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IZVLEČEK 

 

 

Namen diplomskega dela je bil prikazati uporabo diagnostičnega pripomočka za zbiranje 

informacij o učencu. S Profilom ocene posebnih potreb – SNAP (Special Needs Assessment 

Profile) smo ugotavljali učne potrebe in težave učencev v 3. razredu osnovne šole, rizičnost za 

specifične učne težave in spremljali napredek učencev s težjo obliko SUT – primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja (PPPU). Diagnostični pripomoček SNAP (Weedon in sod., 

2009) sodi med sodobne metode ocenjevanja in omogoča sistematičen in obširen pregled 

podatkov o učnih težavah otrok. V okviru diplomskega dela smo ugotavljali pogostost in 

izraženost težav na posameznih področjih, razlike med spoloma in spremljali napredek štirih 

učencev s PPPU. 

Vzorec je vključeval 20 otrok 3. razreda večinske osnovne šole, 6 deklic in 14 dečkov 

(povprečna starost 8;9 let). Podvzorec so tvorili štirje dečki iz razreda s PPPU, ki so imeli  

odločbo o usmerjanju  in dodeljeno dodatno strokovno pomoč. Pri vseh učencih je bil 

apliciran pripomoček SNAP (individualno so bili testirani z vsemi 15 podtesti, starši in 

razrednik pa so izpolnili vprašalnik za starše in vprašalnik za oceno učenca). Štirje učenci iz 

podvzorca pa so bili ponovno testirani čez 15 mesecev (v 4. razredu). Statistična obdelava 

podatkov je vključevala deskriptivno statistiko, ugotavljanje razlik (T-test, Mann-Whitneyev 

test) in povezanosti (Pearsonov koeficient korelacije). 

Rezultati so pokazali, da so imeli učenci 3. razreda največ težav pri podtestih branja, 

zapisovanja po nareku, prepisovanja besedila, vidnem spominu, zaporedju in štetju nazaj, 

ravnotežju in vidnem razločevanju. Primerjava rezultatov vseh učencev na podtestih SNAP ni 

pokazala razlik med dečki in deklicami, pri primerjavi rezultatov učencev brez odločbe pa so 

dečki dosegli na nekaterih podtestih boljše rezultate, čeprav razlike statistično niso bile 

pomembne. 

Učenci s PPPU, ki so bili usmerjeni v izobraževali program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo, so dosegli pri skoraj polovici podtestov SNAP statistično 

pomembno nižje rezultate. Ti učenci so imeli največ težav pri podtestih zapisovanja po 

nareku, vidnem spominu, zaporedjih in štetju nazaj ter ravnotežju. Tudi primerjava podtestov 

prvega in drugega testiranja kaže, da so učenci z odločbami o usmerjanju, zaradi dodatne 

strokovne pomoči, izboljšali rezultate na nekaterih podtestih. Izdelana kvalitativna analiza 
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profilov prvega in drugega testiranja učencev z odločbami o usmerjanju je pokazala 

izboljšanje rezultatov na nekaterih podtestih pa tudi povečanje težav na posameznih 

področjih. 

Preizkus SNAP se je izkazal kot uporaben diagnostični pripomoček za identificiranje 

učencev, ki imajo splošne in predvsem specifične učne težave in spremljanje njihovega 

napredka. Prednosti pripomočka SNAP so, da z izdelanim celotnim profilom dobimo vpogled 

v funkcioniranje otroka, področja težav in močna področja, te informacije pa so pomembne 

tudi za poučevanje in načrtovanje pomoči. Za specialne in rehabilitacijske pedagoge pa je zelo 

pomembno, da lahko pri ponovnem testiranju kvalitativno primerjajo profile in jih analizirajo 

ter preverjajo učinkovitost pomoči. 

 

Ključne besede:  

Diagnostično ocenjevanje, učne težave, specifične učne težave, primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja, spremljanje obravnave, diagnostični pripomoček SNAP. 
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THE USE OF SPECIAL NEEDS PROFILE SNAP IN THE 

IDENTIFICATION OF SPECIFIC LEARNING DISABILITIES IN 

THIRD GRADE OF PRIMARY SCHOOL 

 

ABSTRACT 

 

 

The purpose of this diploma thesis is to show the use of a diagnostic aid intended for 

gathering information on a specific student. With the Special Needs Assessment Profile – 

SNAP for short - we were trying to asses learning needs and difficulties of regular school 

students in the third grade, detect possible risks connected to specific learning disabilities and 

evaluate the progress of children who have a more severe form of specific learning disabilities 

named deficits in individual areas of learning. The diagnostic aid SNAP (Weedon et. al., 

2009) is one of modern methods of evaluation and it allows a systematic and comprehensive 

overview of data on children’s learning difficulties. Within the scope of this diploma work, 

we were trying to assess the frequency and the severity of difficulties in specific areas, 

differences between the genders and evaluating the progress of four students with deficits in 

individual areas of learning. 

 

The sample consisted of twenty third-grade students from a regular school; more precisely six 

girls and fourteen boys (with the average age of 8:9 years). Four boys with deficits in 

individual learning areas of learning, who had a provision of placement as children with 

special needs and were assigned additional expert help, formed a sub-sample.  The SNAP aid 

was applied to all the students (they were tested individually with all fifteen sub-tests, parents 

and class teachers were asked to fill out a questionnaire for parents and a questionnaire for a 

student’s evaluation). The four students from the sub-sample were re-tested fifteen months 

later (in fourth grade). The statistical analysis included descriptive statistics, assessment of 

differences (T-test, Mann-Whitney test) and connections (the Pearson’s coefficient 

correlation). 

 

The results have shown that the third-grade students encountered most difficulties with sub-

tests on reading, writing from dictation, copying a text, visual memory, sequence of numbers 

and counting backwards, balance and visual discrimination. After comparing results of all the 
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students who participated in the SNAP sub-tests, no differences between the boys and the 

girls were detected. However, when results of students without the special needs placement 

were compared, it was shown that boys scored better in some sub-tests, even though the 

differences were not statistically significant. 

 

Students with deficits in individual areas of learning, who were placed in an educational 

programme with adapted delivery and were receiving additional professional help, statistically 

scored significantly lower in almost half of the SNAP sub-tests. These students had severe 

difficulties with sub-tests on writing from dictation, visual memory, sequence of numbers and 

counting backwards and also balance. Moreover, the comparison of sub-tests from the first 

and second testing shows that students with deficits in individual areas of learning improved 

their scores in some sub-tests on account of the additional professional help. The final 

qualitative analysis of profiles taken from the first and the second testing showed improved 

scores in some sub-test but also increased difficulties in some areas. 

 

The SNAP test proved to be a useful diagnostic aid for identifying students who have general 

and above all specific learning difficulties and also for following their progress. The 

advantages of the SNAP aid are that with a worked-out, complete profile we get and insight in 

a child’s functioning; areas of difficulties and areas of strength and these pieces of 

information play a great role in teaching and planning learning support.  It is very important 

for special and rehabilitation pedagogues to be able to qualitatively compare profiles in a 

repeated testing analyse them and examine the efficiency of the support.  

 

 

Key words: 

Diagnostic assessment, learning difficulties, specific learning disabilities, deficits in 

individual areas of learning, evaluation of support, diagnostic profile  SNAP. 
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UVOD 

 

Perspektiva sodobnega izobraževanja vodi v smer vključevanja otrok s posebnimi potrebami v 

osnovnošolsko izobraževanje. V Sloveniji z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami (ZUOPP) urejamo tudi področje otrok z učnimi težavami. Kavkler in Magajna 

(2008)  navajajo, da je v osnovni šoli prisotnih 20 – 25 % učnih težav, 10 % je specifičnih 

učnih težav, 2 – 4 % pa je specifičnih učnih težav najtežje oblike. Učne težave v osnovni šoli 

so vzrok za učno neuspešnost in dolgoročno vplivajo na nadaljnje izobraževanje, vodijo v 

nezaposljivost, slabše telesno in duševno zdravje, višjo pojavnost kriminalnih dejanj, socialno 

izključenost in posledično v segregacijo v sodobni družbi. Izobraževanje vpliva na javno 

moralo, udeležbo na volitvah, zaupanje v državne ustanove in politične stranke, strpnost do 

večje svobode posameznika in znanje o demokratičnih procesih (Milligan, Moretti in 

Oreopoulous; OECD, 2006 v Jereb, 2011). Vsako dodatno leto šolanja je statistično v državah 

članicah OECD povezano z 0,3-odstotno višjo stopnjo ekonomske rasti. V Sloveniji se je z 

osipom mladih ukvarjal Galeša, katerega navaja Jerebova (2011) v svojem članku. Pravi, da 

so stroški države višji, če učenci v večinsko šolo hodijo leto ali dve več, prav tako se kasneje 

vključijo na trg dela. Predvideva, da bodo učno neuspešni učenci zaradi svoje nezaposljivosti 

velik problem države. Zato danes v svetu in pri nas velja koncept vključevanja, ki upošteva 

vse individuume, ki so vsak zase posebni in izvirni. Večstopenjski model obravnave omogoča 

učno pomoč vsem učencem z učnimi težavami, da se organizira čim bolj zgodaj, da težave ne 

postanejo izrazite in vseživljenjske, čim bolj fleksibilno (po potrebi 10 minut ali eno uro na 

teden), čim manj opazno, da ne izpostavimo učenca, čim bliže učencu (večina pomoči je 

organizirana v razredu) in čim krajši čas, vendar intenzivno in učinkovito, namesto da učna 

pomoč traja leta ali ves čas šolanja (Kavkler, 2011). 

Učne težave se pojavljajo v zelo heterogeni skupini otrok na kontinuumu od lažjih, zmernih in 

izrazitih, enostavnih do zapletenih, težav krajšega obdobja ali takih, ki trajajo celo življenje, 

zato je opazovanje otrok v šolskem in domačem okolju pomemben dejavnik, ki privede do 

identifikacije in ocenjevanja učnih težav. Težave in problemi identifikacije ter ocenjevanja 

učnih težav, ki so lahko splošne ali specifične, se pojavljajo med specialnimi in 

rehabilitacijski pedagogi ter drugimi strokovnjaki. 
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I. TEORETIČNI DEL 

 

1. UČNE TEŽAVE 

 

1.1 OPREDELITEV IN POMEN UČNIH TEŽAV 

 

Učne težave so pojav, ki pomembno vpliva na posameznika in na njegovo funkcioniranje v 

sodobni družbi. Veliko strokovnjakov je mnenja, da so učne težave, ki so vezane na šolsko 

neuspešnost, eden najtežjih problemov. V Sloveniji je ena tretjina do ena četrtina 

mladostnikov, ki ne dokončajo poklicnega izobraževanja, to pa je vezano na nezaposlenost in 

socialno izključenost, s tem pa odrivanje posameznikov na rob družbe (Magajna idr., 2008).  

V izobraževanje je potrebno vključiti vsakega posameznika, ne glede na njegovo drugačnost, 

različnost; upoštevati je potrebno njegovo individualnost. Vključevanje posameznikov z 

učnimi težavami je torej širši družbeni problem, ki mora zanimati vsako sodobno družbo. 

Država mora z ustreznimi zakoni poskrbeti, da so posamezniki z učnimi težavami 

enakovredni ostalim državljanom in so z uspešno zaključenim šolskim izobraževanjem 

konkurenčni na trgu dela. Hkrati pa mora poskrbeti za vseživljenjsko izobraževanje vseh 

članov družbe, da se lahko kot družba razvijamo in konkuriramo razvitemu svetu. 

Ekosistemska definicija težav v procesu učenja navaja, da težave v procesu učenja nastanejo 

takrat, kadar v procesu učenja manjka eden ali več pomembnih elementov ekosistema, ki 

vplivajo na učenca (Bartoli,1990). Lerner (2003) definira otroke z učnimi težavami kot 

heterogeno skupino otrok z različnimi kognitivnimi, socialnimi, emocionalnimi in drugimi 

značilnostmi, ki imajo pri učenju pomembno večje težave kot večina otrok njihove starosti 

(Magajna idr., 2008). 

Slovenska zakonodaja je leta 2011  v Zakonu o osnovni šoli spremenila opredelitev otrok s 

posebnimi potrebami. V 12. a členu Zakona o osnovni šoli je zapisano: »Učenci z učnimi 

težavami so učenci, ki brez prilagoditev metod in oblik dela pri pouku težko dosegajo 

standarde znanja. Šole tem učencem prilagodijo metode in oblike dela pri pouku ter jim 

omogočijo vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči« 

(Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli (ZOsn-H), člen 12. a, Ur. l. 

87/2011). Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami v 7. členu prilagaja otrokom s 

posebnimi potrebami, glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje, 
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predmetnik, organizacijo, način preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje in časovno 

razporeditev pouka ter zagotovi dodatno strokovno pomoč. 

 

 

1.2 KLASIFIKACIJA UČNIH TEŽAV GLEDE NA VZROK 

 

Razvoj različnih ved je prinesel nova spoznanja in pojmovanja vzrokov učne neuspešnosti ter 

način obravnave učnih težav.  Nove perspektive izpostavljajo predvsem vlogo okolja pri 

povzročanju šolske neuspešnosti in osipa. Te študije  razkrivajo vzgojno-izobraževalni proces 

v šoli kot polje neenakosti. Sodobni pristopi na področju učenja in poučevanja se osredotočajo 

na interaktivno naravo procesov učenja in poučevanja ter vplive neusklajenosti med 

značilnostmi učenca in učnega okolja (metodami, gradivi, materiali, klime …) pri nastajanju 

težav. Poučevanje in posredovanje znanja se torej preusmerja na ustvarjanje raznovrstnih 

učnih okolij in ustvarjanje učenja in pomoči učencem. Učne težave razdelimo glede na 

vzročno pogojenost  na tri osnovne tipe (Adelman in Taylor, v Magajna idr., 2008): 

 

TIP I 

Pri prvem tipu so vzroki težav primarno v učenčevem okolju. V to skupino spadajo težave pri 

učenju, ki so posledica kulturne in ekonomske prikrajšanosti, pomanjkljivega ali neustreznega 

poučevanja in prikritega kurikula, težav, povezanih z večjezičnostjo in večkulturnostjo ali s 

trajnejšimi stresnimi dražljaji v otrokovem okolju. 

 

TIP II 

Vzroki drugega tipa težav so v kombinaciji dejavnikov (vzajemni interakciji) med 

posameznikom in okoljem. V posameznem otroku ali mladostniku so določeni notranji 

dejavniki, ki pomenijo večjo ranljivost, večjo nagnjenost k razvoju določenih splošnih ali 

specifičnih učnih težav. Vendar pa se bodo učne težave in neuspešnost odkrito pojavljale le, 

če okolje (metode, gradiva, klima ipd.) ni načrtovano in usposobljeno za ustrezno reševanje 

teh ranljivosti, posebnosti ali nagnjenosti. 

 

TIP III 

Pri tretjem tipu težav pa so vzroki primarno v posamezniku (nevrološka motnja, razvojne ali 

motivacijske posebnosti, zmerne do težje specifične motnje učenja itd.). Ta tip težav je 
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običajno najbolj resen, kroničen in pogosto vključuje več področij. Otroci s tem tipom bodo 

verjetno imeli težave in potrebovali bodo večje prilagoditve tudi v okoljih, ki so z običajnega 

vidika ustrezna. Največjo skupino tretjega tipa predstavljajo učenci z zmerno in predvsem 

hujšo obliko specifičnih učnih težav. 

