za uv

pristojni območni enoti Zavoda RS za šolstvo. Zahtevo se poda le v primeru, ko prvi 

štirje koraki pomoči pri otroku niso privedli do ustreznega napredka. 

Vseeno pa 54,84% šol, 30,65% ve

učence z motnjami branja in pisanja v izobraževalni program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomo

32,26% šol skoraj vedno predlaga uvedbo postopka za usmerjanje u

motnjami branja in pisanja v program s prilagojenim izvajanjem

pomočjo.  

12,90% šol pa redko predlaga uvedbo postopka za usmerjanje u

branja in pisanja v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomo

 

93 
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5.1. PREVERJANJE IN INTERPRETACIJA TRETJE HIPOTEZE

 

H 3: Med ve čjimi in manjšimi osnovnimi šolami v Sloveniji ni st atisti

pomembnih razlik v na činu izvajanja pomo

 

Tretjo hipotezo delno sprejmemo.

povsem enako pogostostjo pomo

učencem z motnjami branja in pisanja. 

Večje in manjše osnovne šole prav na prvi stopnji pomo

pouku in v okviru podaljšanega bivanja rizi

pisanja v različnem merilu; 

Na ostalih korakih petstopenjskega modela pomo

statistično pomembnih razlik v na

modela. 

 

Graf 19: Pomoč učitelja pri pouku, dop

bivanja v večjih in manjših šolah. 

 

Večina manjših šol nudi pomoč

pogosto ali skoraj vedno s podobnimi frekvencami. 

Manjše šole so bolj odzivne na prvem koraku pet

Učitelj je prvi, ki opazi morebitne težave pri u

verjetnosti manj učencev v razredih, se u
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5.1. PREVERJANJE IN INTERPRETACIJA TRETJE HIPOTEZE  

jimi in manjšimi osnovnimi šolami v Sloveniji ni st atisti
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Graf 20: Pomoč šolske svetovalne službe in/ali mobilne specialnopedagoške službe v 

večjih in manjših osnovnih šolah.
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mobilne specialnopedagoške službe 
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Trend grafikona in vrednost hi
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specialnopedagoške službe.
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specialnopedagoške službe 
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pripomore h kakovostnejšemu razumevanju u
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i na pomoč. Število učencev v razredu po vsej verjetnosti vpliva na 

či učitelja pri pouku, dopolnilnem pouku ter v okviru 

podaljšanega bivanja. Poleg tega lahko na manjših šolah starši prej stopijo do u

itelja za pomoč kot v večjih šolah, kjer je manj osebnega stika. 

 šolske svetovalne službe in/ali mobilne specialnopedagoške službe v 

jih in manjših osnovnih šolah. 

Pri drugem koraku oziroma pri izvajanja pomoči šolske svetovalne službe in/ali 

mobilne specialnopedagoške službe med večjimi in manjšimi osnovnimi šolami v 

no pomembnih razlik; X² (2)= 0,237, p = 0,88.  

Trend grafikona in vrednost hi-kvadrata nam nakazujeta, da večje in manjše osnovne 

šole nudijo v podobnem merilu pomoč šolske svetovalne službi in/ali mobilno 

specialnopedagoške službe. 

je in manjše osnovne šole nudijo pomoč šolske svetovalne službe in/ali mobilne 

specialnopedagoške službe skoraj vedno ali pogosto s podobnimi frekvencami. Z 

nizkim številom frekvenc pa le redko nudijo tovrstno pomoč. 

Osnovne šole v Sloveniji se skoraj vedno in pogosto poslužujejo tovrstne pomo

pripomore h kakovostnejšemu razumevanju učenčevih težav.  
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s podobnimi frekvencami. Z 

poslužujejo tovrstne pomoči, kar 



 

Graf 21: Dodatna in individualna skupinska pomo

šolah. 

 

Na tretji stopnji petstopenjskega modela pomo

načinu izvajanja dodatne in individualne skupinske pomo

med večjimi in manjšimi osnovnimi šolami v Sloveniji.

Večje in manjše osnovne šole nudijo v enakem merilu 

skupinsko pomoč rizičnim uč

Večje in manjše šole se z enakimi frekvencami 

dodatne in individualne skupinske pomo

manjše šole redko poslužujejo tretjega koraka petstopenjskega modela pomo

 

Graf 22: Mnenje in pomoč zunanje usta
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Graf 21: Dodatna in individualna skupinska pomoč v večjih in manjših osnovnih 

i petstopenjskega modela pomoči ni statistično pomembnih razlik v 

inu izvajanja dodatne in individualne skupinske pomoči, X²(2)= 0,00, p= 1,00, 

jimi in manjšimi osnovnimi šolami v Sloveniji. 

je in manjše osnovne šole nudijo v enakem merilu dodatno in individualno 

čnim učencem z motnjami branja in pisanja. 

je in manjše šole se z enakimi frekvencami skoraj vedno ali pogosto

dodatne in individualne skupinske pomoči. Le v zelo majhnem merilu pa se ve

še šole redko poslužujejo tretjega koraka petstopenjskega modela pomo

č zunanje ustanove v večjih in manjših šolah.
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jih in manjših šolah. 

 



 

V četrtem koraku, ko šole poiš

pomembnih razlik med večj

p = 0,15.  

Majhne šole so z nizko frekvenco zapisale, da 

zunanje ustanove. Po drugi strani pa manjše šole bolj pogosto kot ve

vedno zaprosijo za mnenje in pomo

kot manjše šole zaprosijo za tovrstno pomo

frekvencami redko in pogosto

Trend grafikona nam nakazuje, da tako ve

za pomoč in mnenje zunanje ustanove. Po vsej verjetnosti med šolami in zunanji 

ustanovami ni vzpostavljen ustrezen stik, da bi lahko sodelovale z ve

 

Graf 23: Program s prilagojenim izvajanjem in doda

manjših šolah. 

 

 

Med večjimi in manjšimi osnovnimi šolami v Sloveniji ni statisti

pri petem koraku petstopenjskega modela pomo

Manjše šole bolj pogosto kot ve

postopka usmerjanja. Večje šole pa bolj pogosto kot manjše šole uvedejo postopek 

za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Z enakimi frekvencami pa ve

manjše šole redko podajo zahtevo za uvedbo postopka usmerjan
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etrtem koraku, ko šole poiščejo mnenje in pomoč zunanje ustanove, ni statisti

čjimi in manjšimi osnovnimi šolami v Sloveniji; 

Majhne šole so z nizko frekvenco zapisale, da nikoli ne zaprosijo za mnenje in pomo

zunanje ustanove. Po drugi strani pa manjše šole bolj pogosto kot več

za mnenje in pomoč zunanje ustanove. Večje šole pa bolj pogosto 

kot manjše šole zaprosijo za tovrstno pomoč. Večje šole skoraj z enakimi 

pogosto zaprosijo za mnenje in pomoč zunanje ustanove. 

Trend grafikona nam nakazuje, da tako večje kot manjše šole le občasno zaprosijo 

 in mnenje zunanje ustanove. Po vsej verjetnosti med šolami in zunanji 

ustanovami ni vzpostavljen ustrezen stik, da bi lahko sodelovale z več

Graf 23: Program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomo

jimi in manjšimi osnovnimi šolami v Sloveniji ni statistično pomembnih razlik 

pri petem koraku petstopenjskega modela pomoči; X²(2) = 1,27, p = 0,53

Manjše šole bolj pogosto kot večje šole skoraj vedno podajo zahtevo za uvedbo 

čje šole pa bolj pogosto kot manjše šole uvedejo postopek 

za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Z enakimi frekvencami pa ve

manjše šole redko podajo zahtevo za uvedbo postopka usmerjanja. 
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e kot manjše šole le občasno zaprosijo 

 in mnenje zunanje ustanove. Po vsej verjetnosti med šolami in zunanji 

ustanovami ni vzpostavljen ustrezen stik, da bi lahko sodelovale z večjo pogostostjo.  

tno strokovno pomočjo v večjih in 

 

čno pomembnih razlik 

X²(2) = 1,27, p = 0,53.  

zahtevo za uvedbo 

je šole pa bolj pogosto kot manjše šole uvedejo postopek 

za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Z enakimi frekvencami pa večje in 

ja.  
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Čeprav ni statistično pomembnih razlik (razen na prvem koraku) med nudenjem 

pomoči na petstopenjskem modelu pomoči opazimo, da so manjše šole bolj odzivne. 

Manjše šole na splošno pri vseh petih korakih bolj pogosto skoraj vedno nudijo 

pomoč rizičnim učencem z motnjami branja in pisanja kot večje šole. 
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6. ZADOVOLJSTVO ŠOL  

V tem delu naloge predstavimo rezultate, ki prikazujejo posamezne vidike 

zadovoljstva šol z načinom identifikacije in diagnostičnega ocenjevanja učencev s 

tveganjem motenj branja in pisanja v večjih in manjših osnovnih šolah. Rezultate 

vprašalnika, kjer so svetovalne službe zabeležile, da so delno ali niso zadovoljne, 

smo združili v skupno kategorijo delno/nisem zadovoljen.  

Predstavljene so tudi želje, predlogi in izkušnje v zvezi z izboljšanjem identifikacije in 

diagnostičnega ocenjevanja z rizičnimi učenci z motnjami branja in pisanja, ki so jih 

posredovale osnovne šole.  

Preverili smo, ali med večjimi in manjšimi osnovnimi šolami v Sloveniji ni statistično 

pomembnih razlik v zadovoljstvu glede obstoječega procesa identifikacije in 

diagnostičnega ocenjevanja učencev z motnjami branja in pisanja. 

 

Tabela 10: Kako ste zadovoljni s pravočasnim odkrivanjem rizičnih učencev z 

motnjami branja in pisanja? 

Zadovoljstvo šol o 
pravo časnem odkrivanju 

rizi čnih u čencev z 
motnjami branja in pisanja  

Frekvence 
večjih šol 

Odstotki 
večjih 

šol 

Frekvence 
manjših 

šol 

Odstotki 
manjših 

šol 

Frekvence 
skupno 

Odstotki 
frekvenc 
skupno 

povsem 7 
11,29% 

7 
11,29% 

14 22,58% 

večinoma 17 
27,42% 

13 
20,97% 

30 48,39% 

delno 6 
9,68% 

10 
16,13% 

16 25,81% 

nisem zadovoljen/a 1 
1,61% 

1 
1,61% 

2 3,23% 

 

Šole so večinoma zadovoljne s pravočasnim odkrivanjem učencev z motnjami branja 

in pisanja, saj je 48,39% šol večinoma zadovoljnih s pravočasnim odkrivanjem 

učencev z motnjami branja in pisanja. 22,58% šol je povsem zadovoljnih s 

pravočasnim odkrivanjem učencev.  

Četrtina (25,81%) šol je le delno zadovoljnih s pravočasnim odkrivanjem. 3,23% šol 

pa ni zadovoljnih s pravočasnim odkrivanjem učencev z motnjami branja in pisanja, 

kar nam po drugi strani nakazuje, da ni splošnega zadovoljstva s pravočasnim 

odkrivanjem učencev z motnjami branja in pisanja.  

Glede na dobljene podatke lahko sklepamo, da bi šole želele izboljšati čas odkrivanja 

učencev z motnjami branja in pisanja. Sklepamo lahko, da bi želele, da bi učence z 

motnjami branja in pisanja identificirali bolj zgodaj in ne kot se po večinih šol dogaja, 

da se jih preverja v tretjem razredu osnovne šole.  
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Tabela 11: Kako ste zadovoljni z ustreznimi presejalnimi testi za odkrivanje rizičnih 

učencev z motnjami branja in pisanja? 

Zadovoljstvo šol 
o ustreznih 
presejalnih 

testov 
 

Frekvence 
večjih šol 

Odstotki 
večjih 

šol 

Frekvence 
manjših šol 

Odstotki 
manjših 

šol 

Frekvence 
skupno 

Odstotki 
frekvenc 
skupno 

povsem 
 7 11,29% 5 8,06% 12 19,35% 

večinoma 
 11 17,74% 11 17,74% 22 35,48% 

delno 
 12 19,35% 10 16,13% 22 35,48% 

nisem 
zadovoljen/a 1 1,61% 5 8,06% 6 9,68% 

 

35,48% šol je večinoma oziroma delno zadovoljnih z ustreznim presejalnim testom za 

odkrivanje otrok z motnjami branja in pisanja. 19,35% šol je povsem zadovoljnih z 

ustreznim presejalnim testom. 9,68% šol ni zadovoljnih z ustreznim presejalnim 

testom za odkrivanje učencev z motnjami branja in pisanja.  

Rezultati nam sporočajo, da je skoraj polovica šol (45,16%) delno oziroma ni 

zadovoljna z obstoječim presejalnim testom. Presejalni testi, ki so po šolah na 

razpolago, po vsej verjetnosti ne zadostujejo ustreznemu odkrivanju učencev z 

motnjami branja in pisanja. Dober presejalni test bi moral opozoriti na morebitne 

učence z motnjami branja in pisanja. Trenutni presejalni testi verjetno tega ne 

izvedejo popolnoma.  

 

Tabela 12: Kako ste zadovoljni z ustreznostjo oseb, ki vrednotijo učenčeve rezultate 

presejalnega testa? 

Zadovoljstvo šol z 
ustreznostjo osebe 

za vrednotenje 
učenčevih 
rezultatov 

presejalnega testa 

Frekvence 
večjih šol 

Odstotki 
večjih 

šol 

Frekvence 
manjših šol 

Odstotki 
manjših 

šol 

Frekve
nce 

skupno 

Odstotki 
frekvenc 
skupno 

povsem 20 
 32,26% 16 25,81% 36 58,58% 

večinoma 7 
 11,29% 10 16,13% 17 27,60% 

delno 3 
 4,84% 2 3,23% 5 8,14% 

nisem zadovoljen/a 1 
 1,61% 3 4,84% 4 6,48% 
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Na osnovnih šolah so (85,48%) povsem ali večinoma zadovoljni z osebo, ki vrednosti 

učenčeve rezultate presejalnega testa. Več kot polovica šol (58,06%) je povsem 

zadovoljnih z osebo, ki vrednoti učenčeve rezultate presejalnega testa. 27,42% šol je 

večinoma zadovoljnih s strokovno osebo, ki vrednoti rezultate presejalnega testa. 

8,06% šol je le delno zadovoljnih s strokovno osebo, ki vrednoti rezultate 

presejalnega testa. 6,45% šol ni zadovoljnih s trenutno strokovno osebo, ki vrednoti 

presejalne teste. Nezadovoljstvo šol lahko izhaja iz več razlogov: dotični strokovni 

delavec nima ustreznih kompetenc, da bi ustrezno opravil vrednotenje presejalnega 

testa, šola nima ustreznega strokovnega delavca, ki bi vrednotil presejalne teste. Na 

šolah, kjer niso zadovoljni z osebo, ki vrednoti učenčeve rezultate, lahko pride že na 

tej stopnji do težav pri ustrezni identifikaciji učencev z motnjami branja in pisanja.  

 

Tabela 13: Kako ste zadovoljni z ustreznostjo diagnostičnega testa pri individualnem 

pregledu? 

Zadovoljstvo šol z 
diagnosti čnim 
testom pri 
individualnem 
pregledu 

Frekvence 
večjih šol 

Odstotki 
večjih 
šol 

Frekvence 
manjših šol  

Odstotki 
manjših 
šol 

Frekvence 
skupno 

Odstotki 
frekvenc 
skupno 

povsem 
12 19,35% 

9 
 14,52% 21 33,87% 

večinoma 
11 17,74% 

12 
 19,35% 23 37,10% 

delno 
7 11,29% 

8 
 12,90% 15 24,19% 

nisem zadovoljen/a 
1 1,61% 

2 
 3,23% 3 4,84% 

 

37,10% šol je večinoma zadovoljnih z izbranim diagnostičnim testom pri 

individualnem pregledu. 33,87% šol je povsem zadovoljnih z diagnostičnim testom pri 

individualnem delu.  

Skoraj tretjina šol (29,03%) je delno oziroma ni zadovoljnih z diagnostičnim testom pri 

individualnem pregledu za odkrivanje učencev z motnjami branja in pisanja. Te šole 

si želijo drugačnih diagnostičnih testov, ki bi pripomogli k odkrivanju učencev z 

motnjami branja in pisanja. Ustrezen diagnostični test bi moral v glavnih obrisih 

opredeliti prisotnost ali odsotnost specifične motnje. Šole, ki so delno ali niso 

zadovoljne, po vsej verjetnosti ne prejmejo ustrezne informacije in so zmedene z 

rezultati, zato s težavo vključijo učenca v ustrezno obliko pomoči.   
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Tabela 14: Kako ste zadovoljni z ustreznostjo osebe, ki opravi test za diagnostično 

ocenjevanje pri individualnem pregledu?  

Zadovoljstvo 
šol z osebo, 
ki opravi test 
za 
diagnosti čno 
ocenjevanje 

Frekvence 
večjih šol 

Odstotki 
večjih 
šol 

Frekvence 
manjših šol 

Odstotki 
manjših 
šol 

Frekvence 
skupno 

Odstotki 
frekvenc 
skupno 

povsem 
20 32,26% 15 24,19% 35 56,45% 

večinoma 9 14,52% 10 16,13% 19 30,65% 
delno 

2 3,23% 4 6,45% 6 9,68% 
nisem 

zadovoljen/a 
0 0,00% 2 3,23% 2 3,23% 

 

Ustrezna oseba, ki opravi diagnostično ocenjevanje rizičnega učenca, bo razložila 

učenčevo funkcioniranje in predstavila močna področja ter primanjkljaje učenca. Na 

podlagi ugotovitev bo lahko ustrezno sestavila program dela za učenca z motnjami 

branja in pisanja.  

87,10% šol je povsem oziroma večinoma zadovoljnih z osebo, ki opravi diagnostično 

ocenjevanje pri individualnem pregledu. Več kot polovica šol (56,45%) je povsem 

zadovoljnih z osebo, ki opravi test za diagnostično ocenjevanje pri individualnem 

pregledu. 30,65% šol je večinoma zadovoljnih z osebo, ki opravi test za diagnostično 

ocenjevanje pri individualnem pregledu.  

Na drugi strani pa je 12,91% šol, ki so delno oziroma ni zadovoljnih z osebo, ki opravi 

diagnostični test pri individualnem pregledu učenca z morebitnimi specifičnimi 

motnjami branja in pisanja.  

 

Tabela 15: Kako ste zadovoljni z obveščanjem staršev o rezultatih presejalnega 

testa?  

Zadovoljstvo šol z 
obveš čanjem staršev 

o rezultatih 
presejalnega testa 

Frekvence 
večjih šol 

Odstotki 
večjih 

šol 

Frekvence 
manjših 

šol 

Odstotki 
manjših 

šol 

Frekvence 
skupno 

Odstotki 
frekvenc 
skupno 

povsem 
16 25,81% 16 25,81% 32 51,61% 

večinoma 
8 12,90% 12 19,35% 20 32,26% 

delno 
6 9,68% 1 1,61% 7 11,29% 

nisem zadovoljen/a 
1 1,61% 2 3,23% 3 4,84% 
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51,61% šol je povsem zadovoljnih z ustreznim obveščanjem staršev o rezultatih 

presejalnega testa, 32,26% šol večinoma.16,13% šol je delno ali ni zadovoljnih z 

obveščanjem staršev o rezultatih presejalnega testa. Šestina šol, ki je sodelovala v 

raziskavi, neustrezno obvešča starše o rezultatih presejalnega testa. Pomembno je, 

da so starši seznanjeni z rezultati otrokovih presejalnih testov, da lahko kooperativno 

sodelujejo s šolo pri organizaciji nadalnega načrtovanja v procesu odkrivanja motenj 

branja in pisanja.  

 

Tabela 16: Ali so starši pravočasno obveščeni? 

Zadovoljstvo šol o 
pravo časnem 
obveš čanju 

staršev 

Frekvence 
večjih šol 

Odstotki 
večjih 
šol 

Frekvence 
manjših 
šol 

Odstotki 
manjših 
šol 

Frekvence 
skupno 

Odstotki 
frekvenc 
skupno 

povsem 
16 25,81% 13 20,97% 29 46,77% 

večinoma 
9 14,52% 15 24,19% 24 38,71% 

delno 
6 9,68% 2 3,23% 8 12,90% 

nisem zadovoljen/a 
0 0,00% 1 1,61% 1 1,61% 

 

Na 46,77% šol so povsem zadovoljni s pravočasnim obveščanjem staršev. 

38,71%šol je le večinoma zadovoljnih s pravočasnim obveščanjem staršev. 12,90% 

šol je delno zadovoljnih s pravočasnim obveščanjem staršev. Le 1,61% šol ni 

zadovoljnih s pravočasnim obveščanjem staršev. Skoraj polovica šol pravočasno 

obvešča starše o dosežkih testiranja. 14,51% šol pa je le delno ali ni zadovoljnih s 

pravočasnim obveščanjem staršev.  

 

Tabela 17: Kako ste zadovoljni s pomočjo učencem z motnjami branja in pisanja? 

Zadovoljstvo šol o 
ustrezni pomo či 

učencem z motnjami 
branja in pisanja 

Frekvence 
večjih šol 

Odstotki 
večjih 

šol 

Frekvence 
manjših 

šol 

Odstotki 
manjših 

šol 

Frekvence 
skupno 

Odstotki 
frekvenc 
skupno 

povsem 
7 11,29% 9 14,52% 16 25,81% 

večinoma 
18 29,03% 15 24,19% 33 53,23% 

delno 
4 6,45% 6 9,68% 10 16,13% 

nisem zadovoljen/a 
2 3,23% 1 1,61% 3 4,84% 

 

53,23% šol je večinoma zadovoljnih z ustrezno pomočjo učencem z motnjami branja 

in pisanja. Le 25,81% šol je povsem zadovoljnih z nudeno pomočjo učencem z 

motnjami branja in pisanja. 16,13% šol je delno zadovoljnih z ustrezno pomočjo in 
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4,84% šol ni zadovoljnih s pomočjo za učence z motnjami branja in pisanja. Vse 

osnovne šole, ki so sodelovale v raziskavi, se v glavnih obrisih poslužujejo 

petstopenjskega modela učne pomoči, ampak petina šol je (20,97%) delno oziroma 

ni zadovoljnih z ustrezno pomočjo učencem z motnjami branja in pisanja. Po vsej 

verjetnosti si te šole želijo drugačno obliko pomoči za te učence.  

 

Tabela 18: Kako ste zadovoljni s pravočasno pomočjo učencem z motnjami branja in 

pisanja?  

Zadovoljstvo šol s 
pravo časno pomo čjo 
učencem z motnjami 

branja in pisanja 
 

Frekvence 
večjih šol 

Odstotki 
večjih 

šol 

Frekvence 
manjših 

šol 

Odstotki 
manjših 

šol 

Frekvence 
skupno 

Odstotki 
frekvenc 
skupno 

povsem 
5 8,06% 9 14,52% 14 22,58% 

večinoma 
18 29,03% 10 16,13% 28 45,16% 

delno 6 9,68% 12 19,35% 18 29,03% 
nisem zadovoljen/a 

2 3,23% 0 0,00% 2 3,23% 
 

45,16% šol je večinoma zadovoljnih s pravočasno pomočjo učencem z motnjami 

branja in pisanja. 29,03% šol je le delno zadovoljnih s pravočasno pomočjo, 22,58% 

šol je povsem zadovoljnih s pravočasno pomočjo učencem z motnjami branja in 

pisanja. 3,23% šol ni zadovoljnih s pravočasno pomočjo učencem z motnjami branja 

in pisanja. Podatek, da je 32,26% šol delno ali ni zadovoljnih s pravočasno pomočjo 

učencem z motnjami branja in pisanja, je zaskrbljujoč. Tretjina šol meni, da učenci z 

motnjami branja in pisanja prepozno prejmejo pomoč, ki bi jim pripadala, da bi lahko 

lažje speljali proces vzgoje in izobraževanja. Podatek sovpada, saj je skoraj tretjina 

šol (29,04%) delno oziroma ni zadovoljnih s pravočasnim odkrivanjem učencev z 

motnjami branja in pisanja. Podatki nam nakazujejo, da bi morali učence z motnjami 

branja in pisanja identificirati v prvem ali drugem razredu osnovne šole in z njimi takoj 

začeti program dela, ki krepi spretnosti, ki so potrebne za ustrezen razvoj branja in 

pisanja. 
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Tabela 19: Kakšne so vaše želje, predlogi, izkušnje v zvezi z izboljšanjem 

identifikacije in delom z učenci z motnjami branja in pisanja? 