 

 

1.3 SPLOŠNE IN SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE 

 

Splošne učne težave so značilne za zelo heterogeno skupino učencev, ki imajo pomembno 

večje težave kot vrstniki pri usvajanju znanj in spretnosti pri enem ali več izobraževalnih 

predmetih. Zaradi izrazitejših težav so pri enem ali več učnih predmetih manj uspešni ali celo 

neuspešni. Splošne težave se pojavljajo zaradi notranjih (strah, nemotiviranost …) ali 

zunanjih (revščina, kronične bolezni …) dejavnikov in so lahko relativne ali absolutne. 

(Magajna, 2008). 

Specifične učne težave se pojavljajo pri heterogeni skupini otrok in so posledica motenj 

delovanja centralnega živčnega sistema (znane ali neznane motnje). Čeprav imajo otroci 

povprečne ali nadpovprečne intelektualne sposobnosti, se pojavljajo težave na šolskem 

področju (branje, pisanje, pravopis in računanje). Pojavljajo se tudi zaostanki v razvoju in/ali 

motnje pozornosti, pomnjenja, mišljenja, koordinacije, komunikacije, socialnih sposobnosti 

in/ali emocionalnega dozorevanja. Primanjkljaji vplivajo na kognitivno predelovanje besednih 

in nebesednih informacij, ovirajo usvajanje in avtomatizacijo šolskih veščin ter vse življenje 

vplivajo na učenje in vedenje.  

Težjo obliko specifičnih motenj učenja imenujemo primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja (2 – 3 % otrok v šolski populaciji). Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami (2000) sodijo v skupino otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

(Magajna, 2008). 

Primanjkljaji na posameznih področjih učenja so notranje narave in niso primarno pogojeni 

z neustreznim poučevanjem in drugimi okoljskimi dejavniki, vidnimi, slušnimi ali 

motoričnimi okvarami, motnjami v duševnem razvoju ter vedenjskimi in čustvenimi težavami 

(motnjami), čeprav se lahko pojavljajo skupaj z njimi (Pulec in Velikonja, 2010). 
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1.4 PODSKUPINE UČNIH TEŽAV GLEDE NA KONCEPT DELA Z  

    UČENCI Z UČNIMI TEŽAVAMI 

 

Poleg različnih tipov učnih težav heterogeno skupino učnih težav razdelimo še na nekaj 

podskupin, ki so prikazane v dokumentu Učne težave v osnovni šoli: koncept dela (Magajna 

idr., 2008a): 

 lažje in zmerne specifične učne ter jezikovne težave; 

 učne težave zaradi motnje pozornosti in hiperaktivnosti; 

 učne težave zaradi splošno upočasnjenega razvoja; 

 učne težave zaradi slabše razvitih samoregulacijskih spretnosti; 

 učne težave zaradi pomanjkljive učne motivacije; 

 čustveno pogojene težave pri učenju; 

 učne težave zaradi drugojezičnosti ter socialno-kulturne drugačnosti; 

 učne težave zaradi socialno-ekonomske oviranosti. 

Šola mora biti pozorna tudi na učence z blažjimi, vidnimi, slušnimi, govornimi in/ali 

motoričnimi okvarami. Ti učenci niso upravičeni do individualiziranega programa. 

Pomembno je, da so razredniki in vsi učitelji, ki poučujejo v oddelku, pozorni na blage 

primanjkljaje teh učencev in da jim zagotovijo ustrezne manjše prilagoditve v učnem okolju 

kot so na primer prilagoditev sedežnega reda, učnega gradiva ipd., če jih potrebujejo. 

Večstopenjski model obravnave omogoča učno pomoč vsem učencem z učnimi težavami, da 

se organizira čim bolj zgodaj, da težave ne postanejo izrazite in vseživljenjske, čim bolj 

fleksibilno (po potrebi 10 minut ali eno uro na teden), čim manj opazno, da ne izpostavimo 

učenca, čim bliže učencu (večina pomoči je organizirana v razredu) in čim krajši čas, vendar 

intenzivno in učinkovito, namesto da učna pomoč traja leta ali ves čas šolanja (Kavkler, 

2011). 
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2. SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE 

 

2.1  KRITERIJI  ZA OPREDELITEV SUT IN PPPU 

 

Učni neuspeh je lahko posledica najrazličnejših splošnih težav pri učenju in specifičnih 

primanjkljajev. Splošne učne težave se lahko pojavljajo skupaj s specifičnimi ali pa ne. Učni 

neuspeh pri prepoznavanju upoštevamo, vendar pa ni zadosten kriterij za prepoznavanje 

specifičnih učnih težav.  

Pri nas so bili leta 2002 predlagani in potrjeni kriteriji, ki jih predlagata Kavale in Forness, 

(2000)  (Magajna, 2011) po hibridni modelu, ki ji je temelj hierarhična metoda identifikacije. 

Specifične učne težave dokažemo z vsemi petimi kriteriji: 

 

Prvi kriterij – neskladje med učenčevimi globalnimi intelektualnimi sposobnostmi in 

njegovo dejansko uspešnostjo na določenih področjih učenja – kriterij vključuje model 

razhajanja med sposobnostmi in dosežki.  

 

Drugi kriterij – obsežni in izraziti primanjkljaji pri branju, pisanju, pravopisu in/ali 

računanju (pri eni ali več osnovnih štirih šolskih veščinah), ki so izražene do te mere, da 

učencu onemogočajo napredovanje v procesu učenja – kriterij vključuje model nizkih 

dosežkov. 

 

Tretji kriterij – učenčeva slabša učna učinkovitost zaradi pomanjkljivih kognitivnih in 

metakognitivnih strategij (sposobnost organiziranja in strukturiranja učnih zahtev, nalog) ter 

motenega tempa učenja (hitrost predelave informacij in usvajanja znanja). 

 

Četrti kriterij – motenost enega ali več psiholoških procesov kot so pozornost, spomin, 

jezikovno procesiranje, socialna kognicija, percepcija, koordinacija, časovna in prostorska 

orientacija, organizacija informacij ...- kriterij vključuje intra-individualni model. 

 

Peti kriterij – izključenost okvar čutil (vida, sluha), motenj v duševnem razvoju, čustvenih 

in vedenjskih motenj, kulturne različnosti in neustreznega poučevanja kot glavnih 

povzročiteljev težav pri učenju.  
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Pri razlikovanju med lažjimi do zmernimi ter težjimi specifičnimi učnimi težavami 

(primanjkljaji na posameznih področjih učenja - PPPU) je potrebno upoštevati določene 

kriterije (Magajna, 2000a). 

 

Lažja in zmerna oblika specifičnih učnih težav: 

 

 Izvajanje na večini področij kurikuluma je znotraj običajnega območja, izvajanje na 

enem ali več področjih je nižje od pričakovanega (npr. na spodnji meji pričakovanega). 

 Dosežki na področju nekaterih specifičnih temeljnih veščin (npr. pisanje, štetje, 

manipulativne spretnosti) učencu še omogočajo, da funkcionira v okviru kurikuluma kot 

celote, vendar pa ga ovirajo, da bi napredoval tako učinkovito, kot bi sicer lahko. 

 Kljub različno dobrim metodam poučevanja znotraj diferenciranega kurikuluma, ki je 

učinkovit pri zagotavljanju napredka učenca na drugih področjih, učencu ne uspeva 

premostiti težav in izboljšati izvajanja na šibkih področjih. 

 Prisotno je izogibanje ali doživljanje povečane notranje stiske (frustracije) pri nalogah, 

ki zahtevajo rabo šibkih področij, kljub pripravljenosti in motiviranost za reševanje 

drugih nalog. 

 

Težja oblika specifičnih učnih težav, imenovana primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja: 

 

 Šibkosti v temeljnih spretnostih so tako močno izražene, da učencu otežkočajo 

spremljanje in napredovanje na širših področjih kurikuluma (npr. pismenost na nivoju, 

ki učencu onemogoča dostop do pisnih materialov ali izvajanje pisnih nalog na 

kateremkoli področij kurikuluma). 

 Učenec kljub skrbno ciljno zasnovanim intervencijam ne zmore pomembno izboljšati 

svoje učinkovitosti na šibkih področjih. 

 Uporaba alternativnih pristopov in izkoriščanje alternativnih veščin ne zadostuje za 

napredovanje v okviru različnih področij kurikuluma (uporaba veščin ustnega 

sporazumevanja ali grafičnega beleženja in predstavitve informacij je tako počasna, da 

omejuje napredek). 
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  Prisotnost notranje stiske, slabe samopodobe in znižanega samospoštovanja je jasno 

razvidna. Pojavljajo se težnje k izogibanju in izostajanju, nezainteresiranost in/ali 

vedenjske težave (Magajna, 2002). 

 

 

2.2  KLASIFIKACIJA SUT 

 

Specifične učne težave označujejo raznoliko skupino motenj, ki so na kontinuumu od lažjih, 

zmernih in izraziteh. So lahko kratkotrajne ali pa trajajo celo življenje. Vse so nevrološko 

pogojene. V sodobni literaturi (Wood, Grigorenko, 2001) so zapisani številni dokazi o 

predispoziciji pri razvojni disleksiji, motnji pozornosti s hiperaktivnostjo in razvojni 

diskalkuliji. Študije dvojčkov, družinskih članov oseb z razvojno disleksijo ter molekularno-

genetične študije so dokazale vpliv dednosti za razvojno disleksijo (Magajna, Kavkler, 2008).  

 

Specifične učne težave delimo v dve skupini: 

 specifične primanjkljaje na ravni slušno-vizualnih procesov (disleksija, disortografija, 

druge učene težave, povezane s področjem jezika, npr. nekatere oblike specifičnih 

motenj pri aritmetiki itd); 

 specifične primanjkljaje na ravni vizualno-motoričnih procesov (disgrafija, spacialna 

diskalkulija, dispraksija, težave na področju socialnih veščin) (Magajna. Kavkler, Košir, 

2010). 

 

 

 

3. PREPOZNAVANJE IN OCENJEVANJE SPLOŠNIH IN 

SPECIFIČNIH UČNIH TEŽAV 

 

3.1  TEORETIČNI OKVIR IN OSNOVNA IZHODIŠČA 

 

Celovit, kompleksen in interdisciplinaren pristop (sodelovanje učenca, staršev, razrednika, 

svetovalne službe, specialnega in rehabilitacijskega pedagoga, kliničnega psihologa, 

pedopsihiatra in po potrebi tudi druge strokovnjake) omogoča odkrivanje in prepoznavanje 
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učnih težav (Magajna, 2008).  Pozornost ne sme biti usmerjena le v otrokove težave, temveč  

tudi zgodovino otrokovega življenja, ki nam mnogokrat razkrije okoliščine in vzroke teh težav 

(Žerovnik, 1990).  Zagotavljanje pomoči učencu  in učno okolje morata biti v stalni povezavi. 

Vzorci, ki otroku omogočajo napredek in uspešnost, na drugi strani pa tudi neuspeh, so 

temelj, ki ga iščemo. Poiščemo in analiziramo njegove primanjkljaje, šibka ter  močna 

področja, ki vplivajo na otrokovo storilnost.  

Interpretacijo in sporočanje rezultatov za izbiro diagnostičnih preizkušenj mora voditi nek 

teoretični okvir (Pohlman, 2008 v  Magajna, 2010). Le-ta omogoča, da postane postopek 

diagnostičnega ocenjevanja medsebojno povezan in omogoča smernice pri nadaljnjem 

odločanju na posameznih stopnjah procesa. Magajna (2010) pravi, da dobro poznavanje in 

uporaba neke razvojne teorije, teoretičnega okvirja o učenju omogoča povečanje kvalitete 

diagnostičnega ocenjevanja težav pri učenju, hkrati pa strokovnjaku daje ogrodje pri 

opazovanju, interpretiranju in sporočanju rezultatov (Magajna, 2010). 

Ocenjevanje ima največji pomen pri  načrtovanju pomoči otrokom z učnimi težavami oziroma 

oblikovanju ustreznega programa pomoči. Cilj ocenjevanja je identificirati otrokova močna in 

šibka področja. Primanjkljaji so osnova za postavljanje ciljev, upoštevamo pa tudi njegova 

močna področja in interese. Pred začetkom ugotovimo, kakšen je otrokov nivo znanja in 

njegove napačne vzorce funkcioniranja, ki mu onemogočajo uspeh. Vidni, slušni, motorični, 

spominski, emocionalni primanjkljaji so lahko vzrok za težave. Ugotovimo otrokov učni stil, 

da otrok lažje in hitreje usvoji zastavljene cilje. Cilji kurikuluma lahko učencu omogočajo 

večje zanimanje za delo, lahko pa ga ovirajo. Otrokov odnos z razredom in okolico, kjer 

preživi največ časa, je prav tako del ocenjevanja. Okolje je lahko otrokov varovalni dejavnik, 

lahko pa je dejavnik tveganja, zato ga je potrebno vključiti v diagnostično ocenjevanje. 

Ocenjujemo timsko, vključimo vse strokovnjake, strokovne delavce, starše in otroka, ker le 

timsko delo je pogoj za kakovostno oceno funkcioniranja otroka. Komunikacija naj bo odprta, 

spoštljiva in strokovna, vodilo vseh sodelujočih mora biti otrokov napredek. 

Reid (1999, v Magajna, 2011) opredeljuje glavne cilje diagnostičnega ocenjevanja učnih 

težav: 

 identificirati učenčeva splošna močna področja in šibkosti, 

 ugotoviti aktualen nivo otrokovega izvajanja in dosežkov, 

 razložiti pomanjkanje dosežka, 

 identificirati tiste vidike učenčevega izvajanja pri branju, pisanju, računanju, pravopisu in 

drugih šolskih spretnostih, ki so značilni za tipičen »vzorec napak«, 
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 identificirati specifična področja kompetentnosti, 

 razumeti učenčev stil učenja in  

 ugotoviti pokazatelje v kurikulu, ki lahko zanimajo ali motivirajo učenca. 

 

3.1.1 MEDICINSKI IN SOCIALNI MODEL OBRAVNAVE UČNIH 

TEŽAV 

 

Področje prepoznavanja in diagnostičnega ocenjevanja  učnih težav in drugih šolskih težav je 

doživelo veliko sprememb. Med pomembnimi spremembami je usmeritev od medicinskega k 

socialnemu modelu prepoznavanja in diagnostičnega ocenjevanja učnih težav. 

 

Medicinski model obravnava zmanjšane zmožnosti in se osredotoča na diagnozo kot 

dokončno odločitev o vrsti in stopnji motnje ali bolezni in pogojuje ustrezno terapijo.  

Upravičenost do specialnih oblik pomoči in uveljavljanje posebnih oblik zaščite je odvisna od 

resnosti ugotovljene motnje (zmanjšanih zmožnosti, oviranosti), izvajalci intervencij pa so 

strokovnjaki, ki z otrokom delajo. 

 

Socialni model obravnavanja zmanjšanih zmožnosti obravnava motnje kot oviranosti, ki 

zahteva določene prilagoditve zato, da bi posameznik lahko opravljal funkcije, ki so potrebne 

za opravljanje šolskih in življenjskih aktivnosti. Lahko ga oskrbimo z različnimi 

prilagoditvami znotraj družbe, izvajalci pa so usposobljeni za nudenje pomoči in poučevanja 

za posebne potrebe. Poudarek je na odstranjevanju ovir in zagotavljanju uspeha preko 

prilagoditev, dobre poučevalne prakse, raznovrstnosti poučevanja, podporne tehnologije in 

drugih načinov podpore. Uveljavljanje prilagoditev je osnovna državljanska pravica 

posameznika, ki potrebuje pomoč in podporo (Magajna, 2010). 