 

Vprašanje je bilo odprtega tipa. Za lažjo preglednost so odgovori grupirani po 

tematskih sklopih. 

Želje, predlogi, izkušnje v zvezi z izboljšanjem identifikacije in 
delom z učenci z motnjami branja in pisanja 
 

Število Delež v 

% 

Izdelava enotnega diagnostičnega testa za odkrivanje 
učencev z motnjami branja in pisanja.  
 

21 33,87% 

Izobraževanje strokovnih delavcev (učitelji, svetovalne službe 
…) 
 

10 16,13% 

Odkrivanje učencev z motnjami branja in pisanja v 
predšolskem obdobju ali v prvih razredih osnovne šole.  
 

6 9,68% 

Zunanja podpora zunanjih kadrov (logoped, defektolog) in  
ustanov (Svetovalni centri ...) za odkrivanje učencev z 
motnjami branja in pisanja.  
 

5 8,06% 

Izdelava navodil za delo udeležencev (starši, učitelji) v 
procesu odkrivanja in nudenja pomoči učencem z motnjami 
branja in pisanja. 
 

4 6,45% 

Na šoli so preveč zaposleni z obstoječim delom.  
 

4 6,45% 

Nakup diagnostičnih testov. 
 

1 1,61% 

Šola ni podala nobenega predloga. 
  

11 17,74% 

 

33,87% šol predlaga, da bi se izdelalo enotni presejalni in diagnostični test, ki bi 

pripomogel h kakovostnejši identifikaciji in diagnostičnemu ocenjevanju učencev z 

motnjami branja in pisanja. 

16,13% šol meni, da bi na kakovost identifikacije in diagnostičnega ocenjevanja 

učencev z motnjami branja in pisanja pripomoglo izobraževanje strokovnih delavcev, 

ki so vpleteni v izobraževalni proces učenca.  

9,68% šol je izrazilo mnenje, da bi identifikacija rizičnih učencev z motnjami branja in 

pisanja v predšolskem obdobju ali v prvih razredih osnovne šole pripomogla k bolj 

učinkovitemu in hitrejšemu diagnostičnemu ocenjevanju. 



 

8,06% šol pogreša podporo

(Svetovalni centri ...) za identifikacijo in diagnosti

motnjami branja in pisanja. 

6,45% šol predlaga izdelavo navodil za delo udeležencev (starši, u

odkrivanja in nudenja pomoč

6,45% šol je preveč zaposlenih z obstoje

identifikaciji in diagnostičnemu ocenjevanju u

1,61% strokovnih delavcev na šolah želi imeti možnost za nabavo diagnosti

testov, da bi lahko identificirali in opravili diagnosti

motnjami branja in pisanja. 

17,74% šol pa ni podalo nobenega predloga v zvezi z izboljšanjem procesa 

identifikacije in diagnostičnega ocenjevanja u

 

6.1. PREVERJANJE IN INTERPRETACIJA 

 

H 4:   Med ve čjimi in manjšimi osnovnimi šolami v Sloveniji ni st atisti

pomembnih razlik v zadovoljstvu glede obstoje

diagnosti čnega ocenjevanja u

 

Četrto hipotezo smo potrdili

Sloveniji ni statistično pomembnih razlik v zadovoljstvu glede obstoje

identifikacije in diagnostičnega ocenjevanja u

 

Graf 23: Zadovoljstvo šol glede pravo

branja in pisanja v večjih in manjših šolah.
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8,06% šol pogreša podporo zunanjih kadrov (logoped, defektolog) in ustanov 

(Svetovalni centri ...) za identifikacijo in diagnostično ocenjevanje učencev z 

 

6,45% šol predlaga izdelavo navodil za delo udeležencev (starši, učitelji) v procesu 

odkrivanja in nudenja pomoči rizičnim učencem z motnjami branja in pisanja.

č zaposlenih z obstoječim delom in se ne zmore posvetiti 

čnemu ocenjevanju učencev z motnjami branja in pisanja. 

1,61% strokovnih delavcev na šolah želi imeti možnost za nabavo diagnosti

testov, da bi lahko identificirali in opravili diagnostično ocenjevanje uč

 

17,74% šol pa ni podalo nobenega predloga v zvezi z izboljšanjem procesa 

čnega ocenjevanja učencev z motnjami branja in pisanja. 

6.1. PREVERJANJE IN INTERPRETACIJA ČETRTE HIPOTEZE 

jimi in manjšimi osnovnimi šolami v Sloveniji ni st atisti

pomembnih razlik v zadovoljstvu glede obstoje čega procesa identifikacije in 

nega ocenjevanja u čencev z motnjami branja in pisanja. 

etrto hipotezo smo potrdili , saj med večjimi in manjšimi osnovnimi šolami v 

no pomembnih razlik v zadovoljstvu glede obstoječ

čnega ocenjevanja učencev z motnjami branja in pisanja. 

Graf 23: Zadovoljstvo šol glede pravočasnega odkrivanja rizičnih učencev z motnjami 

čjih in manjših šolah.  

 

zunanjih kadrov (logoped, defektolog) in ustanov 

no ocenjevanje učencev z 

čitelji) v procesu 

encem z motnjami branja in pisanja. 

im delom in se ne zmore posvetiti 

encev z motnjami branja in pisanja.  

1,61% strokovnih delavcev na šolah želi imeti možnost za nabavo diagnostičnih 

ocenjevanje učencev z 

17,74% šol pa ni podalo nobenega predloga v zvezi z izboljšanjem procesa 

encev z motnjami branja in pisanja.  

jimi in manjšimi osnovnimi šolami v Sloveniji ni st atisti čno 

ega procesa identifikacije in 

encev z motnjami branja in pisanja.  

jimi in manjšimi osnovnimi šolami v 

no pomembnih razlik v zadovoljstvu glede obstoječega procesa 

encev z motnjami branja in pisanja.  

č čencev z motnjami 

 



 

Med večjimi in manjšimi osnovnimi šolami v Sloveniji ni statisti

v zadovoljstvu glede pravoč

pisanja, X² (2) = 0,89, p = 0,64.

 

Večje in manjše šole so z enakimi frekvencami 

odkrivanjem, vendar linija frekvenc sovpada z 

večjih šol. Manjše šole pa so še bolj 

odkrivanja učencev z motnjami branja in pisanja. 

Večje šole so bolj pogosto več

Večje šole večinoma opravijo presejalni test v tretjem razredu osnovne šole. Rezultati 

nakazujejo, da jim čas odkrivanja

tretjem razredu, čeprav so manj zadovoljne kot ve

verjetnosti v tesnejših odnosih z u

učence z motnjami branja in pisan

 

Graf 24: Ustreznost presejalnih testov za identifikacijo rizi

branja in pisanja v večjih in manjših šolah. 

 

Med večjimi in manjšimi osnovnimi šolami v Sloveniji ni statisti

glede ustrezne uporabe presejalnih testov za identifikacijo rizi

motnjami branja in pisanja, 
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jimi in manjšimi osnovnimi šolami v Sloveniji ni statistično pomembnih razlik 

v zadovoljstvu glede pravočasnega odkrivanja rizičnih učencev z motnjami branja in 

0,64. 

je in manjše šole so z enakimi frekvencami povsem zadovoljne s pravo

odkrivanjem, vendar linija frekvenc sovpada z delnim oziroma z nezadovoljstvom

jih šol. Manjše šole pa so še bolj nezadovoljne kot večje šole glede pravo

encev z motnjami branja in pisanja.  

večinoma zadovoljne kot manjše šole.  

inoma opravijo presejalni test v tretjem razredu osnovne šole. Rezultati 

čas odkrivanja ustreza. Tudi manjše šole ga večinoma izvajajo v 

eprav so manj zadovoljne kot večje šole. Manjše šole, ki so po vsej 

verjetnosti v tesnejših odnosih z učenci in starši, bi želele predčasno identificirati 

ence z motnjami branja in pisanja.  

Graf 24: Ustreznost presejalnih testov za identifikacijo rizičnih učencev z motnjami 

čjih in manjših šolah.  

jimi in manjšimi osnovnimi šolami v Sloveniji ni statistično pomembnih razlik 

presejalnih testov za identifikacijo rizičnih uč

 X² (2) = 0,48, p = 0,79. 

 

čno pomembnih razlik 

encev z motnjami branja in 

zadovoljne s pravočasnim 

nezadovoljstvom 

e glede pravočasnega 

inoma opravijo presejalni test v tretjem razredu osnovne šole. Rezultati 

činoma izvajajo v 

je šole. Manjše šole, ki so po vsej 

časno identificirati 

čencev z motnjami 

 

čno pomembnih razlik 

čnih učencev z 



 

Iz grafikona je razvidno, da so tako ve

zadovoljne z ustreznim presejalnim testom za identifikacijo rizi

motnjami branja in pisanja. Manjše šole so na splošno bolj nezadovoljne kot ve

šole. Večje šole so z višjimi frekvencami bolj pogosto 

šole. Večje in manjše šole pa so v enakem merilu 

uporabljenimi presejalnimi testi. Možno je, da imajo ve

izbor presejalnih testov kot manjše šole, kar pripomore, da so, 

pomembnih razlik, bolj zadovoljne z u

 

Graf 25: Zadovoljstvo šol z osebami, ki vrednotijo u

testa. 

Med večjimi in manjšimi osnovnimi šolami v Sloveniji ni statisti

v zadovoljstvu z ustreznostjo oseb, ki 

testa, X² (2) = 1,08, p = 0,58.

 

Trenda grafikona med večjimi in manjšimi šolami skoraj sovpadata. Opazimo 

določeno ujemanje glede zadovoljstva z osebo, ki vrednoti u

splošno so večje in manjše 

rezultate presejalnega testa. Na splošno se ve

defektologa, ki je prisoten kot zunanji oziroma mobilni sodelavec in ali kot notranji 

delavec.  
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Iz grafikona je razvidno, da so tako večje kot manjše šole bolj pogosto 

z ustreznim presejalnim testom za identifikacijo rizičnih uč

motnjami branja in pisanja. Manjše šole so na splošno bolj nezadovoljne kot ve

je šole so z višjimi frekvencami bolj pogosto povsem zadovoljne kot manjše 

šole pa so v enakem merilu večinoma zadovoljne z 

uporabljenimi presejalnimi testi. Možno je, da imajo večje šole na razpolago ve

izbor presejalnih testov kot manjše šole, kar pripomore, da so, čeprav ni statisti

pomembnih razlik, bolj zadovoljne z uporabljenimi presejalnimi testi. 

Graf 25: Zadovoljstvo šol z osebami, ki vrednotijo učenčeve rezultate presejalnega 

jimi in manjšimi osnovnimi šolami v Sloveniji ni statistično pomembnih razlik 

v zadovoljstvu z ustreznostjo oseb, ki vrednosti učenčeve rezultate presejalnega 

0,58. 

čjimi in manjšimi šolami skoraj sovpadata. Opazimo 

eno ujemanje glede zadovoljstva z osebo, ki vrednoti učenčeve rezultate. Na 

 šole povsem zadovoljne z ustreznostjo oseb, ki vrednotijo 

rezultate presejalnega testa. Na splošno se večje in manjše šole poslužujejo znanj 

defektologa, ki je prisoten kot zunanji oziroma mobilni sodelavec in ali kot notranji 

 

je kot manjše šole bolj pogosto delno ali niso 

čnih učencev z 

motnjami branja in pisanja. Manjše šole so na splošno bolj nezadovoljne kot večje 

zadovoljne kot manjše 

zadovoljne z 

je šole na razpolago večji 

čeprav ni statistično 

porabljenimi presejalnimi testi.  

eve rezultate presejalnega 

 

čno pomembnih razlik 

eve rezultate presejalnega 

jimi in manjšimi šolami skoraj sovpadata. Opazimo 

č čeve rezultate. Na 

šole povsem zadovoljne z ustreznostjo oseb, ki vrednotijo 

je in manjše šole poslužujejo znanj 

defektologa, ki je prisoten kot zunanji oziroma mobilni sodelavec in ali kot notranji 



 

Graf 26: Zadovoljstvo šol o diagnosti

manjših šolah.  

 

 

Med večjimi in manjšimi osnovnimi šolami v Sloveniji ni statisti

glede zadovoljstva pri uporabi diagnosti

rizičnih učencev z motnjami branja in pisanja, 

 

Iz grafikona razberemo, da se ve

diagnostičnim testom. Manjše šole pa so nezadovoljne z diagnosti

individualnem pregledu rizič

Tudi v tem primeru lahko pomislim

ustreznejše diagnostične teste za individualni pregled rizi

branja in pisanja. Večje in manjše šole pa so vseeno z visokimi frekvencami delno 

oziroma niso zadovoljne, kar nakazuje potr

uporabo diagnostičnega testa pri individualnem pregledu rizi

branja in pisanja.  
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stvo šol o diagnostičnem testu pri individualnem pregledu v ve

jimi in manjšimi osnovnimi šolami v Sloveniji ni statistično pomembnih razlik  

glede zadovoljstva pri uporabi diagnostičnega testa pri individualnem pregledu 

encev z motnjami branja in pisanja, X² (2) = 0,69, p = 0,71.

Iz grafikona razberemo, da se večjim šolam postopno niža zadovoljstvo z 

nim testom. Manjše šole pa so nezadovoljne z diagnostičnim testom pri 

individualnem pregledu rizičnih učencev z motnjami branja in pisanja. 

Tudi v tem primeru lahko pomislimo, da imajo večje šole več možnosti, da nabavijo 

čne teste za individualni pregled rizičnih učencev z motnjami 

čje in manjše šole pa so vseeno z visokimi frekvencami delno 

oziroma niso zadovoljne, kar nakazuje potrebo po določenih spremembah v zvezi z 

čnega testa pri individualnem pregledu rizičnih učencev z motnjami 

 

nem testu pri individualnem pregledu v večjih in 

 

čno pomembnih razlik  

nega testa pri individualnem pregledu 

0,71. 

jim šolam postopno niža zadovoljstvo z 

nim testom. Manjše šole pa so nezadovoljne z diagnostičnim testom pri 

encev z motnjami branja in pisanja.  

č možnosti, da nabavijo 

čencev z motnjami 

je in manjše šole pa so vseeno z visokimi frekvencami delno 

enih spremembah v zvezi z 

č čencev z motnjami 



 

Graf 27: Zadovoljstvo šol z osebo, ki opravi test za diagnosti

individualnem pregledu v več

 

 

Med večjimi in manjšimi osnovnimi šolami v Sloveniji ni statisti

v zadovoljstvu glede osebe, ki opravi test za diagnosti

individualnem pregledu rizič

= 0,25.  

 

Trend grafikona nakazuje, da so ve

Določene diagnostične teste lahko izvedejo le dolo

interpretacija in vrednotenje posameznega testa je strogo vezana na uporabljeni test. 

Večje šole imajo po vsej verjetnosti na razpolago razli

različni strokovni delavci. Več

Posamezni strokovni delavec, ki opravi diagnosti

lahko v okviru svoje stroke pripomore h kakovostnejšemu delu in ustrezno pomaga 

rizičnim učencem z motnjami branja in pisanja. 
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Graf 27: Zadovoljstvo šol z osebo, ki opravi test za diagnostično ocenjevanje pri 

ečjih in manjših šolah.  

jimi in manjšimi osnovnimi šolami v Sloveniji ni statistično pomembnih razlik 

v zadovoljstvu glede osebe, ki opravi test za diagnostično ocenjevanje pri 

individualnem pregledu rizičnih učencev z motnjami branja in pisanja, 

Trend grafikona nakazuje, da so večje šole bolj zadovoljne kot manjše šole. 

čne teste lahko izvedejo le določeni strokovni profili. Izvedba, 

interpretacija in vrednotenje posameznega testa je strogo vezana na uporabljeni test. 

imajo po vsej verjetnosti na razpolago različne teste, ki jih lahko opravijo 

ni strokovni delavci. Večja izbira lahko doprinese k večjemu zadovoljstvu. 

Posamezni strokovni delavec, ki opravi diagnostični test, pa je bolj zadovoljen, 

svoje stroke pripomore h kakovostnejšemu delu in ustrezno pomaga 

encem z motnjami branja in pisanja.  

 

čno ocenjevanje pri 

 

čno pomembnih razlik 

no ocenjevanje pri 

encev z motnjami branja in pisanja, X² (2) = 2,77 p 

je šole bolj zadovoljne kot manjše šole. 

eni strokovni profili. Izvedba, 

interpretacija in vrednotenje posameznega testa je strogo vezana na uporabljeni test. 

ne teste, ki jih lahko opravijo 

čjemu zadovoljstvu. 

ni test, pa je bolj zadovoljen, če 

svoje stroke pripomore h kakovostnejšemu delu in ustrezno pomaga 



 

Graf 28: Zadovoljstvo šol glede obveš

večjih in manjših šolah.  

 

 

Med večjimi in manjšimi osnovnimi šolami v Sloveniji ni statisti

glede ustreznega obveščanja staršev o rezultatih presejalnega testa rizi

z motnjami branja in pisanja, 

 

Trend grafikona nakazuje delno

obveščanju staršev o rezultatih presejalnega testa. Manjše šole so na splošno bolj 

zadovoljne. Večje šole se ponavadi nahajajo v ve

med seboj ne poznajo in si ne zaupajo. Strokovni 

imajo po vsej verjetnost težave pri vzpostavljanju stikov s starši. Dogaja se, da ima 

strokovno osebje na šolah le kontaktno številko in staršev osebno

primeru, ko se sporoča učenč

načrtovanje pomoči nujen. Manjše šole so na tem podro

verjetno tudi bolj učinkovite. 
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Graf 28: Zadovoljstvo šol glede obveščanja staršev o rezultatih presejalnega testa v 

mi osnovnimi šolami v Sloveniji ni statistično pomembnih razlik 

čanja staršev o rezultatih presejalnega testa rizi

z motnjami branja in pisanja, X² (2) = 2,40 p = 0,30. 

delno oziroma nezadovoljstvo večjih šol o ustreznem 

anju staršev o rezultatih presejalnega testa. Manjše šole so na splošno bolj 

je šole se ponavadi nahajajo v večjih mestnih središč

med seboj ne poznajo in si ne zaupajo. Strokovni delavci na večjih osnovnih šolah 

imajo po vsej verjetnost težave pri vzpostavljanju stikov s starši. Dogaja se, da ima 

na šolah le kontaktno številko in staršev osebno nikoli ne sre

č čenčeve morebitne težave pa je osebni kontakt za ustrezno 

či nujen. Manjše šole so na tem področju bolj zadovoljne, ker so 

činkovite.  

 

anja staršev o rezultatih presejalnega testa v 

 

čno pomembnih razlik 

anja staršev o rezultatih presejalnega testa rizičnih učencev 

čjih šol o ustreznem 

anju staršev o rezultatih presejalnega testa. Manjše šole so na splošno bolj 

jih mestnih središčih, kjer se ljudje 

čjih osnovnih šolah 

imajo po vsej verjetnost težave pri vzpostavljanju stikov s starši. Dogaja se, da ima 

nikoli ne srečajo. V 

a je osebni kontakt za ustrezno 

ju bolj zadovoljne, ker so 



 

Graf 29: Zadovoljstvo šol glede pravo

presejalnega testa.  

 

 

Med večjimi in manjšimi osnovnimi šolami v Sloveniji ni statisti

glede pravočasnega obvešč

učencev z motnjami branja in pisanja, 

 

Podobno kot v prejšnjem odgovoru

obveščanjem staršev o rezultatih presejalnega testa, manjše šole pa so na splošno 

bolj zadovoljne. Pravočasno obveš

ustrezni obravnavi učencev z motnjami branja in pisa

in pisanja, ki bo živel v družini, ki ne bo pravo

primanjkljajih, bo lahko deležen ve

učenec bo po vsej verjetnosti razvil negativno samopodobo in ime

do branja in pisanja, kar negativno vpliva na bodo

na tem področju bolj zadovoljne, saj so po vsej verjetnosti v stalnem stiku s starši in 

lahko pravočasno javijo morebitne u

 

 

 

 

 

112 

Graf 29: Zadovoljstvo šol glede pravočasnega obveščanja staršev o rezultatih 

jimi in manjšimi osnovnimi šolami v Sloveniji ni statistično pomembnih razlik 

asnega obveščanja staršev o rezultatih presejalnega testa

encev z motnjami branja in pisanja, X²(2) = 2,81, p = 0,25.  

Podobno kot v prejšnjem odgovoru so večje šole manj zadovoljne s pravo

anjem staršev o rezultatih presejalnega testa, manjše šole pa so na splošno 

časno obveščanje staršev je zelo pomemben dejavnik pri 

čencev z motnjami branja in pisanja. Učenec z motnjami branja 

in pisanja, ki bo živel v družini, ki ne bo pravočasno obveščena o morebitnih 

primanjkljajih, bo lahko deležen večjih frustracij zaradi nerazumevanja okolja. Tak 

enec bo po vsej verjetnosti razvil negativno samopodobo in imel negativno stališ

do branja in pisanja, kar negativno vpliva na bodoče izobraževanje. Manjše šole so 

ju bolj zadovoljne, saj so po vsej verjetnosti v stalnem stiku s starši in 

asno javijo morebitne učenčeve težave.  

 

anja staršev o rezultatih 

 

čno pomembnih razlik 

staršev o rezultatih presejalnega testa rizičnih 

je šole manj zadovoljne s pravočasnim 

anjem staršev o rezultatih presejalnega testa, manjše šole pa so na splošno 

anje staršev je zelo pomemben dejavnik pri 

čenec z motnjami branja 

ena o morebitnih 

jih frustracij zaradi nerazumevanja okolja. Tak 

l negativno stališče 

e izobraževanje. Manjše šole so 

ju bolj zadovoljne, saj so po vsej verjetnosti v stalnem stiku s starši in 



 

Graf 30: Zadovoljstvo šol o ustrezni pomo

 

 

Med večjimi in manjšimi osnovnimi šolami v Sloveniji ni statisti

glede ustrezne pomoči učencem z motnjami branja in pisanja, 

 

Grafikona večjih in manjših šol imata enak trend. Ve

najbolj zadovoljne z ustrezno pomo

Zanimivo je, da frekvence, kjer so se manjše in ve

zadovoljne in delno oziroma 

so v istem merilu povsem zadovoljne kot 

Večje in manjše šole po vsej verjetnosti zaznajo dolo

ustrezne pomoči učencem z motnj
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: Zadovoljstvo šol o ustrezni pomoči učencem z motnjami branja in pisanja.

jimi in manjšimi osnovnimi šolami v Sloveniji ni statistično pomembnih razlik 

č čencem z motnjami branja in pisanja, X² (2) = 0,60, p = 0,74

jih in manjših šol imata enak trend. Večje in manjše šole so 

najbolj zadovoljne z ustrezno pomočjo učencem z motnjami branja in pisanja. 