 

 

3.1.2 DIAGNOSTICIRANJE ALI OCENJEVANJE 

 

Specialni pedagogi uporabljajo pri zbiranju informacij, ki so potrebne za oblikovanje ustrezne 

pomoči otroku z učnimi težavami, različne postopke, pri tem pa uporabljajo izraz  

ocenjevanje, bolj kot diagnosticiranje. Različni avtorji opredeljujejo in razlagajo ustreznost 

uporabe izrazov diagnosticiranje in diagnostično ocenjevanje. 
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"Diagnosticiranje je k patologiji usmerjen proces, ki ga začne nekdo, ki misli, da je nekaj 

narobe z nekom drugim." (Doris, 1977 v Jelenc, 1999).     

"Diagnoza pomeni dokončno odločitev o vrsti in stopnji motnje in nakaže tudi možen vzrok 

motnje; iz te odločitve izhaja tudi nadaljnja obravnava." (Ohrt, 1988 v Jelenc, 1999)  

Diagnoza je enkraten termin, ki je dokončen, v pedagogiki pa tak izraz ni sprejemljiv, ker 

odkrivanje, identifikacija, ocenjevanje in evalvacija, oblikovanje pomoči otrokom z učnimi 

težavami ne more in ne sme biti dokončna. Mora biti fleksibilna in dinamična. Sodobni 

koncepti obravnave otrok s pedagoškega stališča tega termina nekako ne sprejemajo, ker ne 

dopušča sprememb. Opara (1998) zagovarja, da bi morala biti diagnoza rezultat resničnega 

timskega dela, kjer ima vsak član pomembno vlogo. Navaja Grüschkejev koncept 

diagnosticiranja, kjer diagnoza zajame celotno osebnost v socialnem polju, ki poveže sedanjo 

resničnost posameznika in prihodnje možnosti in pogoje. Na osnovi takšne diagnoze lahko 

posamezniku izberemo njemu lasten način vzgoje, izobraževanja oz. usposabljanja, kar je v 

njegovo korist. 

Pierangelo in Giuliani (2006, v Magajna, 2011) pravita, da ocenjevanje v specialni pedagogiki 

vključuje zbiranje informacij o učenčevih močnih področjih in potrebah na vseh vpletenih 

področjih, medtem ko Deno (2005, v Magajna, 2011) v svojem modelu zagovarja ocenjevanje 

kot proces, ki je usmerjen k reševanju problemov ter da je šolsko ocenjevanje principielno in 

omejeno s pravili in je le malo možnosti za refleksivno reševanje problemov. 

Ocenjevanje je fleksibilen, dinamičen proces zbiranja podatkov o otroku, ki so potrebni za 

oblikovanje mnenja in odločitve o njem (Lerner, 1997 v Jelenc, 1999).  Proces je fleksibilen, 

kadar ne predpisuje zaporedja poteka, uporabljenega instrumentarija in metod dela, ampak 

dopušča prilagajanje strategij posebnim potrebam posameznega otroka. Dinamičen pa je v 

pravem smislu proces šele takrat, ko ugotavlja začetno, prehodno in končno stanje nekega 

sistema.  

Diagnostično ocenjevanje se velikokrat zamenjuje z izrazoma diagnoza in testiranje. 

Testiranje je samo del diagnostičnega procesa, lahko je ena od strategij, ki jo specialni 

pedagogi uporabljamo za oceno otrokovega funkcioniranja. 
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3.1.3 NAMENI OCENJEVANJA UČNIH TEŽAV 

 

Nameni ocenjevanja učnih težav so identifikacija, napotitev, določanje upravičenosti do 

prilagoditev poučevanja, dodatna strokovna pomoč, načrtovanje in vključevanje programa in 

evalvacija učinkovitosti programa ter potrebne spremembe. 

Skrining (presejanje), ki na področju specialne pedagogike pomaga odkrivati tiste otroke, pri 

katerih je verjetneje, da bodo imeli učne težave; postopki ocenjevanja, ki jih uporabljamo pri  

skriningu, morajo biti učinkoviti, hitri in zanesljivi; v presejalnem procesu je narejena le 

bežna evalvacija, ki pokaže, kateri otroci potrebujejo intenzivnejšo evalvacijo;  

 

Klasifikacija (razvrstitev), ki določa otrokovo upravičenost do dodatne, prilagojene ali 

posebne pomoči; na tem nivoju je ocenjevanje bolj poglobljeno kot pri skriningu, uporabljajo 

se testi za ugotavljanje sposobnosti na različnih področjih, v razvoju socialnih spretnosti in 

drugo;   

 

Načrtovanje pomoči ali oblikovanje ustreznega programa pomoči za posameznega otroka; 

rezultate ocenjevanja uporabljamo za oblikovanje učnih ciljev in namenov ter specifičnih 

oblik poučevanja;  

 

Spremljanje napredovanja otroka; uporabijo se lahko različni postopki, tradicionalni 

formalni testi in alternativna ali neformalna merjenja;  

 

Evalvacija izvajanja programa, ki preverja njegovo ustreznost vsaj enkrat na leto, in če je 

treba, poskrbi tudi za njegove modifikacije (Jelenc, 1998).  

 

 

3.1.4 SODOBNA NAČELA OCENJEVANJA UČNIH TEŽAV 

 

Pulec Lah  (2010) povzema tuje avtorje, ki pravijo, da je ocenjevanje proces sistematičnega 

zbiranja in analize podatkov ter osnova za načrtovanje, sprejemanje in vrednotenje strokovnih 

(pedagoških) odločitev (Alberta Learning, 2002; Taylor, 2009; Ysseldyke in Algozzine, 

2006). Prav tako pravi, da je potrebno zaradi sprememb konceptov diagnostičnega 
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ocenjevanja zagotoviti kakovostno edukacijo za otroke s posebnimi potrebami, ki se kažejo v 

inkluziji v vzgoji in izobraževanju. Meni, da sta ocenjevanje in proces poučevanja torej 

obravnava in pomoč tako povezana, da lahko ocenjevanje spodbuja ali zavira učno okolje , ki 

je potrebno za uspešnost vseh otrok (inkluzija). Navaja principe sodobnega diagnostičnega 

ocenjevanja: 

 Ne obstaja zgolj en pravilni postopek ustreznega ocenjevanja (fleksibilno ocenjevanje).  

 Ocenjevanje je več kot le opisovanje težav in problemov.  

 Ocenjevanje mora biti usmerjeno tudi ali predvsem v prepoznavanje in ocenjevanje 

virov in potencialov (varovalnih dejavnikov) v posamezniku in okolju.  

 Šolske oz. učne težave nimajo zgolj enega vzroka.  

 Poleg ocenjevanja učenca ter njegovih značilnosti funkcioniranja moramo upoštevati 

tudi značilnosti v katerem se učne težave pojavljajo.  

 Ocenjevanje mora biti usmerjeno v izboljševanje poučevanja, obravnave in učenja. 

 Ocenjevanje mora biti reden in sistematičen del poučevanja in obravnave.  

 Ocenjevanje mora biti usmerjeno in osredotočeno na ciljno usmerjeno ocenjevanje.  

 Identificiramo dejavnike, ki lahko izboljšajo poučevanje in učenje.  

 Ocenjevanje mora v čim večji možni meri potekati tam, kjer se pojavlja ocenjevano 

vedenje (avtentično ocenjevanje).  

Pri ocenjevanju učnih težav je torej pomembno začetek ocenjevanja izpeljati v razredu 

(Ysseldyke in Algozzine, 2006: 65, v Pulec Lah, 2010). 

 

V članku Pulec Lah (2010) navaja Watkinsa (2007), ki zapiše učinkovite inkluzivne pristope 

k ocenjevanju. Prepoznava in upošteva se napredek vseh učencev, njihovo kakovostno 

poučevanje in učenje, učitelj mora imeti pri delu kakovostne informacije. Učenci so 

motivirani in krepijo svoje učenje zaradi lastnega motiva za učenje. Učitelji naj pri delu 

uporabljajo raznolike metode in pristope, učenci in starši pa naj bodo v proces aktivno 

vključeni.  Ocenjevanje mora biti celostno, zajeti mora vse informacije o otrokovem 

funkcioniranju na različnih področjih v šolskem in širšem okolju. 

 

Učne težave prepoznavamo in ocenjujemo po 5-stopenjskem hierarhičnem modelu obravnave 

učnih težav.  Predvideva različne vrste ocenjevanja (Kavkler, 2009 v Pulec Lah, 2010): 
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 Učenci z učnimi težavami morajo biti sistematično odkriti in prepoznani (ali je prisotna 

večja verjetnost za učno neuspešnost). 

 Sistematično morajo biti preučene otrokove kompetence in njegovi primanjkljaji z 

namenom načrtovanja in nudenja učinkovitega poučevanja in pomoči. 

 Spremljati moramo napredek učenca v korelaciji z nudeno pomočjo in upoštevanjem 

potreb vsakega posameznega učenca. 

 Specifično diagnostično ocenjevanje se naj uporablja za specializirane oblike pomoči. 

Hkrati  pa ugotavljamo ustreznost usmeritve v program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo. 

 

 

3.2  MODELI IN STRATEGIJE OCENJEVANJA SPECIFIČNIH  UČNIH 

TEŽAV 

 

3.2.1  MODELI OCENJEVANJA SPECIFIČNIH UČNIH TEŽAV 

 

Ugotavljanje razlik med sposobnostmi in dosežki je bil dolga leta najpogostejši način 

identifikacije specifičnih motenj učenja. Postopek ugotavljanja je najpogosteje vključeval 

ugotavljanje razlik med rezultati na testih inteligentnosti (merjenimi z IQ) in dejansko učno 

storilnostjo, merjeno preko različnih testov dosežkov (testov branja, pravopisa itd.). V praksi 

so se uporabljale štiri glavne metode ugotavljanja neskladja: odklon od ravni značilne za 

razred, formule za izračunavanje pričakovanih dosežkov (primerjava med pričakovanim in 

ugotovljenim dosežkom), enostavna razlika med standardnimi rezultati (med IQ in merami 

dosežkov na standardiziranih testih znanja) in standardna regresijska analiza. Vendar so ta 

model spremljale različne kritike na račun  pristranskosti ugotavljanja intelektualnih 

potencialov kot tudi v načinih operacionaliziranja razhajanj, ki bi zmanjšali pristranskost v 

korist višjega socialno-ekonomskega statusa (Stanovich, 1999 v Magajna, 2010). Fletcher (v 

Magajna, 2010) je s sodelavci zaključil, da model razhajanja med sposobnostmi in dosežki ne 

omogoča zanesljive in veljavne identifikacije učencev s specifičnimi učnimi težavami. 

  

Model nizkih dosežkov zagovarja, da se kot osebe s specifičnimi motnjami učenja 

prepoznajo osebe, ki dosegajo na merah šolskih veščin in znanj podpovprečne dosežke (npr. 

na testu dekodiranja rezultat, ki se nahaja pod 25. ali 20. percentilom) in nimajo motnje v 
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duševnem razvoju. Model nizkih dosežkov je bil deležen številnih kritik. Pristop ne omogoča 

izločitve drugih razlogov učne neuspešnosti na določenem področju (pomanjkanja vaje zaradi 

slabih učnih navad, pomanjkanja spodbud, neustreznega poučevanja itd.) in vključitev 

učencev, katerih težave so splošne narave, v kategorijo SUT/PPPU. To pa je v nasprotju z 

definicijo SUT/PPPU, ki poudarja notranjo, nevrofiziološko pogojenost specifičnih učnih 

težav (Magajna, 2010). 

 

Za model intra-individualnih razlik je značilna ugotovitev, da ima učenec na mnogih 

področjih dobre ali zelo dobre sposobnosti, hkrati pa so pri njem prisotne tudi specifične 

kognitivne šibkosti, ki vodijo do šolske neuspešnosti na določenih področjih. Tudi ta model je 

doživljal kritike. Mnenje nekaterih strokovnjakov je bilo, da je na osnovi kognitivnih in 

nevropsiholoških profilov, težko ugotoviti, katera intervencija je najbolj ustrezna za 

posameznega učenca. Vendar pa isti raziskovalci kljub navedenim argumentom zagovarjajo 

uporabo intra-individualnih razlik pri identifikaciji SUT/PPPU, ker model poudarja specifične 

šibkosti in močna področja v šolskih dosežkih in ker so raziskave pokazale na povezanost 

specifičnih šolskih težav z določenimi kognitivnimi procesi (Magajna, 2010). 

 

T. Scruggs in M. Mastropieri (2003 v Magajna, 2010) trdita, da bi moral sodoben, splošno 

sprejet postopek identifikacije specifičnih motenj učenja (SUT/PPPU) ustrezati določenim 

kriterijem, zato zagovarjata novejše alternativne, večnivojske in integrirane modele. 

Novejši modeli so osredotočeni na dodelavo ugotavljanja interindividualnih razlik in 

specifičnih primanjkljajev, reševanje problemov in ugotavljanje učinkovitosti ustreznega 

poučevanja in intervencij ter poskuse integriranja različnih pristopov. 

 

Model odzivanja na intervencijo je v novejši zakonodaji ZDA nadomestil model razhajanja 

med sposobnostmi in dosežki. Učence najprej identificiramo na akademskih področjih, kjer 

imajo težave in ne dosegajo minimalnih standardov (branje, pisanje, računanje), sledi 

intervencija in ugotavljanje napredka, nato šele ugotavljamo naravo motnje in potrebno 

specialno pomoč. Model vključuje dve dejavnosti, ki se pri aplikaciji izmenjujeta: direktno 

merjenje ciljne šolske veščine in poučevanje (intervencija), osredotočeno na izboljšanje 

merjene veščine. Osnova za diagnozo postane podpovprečna storilnost, oziroma, ki kljub 

kvalitetnemu in usmerjenemu poučevanju, ocenjevanju in merjenju, ne prinese napredka. 

Kritika modelu je, da v procesu identifikacije ne vključuje uporabe kognitivnih mer 

ocenjevanja in se osredotoča predvsem na branje, pisanje in računanje (Magajna, 2010). 
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Fletcher je s sodelavci (2007 v Magajna, 2010) predlagal zanimiv hibridni ali integrirani 

model, ki bi združil model nizkih dosežkov in model odzivanja na intervencijo v skladu s 

priporočili za kriterije za identifikacijo, ki jih je podal Bradley s sod. (2002). Ta model je 

podlaga za petstopenjsko hierarhično metodo identifikacije specifičnih učnih težav v našem 

prostoru. 

Otroka identificiramo kot rizičnega za učne težave ali primanjkljaje na posameznih področjih 

učenja, nato sledi metoda odzivanja na intervencijo, hkrati pa direktno merimo napredovanje 

na področju kritičnih veščin, otroka ocenjujemo in izdelamo evalvacijo kvalitete poučevanja. 

Če ni napredka, sledi bolj formalno diagnostično ocenjevanje šolske storilnosti. Na koncu pa 

bi morala biti izvedena neke vrste kompleksna celostna evalvacija, ki presega le diagnostično 

ocenjevanje šolskega učenja. Novi hibridni model Fletcherja in sod. vključuje široko 

zasnovano detekcijo težav in ugotavljanje rizičnosti ter stalno spremljanje napredka in tako 

povezuje splošno in specialno pedagogiko (Magajna, 2010). 

 

 

3.2.2 NEFORMALNE STRATEGIJE OCENJEVANJA SPECIFIČNIH 

UČNIH  

 

Ocenjevanje sestavljajo postopki, ki so največkrat standardizirani. Formalni testi  so 

strukturirani postopki ocenjevanja s specifičnimi navodili za uporabo, vrednotenje in 

interpretacijo rezultatov. Normirani testi dajejo informacijo o tem, kateri nivo neke posebne 

sposobnosti dosega posameznik v primerjavi z vrstniki iste starosti. Te teste je mogoče 

uporabiti individualno ali skupinsko, z njimi lahko ocenjujemo večino izobraževalnih 

predmetov pa tudi drugih področij učenja (Jelenc, 1999).  

Tradicionalno ocenjevanje vedno bolj nadomeščajo neformalne strategije, ker lahko 

vrednotijo, kar otroci res naredijo in v njihovem naravnem okolju. Jelenčeva meni (1999), da  

takšno ocenjevanje omogoča uporabo gradiva, ki ga sicer uporabljamo v razredu ali skupini. 

Zato ga lahko ocenjujemo v bolj sproščenem okolju, naloge lahko prilagodimo in otrok lahko 

pokaže najboljše rezultate. Postopki in gradivo je prepuščeno testatorju, vendar je ocenjevanje 

zato subjektivno, posledica je težja interpretacija rezultatov. 

Neformalne strategije ocenjevanja zajemajo več načinov, s katerimi lahko ocenjujemo otroka 

z učnimi težavami. Kriterijski test je način neformalnega ocenjevanja, ki se uporablja za 
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ocenjevanje specifičnih spretnosti, potrebnih za izvajanje določene naloge ali serije nalog. S 

testom identificiramo, kako otrok obvlada nekatere posebne spretnosti, kaj otrok že zna in 

katere spretnosti mora še pridobiti. Kriterijski test pokaže otrokova šibka področja (Jelenc, 

1998).  

Za identifikacijo glavnih sestavin naloge lahko uporabljamo analizo nalog in opravil. 

Uporabna je za različno kompleksne naloge in različno stare otroke. Testator mora dobro 

poznati kurikulum in postopek spretnosti za uspešno izvedbo naloge. Nalogo razdelimo na 

serijo manjših nalog, opazujemo otrokovo delo in določimo pomoč. Opazujemo, katere 

sestavine je otrok obvladal, kaj naj poučujemo najprej, na katere probleme je naletel in jih ni 

zmogel izvesti ter kateri koraki so potrebni, da bo izvedel celotno nalogo in določimo 

prilagoditve oziroma, kakšne možnosti so na razpolago (Jelenc, 1999). 

Diagnostično poučevanje je tudi ena od oblik neformalnega ocenjevanja, ki ga uporabljamo 

za evalvacijo različnih vplivov dveh tehnik pomoči. Defektolog natančno beleži učinke neke 

strategije poučevanja na delo učenca in jih nato primerja z učinki pri drugačni uporabljeni 

tehniki (Jelenc, 1999). 

Ekološko ocenjevanje (opazovanje) poteka v okoljih, kjer otrok običajno deluje in se izvaja 

direktno. Namen ekološkega ocenjevanja je, da ugotovimo, kako različna vedenja vplivajo na 

učenca in njegovo šolsko izvajanje. Uporabimo ga lahko tudi za opisovanje učnih  stilov, 

spretnosti pri reševanju problemov in za ocenjevanje specifičnih problematičnih področij 

učenja. Lahko je sistematično ali nesistematično. Priložnostno opazovanje daje številne 

subjektivne informacije, ki lahko pomembno pripomorejo k zbiranju podatkov. Kritika gre na 

račun pristranskosti, vendar se le-ta zmanjšuje z načrtnostjo opazovanja. Ekološko 

ocenjevanje vključuje interakcije med učenci, učitelji in drugimi ter interakcije učenca z 

drugimi okolji, predstavitev materialov in idej ter njihovo izbiro, prav tako fizično ureditev 

okolja.  Tehnike opazovanja so lahko anekdotski zapisi, zapisovanje dogodkov (lista vedenj), 

zapisovanje trajanja dogodka, pojavljanje določenega vedenja, ček liste …(Jelenc, 1999). 

Klinično poučevanje je primer zelo fleksibilne neformalne strategije, ki jo lahko 

uporabljamo tako v predšolskem kot v šolskem obdobju. Proces ocenjevanja se nadaljuje s 

poučevanjem enega ali več učencev z učnimi težavami. Na podlagi zbranih informacij o 

otrokovih specifičnih značilnostih učenja oblikuje defektolog poseben program pomoči, v 

katerem so strategije poučevanja prirejene posebnim potrebam posameznega učenca. 

Ocenjevanje se  ne konča, ko se začne poučevanje, saj je bistvo kliničnega poučevanja v tem, 

da sta ocenjevanje in poučevanje kontinuirana in med seboj povezana procesa. Proces 

kliničnega poučevanja je sestavljen iz petih faz: ocenjevanje, načrtovanje programa pomoči 
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ob upoštevanju kurikuluma, izvajanje ob uporabi strategij poučevanja, vrednotenje strategij in 

modifikacija ocenjevanja. Klinično poučevanje lahko imenujemo tudi test - poučevanje – test. 

Naloga specialnega in rehabilitacijskega pedagoga je, da je testator in učitelj. Učenca oceni, 

nato sledi poučevanje, nato ga znova oceni, s tem pa ugotovi, kaj se je otrok naučil. Pri slabih 

rezultatih specialni in rehabilitacijski pedagog ugotovi vzroke neuspeha in določi nove 

aktivnosti za poučevanje. Pri dobrih rezultatih pa načrtuje naslednji korak. Ta način 

neformalne strategije lahko izvajamo v navadnem ali posebnem razredu ali  individualno                                     

(Jelenc, 1999). 

Pulec Lah (2010) v svojem članku omenja tudi avtentično/ na izvajanju ali produktu 

osnovano ocenjevanje. Opazujemo in ocenjujemo izvajanje učenca ali/in njegov izdelek. Pri 

tem uporabimo naloge, ki predstavljajo smiselne dejavnosti poučevanja ali/in aplikacije idej, 

spoznanj ali principov v realnem svetu: učenec mora kaj narediti, prikazati, izvesti, ustvariti, 

uporabiti, zgraditi, rešiti, načrtovati, razložiti ipd. (Taylor, 2009, 129 v Pulec Lah, 2011). 

Metoda omogoča diagnostično ocenjevanje višjih ravni mišljenja in veščin reševanja 

problemov na različnih področjih, predvsem pa tudi posameznikove ustvarjalnosti. Ker 

metoda temelji na uporabi celostne presoje strokovnjaka, so možnosti subjektivnih vplivov 

večje. Uporabo teh metod priporočajo pri diagnostičnem ocenjevanju nadarjenih učencev z 

učnimi težavami splošne in specifične narave (Lupart, 2004; po Magajna, 2009, 24).  

Funkcionalna analiza vedenja (Functional Behavioral Assessment – FBA) je namenjena 

zbiranju informacij potrebnih za načrtovanje pozitivnega vedenjskega načrta za učence z manj 

primernim vedenjem (Taylor, 2009 v Pulec Lah, 2010).  

Z funkcionalno analizo vedenja (FBA) poskušamo ugotoviti in analizirati neželeno vedenje 

učenca, kaj s tem pridobi in čemu se izogne. Prav tako ugotavljamo različne dejavnike v 

okolju, ki povzročajo pojavljanje, ohranjanje ali stopnjevanje manj primernega vedenja. Z 

ugotovitvami bomo načrtovali cilje, s katerimi bomo poskušali zmanjšati ali odpraviti 

neželeno in moteče vedenje in ga zamenjati z bolj ustreznim vedenjem. 

 

Obstajajo različni pristopi k funkcionalni analizi in vsak pristop vključuje nekoliko različen 

niz procedur. Vsi pa vključujejo naslednje osnovne korake:  

 

1. Identifikacijo in opis vedenja, ki ga obravnavamo, vključno s sklopi ali zaporedjem 

vedenj, ki se običajno pojavljajo skupaj;  

2. identifikacijo dejavnikov, ki vplivajo na vedenje;  
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 identifikacijo dogodkov, obdobij, situacij, ki napovedujejo, kdaj se neprimerno vedenje 

bo ali ne bo pojavilo tekom različnih tipičnih dnevnih rutin;  

 identifikacijo posledic, ki vplivajo (vzdržujejo, spodbujajo, omiljujejo) na neprimerno 

vedenje;  

3. oblikovanje in preverjanje hipotez, ki razlagajo vedenje (opisujejo specifično vedenje, 

specifično vrsto situacije, v katerih se pojavlja vedenje ter posledice ali podkrepitve, ki 

vzdržujejo vedenje v tej situaciji);  

4. oblikovanje načrta pozitivne podpore vedenja (O'Neill in sod., 1997; Taylor, 2009 v 

Pulec Lah, 2010).  

 

Ocenjevanje, ki temelji na učnem načrtu (ang. Curriculum-based assessment CBA), 

omogoča redno, formativno spremljanje in ocenjevanje učnega napredka učenca, torej 

prepoznavanje in detekcija. CBA spremlja napredek akademskih spretnosti, predvsem branja, 

pisanja in računanja. 

CBA metoda je primerna za delo v razredu. Učitelj direktno opazuje in beleži učenčevo učno 

učinkovitost. Z informacijami, ki jih pridobi z direktnim opazovanjem pa načrtuje nadaljnje 

poučevanje (Deno, 1987; v Shapiro, 2004, v Pulec Lah, 2010). 

Vsem različnim modelom CBA je skupna predpostavka, da preverjamo tisto, kar poučujemo. 

Pristop naj bo direkten, spremljanje naj bo večkratno. Različni avtorji predlagajo razvoj 

kratkih preizkusov (npr. kratek tedenski preizkus bralnega razumevanja, ki ga izvedemo s 

pomočjo krajšega besedila izbranega v skladu z učnim načrtom, cilji, vsebinami in gradivom, 

ki ga trenutno obravnavamo, uporabljamo). Pristop zajema redno opazovanje in spremljanje 

otrokovega napredovanja, mi pa hitreje, ali otrok pri tem napreduje ali ne, temu primerno 

prilagodimo tudi poučevanje in načrtovanje pomoči (Pulec Lah, 2010). 

 

Poleg zgoraj zapisanih neformalnih strategij sodi med alternativne načine ocenjevanja tudi 

intervju, ocenjevalne lestvice, ček-liste, portfolio. 

 

Ocenjevanje je kompleksen proces, ki zahteva širok spekter  znanja različnih pristopov, 

predvsem sodobnih, ki omogočajo strukturirana in bolj natančno opredeljena priporočila za  

ugotavljanje specifičnih učnih težav. Pomemben proces pri ocenjevanju učnih težav je 

interdisciplinarnost, torej sodelovanje in povezovanje vseh strokovnjakov, staršev in otroka 

ali mladostnika. 
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Bennett (1982 v Pulec Lah, 2010) priporoča uporabo smernic pri načrtovanju in uporabi 

neformalnih oblik ocenjevanja. Pripomogle naj bi k veljavnosti in zanesljivosti ter uporabo 

neformalnih oblik ocenjevanja učencev. 

 

1. Natančna opredelitev namena ocenjevanja. 

Z ustrezno izbiro ocenjevanja določimo obliko neformalnega ocenjevanja, zbiranje in 

obdelavo podatkov. 

 

2. Opredelitev namena ocenjevanja ter izbira ali sestavljanje neformalnega ocenjevanja. 

Namen ocenjevanja mora biti direktno povezan s pristopom. Bolj kot je mera direktna, bolj 

uporabni so rezultati.  

 

3. Evalvacija ciljev in definiranje področij, ki jih bomo ocenjevali. 

Natančno določimo, kaj bomo ocenjevali. Cilje zastavimo konkretno (otrok zapiše pet povedi 

v petih minutah). Poglobljeno ocenjevanje izvajamo le na področjih, ki predstavljajo otrokovo 

učno potrebo. Kadar mora biti ocenjevanje bolj poglobljeno in specifično, so uporabne bolj 

intenzivne neformalne oblike ocenjevanja – npr. kriterijski testi, diagnostično poučevanje, 

klinični intervjuji in funkcionalna analiza vedenja.  

 

4. Izbira nalog ter cilj, ki ga bomo evalvirali. 

Reprezentativnost vzorca opazovanih vedenj ali ocenjevanih enot lahko dosežemo z 

naključnim izborom nalog ali z izborom nalog, ki zelo specifično opredeljujejo cilje, ki jih 

želimo evalvirati. 

 

5. Ocenjevanje in kriteriji za presojanje o pravilnosti odgovora.  

Natančno opredelimo kriterije, ki bodo odločali ali je naloga izvedena primerno, neprimerno, 

pravilno ali nepravilno (npr. natančnost izvedene naloge, izražena v odstotkih). 

 

6. Opredelitev kriterijev za evalvacijo celotne uspešnosti. 

Opredelimo kriterije, s katerimi presojamo prisotnost učnih težav, dosedanji način poučevanja 

otroka in njegov napredek. Kriterije postavijo učitelji, ki presodijo raven težav. 

7. Obseg in ekonomičnost ocenjevanja 
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Vključimo večje število ocenjevalcev, ker tako preprečimo subjektivno ocenjevanje ter 

napake pri ocenjevanju. Zanesljivost zagotovimo z enakimi nizi nalog ter primerjanjem 

rezultatov. 

 

8. Interpretacija podatkov 

Podatke interpretiramo z veliko mero previdnosti in odgovornosti. Na osnovi interpretacije 

podatkov spremljamo napredek učenca, ustreznost pomoči, potrebne prilagoditve in dodatno 

pomoč. 

Kljub neformalnemu ocenjevanju mora biti proces načrtovan in dobro premišljen. 

 

 

3.3 ZGODNJA IDENTIFIKACIJA IN OCENJEVANJE RAZVOJNIH 

UČNIH TEŽAV  

 

Kot razvojne učne težave označujemo vse težave, ki se pojavijo pri obvladovanju 

predakademskih spretnosti. Pri majhnih otrocih je večina strokovnjakov previdna pri 

ocenjevanju učnih težav, ker lahko kaže le na emocionalne težave. Otrokom z razvojnimi 

zakasnitvami moramo omogočiti ocenjevanje sposobnosti kognitivnega, motoričnega, 

govorno-jezikovnega, socialno-emocionalnega in prilagoditvenega razvoja. Lernerjeva (1997 

v Jelenc, 1999) pravi, da je zgodnje odkrivanje in program ocenjevanja za otroke s težavami 

možnost, da se izognejo pomoči v šolskem obdobju. V zgodnjem  obdobju otrokovega razvoja 

se namesto formalnih, standardiziranih testov priporoča uporaba neformalnih, funkcionalnih 

načinov ocenjevanja, več opazovanja otroka v naravnem, otroku znanem in s tem tudi 

prijaznejšem okolju. Številni raziskovalci (Lerner, 1997; Keogh, 1992; Selikowitz, 1993 v 

Jelenc, 1999) menijo, da je potrebna zgodnja identifikacija in intervencija pri mlajših otrocih z 

učnimi težavami, saj so razvojne učne težave znanilke poznejših, šolskih učnih težav.  

Longitudinalna študija (Wolf ,1997 v Jelenc, 1999) je pokazala, da so imeli mladostniki, ki so 

imeli v zgodnjem otroštvu pomoč, v primerjavi z vrstniki, ki take pomoči niso imeli, med 

šolanjem bistveno manj težav na izobraževalnem področju, bilo je manj delinkventov  in so 

bili osebnostno bolj stabilni kot vrstniki brez pomoči. Posledica neinterveniranih učnih težav 

v zgodnjem otroštvu, se izražajo v sekundarnih motnjah. Zaostanki v predšolskem obdobju na 

motoričnem, perceptualnem in jezikovnem razvoju privedejo do težav pri branju, pisanju in 

računanju v šolskem obdobju. Otrok mora dobiti razvojne spretnosti, da lahko uspešno 

napreduje v obdobju šolanja. 
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Članek o zgodnji identifikaciji in ocenjevanju, v katerem Jelenčeva (1999) piše, da odkrivanje 

predšolskih otrok z učnimi težavami zajema štiri faze. Otroka s težavami je potrebno najprej 

najti, torej identificirati, kajti nekateri otroci niso vključeni v vzgojno-varstvene ustanove. 