Zanimivo je, da frekvence, kjer so se manjše in večje šole opredelile kot 

oziroma niso zadovoljne skoraj sovpadajo. Večje in manjše šole 

zadovoljne kot delno oziroma niso zadovoljne

je in manjše šole po vsej verjetnosti zaznajo določene skupne težave pri izvajanju 

čencem z motnjami branja in pisanja.  

 

m z motnjami branja in pisanja. 

 

čno pomembnih razlik 

X² (2) = 0,60, p = 0,74 

je in manjše šole so večinoma 

encem z motnjami branja in pisanja. 

je šole opredelile kot povsem 

čje in manjše šole 

niso zadovoljne.  

ene skupne težave pri izvajanju 



 

Graf 31: Zadovoljstvo šol glede pravo

pisanja. 

 

 

Med večjimi in manjšimi osnovnimi šolami v Sloveniji ni statisti

glede pravočasne pomoči uč

 

Manjše šole so vsekakor bolj nezadovoljne glede pravo

motnjami branja in pisanja kot ve

zadovoljne glede pravočasne pomo

Čeprav razlike niso statistično pomembne, opazimo, da bi si manjše šole želele 

izboljšati delovanje ns tem podro

se pomoč učencem z motnjami branja 

terja pravočasno identifikacijo rizi

šole so se tudi pri pravočasni identifikaciji in pri uporabi ustreznega presejalnega 

testa izrazile z odgovorom bolj nezadovol

izboljšati to področje, saj po vsej verjetnosti 

marsikaj izboljšalo in na ta nač

motnjami branja in pisanja. Ve

pomočjo učencem z motnjami branja in pisanja. Po vsej verjetnosti jim ta sistem 

ustreza in bi ga le določen delež ve

izboljšal.  
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Graf 31: Zadovoljstvo šol glede pravočasne pomoči učencem z motnjami branja in 

jimi in manjšimi osnovnimi šolami v Sloveniji ni statistično pomembnih razlik 

či učencem z motnjami branja in pisanja X²(2)=4,23, p=0,12.

Manjše šole so vsekakor bolj nezadovoljne glede pravočasne pomoč

motnjami branja in pisanja kot večje šole. Večje šole pa so v manjšem merilu 

časne pomoči učencem z motnjami branja in pisanja. 

eprav razlike niso statistično pomembne, opazimo, da bi si manjše šole želele 

izboljšati delovanje ns tem področju. Po vsej verjetnosti bi manjše šole želele, da bi 

encem z motnjami branja in pisanja začela že prej. Pravoč

asno identifikacijo rizičnih učencev z motnjami branja in pisanja. Manjše 

časni identifikaciji in pri uporabi ustreznega presejalnega 

testa izrazile z odgovorom bolj nezadovoljne kot večje šole. Manjše šole bi želele 

je, saj po vsej verjetnosti čutijo, da bi se lahko na tem podro

marsikaj izboljšalo in na ta način pripomoglo h kakovostnejšemu delu z u

motnjami branja in pisanja. Večje šole so večinoma zadovoljne s pravoč
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7. ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
 
7.1. ODGOVOR NA PRVO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 
 
1. Kako šole izvajajo presejalne teste in katere presejalne teste uporabljajo pri 

identifikaciji učencev s tveganjem motenj branja in pisanja?  

 

Slaba polovica (45,16%) osnovnih šol v Sloveniji redno opravlja presejalne teste pri 

identifikaciji rizičnih učencev z motnjami branja in pisanja. Četrtina šol (27,42%) pa le 

občasno opravlja presejalne teste. Žal pa četrtina šol (27,42%) ne izvaja presejalnih 

testov, da bi identificirala rizične učence z motnjami branja in pisanja. Prvi korak, ki je 

nujen pri ustrezni obravnavi učencev z motnjami branja in pisanja, je nezadostno 

izveden. Šole, ki le občasno ali sploh ne izvajajo presejalnih testov, ne nudijo 

ustreznega okolja, da bi se učenci z motnjami branja in pisanja opismenili do 

optimalne stopnje. S sistematično identifikacijo rizičnih učencev z motnjami branja in 

pisanja bi izboljšali kakovost identifikacije motenj branja in pisanja v osnovnih šolah v 

Sloveniji.  

Šole, ki izvajajo presejalne teste, najbolj pogosto (53,23%) uporabljajo Skupinski 

preizkusni narek (B. Šali), od katerih 27,41% šol uporablja Skupinski preizkusni narek 

(B. Šali) v kombinaciji z drugimi presejalnimi testi. Šole, ki izvajajo presejalne teste za 

odkrivanje motenj branj in pisanja, test opravijo do 4. razreda osnovne šole. Največ 

šol ga izvede v 3. razredu. 88,71% šol se poleg presejalnega testa poslužuje drugih 

neformalnih preizkusov.  

Leta 2011 sta izšla Bralni test in Ocenjevalna shema bralnih zmožnosti učencev 1. – 

3. razreda. Oba testa sta standardizirana merska instrumenta, ki preverjata bralne 

zmožnosti učencev prve triade. Testa sta primerna za ločevanje dobrih in slabih 

bralcev. Testa nista izdelana specifično za identifikacijo motenj branja in pisanja. 

Vprašalnik smo na osnovne šole poslali v šolskem letu 2011/12. Strokovni delavci 

takrat še niso mogli vpisati omenjenih instrumentov, ki sta sedaj na voljo. Morda jih 

sedaj že uporabljajo kot presejalni test pri identifikaciji učencev z motnjami branja in 

pisanja.  

Med večjimi in manjšimi osnovnimi šolami v Sloveniji ni statistično pomembnih razlik 

v postopkih izvajanja presejalnih testov. Manjše šole z večjo pogostostjo izvajajo 

presejalne teste, da bi identificirale rizične učence z motnjami branja in pisanja. Večje 



 
116 

 

šole, ki imajo po definiciji več učencev, bi lahko imele težave pri izvajanju presejalnih 

testov, ker so preveč obremenjene. 6,45% šolskih svetovalnih služb je izjavilo, da so 

na šolah preveč zaposlene z obstoječim delom in da nimajo časa z identifikacijo 

rizičnih učencev z motnjami branja in pisanja.  

Ustrezen presejalni test bi moral biti hiter, učinkovit in zanesljiv. V slovenskem 

prostoru ali ni ustreznega presejalnega testa, ki bi vsem šolam dovolil, da bi lahko na 

hiter način izvajale presejalne teste pri identifikaciji rizičnih učencev z motnjami 

branja in pisanja ali pa ga strokovni delavci na osnovnih šolah ne poznajo.  

V tujini so razvili različne presejalne inštrumentarije za identifikacijo rizičnih 

učencev z motnjami branja in pisanja. V Kanadi in Angliji se na primer poslužujejo 

vprašalnikov, ki pripomorejo h grobemu razvrščanju na učence s specifičnimi 

težavami na področju branja in pisanja in učence brez tovrstnih težav. V Sloveniji bi 

lahko uporabili Lestvico tveganja za disleksijo (M. Bogdanowicz), ki je ustrezen 

pripomoček za zgodnjo identifikacijo rizičnih učencev z motnjami branja in pisanja. V 

osnovnih šolah v Sloveniji le 4,8% večjih šol uporablja Lestvico tveganja za disleksijo 

(M. Bogdanowicz). Manjše šole pa je ne uporabljajo. 9,68% šol je izrazilo željo, da bi 

se odkrivanje učencev z motnjami branja in pisanja odvijalo že v predšolskem 

obdobju ali v prvih razredih osnovne šole. S sistematično uporabo Lestvice tveganja 

za disleksijo (M. Bogdanowicz) bi se lahko približali potrebam in željam določenih šol, 

saj je lestvica namenjena opazovanju šestletnega otroka (lahko pa tudi malo 

starejšega ali mlajšega otroka).  

Poleg tega v Angliji uporabljajo presejalne teste z računalniško podprtim sistemom za 

identifikacijo rizičnih učencev z motnjami branja in pisanja ali presejalni test, ki ga 

učenci opravijo na spletu. Žal v Sloveniji ne obstajajo računalniški presejalni testi, ki 

pa bi zagotovo pripomogli k hitrejši identifikaciji rizičnih učencev z motnjami branja in 

pisanja. Večjim in tudi manjši šolam bi zagotovo koristil, saj je 33,87% šol izrazilo 

željo po izdelavi enotnega diagnostičnega testa za odkrivanje učencev z motnjami 

branja in pisanja.  

V Italiji imajo učitelji in profesorji že vnaprej strukturirano poročilo, da lažje izpolnijo 

obrazec, s katerim obvestijo starše o sumu specifičnih učnih težav otroka. 

Svetovalnim službam in razrednikom v osnovnih šolah v Sloveniji bi delo olajšali, če 

bi imeli že v naprej izdelan obrazec, kamor bi vpisovali določena opažanja, da bi jih 

lahko posredovali ustrezni osebi oziroma staršem.  
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Nekatere osnovne šole v Sloveniji ne ločijo povsem vloge presejalnega testa od 

rednega dela, saj je 27,42% šol izjavilo, da ne izvajajo presejalnega testa pri 

identifikaciji učencev z motnjami branja in pisanja, je pa 16,13% šol zapisalo, da ne 

uporabljajo nobenega presejalnega testa za odkrivanje učencev z motnjami branja in 

pisanja. Iz podatka je razvidno, da nastajajo v procesu identifikacije učencev z 

motnjami branja in pisanja neskladja in težave z organizacijo. Res pa je, da bi 6,45% 

šol želelo navodila oziroma smernice za delo z udeleženci (starši, učitelji) v procesu 

odkrivanja in nudenja pomoči učencem z motnjami branja in pisanja. Če bi 

svetovalne službe na osnovnih šolah prejele ustrezna navodila, bi se identifikacija 

rizičnih učencev z motnjami branja in pisanja izvajala bolj pogosto in bolj kakovostno.  

 

7.2. ODGOVOR NA DRUGO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 
 

2. Katere formalne in neformalne preizkušnje za diagnostično ocenjevanje 

uporabljajo v osnovnih šolah pri individualnem pregledu učencev s 

tveganjem motenj branja in pisanja?  

 

V Sloveniji nimamo standardiziranega testa za diagnostično ocenjevanje pri 

individualnem pregledu učencev s tveganjem motenj branja in pisanja.  

Večina osnovnih šol (74,19%) uporablja pri individualnem pregledu učencev s 

tveganjem motenj branja in pisanja Test motenosti v branju in pisanju (T-MBP). 

27,42% šol uporablja izključno ta test, ostale šole pa ga uporabljajo v kombinaciji z 

drugimi diagnostični testi (ACADIA – Test razvoj sposobnosti (38,71%), Profil ocene 

posebnih potreb – SNAP (24,19%), Preizkus zaznavno-motoričnih sposobnosti otrok 

(19,35%), Izbrane lestvice: Ocenjevanje zmožnosti in posebnih potreb otroka v 

osnovni šoli ter načrtovanje individualiziranih programov: praktični pristop (12,90%), 

Lestvice splošnega govornega razvoja (8,07%)). 9,68% šol pa ne izvaja 

diagnostičnih testov, da bi postavila ustrezno diagnozo. Učenci brez ustreznega 

diagnostičnega ocenjevanja bodo neustrezno obravnavni. Neustrezna obravnava 

učencu povzroča negativne posledice na različnih področjih (šolskem, osebnostnem, 

družinskem, socialnem ...).  

V drugih državah (Italija, Anglija in Kanada) razpolagajo z različnimi standardiziranimi 

testi. Testator glede na pridobljene rezultate opredeli učenčeve primanjkljaje in 

postavi diagnozo. Ustrezna in natančna diagnoza pripomore k bolj natančnemu 
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načrtovanju programa pomoči in kasnejši evalvaciji dela. V Kanadi uporabljajo 

Dyslexia Determination Test Kit, s katerim razločijo sedem različnih vrst disleksije. 