Stroka mora preko medijev seznanjati in ozaveščati starše in jih seznanjati z zavedanjem, da 

je pomembno spremljati otrokov razvoj. Presejalni testi hitrega ocenjevanja otrok pokažejo na 

rizične otroke, le-ti pa potrebujejo poglobljeno ocenjevanje, s katerim vrednotimo kognitivni, 

fizični, komunikacijski, socialnoemocionalni in prilagoditveni razvoj. Kognitivni razvoj oz. 

otrokova sposobnost procesiranja informacij je pomembna za nadaljnje otrokovo učinkovito 

opravljanje nalog. V predšolskem obdobju je potrebno dobro poznati normalen razvoj otrok, 

da lahko identificiramo otroke, ki odstopajo in bodo lahko imeli kasneje učne težave. Otroci z 

učnimi težavami imajo pogosto slabe strategije, veliko neuspehov in neprijetnih izkušenj, zato 

imajo tudi nizko motivacijo. 

Področje ocenjevanja je tudi jezik in njegove komunikacijske sposobnosti, vrednotenje se 

nanaša na artikulacijo, razumevanje in uporaba jezika. Jezikovno procesiranje je posledično 

vezano na branje oz. težave z branjem (semantika, sintaksa, fonemsko zavedanje …). 

Scarborough (Keogh, 1992 v Jelenc, 1999) je v svoji raziskavi prikazal zgodnjo jezikovno 

podobo otrok z disleksijo. Vključuje primanjkljaj v besedišču, skromne spretnosti rimanja in 

recitiranja ter fonemskega zavedanja pri otrocih, starih tri in štiri leta. Pri dveh letih so ti 

otroci oblikovali krajše in enostavnejše stavke in so imeli več težav pri izreki glasov kot 

vrstniki z ustreznim razvojem. Učne težave povzročajo otrokom težave pri kompleksnih 

jezikovnih zahtevah, predvsem se težave kažejo pri pripovedovanju.  

Motorični otrokov razvoj je temelj za nadaljnji razvoj, ki je potreben za šolsko področje in je 

podlaga za vse vrste učenja (Jelenc, 1999): 

 Učenje posameznika se začenja z motoričnim učenjem. Za vsak začetek učenja moramo 

poznati gibanje in motorični razvoj. 

 Motorični razvoj poteka v naravnem zaporedju, ki ga ne smemo prehitevati. Otrok z 

nižjo stopnjo motorične spretnosti, ki je podlaga za prehod na višjo stopnjo spretnosti. 

 Uspešne motorične izkušnje so podlaga za šolske in kognitivne dejavnosti  

Raziskave kažejo, da se akademske spretnosti niso izboljšale, če je bil izvajan le trening 

motoričnih spretnosti. Šolski dosežki se ne izboljšajo le na podlagi motoričnih spretnosti, če 

le-te niso podprte z učenjem akademskih spretnosti.  

Po mnenju Lernerjeve (1997 v Jelenc, 1999) je neustrezno, da programi pomoči tem otrokom 

ne poudarjajo motoričnega razvoja, kajti fizična in motorična aktivnost je potrebna za počutje 
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in boljšo kakovost življenja posameznika. Vpliva na srečo, samozavest, pripravljenost za 

učenje ter socialne stike. Hkrati pa z motoričnim razvojem razvijamo tudi jezikovne in 

kognitivne spretnosti. 

Ko ocenjujemo vedenjske probleme predšolskih otrok, se največkrat osredotočamo na 

vedenjske vzorce, ki se kažejo navzven (eksternalizirani vedenjski vzorci), kot so agresivnost, 

neposlušnost in nediscipliniranost.  Manj smo pozorni na notranje vedenjske vzorce 

(internalizirani vedenjski vzorci), ki se kažejo kot negotovost, odmaknjenost, plahost, 

zadržanost, vendar pa imajo ti vzorci veliko večje posledice na otrokovo splošno 

funkcioniranje. Hkrati pa so notranji vedenjski vzorci prvi pokazatelji kasnejših učnih težav 

(Jelenc, 1999). 

Okolje, v katerem otrok živi, razvija njegov socialni in emocionalni razvoj. Okolje ga 

vzpodbuja, mu   nudi varnost in stabilnost. Včasih pa je okolje tisto, ki zaviralno deluje na 

otroka in njegovo funkcioniranje. Dockrell in McShane (1993 v Jelenc, 1999) pravita, da je v 

takem primeru potrebno usmeriti naše ukrepe, da bi spremenili dejavnike, ki povzročajo 

otrokove težave. Pa tudi tedaj, ko v okolju ne zaznamo negativnih dejavnikov, ga je mogoče 

prilagoditi tako, da bo otroka spodbujalo pri odpravljanju primanjkljajev. 

Pri ocenjevanju otrokovih zgodnjih primanjkljajev moramo biti zelo previdni, da ne 

spregledamo različnih razvojnih hitrosti otrok, nekatere lahko izzvenijo še predno otrok vstopi 

v šolski sistem. Otrok lahko dobi etiketo, ki lahko negativno vpliva na njegovo funkcioniranje 

oziroma pogled staršev na otroka. Lahko je povezano z nižjimi pričakovanji okolice do otroka 

ali pa se otrok prilagodi pričakovanjem  okolice. 

Pomembnost zgodnje identifikacije je ravno v tem, da jim defektolog skupaj s starši, 

vzgojitelji in morda še drugimi terapevti zagotovi potrebno pomoč, da bodo te cilje dosegli 

(Jelenc, 1999). 

 

 

3.4   INTERDISCIPLINARNOST PRI DIAGNOSTICIRANJU UČNIH 

TEŽAV  

 

Otroci z učnimi težavami so zelo heterogena skupina otrok z raznolikimi kognitivnimi, 

izobraževalnimi, socialnimi, emocionalnimi in drugimi značilnostmi in imajo pri učenju 

pomembno večje težave kot večina otrok njihove starosti (Lerner 1997; Dockrell in McShane,  

1993 v Jelenc, 1998). 
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Diagnoza  je lahko medicinska, pedagoška, psihološka, defektološka ipd. Po naravi, ciljih, 

nalogah, organizaciji, poteku, strategijah se diagnostike med seboj razlikujejo, ne glede na 

intra-, inter- in transdisciplinarno pogojenost in soodvisnost in ne glede na to, ali so 

biopsihosocialni problemi posameznika njihov skupni predmet.  

Kakovostna defektološka obravnava zajema timsko delo strokovnjakov in vseh, ki otroka 

poznajo ali z njim delajo. V diagnostiki je potrebno upoštevati pravila dela v timu. Vsak 

individuum je kompleksna osebnost in zahteva multidisciplinaren pristop (Stančić, Novosel, 

1986 v Jelenc, 1998).  

Jelenčeva (1998) pravi, da je potrebno horizontalno povezovanje strokovnjakov, ki 

obravnavajo otroka, žal pa je v praksi večkrat to povezovanje vertikalno. Prevladuje 

strokovno mnenje strokovnjaka, kjer deluje diagnostični tim. Opara (1998) navaja, da timsko 

delo onemogočajo razlike v izobrazbenih nivojih, družbeno priznan status posameznih strok 

in razlike v diagnostičnem inventarju strok (merjenje, opisovanje …). Funkcionalna 

kompetentnost specialnih in rehabilitacijskih pedagogov naj bi bila uvid v funkcioniranje 

otroka v različnih situacijah in sposobnost predvidevanja in načrtovanje dela in pogojev, ki jih 

bo potreboval vsak otrok s posebnimi potrebami. 

V interdisciplinarno obravnavo so zaradi širokega spektra težav vključene različne vede in 

sicer psihologija, medicina, jezikoslovne vede, pedagogika, specialna in rehabilitacijska 

pedagogika. Vključujejo se tudi drugi strokovnjaki, med njimi socialni delavci, delovni 

terapevti in različni svetovalci. Sodelovanje s starši je del sodobnega interdisciplinarnega 

pristopa k problemu učnih težav, seveda  pa tudi otroci in mladostniki, ki imajo učne težave.  

 

 

4.     VLOGA PROFILA OCENE POSEBNIH POTREB PRI 

OCENJEVANJU SPECIFIČNIH UČNIH  

 

4.1 PROFIL OCENE POSEBNIH POTREB - SNAP  

 

Specialni in rehabilitacijski pedagogi v našem prostoru težko najdemo pripomoček pri 

ocenjevanju, ki bi dal kompleksen in sistematičen vpogled v otrokovo funkcioniranje. Charles 

Weedon in Gavin Reid (2009) sta za angleško govorno področje razvila Special Needs 

Assessment Profile (v nadaljevanju SNAP). V Sloveniji ga je prevedla in priredila  skupina 
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slovenskih strokovnjakov in izdal Center za psihodiagnostična sredstva, d. o. o., Ljubljana, z 

dovoljenjem Hodder and Stoughton Limited. Pri nas so pripomoček poimenovali Profil ocene 

posebnih potreb – SNAP. 

 

 

4.2  UPORABA SNAP-a PRI ZGODNJEM ODKRIVANJU SUT IN 

SPREMLJANJU UČNEGA NAPREDKA 

 

SNAP sistematično in obsežno zajame otrokove specifične potrebe in njegove dejavnike. 

Namenjen je zbiranju podatkov o učnih težavah otrok v starosti od 5 do 14 let. SNAP pomaga 

razjasniti prekrivanje značilnih posebnosti, ker učenci, ki v razredu delujejo podobno, lahko 

pa imajo različne učne potrebe. Preizkus opiše različne težave otroka in ne postavlja diagnoze 

in ni psihometrični inštrument. Z njim zberemo podatke o otroku, ki jih dobimo od družine, 

učiteljev, specialnih in rehabilitacijskih pedagogov. V nekaterih poglavjih dobimo informacije 

z diagnostičnimi preizkusi. Nekateri so kvantitativne mere (ne razvrščajo in ne razlikujejo). 

Dobimo preprost klinični vpogled v področja, kjer ima otrok zmerne ali resne težave. 

Specifične učne težave in dejavniki, ki jih vključuje SNAP: 

 

 Težave z delovnim spominom 

 Težave s hitrostjo obdelave 

 Težave s slušno obdelavo informacij 

 Neverbalne specifične učne težave 

 Težave s pismenostjo oziroma disleksije 

 Težave z vidno obdelavo 

 Fonološke težave 

 Diskalkulija 

 Disgrafija 

 Razvojne motnje koordinacije oz. dispraksije 

 Specifične govorno-jezikovne in komunikacijske težave 

 Hiperleksija 

 Motnja pomanjkljive pozornosti (ADD) 

 Hiperaktivnost 

 Težave s socialnim zavedanjem in komuniciranjem 
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 Pomanjkanje nujnih maščobnih kislin 

 Šolska samopodoba (samospoštovanje) 

 Socialna samopodoba (samospoštovanje) 

 

SNAP preizkus vsebuje tri vprašalnike: 

 

 Vprašalnik za starše: Družinski podatki 

 Vprašalnik za učitelje, razredne pomočnike: Vprašalnik za oceno učenca 

 Samopodoba učenca: Kakšen sem?  

 

Področja vprašanj v preizkusu SNAP: 

 

 Branje 

 Zapisovanje 

 Pisava in izgled izdelka 

 Delo s številkami/računanje 

 Govorjenje in poslušanje 

 Govor in izgovarjava 

 Mišljenje in organizacija 

 Socialne in medosebne veščine 

 Čustvovanje in osebnost 

 Vedenje 

 Pozornost in hiperaktivnost 

 Spomin 

 Telesne in gibalne veščine 

 Hitrost dela 

 Vidna in zaznavna sposobnost 

 Družinski podatki 

 Socialna in šolska samopodoba 

 

Diagnostični preizkusi SNAP zajema: 

 

 Časovno omejeno branje 
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 Fonološko zavedanje 

 Branje ne-besed 

 Časovno omejeno zapisovanje po nareku (ortografski preizkus) 

 Prerisovanje likov 

 Časovno omejeno prepisovanje besedila 

 Priklic besed, besedna tekočnost 

 Pomnjenje besed nazaj 

 Vidni spomin 

 Naravna zaporedja in štetje nazaj 

 Ravnotežje 

 Integracija leve in desne strani 

 Poimenovanje slik 

 Vidno razločevanje 

 Prilagajanje oči razdalji in vidno sledenje 

 

V treh ljubljanskih vrtcih in osmih ljubljanskih šolah ter eni mariborski šoli so preizkusili 426 

otrok in tako preverili skladnost slovenskih podatkov z izvornimi britanskimi. 

SNAP nam da relativno pomembnost težav in stanj oz. individualni profil. Poleg so tudi 

informacijske liste za posamezne težave, ki so pomemben vir informacij za šolo in družino 

(učni stil, prilagoditve razrednega okolja, kognitivni stil, metakognitivni stil, čustveni stil, 

socialni stil, viri). 

Namen diagnostičnega preizkusa SNAP je, da analizira in organizira, kar že vemo o otroku, 

pokaže obseg njegovih težav, najbolj izrazite, kaj in kako druge težave vplivajo na otroka. 

Omogoča nam spremljanje otroka v daljšem časovnem obdobju in učinkovitost ukrepov, ki jih 

izvajamo. Preizkus ne daje odgovora za vzroke težav in je v pomoč boljšemu vpogledu 

funkcioniranja otroka oziroma njegovih primanjkljajev.  

Pobudnica slovenske izdaje SNAP preizkusa je bila Marija Kavkler,  soavtorice preizkusov pa 

Marinka Grobler, Milena Košak Babuder, Mojca Lipec Stopar, Lidija Magajna, Martina 

Ozbič in Suzana Pulec Lah (Weedon, 2009).   
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II. EMPIRIČNI DEL 

 

 

1.  PROBLEM 

 

 

Sodobna načela diagnostičnega ocenjevanja učnih težav (Pulec Lah, 2010) zagovarjajo čim 

bolj fleksibilno ocenjevanje, ki pa ne sme biti zgolj opisovanje težav in problemov. 