Večina (70%) osnovnih šol v Sloveniji potrebujejo več kot en test, da opravi 

diagnostično ocenjevanje rizičnih učencev z motnjami branja in pisanja ter izdela 

ustrezno diagnozo. Osnovne šole v Sloveniji v tem primeru porabijo več časa za 

pridobitev iskanega rezultata. Med večjimi in manjšimi osnovnimi šolami v Sloveniji 

vsekakor ni statistično pomembnih razlik v količini uporabljenih testov pri 

diagnostičnem ocenjevanju pri individualnem pregledu učencev s tveganjem motenj 

branja in pisanja. V večjih šolah se v manjšem merilu poslužujejo še drugih testov 

(Token test, WISC II si, Standardne progresivne matrice, Likovni test Benderjeve). 

Na manjših šolah pa uporabljajo še Test zgodnjih bralnih zmožnosti in Test 

glasovnega zavedanja.  

V osnovnih šolah v Sloveniji se diagnostično ocenjevanje opravi po 

presejalnem testu, večinoma ga opravijo v ali po 3. razredu. V učnem načrtu je 

opredeljeno, da naj bi učenci konec 2. razreda praviloma že usvojili tehniko branja in 

pisanja, v 3. razredu pa bi branje in pisanje predvsem utrjevali in izboljšali. Glede na 

spretnosti, ki naj bi jih učenec pridobil v drugem razredu, bi se lahko diagnostično 

ocenjevanje izvajalo že v 2. razredu. Še posebej, kot na primer v Italiji, bi lahko 

diagnozo postavili že v 1. razredu, ko je otrok kasnil v govorno-jezikovnem razvoju ali 

je disleksija prisotna že v družini.  

Diagnostično ocenjevanje se v tujini ponavadi odvija izven šole. V Italiji poteka 

diagnostično ocenjevanje v državnih zdravstvenih službah. V Angliji ga izvedejo v 

Dyslexia Action centre. V Kanadi pa ga opravi diplomiran psiholog, ki lahko deluje 

preko šole ali v zasebni ordinaciji. 8% osnovnih šol v Sloveniji pogreša podporo 

zunanjih kadrov (logoped, defektolog) in zunanjih ustanov (Svetovalni centri ...) za 

odkrivanje učencev z motnjami branja in pisanja.  

Diagnostično ocenjevanje je kompleksno in odgovorno dejanje. Postavljanje 

diagnoze doprinese določene posledice, ki vplivajo na učenca (subjektivno 

ozaveščanje motnje), na starše (sprejemanje otroka s specifičnimi učnimi težavami) 

in na učiteljski zbor (morebitne prilagoditve). Glede na to, da ni ustreznega testa za 

diagnostično ocenjevanje, so osnovne šole v veliki strokovni zagati. Trudijo se po 

najboljših močeh, izvajajo več testov, da bi ustrezno izvedli diagnostično ocenjevanje. 

Strokovni delavci na osnovnih šolah so zadolženi za določene naloge, ki jih s 
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trenutnimi sredstvi izvedejo le s težavo. Razmišljati bi morali, ali je osnovna šola 

ustrezen prostor za izvajanje diagnostičnega ocenjevanja rizičnih učencev z 

motnjami branja in pisanja.  

 

7.3. ODGOVOR NA TRETJE RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 
 

3. Kateri strokovni profili izvajajo in interpretirajo presejalne teste v osnovnih 

šolah v Sloveniji? 

 

V osnovnih šolah v Sloveniji imajo na razpolago različne strokovne delavce, ki 

izvajajo in interpretirajo presejalne teste.  

Na 54,84% šol je za izvajanje presejalnega testa odgovoren en strokovni delavec.  

Največ šol (32,26%) se poslužuje defektologa, nato logopeda (9,68%), pedagoga 

(6,45%), psihologa (4,84%) in na 1,61% šol test izvaja učitelj. 37,10% šol timsko 

izvaja presejalne teste za odkrivanje motenj branja in pisanja. 29,02% šol opravi 

presejalne teste v kombinaciji z defektologom. 

Na 40,32% šol vrednoti rezultate presejalnega testa defektolog, s 9,68% sledi 

logoped, s 6,45% psiholog in s 4,84% pedagog. Na 83,87% šol vrednotenje 

rezultatov presejalnega testa in drugih preizkusov poteka timsko. Pri timskem 

vrednotenju je defektolog pogostokrat (24,20%) povezan z ostalimi strokovnimi kadri. 

Pri vrednotenju presejalnega testa je večkrat prisoten tudi učitelj. S pomočjo učitelja 

lahko strokovni delavci, ki vrednotijo presejalni test, bolj kakovostno razumejo 

učenčevo funkcioniranje v razredu in morebiten vzrok težav.  

Večina šol uporablja Skupinski preizkusni narek (B. Šali). Prav narek je tak tip 

presejalnega testa, ki ga lahko izvede določen strokovni profil, druga strokovna 

oseba pa ga vrednoti. 

Presejalni testi, ki so uporabljeni na osnovnih šolah v Sloveniji, so odprtega značaja. 

Vsi udeleženi strokovni profili lahko uporabijo večino testov. Le Preizkus 

pripravljenosti otrok za šolo (I. Toličič) lahko izvede le univerzitetno diplomirani 

psiholog. Ustrezno je, da so presejalni testi široko dostopni, saj na ta način olajšajo 

možnost izvajanja. V Italiji s pomočjo vprašalnikov že vzgojitelji ali učitelji postavijo 

sum o določenih specifičnih učnih težavah. V Angliji in Kanadi pa obstajajo različni 

presejalni testi, ki jih izvajajo določeni strokovni profili, ki so ustrezno strokovno 

usposobljeni. Tak način presejalnega testa zahteva od izvajalca večjo strokovno 
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pripravljenost in usmerjenost. 16,13% šol je izrazilo potrebo oziroma željo po 

izobraževanju strokovnih delavcev (učitelji, svetovalne službe ...), ki se ukvarjajo z 

identifikacijo učencev z motnjami branja in pisanja.  

 

7.4. ODGOVOR NA ČETRTO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 
 

4. Kateri strokovni profili izvajajo diagnostično ocenjevanje v okviru 

individualnega pregleda v osnovnih šolah v Sloveniji? 

 

Diagnostično ocenjevanje pri individualnem pregledu učenca s tveganjem motenj 

branja in pisanja po osnovnih šolah v Sloveniji lahko izvede en, dva ali celo trije 

strokovni delavci. 43,55% šol se za diagnostično ocenjevanje motenj branja in 

pisanja pri učencih poslužuje defektologa. Udeleženi so še psihologi, pedagogi, 

logopedi ... 

Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami mora pri izvajanju 

diagnostičnega ocenjevanja za učence s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja poleg šolske neuspešnosti upoštevati vseh pet kriterijev. Člani komisija za 

usmerjanje otrok s posebnimi potrebami so običajno defektolog ali logoped, psiholog 

in zdravnik. Vsak član komisije izdela poročilo za strokovno mnenje. Defektolog ali 

logoped preveri razvojne spretnosti, psiholog preveri učenčeve sposobnosti, zdravnik 

pa učenčevo zdravstveno stanje. Po celotnemu pregledu postavijo ustrezno 

diagnozo. Učenci z motnjami branja in pisanja naj bi po različnih definicijah 

(Evropska zveza za disleksijo, International Dyselxia Association, Kanadsko 

združenje za disleksijo ...) imeli kljub povprečnim ali nadpovprečnim sposobnostim 

težave na bralno napisovalnih področjih. Le 3,22% večjih šol opravi WISC, da bi 

preveril otrokove sposobnosti na verbalnem in neverbalnem področju. Približno 

vsaka druga osnovna šola ima na razpolago psihologa (48,39% osnovnih šol ima 

zaposlenega enega psihologa in 1,61% šol pa dva psihologa v svetovalni službi, le 

4,84% šol pa potrebuje zunanjega psihologa), ki pa le v manjšem merilu izvajajo 

teste sposobnosti, da bi preverili morebitne motnje branja in pisanja. Ostali strokovni 

kadri (defektologi, logopedi in pedagogi) izvajajo posamezne teste, kjer preverjajo 

določene spretnosti na področju branja in pisanja. V osnovnih šolah v Sloveniji bolj 

preverjajo spretnosti kot sposobnosti, kar pripomore k nepopolnemu diagnostičnem 

ocenjevanju.  
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V Italiji dokončno diagnozo postavijo pediater, psiholog in logoped. V Kanadi 

jo postavi univerzitetno diplomirani psiholog. Tudi v Angliji jo postavijo kvalificirani 

specializirani psihologi ali usposobljeni učitelji s podiplomskim študijem ali logoped.  

 

7.5. ODGOVOR NA PETO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

 

5. Kakšno pomoč nudijo šole rizičnim učencem z motnjami branja in pisanja? 

 

V osnovnih šolah se poslužujejo petstopenjskega modela Koncepta dela učencev z 

učnimi težavami v osnovni šoli (pomoč učitelja pri pouku (skupnem in nivojskem), 

dopolnilnem pouku ter v okviru podaljšanega bivanja, pomoč šolske svetovalne 

službe in/ali mobilne specialnopedagoške službe, dodatna in individualna in/ali 

skupinska pomoč, mnenje in pomoč zunanje ustanove in program s prilagojenim 

izvajanjem ter dodatno strokovno pomočjo). 

Pri prvem koraku nudenja pomoči so statistično pomembne razlike med večjimi in 

manjšimi šolami (X²(1) = 5,010 , p = 0,02). Večina manjših šol (83,87%) skoraj vedno 

nudi pomoč učitelja, v večjih šolah nudi pomoč učitelja, da bi učencu priskočila na 

pomoč, pa le vsaka druga šola. (54,89%). Manjše in večje šole se po definiciji 

razlikujejo glede števila učencev. V večjih šolah so po vsej verjetnosti bolj 

obremenjeni s številom učencev in se s težavo posvetijo učencu s težavami na 

področju branja in pisanja. Rizični učenci z motnjami branja in pisanja pa potrebujejo 

individualni pristop. 

Pri drugem koraku nudenja pomoči so med večjimi in manjšim šolami minimalne 

razlike. Rizičnim učencem z motnjami branja in pisanja skoraj vedno in pogosto 

nudijo tovrstno pomoč, le v manjšem merilu redko. Pomoč šolske svetovalne službe 

in/ali mobilne specialnopedagoške službe je zelo pomembno, saj so v proces 

identifikacije in diagnostičnega ocenjevanja vključeni strokovnjaki, ki pripomorejo k 

celostnemu nudenju pomoči. Osnovne šole v Sloveniji v primerjavi z osnovnimi 

šolami v tujini razpolagajo s strokovnimi kadri, ki pripomorejo h kakovostnejšemu 

nudenju pomoči rizičnim učencem z motnjami branja in pisanja.  

Pri tretjem koraku (dodatna, individualna in skupinska pomoč) pa se večje in manjše 

šole ne razlikujejo glede stopnje pogostosti pomoči. Podatek je zanimiv, saj osnovne 

šole po vsej verjetnosti prejmejo določen fond ur, ki jih namenijo učencem, ki 
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potrebujejo tovrstno pomoč. Pomoč se v enakem merilu izvaja skoraj vedno in 

pogosto. Učenci z motnjami branja in pisanja potrebujejo individualno pomoč, saj so 

v učnem procesu prikrajšani zaradi primanjkljajev na bralno-napisovalnem področju. 

Čeprav pri četrtem koraku (mnenje in pomoč zunanje ustanove) ni statistično 

pomembnih razlik med večjimi in manjšimi šolami, opazimo, da se večje in manjše 

šole drugače poslužujejo pomoči zunanjih ustanov. 61,28 % osnovnih šol se skoraj 

vedno in pogosto poslužuje mnenja zunanje ustanove, na drugi strani pa 38,72% 

osnovnih šol redko ali nikoli ne stopi v kontakt z zunanjo ustanovo. Stik z zunanjo 

ustanovo je priporočljiv, ko je na šolah določena specifična situacija, kjer potrebujejo 

dodatno mnenje in pomoč. Osnovne šole ne izvajajo redne identifikacije in 

diagnostičnega ocenjevanja učencev z motnjami branja in pisanja. Poleg tega nimajo 

povsem ustreznih testov za diagnostično ocenjevanje, kar potrjuje dejstvo, da je stik 

z zunanjimi ustanovami zelo pomemben, da se ustrezno opredeli učenčevo 

diagnozo. 3,23% manjših šol pa nikoli ne stopi v stik z zunanjo ustanovo, kar ne 

pripomore k ustrezni obliki pomoči rizičnim učencem z motnjami branja in pisanja.  

Zadnji korak petstopenjskega modela predvideva, da so učenci s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Na splošno pa vse šole (z različno 

pogostostjo) predlagajo usmerjanje učencev v izobraževalni program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Vse šole pa ocenijo, da potrebujejo učenci 

z motnjami branja in pisanja to obliko pomoči, da lahko ustrezno funkcionirajo v 

osnovnošolskem programu. 54,84% šol pogosto predlaga tovrstno pomoč učencem z 

motnjami branja in pisanja. Med večjimi in manjšimi osnovnimi šolami ni statistično 

pomembnih razlik. 

Na splošno opazimo, da se manjše šole bolj pogosto poslužujejo pomoči, ki jih nudi 

petstopenjski model pomoči, kot večje šole. Manjše šole se po vsej verjetnosti lahko 

posvetijo posameznim učencem, ki imajo težave na področju branja in pisanja, saj je 

na šolah manjše število učencev in se med učenci, strokovnimi delavci in starši lažje 

vzpostavi sodelovalni in zaupni odnos.  
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7.6. ODGOVOR NA ŠESTO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 
 

6. Kako so osnovne šole zadovoljne z obstoječim procesom identifikacije in 

diagnostičnega ocenjevanja učencev z motnjami branja in pisanja?  

 

Pregled šol, ki so zadovoljne z obstoječim procesom identifikacije in diagnostičnega 

ocenjevanja učencev z motnjami branja in pisanja nam koristi, da lahko uvidimo, 

kateri elementi v procesu identifikacije in diagnostičnega ocenjevanja učencev z 

motnjami branja in pisanja so zastavljeni ustrezno in katere naj bi spremenili, da bi 

proces izboljšali.  

Na splošno ni popolnega zadovoljstva pri identifikaciji in diagnostičnem ocenjevanju v 

osnovnih šolah v Sloveniji. 

Kljub temu več kot 83% šol povsem ali večinoma zadovoljnih z osebo, ki vrednoti 

učenčeve rezultate presejalnega testa in z osebo, ki opravi test za diagnostično 

ocenjevanje pri individualnem pregledu ter z ustreznim in pravočasnim obveščanjem 

staršev.  

45,16% šol pa je delno ali ni zadovoljnih z ustreznim presejalnim testom za 

identifikacijo rizičnih učencev z motnjami branja in pisanja. Skoraj polovica šol je 

izrazila željo, da bi potrebovala drugačne presejalne teste, da bi lahko ustrezno 

izvedla identifikacijo rizičnih učencev z motnjami branja in pisanja. Večina šol se 

poslužuje Skupinskega preizkusnega nareka (B. Šali). Po vsej verjetnosti narek ne 

odgovarja več potrebam sodobne osnovne šole. Podatek, da je 29,94% šol delno ali 

ni zadovoljna s pravočasnim odkrivanjem učencev z motnjami branja in pisanja nam 

sporoča, da bi osnovne šole želele opraviti predhodno identifikacijo rizičnih učencev z 

motnjami branja in pisanja in bi posledično potrebovale drugačen presejalni test. 

Poleg tega je 32,26% šol delno ali ni zadovoljnih s pravočasno pomočjo učenem z 

motnjami branja in pisanja. Logično je, da če se identifikacija izvede prepozno, se 

zakasni tudi nudenje pomoči. Osnovne šole bi želele čim prej pomagati rizičnim 

učencem z motnjami branja in pisanja. Iz pridobljenih podatkov lahko sklepamo, da bi 

osnovne šole želele izvesti identifikacijo in morebitno pomoč rizičnim učencem z 

motnjami branja in pisanja pred 3. razredom osnovne šole. 29,03% šol je delno ali ni 

zadovoljnih z diagnostičnim testom pri individualnem pregledu. Žal pa v slovenskem 

prostoru ne obstaja standardizirani test, ki bi pripomogel h kakovostnejšemu 

diagnostičnemu ocenjevanju. V slovenski praksi se defektologi, logopedi, pedagogi ... 
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poslužujejo nestandardiziranih testov. Na pomoč lahko priskočijo le psihologi, ki s 

preverjanjem verbalnih in neverbalnih sposobnosti preverjajo določene primanjkljaje 

na področjih branja in pisanja.  

Osnovne šole v Sloveniji pa so v manjšem merilu (20,97%) delno ali niso zadovoljne 

z nudeno pomočjo učenem z motnjami branja in pisanja. Po vsej verjetnosti menijo, 

da petstopenjski model pomoči ni povsem ustrezno izdelan za rizične učenec z 

motnjami branja in pisanja. Verjetno si želijo bolj specifičnih programov pomoči, ki bi 

bolj učinkovito pripomogli h kompenzaciji določenih učenčevih primanjkljajev.  

Vsekakor med večjimi in manjšimi osnovnimi šolami v Sloveniji ni statistično 

pomembnih razlik v zadovoljstvu glede obstoječega procesa identifikacije in 

diagnostičnega ocenjevanja učencev z motnjami branja in pisanja. Manjše šole so, 

razen pri sodelovanju s starši, z obstoječim procesom identifikacije in diagnostičnega 

ocenjevanja učencev z motnjami branja in pisanja bolj nezadovoljne kot večje šole. 

Manjše šole imajo mogoče manj sredstev za nabavo ustreznih presejalnih testov 

oziroma testov za diagnostično ocenjevanje. Možno pa je, da se manjše šole lažje 

prilagodijo spremembam kot večje šole, ki imajo določene ustaljene navade.  

Na splošno pa si večje in manjše šole želijo sprememb, ki bi pripomogle k bolj 

kakovostnemu procesu identifikacije in uspešnemu diagnostičnemu ocenjevanju 

učencev z motnjami branja in pisanja.  
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VII. SKLEP 
 
Kot profesorica defektologije izvajam identifikacijo in diagnostično ocenjevanje 

rizičnih učencev z motnjami branja in pisanja v osnovnih šolah v Sloveniji. Diplomska 

naloga je nastala iz osebnega strokovnega zanimanja. Že pred nastankom dela sem 

bila prepričana, da se lahko proces identifikacije in diagnostičnega ocenjevanja 

izboljša ter pripomore k ustrezni in pravočasni obravnavi učencev z motnjami branja 

in pisanja. Prepričana sem, da lahko identifikacija in diagnostično ocenjevanje, ki sta 

opravljena ustrezno in pravočasno, ter posledično prilagojena pomoč pripomorejo k 

zmanjševanju posledic učenčevih specifičnih primanjkljajev na bralno napisovalnem 

področju. 

Menim, da je ustaljeni proces identifikacije in diagnostičnega ocenjevanja v osnovnih 

šolah v Sloveniji nepopoln. Moji pomisleki sovpadajo z nezadovoljstvom določenih 

šol (z izvajanjem presejalnih testov, s pravočasnim odkrivanjem učencev z motnjami 

branja in pisanja, s pravočasno pomočjo učenem z motnjami branja in pisanja, z 

izvajanjem diagnostičnega testa pri individualnem pregledu in z nudenjem pomoči 

učencem z motnjami branja in pisanja). Na podlagi ugotovitev smo predlagali 

konkretne smernice, ki pripomorejo h kvalitetnejši identifikaciji in diagnostičnemu 

ocenjevanju učencev z motnjami branja in pisanja. Na poslani vprašalnik je 

odgovorilo le 62 svetovalnih služb, z večjim številom odgovorov bi bolje zaznali 

realno stanje in potrebe osnovnih šol.  

Zahvaljujoč diplomski nalogi sem se poglobila v temo, ki me je zanimala in pridobila 

veliko teoretičnega in praktičnega znanja, ki ga bom uporabila v svojem poklicu.  

 

V bodoče bi lahko izdelali smernice za ustrezno identifikacijo in diagnostično 

ocenjevanje rizičnih učencev z motnjami branja in pisanja (uporaba presejalnih testov 

in diagnostičnega ocenjevanja) in pripravili specifične vaje, ki bi jih v osnovnih šolah 

uporabili pri nudenju pomoči v okviru prvih treh ravni petstopenjskega modela. 

 

V nadaljnem raziskovanju bi se lahko poglobili v analizo ustreznega procesa za 

diagnostično ocenjevanje rizičnih učencev z motnjami branja in pisanja. Preverili bi 

lahko, ali so pogoji (strokovni delavci, diagnostični testi) na osnovnih šolah ustrezni 

za izvajanje diagnostičnega ocenjevanja ali imajo zunanje ustanove (Svetovalni 

centri ...) bolj ustrezne pogoje.  
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http://www.direct.gov.uk/en/DisabledPeople/RightsAndObligations/DisabilityRights/D

G_4001068 (Pridobljeno 20.7.2012) 

Dyslexia Assessment & Consultancy v Veliki Britaniji 

http://www.workingwithdyslexia.com/assessment/ (Pridobljeno 10.8.2013) 

NHS zdravstvene informacije v Veliki Britaniji glede zgodnjega odkrivanja disleksije 

http://www.nhs.uk/Conditions/Dyslexia/Pages/Diagnosis.aspx#commentCountLink 

(Pridobljeno 10.8. 2013) 

Navodila Lucid Rapid (presejalni test v Veliki Britaniji) 

http://www.lucidresearch.com/documents/manuals/Lucid%20Rapid%20Administrator

s%20Manual%20Feb2010.pdf (Pridobljeno 20.7. 2012)  

Razlaga in povezava do testa Smart Cat http://www.smartcatlearning.com/ 

(Pridobljeno 20.7. 2012) 
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IX. PRILOGE 

 

 

Vprašalnik - Identifikacija u čencev z 

motnjami branja in pisanja 

 
Spoštovani! 

Prosila bi vas, da odgovorite na vprašanja, ki so večinoma zaprtega tipa. 

Za reševanje boste porabili približno 20 do 30 minut. Vsako vprašanje ima dodano 

navodilo za ustrezno izpolnjevanje. 

Odgovoriti (odkljukati) morate na vsa vprašanja; tudi tam kjer piše na primer: drugo, 

nihče od zgoraj navedenih… 

Rešen vprašalnik mi vrnete tako, da kliknete na ikono pošlji, ki se nahaja na koncu 

vprašalnika. 

Spletna aplikacija ne bo dovolila pošiljanja vprašalnika, če niso vsa obvezna polja 

izpolnjena. 

Neizpolnjena polja bodo ob neuspešnem pošiljanju označena v rdečem okviru. 

V primeru nejasnosti pri izpolnjevanju sem Vam na razpolago na sledečem naslovu: 

strekelj.anja@gmail.com. 

Prosim Vas, da izpolnjene vprašalnike pošljete do petka 9. marca 2012. 

Iskreno upam, da Vam ne nalagam prevelikega bremena in se Vam že vnaprej 

zahvaljujem za sodelovanje. 

Anja Štrekelj 

 

 
1. Naziv šole * 
Vpišite naziv šole 
__________________ 
 
 
 
2. Spol * 
Izberite enega od možnih odgovorov. 

• moški 
• ženska 
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3. Stopnja dokon čane izobrazbe? * 
Izberite enega od možnih odgovorov. 