Ocenjevanje mora biti usmerjeno v širši krog, torej celostno in mora zajeti otrokovo 

funkcioniranje na različnih področjih tako na šolskem kot širšem področju. Pri ocenjevanju 

otrokovih težav in značilnosti funkcioniranja, moramo upoštevati tudi značilnosti, pri katerih 

se učne težave pojavljajo. Ocenjevanje mora potekati redno med poučevanjem in obravnavo 

in mora biti sistematično, vsako ocenjevanje pa mora biti ciljno usmerjeno. Večstopenjski 

hierarhični model obravnave (Kavkler, 2009 v Pulec Lah, 2010) prepozna in ocenjuje preko 

sistematičnega odkrivanja in prepoznavanja učnih težav otrok. Preučiti je potrebno njihove 

kompetence in primanjkljaje, da lahko načrtujemo in nudimo učinkovito poučevanje in 

pomoč. Obvezno moramo spremljati napredek otroka, pri čemer upoštevamo potrebe vsakega 

učenca posebej in temu ustrezno nudimo pomoč. Pri ocenjevanju učnih težav je pomembna 

zgodnja identifikacija, pri čemer si pomagamo z različnimi modeli prepoznavanja in 

diagnostičnim ocenjevanjem. Trenutno je  pri nas možna uporaba diagnostičnega pripomočka  

Profil ocene posebnih potreb (Special needs assessment profile, nadaljevanju SNAP), ki je 

preveden v slovenščino iz angleškega govornega področja. Razvila sta ga Charles Weedon in 

Gavin Reid. Z njim zberemo podatke z vprašalniki in diagnostičnimi preizkusi. Uporaba 

pripomočka omogoča izdelavo profila vsakega otroka, vsako naslednje ocenjevanje pa 

omogoča primerjavo napredka otroka. Teoretična izhodišča so bila smernice za primerjavo 

različnih ocenjevanj otrok z učnimi težavami. Rezultati raziskav kažejo na pomanjkanje 

diagnostičnih sredstev pri defektološki diagnostiki, SNAP pripomoček pa zajame najbolj 

pomembna področja, ki so potrebna za izobraževalni proces in nam da vpogled v otrokovo 

funkcioniranje. Pripomoček je dragoceno diagnostično sredstvo, s katerim dobimo vsi 

udeleženci, ki z otrokom delamo, celostni pregled posameznih področij funkcioniranja otroka. 

 

Namen diplomske naloge je ocenjevanje 3. razreda večinske šole z diagnostičnim 

pripomočkom SNAP in z njim prepoznati specifične učne težave in potrebe učencev, 

ugotoviti učne težave otrok, na katerih področjih imajo učenci težave in ugotoviti, koliko 
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otrok ima očitne ali resne težave. Odločbe o usmerjanju zagotavljajo otrokom s PPPU 

prilagojeno izvajanje in dodatno strokovno pomoč, s tem pa napredek otroka. Primerjava 

profilov otrok z odločbami v nekem časovnem obdobju pa naj bi pokazala področja napredka 

otroka.  

Cilj diplomskega dela je prikazati uporabno vrednost diagnostičnega pripomočka SNAP za 

vse, ki z otrokom delajo in spremljajo njegov napredek pa tudi identificirati otroke, ki imajo 

učne težave ali specifične učne težave. 

Odločila sem se za študijo primera 3. razreda z dvajsetimi učenci. Zadnji razred 1. triade je 

zaključek prvega sklopa akademskih znanj otrok in tudi primeren trenutek evalvacije 

njihovega napredka in težav. 

 

 

2.  CILJ ŠTUDIJE 

 

Cilj študije je z diagnostičnim pripomočkom Special Needs Assessment Profile (v 

nadaljevanju SNAP) (Weedon, 2009) (delovni spomin, hitrost obdelave, slušna predelava 

informacij, neverbalne specifične učne težave, pismenost/disleksija, vidna obdelava, 

fonološke težave, diskalkulija, disgrafija, razvojne motnje koordinacije oz. dispraksije, 

specifične govorno-jezikovne in komunikacijske težave, hiperleksija, motnja pomanjkljive 

pozornosti (add), hiperaktivnost, socialno zavedanje in komuniciranje, pomanjkanje nujnih 

maščobnih kislin) preizkusiti podteste SNAP-a in izdelati profile učencev 3. razreda. 

Zanimalo me je, kakšna je pogostost težav v celotnem vzorcu na posameznih področjih 

podtestov glede na spol ter razlike med spoloma na podtestih testiranja s SNAP-om, če 

primerjamo samo otroke brez odločb. Učenci, ki so usmerjeni v izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo bodo verjetno dosegli nižje rezultate 

na podtestih SNAP-a v primerjavi z ostalimi učenci, kar sem želela statistično dokazati. Prav 

tako me je zanimalo, kateri podtesti izražajo največ težav otrok z odločbami in tistih brez 

odločb, ker lahko na teh področjih otrokom nudimo pomoč, torej ugotoviti odstotek rizičnih 

učencev, ki dosegajo podpovprečne rezultate (pod 25%). Zadnje vprašanje se je nanašalo na 

vpliv dodatne strokovne pomoči na napredek otroka glede na posamezna področja. V razredu 

je pet učencev, ki so že identificirani kot otroci s posebnimi potrebami in  imajo odločbo o 

usmeritvi in so usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
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strokovno pomočjo. Zanimalo me je, če lahko dokažem, da ima dodatna strokovna pomoč 

pozitiven vpliv na napredek otroka. 

 

 

3.  RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

 Kakšna je pogostost težav na posameznih področjih (podtestih SNAP) v celotnem 

vzorcu in  glede na spol? 

 

 Kakšne so razlike med spoloma na rezultatih podtestov SNAP v skupini učencev, ki 

niso usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo? 

 

 Ali dosegajo učenci, ki so usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem 

in dodatno strokovno pomočjo, statistično pomembno nižje rezultate na posameznih 

podtestih SNAP? 

 

 Na katerih podtestih SNAP je raven izraženosti težav (pod 25%)  učencev največja? 

 

 Kakšen je vpliv dodatne strokovne pomoči na učno funkcioniranje otrok, ki so 

usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo? 

 

 

4.  METODE DELA 

 

4. 1 OPIS VZORCA 

 

V študijo je vključenih 20 otrok 3. razreda večinske osnovne šole, ker je na šoli samo en 

razred v generaciji. V razredu je 6 deklic in 14 dečkov. Povprečna starost učencev je 105 

mesecev (8 let in 9 mesecev).  
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Učenci z odločbami o usmerjanju so dečki in so v času pripomočka obiskovali 4. razred 

osnovne šole. 

 

Tabela 1: Podatki o učencih vključenih v študijo primera. 

ODDELEK DEKLICE DEČKI SKUPAJ 

3. razred 6 9 15 

Odločba o 

usmeritvi otroka 

0 5 5 

Skupaj 6 14 20 

Povprečna starost   105 mesecev 

 

Tabela 2: Podatki o učencih vključenih pri drugem testiranju 

ODDELEK DEKLICE 

4. razred 

DEČKI 

4. razred 

SKUPAJ 

Odločba o 

usmeritvi otroka 

0 4 4 

Skupaj 0 4 4 

Povprečna starost   119 mesecev 

 

 

4. 2 OPIS SPREMENLJIVK 

 

4. 2. 1 NEODVISNE SPREMENLJIVKE 

 

 spol 

 prisotnost odločbe o usmerjanju 

 

4. 2. 2 ODVISNE SPREMENLJIVKE 

 

Rezultati na podtestih SNAP-a: 

 

 Podtest št. 1 - Časovno omejeno branje (30 sekund) 
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 Podtest št. 2 - Fonološko zavedanje 

 Podtest št. 3 - Branje ne-besed v odmerjenem času (1 minuta) 

 Podtest št. 4 - Časovno omejeno zapisovanje po nareku (2 minuti) 

 Podtest št. 5 - Prerisovanje likov 

 Podtest št. 6 - Časovno omejeno prepisovanje besedila (1 minuta) 

 Podtest št. 7 - Priklic besed, besedna tekočnost 

 Podtest št. 8 - Pomnjenje besed nazaj 

 Podtest št. 9 - Vidni spomin 

 Podtest št. 10 - Naravna zaporedja in štetje nazaj 

 Podtest št. 11 - Ravnotežje 

 Podtest št. 12 - Združevanje leve in desne strani 

 Podtest št. 13- Poimenovanje slik 

 Podtest št. 14 - Vidno razločevanje 

 Podtest št. 15 - Prilagajanje oči razdalji in vidno sledenje 

 

 

 

4. 3 MERSKI INŠTRUMENT 

 

Kot merski inštrument je bil uporabljen diagnostični pripomoček SNAP  - Special needs 

assessment profile (Weedon, 2009). Avtorja računalniško podprtega diagnostičnega 

pripomoček z izdelavo profila, ki vključuje 15 podtestov in vprašalnike, sta Weedon in Reid 

(Weedon in sod., 2009). Izvedeno je bilo vseh 15  podtestov (časovno omejeno branje, 

fonološko zavedanje, branje ne-besed v odmerjenem času, časovno omejeno zapisovanje po 

nareku, prerisovanje likov, časovno omejeno prepisovanje besedila, priklic besed in besedna 

tekočnost, pomnjenje besed nazaj, vidni spomin, naravna zaporedja in štetje nazaj, ravnotežje, 

združevanje leve in desne strani, poimenovanje slik, vidno razločevanje, prilagajanje oči 

razdalji in vidno sledenje). Prav tako je bil uporabljen vprašalnik za starše (Družinski podatki) 

in vprašalnik za oceno učenca, ki ga je izpolnil razrednik. Preizkus je bil izveden v mesecu 

marcu in aprilu. 

 

 

4. 4 IZVEDBA TESTIRANJA 

 

Pridobila sem soglasje staršev za izvedbo testiranja. Individualno sem testirala vsakega 

učenca izven razreda, v kabinetu. Učence sem testirala v dopoldanskem času. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                            Tatjana Alauf Veteršek, diplomsko delo 

 

 

45 

 

Vsakemu otroku sem razložila potek dela in pred vsakim testiranjem izvedla tudi vajo, če je 

bilo tako navedeno v navodilih. V povprečju sem porabila za eno celotno testiranje 45 minut. 

Starši so doma izpolnili vprašalnik o družinskih podatkih, razrednik, ki najbolj pozna otroke 

pa je vnesel podatke o funkcioniranju posameznega otroka v vprašalnik za oceno učenca. 

Podatke sem vnesla v program, ki je grafično ponazoril profil posameznega učenca. Za 

statistično analizo sem uporabila podatke podtestov.  

 

Podvzorec je bil testiran dvakrat, drugi vzorec je bil izveden po petnajstih mesecih. Pri 

testiranju so sodelovali samo učenci z odločbami o usmerjanju. Preizkus so opravili štirje 

učenci od petih, ki imajo odločbo o usmerjanju. V času drugega testiranja so bili učenci stari 

povprečno 119 mesecev in so obiskovali 4. razred osnovne šole.  

 

4. 5 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 

 

Statistična analiza je bila narejena s programom SPSS in Microsoft Office Excel. Metoda 

deskriptivne statistike je bila uporabljena pri statistični obdelavi podatkov. Izračunani so bili 

aritmetična sredina, standardni odklon, mediana, varianca, minimum, maksimum in 

variacijski razmik. Pri iskanju razlik po spolu in po prisotnosti odločbe je bil uporabljen 

Kolmogorov-Smirnov test normalnosti porazdelitve podatkov. Za preverjanje statistično 

pomembnih razlik pri spremenljivkah z normalno porazdelitvijo podatkov je bil uporabljen 

Levenov test za preverjanje enakosti varianc ter t-test. Pri preverjanju različnosti po spolu pa 

Mann-Whitney test, pri ostalih spremenljivkah pa Levenov test za preverjanje enakosti 

varianc ter t-test. Pearsonov koeficient korelacije je bil uporabljen za povezave med 

posameznimi preizkusi. 

Za kvalitativno analizo celotnega profila učencev z odločbami o usmerjanju sta bila 

uporabljena vprašalnik za starše in vprašalnik za razrednike ter vsi podtesti SNAP 

pripomočka. 

Pri kvalitativni analizi primerjave celotnega profila učenca prvega in drugega testiranja je bil 

uporabljen besedni opis za  obdelavo in  analizo podatkov. 
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5.  REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

 

5. 1 OPISNA STATISTIKA 

 

LEGENDA: 

 

N – število enot 

M – aritmetična sredina 

SD – standardni odklon 

Me – mediana 

Var – varianca 

Min – minimum 

Max – maksimum 

VR – variacijski razmik 

 

 

 

5.1.1  PODTEST ŠT. 1 - Časovno omejeno branje (število besed v 30 sekundah) 

 

Tabela 3: Opisna statistika pri podtestu Časovno omejeno branje (število besed v 30 sekundah) za vse učence 

 Spol N M SD Me Var Min Max VR 

Podtest št. 1 - Časovno omejeno branje (30 sekund) 

Deček 14 48,07 16,625 51,50 276,379 22 74 52 

Deklica 6 49,83 16,437 54,50 270,167 17 62 45 

Skupaj 20 48,60 16,152 53,00 260,884 17 74 57 

 

Tabela 4: Opisna statistika pri podtestu Časovno omejeno branje (število besed v 30 sekundah) za učence brez 

odločbe 

 Spol N M SD Me Var Min Max VR 

Podtest št. 1 - Časovno omejeno branje (30 sekund) 

Deček 9 53,44 15,733 58,00 247,528 26 74 48 

Deklica 6 49,83 16,437 54,50 270,167 17 62 45 

Skupaj 15 52,00 15,533 56,00 241,286 17 74 57 

 

Tabela 5: Delež vseh učencev po spolu glede na težave pri podtestu Časovno omejeno branje (število besed v 30 

sekundah) 

 Podtest št. 1 - Težave Skupaj 

Zelo slabo Malo pod povprečjem Ni videti težav 

Spol 

Deček 
Enot 3 2 9 14 

% dečkov 21,4 % 14,3 % 64,3 % 100,0 % 

Deklica 
Enot 1 0 5 6 

% deklic 16,7 % 0,0 % 83,3 % 100,0 % 

Skupaj 
Enot 4 2 14 20 

% skupaj 20,0 % 10,0 % 70,0 % 100,0 % 
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Legenda: 

 Zelo slabo, zelo slabo razvita, očitne težave, zelo počasi, zelo malo, ni dober – pod 25 % 

 Malo pod povprečjem, nekaj pomanjkljivosti, zmerne težave, pod povprečjem za svojo starost, pod povprečjem, precej 

počasi, malo slabši – med 25 %-50 % 

 Ni videti težav, ni očitnih težav, brez težav, povprečno ali nad povprečjem za svojo starost, povprečno ali boljše – nad 

50% 

 

 

 

Tabela 6: Delež učencev brez odločbe po spolu glede na težave pri podtestu Časovno omejeno branje (število 

besed v 30 sekundah) 

 Podtest št. 1 - Težave Skupaj 

Zelo slabo Malo pod povprečjem Ni videti težav 

Spol 

Deček 
Enot 1 2 6 9 

% dečkov 11,1 % 22,2 % 66,7 % 100,0 % 

Deklica 
Enot 1 0 5 6 

% deklic 16,7 % 0,0 % 83,3 % 100,0 % 

Skupaj 
Enot 2 2 11 15 

% skupaj 13,3 % 13,3 % 73,3 % 100,0 % 

 

 

Med vsemi učenci deklice v povprečju preberejo v eni minuti 1,76 besed več kot dečki. Če 

primerjamo samo med učenci brez odločb o usmerjanju (brez 5 dečkov, ki imajo odločbe o 

usmerjanju), pa dečki v povprečju preberejo 3,61 besed več kot deklice. 

Med vsemi učenci je 21,4 % dečkov, ki berejo zelo slabo ter 16,7 % deklic. Skupaj je 20 % 

vsek otrok, ki berejo zelo slabo.  

Primerjava slabih bralcev: med dečki brez odločb, je takih 11,1 % in 16,7 % deklic, skupaj je 

slabih bralcev med učenci brez odločb o usmerjanju 13,3 %. 

Primerjava rezultatov podtesta Časovno omejeno branje z  rezultati diplomskega dela z 

naslovom Razvoj zmožnosti pomnjenja pri 8- in 9-letnikih ter povezanost z bralno-

napisovalnimi težavami (Petrovič, 2010) ter našimi rezultati kaže zelo podobne rezultate. 