• srednja 
• višja 
• visoka 
• podiplomska (specializacija, magisterij, doktorat) 

 
4. Koliko časa že delate v osnovnošolskem izobraževanju? * 
Izberite enega od možnih odgovorov. 

• 0 - 5 let 
• 6 -15 let 
• 16 - 25 let 
• nad 25 let 

 
5. V kateri regiji se nahaja vaša šola? * 
Izberite enega od možnih odgovorov. 

• Goriška 
• Pomurska 
• Podravska 
• Savinjska 
• Gorenjska 
• Notranjsko-kraška 
• Osrednje slovenska 
• Spodnje posavska 
• Koroška 
• Jugovzhodna Slovenija 
• Obalno-kraška 
• Zasavska 

 
6. Koliko u čencev obiskuje vašo šolo? * 
Izberite enega od možnih odgovorov. 

• Pod 350 učencev 
• Med 350 in 650 učencev 
• Nad 650 učencev 

 
7. Kdo in koliko od navedenih strokovnih delavcev j e na vaši šoli redno 
zaposlen kot svetovalni delavec? * 
Za vsako vrstico izberite ustrezno število zaposlenih. 
0 1 2 3 4 ali več 

• defektolog  
• logoped  
• psiholog  
• pedagog  
• nihče od zgoraj navedenih  

 
8. Kateri drugi strokovni delavec je na vaši šoli r edno zaposlen kot svetovalni 
delavec? 
Vpišite ustrezen odgovor. 
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9. Kdo od navedenih strokovnih delavcev je na vaši šoli prisoten kot zunanji 
oziroma mobilni sodelavec? * 
Za vsako vrstico izberite ustrezno število zaposlenih. 
0 1 2 3 4 ali več 

• defektolog  
• psiholog  
• pedagog  
• drugo  

 
 
10. Kateri drugi strokovni delavec je na vaši šoli prisoten kot zunanji oziroma 
mobilni sodelavec? 
Vpišite ustrezen odgovor. 
_________________________________________________________________ 
 
11. Ali na vaši šoli izvajate presejalni test, da b i identificirali u čence z motnjami 
branja in pisanja? * 
Izberite enega od možnih odgovorov. 

• Da, opravljamo ga sistematično. 
• Da, opravljamo ga občasno. 
• Ne. 

 
12. V katerem razredu opravite presejalni test, da bi identificirali u čence z 
motnjami branja in pisanja? * 
Izberite enega od možnih odgovorov. 

• v 1. semestru 1. razreda 
• v 2. semestru 1. razreda 
• v 1. semestru 2. razreda 
• v 2. semestru 2. razreda 
• v 1. semestru 3. razreda 
• v 2. semestru 3. razreda 
• v 1. semestru 4. razreda 
• v 2. semestru 4. razreda 
• v 5. razredu 
• v 6. razredu 
• v 7. razredu 
• v 8. razredu 
• v 9. razredu 
• v nobenem razredu 

 
13. Kateri presejalni inštrumentarij uporabljate za  odkrivanje u čencev z 
motnjami branja in pisanja? * 
Izberite ustrezne odgovore. 

• Skupinski preizkusni narek (B.Šali). 
• Preizkus pripravljenosti otrok za šolo (I. Toličič). 
• Instrumente za ocenjevanje zmožnosti in posebnih potreb otrok v osnovni šoli 

(M. Galeša). 
• Lestvica tveganja za disleksijo (M. Bogdanowicz). 
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• Teste glasovnega zavedanja. 
• Nobenega 

 
14. Ali se poleg presejalnega testa poslužujete dru gih neformalnih preizkusov? 
Izberite ustrezne odgovore. 

• Da, opazovalne lestvice. 
• Da, analizo učenčevih izdelkov/zvezkov. 
• Da, se poslužujemo: Priročnik z vajami za delo z učenci, ki imajo specifične 

učne težave (A. Žerovnik). 
• Da, se poslužujemo: Igrajmo se, premagajmo težave: vaje za otroke s 

specifičnimi učnimi težavami (A. Žerovnik). 
• Da, se poslužujemo: Motnje v razvoju jezika, branja in pisanja: kako jih 

odkrivamo in kako jih odpravimo (T. Žerdin). 
• Ne. 

 
15. Navedite druge presejalne inštrumentarije ali n eformalne preizkuse, ki jih 
uporabljate na vaši šoli za odkrivanje u čencev z motnjami branja in pisanja. 
Vpišite vaš odgovor. 
__________________________________________________________________ 
 
16. Kdo izvaja presejali test ali druge preizkuse z a odkrivanje u čencev z 
motnjami branja in pisanja? * 
Izberite ustrezne odgovore. 

• defektolog 
• logoped 
• psiholog 
• učitelj 
• pedagog 
• nihče od zgoraj navedenih 

 
17. Ali kdo drugi, ki ni naveden v zgornjem vprašan ju izvede presejalni test ali 
druge preizkuse za odkrivanje u čencev z motnjami branja in pisanja? 
Vpišite naziv osebe. 
 
__________________________________________________________________ 
 
18. Kdo vrednoti (ocenjuje in interpretira) rezulta te presejalnega testa za 
odkrivanje u čencev z motnjami branja in pisanja? * 
Izberite ustrezne odgovore. 

• defektolog 
• logoped 
• psiholog 
• pedagog 
• učitelj 
• nihče od zgoraj navedenih 

 
 
19. Ali kdo drugi, ki ni naveden v zgornjem vprašan ju vrednoti (ocenjuje in 
interpretira) rezultate presejalnega testa ali drug e preizkuse za odkrivanje 
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učencev z motnjami branja in pisanja? 
Vpišite naziv osebe. 
_________________________________________________________________ 
 
 
20. Ali vrednotenje (ocenjevanje in interpretacija)  rezultatov presejalnega 
testa in druge preizkuse poteka timsko? * 
Izberite enega od možnih odgovorov. 

• Da, sodelujemo vsi člani svetovalne službe. 
• Da, sodelujemo določeni člani svetovalne službe. 
• Da, sodelujemo določeni člani svetovalne službe in zunanji sodelavec. 
• Da, sodelujemo določeni člani svetovalne službe in učitelj. 
• Da, sodelujejo določeni člani svetovalne službe, učitelj in zunanji sodelavec. 
• Da, sodeluje le en član svetovalne službe in učitelj. 
• Da, sodelujeta le zunanji sodelavec in učitelj 
• Ne. 

 
21. Kateri test za diagnosti čno ocenjevanje uporabljate pri individualnem 
pregledu u čencev s tveganjem motenj branja in pisanja? * 
Izberite ustrezne odgovore. 

• Test motenosti v branju in pisanju (T-MBP) (B.Šali) 
• Profil ocene posebnih potreb - SNAP (C. Weedon in G. Reid) 
• Preizkus zaznavno-motoričnih sposobnosti otrok - ZMS (A. Mitić-Petek) 
• ACADIA- Test razvoj sposobnosti (M. Novosel) 
• Lestvice splošnega govornega razvoja (L. Marjanovič Umek, S.Kranjc, K.Bajc, 

U. Fekonja) 
• Izbrane lestvice: Ocenjevanje zmožnosti in posebnih potreb otroka v osnovni 

šoli ter načrtovanje individualiziranih programov: praktični pristop (M. Galeša) 
• Ne izvajamo individualnih diagnostičnih testov. 
• Drugo 

 
22. Navedite druge teste, ki jih uporabljate pri in dividualnem pregledu u čencev 
s tveganjem motenj branja in pisanja, v primeru, da  ni bil naveden v 21. 
vprašanju. 
Vpišite naslov uporabljenega testa in avtorja. 
 
 
23. Kdo izvede test za diagnosti čno ocenjevanje pri individualnem pregledu 
učenca s tveganjem motenj branja in pisanja? * 
Izberite ustrezne odgovore. 

• defektolog 
• logoped 
• psiholog 
• pedagog 
• učitelj 
• nihče od zgoraj navedenih 
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24. Ali kdo drugi, ki ni naveden v zgornjem vprašan ju izvede test za 
diagnosti čno ocenjevanje pri individualnem pregledu u čenca s tveganjem 
motenj branja in pisanja? 
Vpišite naziv osebe. 
 
 
25. Kdo informira starše o rezultatih presejalnega testa? * 
Izberite ustrezne odgovore. 

• defektolog 
• logoped 
• psiholog 
• pedagog 
• učitelj 
• nihče od zgoraj navedenih 

 
26. Ali kdo drugi, ki ni naveden v zgornjem vprašan ju informira starše o 
rezultatih presejalnega testa? 
Vpišite naziv osebe. 
 
 
 
27. Kako poteka informiranje staršev o rezultatih p resejalnega preizkusa? * 
Izberite enega od možnih odgovorov. 

• O dosežku so obveščeni vsi starši. 
• O dosežku so obveščeni samo starši otroka s povečanim tveganjem za pojav 

tveganjem motenj branja in pisanja. 
• Vsem staršem poleg povratnih informacij nudimo tudi svetovanje. 
• Vsi starši imajo možnost, da se seznanijo z rezultatom svojega otroka. 
• Staršev ne obveščamo. 

 
 
28. Kakšno pomo č nudite u čencem z motnjami branja in pisanja? * 
Za vsako vrsto pomoči izberite enega od možnih odgovorov. 
 

• Pomoč učitelja pri pouku (skupnem in nivojskem), dopolnilnem pouku ter v 
okviru podaljšanega bivanja. 

 
Skoraj vedno,  pogosto,  redko,  nikoli 

 
 

• Pomoč šolske svetovalne službe in/ali mobilne specialnopedagoške službe. 
 

Skoraj vedno,  pogosto,  redko,  nikoli 
 
 

• Dodatna individualna in skupinska pomoč.  
 

Skoraj vedno,  pogosto,  redko,  nikoli 
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• Mnenje in pomoč zunanje ustanove.  
 

Skoraj vedno,  pogosto,  redko,  nikoli 
 

 
• Program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 
 

 
Skoraj vedno,  pogosto,  redko,  nikoli 

 
 
 

 
29. Kako ste zadovoljni z na činom prepoznavanja u čencev z motnjami branja in 
pisanja? * 
Za vsako vrstico izberite enega od možnih odgovorov. Če ste izbrali odgovor 
večinoma, delno ali niste zadovoljni, pojasnite svoj odgovor in predlagajte morebitne 
sugestije pri naslednjem, 30. vprašanju. Povsem, večinom, delno nisem 
zadovoljen/na 
 

• Pravočasno odkrivanje.  
Povsem,  večinoma,  delno,  nisem zadovoljen/na 

 
• Ustrezen presejalni test. 

Povsem,  večinoma,  delno,  nisem zadovoljen/na 
 

• Ustrezna oseba vrednoti učenčeve rezultate presejalnega testa. 
Povsem,  večinoma,  delno,  nisem zadovoljen/na 
 

• Ustrezen diagnostični test pri individualnem pregledu. 
Povsem,  večinoma,  delno,  nisem zadovoljen/na 

 
• Ustrezna oseba opravi test za diagnostično ocenjevanje pri individualnem 

pregledu. 
Povsem,  večinoma,  delno,  nisem zadovoljen/na 

 
• Ustrezno obveščanje staršev o rezultatih presejalnega testa. 

Povsem,  večinoma,  delno,  nisem zadovoljen/na 
 
• Pravočasno obveščanje staršev. 

Povsem,  večinoma,  delno,  nisem zadovoljen/na 
 
• Ustrezna pomoč učencem z motnjami branja in pisanja. 

Povsem,  večinoma,  delno,  nisem zadovoljen/na 
 
• Pravočasna pomoč učencem z motnjami branja in pisanja. 

Povsem,  večinoma,  delno,  nisem zadovoljen/na 
 



 
140 

 

30. Kakšne so vaše želje, predlogi, izkušnje v zvez i z izboljšanjem identifikacije 
in delom z u čenci z motnjami branja in pisanja? * 
S pomočjo 29. vprašanja odgovorite na sledeče vprašanje. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 