Primerjali smo rezultate vseh učencev in dokazali, da preberejo v 30 sekundah približno 48 

besed, medtem ko Petrovičeva ugotavlja, da učenci v tretjem razredu povprečno preberejo 

približno 46 besed v 30 sekundah. Najnižje število besed prebranih v 30 sekundah je 19 

besed, najvišje pravilno prebrano število besed pa kar 110, kar pripisuje programom in 

treningom za izboljšanje branja. Tudi Košir (2011) v svoji raziskavi predstavlja norme 

tekočnosti branja za 2. – 4. razred. Norme so število pravilno prebranih besed v minutnem 

branju starosti in obdobju primernega besedila. V svoj preizkus ni vključila učencev s 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                            Tatjana Alauf Veteršek, diplomsko delo 

 

 

48 

 

primarnimi in izrazitimi učnimi težavami na področju branja. Rezultati so v jesenskem 

preverjanju branja v 3. razredu 73 pravilno prebranih besed na minuto, na pomlad pa 81 

pravilno prebranih besed na minuto. 

Vsi učenci, torej tudi učenci z odločbami o usmerjanju,  so na naših podtestih pravilno 

prebrali minimalno 17 besed, maksimalno število pravilno prebranih besed pa  je bilo 74. Na 

šoli, kjer sem izvedla diagnostične preizkuse SNAP, ne izvajajo posebnih programov branja. 

Urjenje branja otrok, ki imajo težave pri branju, izvajajo v okviru učne pomoči ali 

dopolnilnega pouka.  

 

Graf 1: Časovno omejeno branje (število besed v 30 sekundah) pri vseh učencih po spolu 
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Graf 2: Časovno omejeno branje (število besed v 30 sekundah) pri učencih brez odločbe po spolu 

 
 

 

5.1.2  PODTEST ŠT. 2 - Fonološko zavedanje 

 

Tabela 7: Opisna statistika pri podtestu Fonološko zavedanje za vse učence 

 Spol N M SD Me Var Min Max VR 

Podtest št. 2 - Fonološko zavedanje 

Deček 14 8,36 1,985 9,00 3,940 4 10 6 

Deklica 6 7,50 1,049 7,50 1,100 6 9 3 

Skupaj 20 8,10 1,774 8,00 3,147 4 10 6 

 

Tabela 8: Opisna statistika pri podtestu Fonološko zavedanje za učence brez odločbe 

 Spol N M SD Me Var Min Max V 

Podtest št. 2 - Fonološko zavedanje 

Deček 9 9,11 2,028 10,00 4,111 4 10 6 

Deklica 6 7,50 1,049 7,50 1,100 6 9 3 

Skupaj 15 8,47 1,846 9,00 3,410 4 10 6 

 

Tabela 9: Delež vseh učencev po spolu glede na težave pri podtestu Fonološko zavedanje 

 Podtest št. 2 - Težave Skupaj 

Zelo slabo Malo pod povprečjem Ni videti težav 

Spol 

Deček 
Enot 2 2 10 14 

% dečkov 14,3 % 14,3 % 71,4 % 100,0 % 

Deklica 
Enot 0 3 3 6 

% deklic 0,0 % 50,0 % 50,0 % 100,0 % 

Skupaj 
Enot 2 5 13 20 

% skupaj 10,0 % 25,0 % 65,0 % 100,0 % 
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Tabela 10: Delež učencev brez odločbe po spolu glede na težave pri podtestu Fonološko zavedanje 

 Podtest št. 2 - Težave Skupaj 

Zelo slabo Malo pod povprečjem Ni videti težav 

Spol 

Deček 
Enot 1 0 8 9 

% dečkov 11,1 % 0,0 % 88,9 % 100,0 % 

Deklica 
Enot 0 3 3 6 

% deklic 0,0 % 50,0 % 50,0 % 100,0 % 

Skupaj 
Enot 1 3 11 15 

% skupaj 6,7 % 20,0 % 73,3 % 100,0 % 

 

 

Podtest Fonološko zavedanje je beležil število pravilno rešenih nalog. Dečki so v povprečju 

dosegli boljše rezultate kot deklice, imeli pa so tudi manj težav pri opravljanju podtesta. 

Primerjava dečkov pri preizkusu fonološkega zavedanja kaže, da je med vsemi 14,3 % 

dečkov, ki imajo težave  ter nobena deklica.  

Zelo slabo se je na preizkusu odrezalo 11,1 % dečkov brez odločb in nič deklic.  

Skupaj med vsemi učenci brez odločb je bil delež otrok 6,7 %, ti so dosegli rezultat pod 25 %. 

 

Graf 3: Fonološko zavedanje pri vseh učencih po spolu 
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Graf 4: Fonološko zavedanje pri učencih brez odločbe po spolu 

 
 

 

5.1.3  PODTEST ŠT. 3 - Branje ne-besed v odmerjenem času (število pravilno prebranih 

besed v 1 minuti) 

 

Tabela 11: Opisna statistika pri podtestu Branje ne-besed v odmerjenem času (število pravilno prebranih 

besed v 1 minuti) za vse učence 

 

 Spol N M SD Me Var Min Max VR 

Podtest št. 3 - Branje ne-besed v odmerjenem času (1 

minuta) 

Deček 14 28,43 7,812 30,50 61,033 14 37 23 

Deklica 6 25,00 6,812 26,00 46,400 17 32 15 

Skupaj 20 27,40 7,521 30,00 56,568 14 37 23 

 

Tabela 12: Opisna statistika pri podtestu Branje ne-besed v odmerjenem času (število pravilno prebranih besed 

v 1 minuti) za učence brez odločbe 

 Spol N M SD Me Var Min Max VR 

Podtest št. 3 - Branje ne-besed v odmerjenem času (1 

minuta) 

Deček 9 31,11 4,885 31,00 23,861 23 37 14 

Deklica 6 25,00 6,812 26,00 46,400 17 32 15 

Skupaj 15 28,67 6,309 30,00 39,810 17 37 20 
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Tabela 13: Delež vseh učencev po spolu glede na težave pri podtestu Branje ne-besed v odmerjenem času 

(število pravilno prebranih besed v 1 minuti) 

 Podtest št. 3 - Težave Skupaj 

Zelo slabo Malo pod povprečjem Ni videti težav 

Spol 

Deček 
Enot 2 2 10 14 

% dečkov 14,3 % 14,3 % 71,4 % 100,0 % 

Deklica 
Enot 1 2 3 6 

% deklic 16,7 % 33,3 % 50,0 % 100,0 % 

Skupaj 
Enot 3 4 13 20 

% skupaj 15,0 % 20,0 % 65,0 % 100,0 % 

 

Tabela 14: Delež učencev brez odločbe po spolu glede na težave pri podtestu Branje ne-besed v odmerjenem 

času (število pravilno prebranih besed v 1 minuti) 

 Podtest št. 3 - Težave Skupaj 

Zelo slabo Malo pod povprečjem Ni videti težav 

Spol 

Deček 
Enot 0 1 8 9 

% dečkov 0,0 % 11,1 % 88,9 % 100,0 % 

Deklica 
Enot 1 2 3 6 

% deklic 16,7 % 33,3 % 50,0 % 100,0 % 

Skupaj 
Enot 1 3 11 15 

% skupaj 6,7 % 20,0 % 73,3 % 100,0 % 

 

 

V eni minuti so v povprečju vsi dečki prebrali 3,43 ne-besed več kot deklice, med učenci brez 

odločb pa so dečki prebrali 6,11 ne-besed več kot deklice. Delež učencev, ki niso imeli težav 

med opravljanjem podtesta, je pri dečkih večji kot pri deklicah. Minimalno število prebranih 

besed je bilo 14, kar je boljši rezultat kot pri Petrovičevi, kjer je bilo najmanj pravilno 

prebranih besed le 8. Največ pravilno prebranih besed je bilo 37, kar je podobno kot pri 

diplomskem delu  Razvoj zmožnosti pomnjenja pri 8- in 9-letnikih ter povezanost z bralno-

napisovalnimi težavami (Petrovič, 2010), kjer 8-letniki preberejo 39, 9-letniki pa 40 ne-besed. 

Branje ne-besed je med vsemi učenci delalo težave 14,3 % dečkov in 16,7 % deklic. Skupaj je 

bilo 15 % ocenjenih z zelo slabo. 

Pri branju dečkov brez odločb pa ni imel nihče težav, medtem ko je imelo težave 16,7 % 

deklic. Skupaj med učenci brez odločb je takih 6,7 %. 
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Graf 5: Branje ne-besed v odmerjenem času (število pravilno prebranih besed v 1 minuti) pri vseh učencih po 

spolu 

 
 

 

Graf 6: Branje ne-besed v odmerjenem času (1 minuta) pri učencih brez odločbe po spolu 
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5.1.4  PODTEST ŠT. 4 - Časovno omejeno zapisovanje po nareku (št. pravilno zapisanih 

besed v dveh minutah) 

 

Tabela 15: Opisna statistika pri podtestu Časovno omejeno zapisovanje po nareku (št. pravilno zapisanih besed 

v dveh minutah) za vse učence 

 Spol N M SD Me Var Min Max VR 

Podtest št. 4 - Časovno omejeno zapisovanje po nareku (2 

minuti) 

Deček 14 7,71 2,758 8,00 7,604 4 13 9 

Deklica 6 8,17 3,488 10,00 12,167 2 11 9 

Skupaj 20 7,85 2,907 8,00 8,450 2 13 11 

 

Tabela 16: Opisna statistika pri podtestu Časovno omejeno zapisovanje po nareku (št. pravilno zapisanih besed 

v dveh minutah) za učence brez odločbe 

 Spol N M SD Me Var Min Max VR 

Podtest št. 4 - Časovno omejeno zapisovanje po nareku (2 

minuti) 

Deček 9 9,33 1,871 9,00 3,500 7 13 6 

Deklica 6 8,17 3,488 10,00 12,167 2 11 9 

Skupaj 15 8,87 2,588 10,00 6,695 2 13 11 

 

Tabela 17: Delež vseh učencev po spolu glede na težave pri podtestu Časovno omejeno zapisovanje po nareku 

(št. pravilno zapisanih besed v dveh minutah) 

 Podtest št. 4 - Težave Skupaj 

Zelo slabo Malo pod povprečjem Ni videti težav 

Spol 

Deček 
Enot 9 1 4 14 

% dečkov 64,3 % 7,1 % 28,6 % 100,0 % 

Deklica 
Enot 2 2 2 6 

% deklic 33,3 % 33,3 % 33,3 % 100,0 % 

Skupaj 
Enot 11 3 6 20 

% skupaj 55,0 % 15,0 % 30,0 % 100,0 % 

 

Tabela 18: Delež učencev brez odločbe po spolu glede na težave pri podtestu Časovno omejeno zapisovanje po 

nareku (št. pravilno zapisanih besed v dveh minutah) 

 Podtest št. 4 - Težave Skupaj 

Zelo slabo Malo pod povprečjem Ni videti težav 

Spol 

Deček 
Enot 4 1 4 9 

% dečkov 44,4 % 11,1 % 44,4 % 100,0 % 

Deklica 
Enot 2 2 2 6 

% deklic 33,3 % 33,3 % 33,3 % 100,0 % 

Skupaj 
Enot 6 3 6 15 

% skupaj 40,0 % 20,0 % 40,0 % 100,0 % 

 

 

Pri časovno omejenem zapisovanju po nareku so med vsemi učenci deklice v povprečju 

dosegle boljši rezultat kot dečki, med učenci brez odločb pa so dečki dosegli boljši rezultat. 

Med vsemi učenci je imelo 64,3 % dečkov večje težave pri opravljanju podtesta, med učenci 

brez odločbe pa samo 44,4 % dečkov. 
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Pri zapisovanju nareka je imelo med vsemi učenci težave kar 64,3 % dečkov in tretjino deklic. 

Skupaj je bilo 55 % učencev s težavami zapisovanja po nareku. 

Pri dečkih brez odločb je bil delež 44,4 %, med deklicami 33,3 %, skupaj je bilo 40 % takih, 

ki so bili ocenjeni z zelo slabo. 

Učenci so pri pisanju pravkar zaključili opismenjevanje z velikimi in malimi pisanimi črkami, 

zato je slabše rezultate treba pripisati ne utrjenemu pisanju oziroma pisanje še ni bilo 

avtomatizirano.  

 

Graf 7: Časovno omejeno zapisovanje po nareku (2 minuti) pri vseh učencih po spolu 
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Graf 8: Časovno omejeno zapisovanje po nareku (2 minuti) pri učencih brez odločbe po spolu 

 
 

 

 

5.1.5  PODTEST ŠT. 5 - Prerisovanje likov 

 

Tabela 19: Opisna statistika pri podtestu Prerisovanje likov za vse učence 

 Spol N M SD Me Var Min Max VR 

Podtest št. 5 - Prerisovanje likov 

Deček 14 16,86 1,562 17,50 2,440 13 18 5 

Deklica 6 17,67 ,816 18,00 ,667 16 18 2 

Skupaj 20 17,10 1,410 18,00 1,989 13 18 5 

 

Tabela 20: Opisna statistika pri podtestu Prerisovanje likov za učence brez odločbe 

 Spol N M SD Me Var Min Max VR 

Podtest št. 5 - Prerisovanje likov 

Deček 9 17,33 1,118 18,00 1,250 15 18 3 

Deklica 6 17,67 ,816 18,00 ,667 16 18 2 

Skupaj 15 17,47 ,990 18,00 ,981 15 18 3 
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Tabela 21: Delež vseh učencev po spolu glede na težave pri podtestu Prerisovanje likov 

 Podtest št. 5 - Težave Skupaj 

Ni videti težav 

Spol 

Deček 
Enot 14 14 

% dečkov 100,0 % 100,0 % 

Deklica 
Enot 6 6 

% deklic 100,0 % 100,0 % 

Skupaj 
Enot 20 20 

% skupaj 100,0 % 100,0 % 

 

Tabela 22: Delež učencev brez odločbe po spolu glede na težave pri podtestu Prerisovanje likov 

 Podtest št. 5 - Težave Skupaj 

Ni videti težav 

Spol 

Deček 
Enot 9 9 

% dečkov 100,0 % 100,0 % 

Deklica 
Enot 6 6 

% deklic 100,0 % 100,0 % 

Skupaj 
Enot 15 15 

% skupaj 100,0 % 100,0 % 

 

 

Pri prerisovanju likov so tako med vsemi kot med tistimi učenci brez odločbe deklice v 

povprečju dosegle boljši rezultat kot dečki. Težav ni imel nihče. Primerjava rezultatov naše 

študije z normami SNAP testa pilotske raziskave kaže, da tudi učenci z odločbami dosegajo 

rezultate, ki so nad 50 %, torej nimajo težav. Rezultat je lahko posledica preveč nazornih 

navodil, ki sem jih podajala otrokom na tem podtestu ali pa nizkim normam pilotske 

raziskave. 
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Graf 9: Prerisovanje likov pri vseh učencih po spolu 

 
 

 

Graf 10: Prerisovanje likov pri učencih brez odločbe po spolu 
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5.1.6 PODTEST ŠT. 6 - Časovno omejeno prepisovanje besedila (št. pravilno prepisanih 

besed v 1 minuti) 

 

Tabela 23: Opisna statistika pri podtestu Časovno omejeno prepisovanje besedila (št. pravilno prepisanih besed 

v  1 minuti) za vse učence 

 Spol N M SD Me Var Min Max VR 

Podtest št. 6 - Časovno omejeno prepisovanje besedila 

(1 minuta) 

Deček 14 9,79 3,662 10,50 13,412 4 17 13 

Deklica 6 11,33 2,066 11,00 4,267 9 15 6 

Skupaj 20 10,25 3,291 11,00 10,829 4 17 13 

 

Tabela 24: Opisna statistika pri podtestu Časovno omejeno prepisovanje besedila (št. pravilno prepisanih besed 

v  1 minuti) za učence brez odločbe 

 Spol N M SD Me Var Min Max VR 

Podtest št. 6 - Časovno omejeno prepisovanje besedila (1 

minuta) 

Deček 9 11,22 3,073 11,00 9,444 6 17 11 

Deklica 6 11,33 2,066 11,00 4,267 9 15 6 

Skupaj 15 11,27 2,631 11,00 6,924 6 17 11 

 

Tabela 25: Delež vseh učencev po spolu glede na težave pri podtestu Časovno omejeno prepisovanje besedila 

(št. pravilno prepisanih besed v  1 minuti) 

 Podtest št. 6 - Težave Skupaj 

Zelo slabo Malo pod povprečjem Ni videti težav 

Spol 

Deček 
Enot 5 5 4 14 

% dečkov 35,7 % 35,7 % 28,6 % 100,0 % 

Deklica 
Enot 1 3 2 6 

% deklic 16,7 % 50,0 % 33,3 % 100,0 % 

Skupaj 
Enot 6 8 6 20 

% skupaj 30,0 % 40,0 % 30,0 % 100,0 % 

 

Tabela 26: Delež učencev brez odločbe po spolu glede na težave pri podtestu Časovno omejeno prepisovanje 

besedila (št. pravilno prepisanih besed v  1 minuti) 

 Podtest št. 6 - Težave Skupaj 

Zelo slabo Malo pod povprečjem Ni videti težav 

Spol 

Deček 
Enot 1 5 3 9 

% dečkov 11,1 % 55,6 % 33,3 % 100,0 % 

Deklica 
Enot 1 3 2 6 

% deklic 16,7 % 50,0 % 33,3 % 100,0 % 

Skupaj 
Enot 2 8 5 15 

% skupaj 13,3 % 53,3 % 33,3 % 100,0 % 

 

 

V eni minuti med vsemi učenci deklice v povprečju prepišejo 1,54 besed več kot dečki. Med 

učenci brez odločb razlik skorajda ni, zgolj 0,11 besede več. Pri dečkih je razlika med 

najslabšim in najboljšim dosežkom tako med vsemi učenci kot med učenci brez odločb večja 

kot pri deklicah – v prvem primeru je variacijski razmik pri dečkih 13, pri deklicah 6, v 

slednjem pa pri dečkih 11, pri deklicah 6. 
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Rezultat zelo slabo je doseglo 35,7 % dečkov med vsemi učenci in 16,7 % deklic. Skupaj je 

imelo težave 30 % vseh otrok. 

Pri prepisovanju besedila je bilo med učenci brez odločb takih 11,1 %, med deklicami pa 16,7 

%. Zelo slabo je doseglo med učenci brez odločb 13,3 % otrok. 

Žerdin (1990) ugotavlja, da je prepisovanje spretnost, ki jo morajo otroci usvojiti, torej se je 

morajo naučiti. Pri prepisovanju mora otrok prebrati, si prebrano zapomniti, napisati, 

prepoznati mesto v knjigi. Otrok mora natančno prebrati besede in si zapomniti eno ali pa tudi 

več besed. Sklepamo lahko, da so slabši rezultati na podtestu Časovno omejeno prepisovanje 

besedila v 1 minuti, posledica slabše avtomatizacije pisanja, ker so v času izvajanja preizkusa 

učenci komaj zaključili opismenjevanje s pisanimi črkami. 

 

Graf 11: Časovno omejeno prepisovanje besedila (1 minuta) pri vseh učencih po spolu 
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Graf 12: Časovno omejeno prepisovanje besedila (1 minuta) pri učencih brez odločbe po spolu 

 
 

 

5.1.7 PODTEST ŠT. 7 - Priklic besed, besedna tekočnost 

 

Tabela 27: Opisna statistika pri podtestu Priklic besed, besedna tekočnost za vse učence 

 Spol N M SD Me Var Min Max VR 

Podtest št. 7 - Priklic besed, besedna tekočnost 

Deček 14 14,29 2,758 14,00 7,604 10 18 8 

Deklica 6 14,83 3,920 15,00 15,367 9 20 11 

Skupaj 20 14,45 3,052 14,00 9,313 9 20 11 

 

Tabela 28: Opisna statistika pri podtestu Priklic besed, besedna tekočnost za učence brez odločbe 

 Spol N M SD Me Var Min Max VR 

Podtest št. 7 - Priklic besed, besedna tekočnost 

Deček 9 15,22 2,906 16,00 8,444 10 18 8 

Deklica 6 14,83 3,920 15,00 15,367 9 20 11 

Skupaj 15 15,07 3,218 16,00 10,352 9 20 11 

 

Tabela 29: Delež vseh učencev po spolu glede na težave pri podtestu Priklic besed, besedna tekočnost 

 Podtest št. 7 - Težave Skupaj 

Zelo slabo Malo pod povprečjem Ni videti težav 

Spol 

Deček 
Enot 0 2 12 14 

% dečkov 0,0 % 14,3 % 85,7 % 100,0 % 

Deklica 
Enot 1 2 3 6 

% deklic 16,7 % 33,3 % 50,0 % 100,0 % 

Skupaj 
Enot 1 4 15 20 

% skupaj 5,0 % 20,0 % 75,0 % 100,0 % 
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Tabela 30: Delež učencev brez odločbe po spolu glede na težave pri podtestu Priklic besed, besedna tekočnost 

 Podtest št. 7 - Težave Skupaj 

Zelo slabo Malo pod povprečjem Ni videti težav 

Spol 

Deček 
Enot 0 0 9 9 

% dečkov 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

Deklica 
Enot 1 2 3 6 

% deklic 16,7 % 33,3 % 50,0 % 100,0 % 

Skupaj 
Enot 1 2 12  15 

% skupaj 6,7 % 13,3 % 80,0 % 100,0 % 

 

Pri priklicu besed in besedni tekočnosti občutnih razlik med dečki in deklicami ni. Med vsemi 

učenci so deklice v povprečju dosegle nekoliko boljši rezultat, med učenci brez odločb pa 

dečki. Pri dečkih je delež učencev brez težav pri opravljanju podtesta večji kot pri deklicah. 

Podtest Priklic besed, besedna tekočnost ni delal težav nobenemu dečku med vsemi učenci in 

16,7 % deklic. Skupaj je bilo takih le 5 %. 

Med učenci brez odločb je bil delež deklic 16,7 %, medtem ko dečki niso imeli težav, skupaj 

je imelo težave 6,7 % otrok. 

 

Graf 13: Priklic besed, besedna tekočnost pri vseh učencih po spolu 
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Graf 14: Priklic besed, besedna tekočnost pri učencih brez odločbe po spolu 

 
 

 

5.1.8  PODTEST ŠT. 8 - Pomnjenje besed nazaj 

 

Tabela 31: Opisna statistika pri podtestu Pomnjenje besed nazaj za vse učence 

 Spol N M SD Me Var Min Max VR 

Podtest št. 8 - Pomnjenje besed nazaj 

Deček 14 7,14 1,610 7,50 2,593 5 9 4 

Deklica 6 6,50 1,378 6,50 1,900 5 8 3 

Skupaj 20 6,95 1,538 7,00 2,366 5 9 4 

 

Tabela 32: Opisna statistika pri podtestu Pomnjenje besed nazaj za učence brez odločbe 

 Spol N M SD Me Var Min Max VR 

Podtest št. 8 - Pomnjenje besed nazaj 

Deček 9 7,56 1,590 8,00 2,528 5 9 4 

Deklica 6 6,50 1,378 6,50 1,900 5 8 3 

Skupaj 15 7,13 1,552 7,00 2,410 5 9 4 

 

Tabela 33: Delež vseh učencev po spolu glede na težave pri podtestu Pomnjenje besed nazaj 

 Podtest št. 8 - Težave Skupaj 

Malo pod povprečjem Ni videti težav 

Spol 

Deček 
Enot 6 8 14 

% dečkov 42,9 % 57,1 % 100,0 % 

Deklica 
Enot 3 3 6 

% deklic 50,0 % 50,0 % 100,0 % 

Skupaj 
Enot 9 11 20 

% skupaj 45,0 % 55,0 % 100,0 % 
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Tabela 34: Delež učencev brez odločbe po spolu glede na težave pri podtestu Pomnjenje besed nazaj 

 Podtest št. 8 – Težave Skupaj 

Malo pod povprečjem Ni videti težav 

Spol 

Deček 
Enot 3 6 9 

% dečkov 33,3 % 66,7 % 100,0 % 

Deklica 
Enot 3 3 6 

% deklic 50,0 % 50,0 % 100,0 % 

Skupaj 
Enot 6 9 15 

% skupaj 40,0 % 60,0 % 100,0 % 

 

Pri pomnjenju besed nazaj so med vsemi učenci in med učenci brez odločb dečki v povprečju 

dosegli več točk kot deklice. Hujših težav učenci pri opravljanju podtesta niso imeli. Dober 

delovni spomin je pogoj za ohranjanje informacij. Petrovič (2010) navaja Russela (1990), ki 

pravi, da je obseg besed nazaj po navadi za dve enoti manjši od obsega naprej (6 +/-1), vendar 

so razlike med ljudmi zelo velike. Nekateri zaporedja enot sploh niso sposobni obrniti. V 

svoji raziskavi ugotavlja, da je bilo povprečno število besed nazaj za 8-letnike 6,31 in 9-

letnike 7,42. V naši študiji je bilo povprečno pomnjenje besed nazaj za vse učence 7,13, kar je 

primerljivo z ostalimi učenci, torej ne odstopajo od povprečja. 

 

Graf 15: Pomnjenje besed nazaj pri vseh učencih po spolu 
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Graf 16: Pomnjenje besed nazaj pri učencih brez odločbe po spolu 

 
 

 

5.1.9  PODTEST ŠT. 9 - Vidni spomin 

 

Tabela 35: Opisna statistika pri podtestu Vidni spomin za vse učence 

 Spol N M SD Me Var Min Max VR 

Podtest št. 9 - Vidni spomin 

Deček 14 7,43 2,065 7,50 4,264 4 11 7 

Deklica 6 7,67 2,066 7,00 4,267 6 11 5 

Skupaj 20 7,50 2,013 7,50 4,053 4 11 7 

 

Tabela 36: Opisna statistika pri podtestu Vidni spomin za učence brez odločbe 

 Spol N M SD Me Var Min Max VR 

Podtest št. 9 - Vidni spomin 

Deček 9 8,00 2,062 8,00 4,250 6 11 5 

Deklica 6 7,67 2,066 7,00 4,267 6 11 5 

Skupaj 15 7,87 1,995 8,00 3,981 6 11 5 

 

Tabela 37: Delež vseh učencev po spolu glede na težave pri podtestu Vidni spomin 

 Podtest št. 9 - Težave Skupaj 

Zelo slabo Malo pod povprečjem Ni videti težav 

Spol 

Deček 
Enot 7 3 4 14 

% dečkov 50,0 % 21,4 % 28,6 % 100,0 % 

Deklica 
Enot 3 1 2 6 

% deklic 50,0 % 16,7 % 33,3 % 100,0 % 

Skupaj 
Enot 10 4 6 20 

% skupaj 50,0% 20,0 % 30,0 % 100,0 % 
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Tabela 38: Delež učencev brez odločbe po spolu glede na težave pri podtestu Vidni spomin 

 Podtest št. 9 – Težave Skupaj 

Zelo slabo Malo pod povprečjem Ni videti težav 

Spol 

Deček 
Enot 4 1 4 9 

% dečkov 44,4 % 11,1 % 44,4 % 100,0 % 

Deklica 
Enot 3 1 2 6 

% deklic 50,0 % 16,7 % 33,3 % 100,0 % 

Skupaj 
Enot 7 2 6 15 

% skupaj 46,7 % 13,3 % 40,0 % 100,0 % 

 

 

Pri podtestu Vidni spomin so med vsemi učenci deklice v povprečju dosegle nekoliko boljši 

rezultat kot dečki. Med učenci brez odločb o usmerjanju pa so bili v povprečju boljši dečki. 

Zelo slabo med vsemi učenci je dosegla polovica dečkov in prav toliko deklic, torej 50 % 

vseh otrok. 

Med učenci brez odločb je bil ta delež 44,4 %, deklicami 50 %, skupaj malce pod polovico – 

46,7 %. 

Vidni sekvenčni spomin učencem dela veliko težav, zato bi bilo treba to področje težav 

dodatno raziskati oziroma bi ga bilo treba uriti. Samo en deček je pri tem podtestu uporabljal 

verbalne asociacije (primerjal jih je z vsakdanjimi stvarmi in oblikami; letalo, puščica, tarča. 

 

Graf 17: Vidni spomin pri vseh učencih po spolu 
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Graf 18: Vidni spomin pri učencih brez odločbe po spolu 

 
 

 

5.1.10  PODTEST ŠT. 10 - Naravna zaporedja in štetje nazaj 

 

Tabela 39: Opisna statistika pri podtestu Naravna zaporedja in štetje nazaj za vse učence 

 Spol N M SD Me Var Min Max VR 

Podtest št. 10 - Naravna zaporedja in štetje nazaj 

Deček 14 12,36 3,455 13,50 11,940 7 16 9 

Deklica 6 12,00 3,347 13,00 11,200 8 16 8 

Skupaj 20 12,25 3,338 13,50 11,145 7 16 9 

 

Tabela 40: Opisna statistika pri podtestu Naravna zaporedja in štetje nazaj za učence brez odločbe 

 Spol N M SD Me Var Min Max VR 

Podtest št. 10 - Naravna zaporedja in štetje nazaj 

Deček 9 13,89 2,369 15,00 5,611 9 16 7 

Deklica 6 12,00 3,347 13,00 11,200 8 16 8 

Skupaj 15 13,13 2,850 14,00 8,124 8 16 8 

 

Tabela 41: Delež vseh učencev po spolu glede na težave pri podtestu Naravna zaporedja in štetje nazaj 

 Podtest št. 10 - Težave Skupaj 

Zelo slabo Malo pod povprečjem Ni videti težav 

Spol 

Deček 
Enot 4 3 7 14 

% dečkov 28,6 % 21,4 % 50,0 % 100,0 % 

Deklica 
Enot 2 1 3 6 

% deklic 33,3 % 16,7 % 50,0 % 100,0 % 

Skupaj 
Enot 6 4 10 20 

% skupaj 30,0 % 20,0 % 50,0 % 100,0 % 
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Tabela 42: Delež učencev brez odločbe po spolu glede na težave pri podtestu Naravna zaporedja in štetje nazaj 

 Podtest št. 10 - Težave Skupaj 

Zelo slabo Malo pod povprečjem Ni videti težav 

Spol 

Deček 
Enot 1 2 6 9 

% dečkov 11,1 % 22,2 % 66,7 % 100,0 % 

Deklica 
Enot 2 1 3 6 

% deklic 33,3 % 16,7 % 50,0 % 100,0 % 

Skupaj 
Enot 3 3 9 15 

% skupaj 20,0 % 20,0 % 60,0 % 100,0 % 

 

 

Tako med vsemi učenci kot med učenci brez odločb so dečki pri podtestu Naravna zaporedja 

in štetje nazaj v povprečju dosegli boljši rezultat kot deklice, ob tem pa je razlika v povprečju 

točk pri učencih brez odločb za 1,53 točke večja kot med vsemi učenci. 

Pri Naravna zaporedja in štetje nazaj je rezultat zelo slabo doseglo 28,6 % dečkov med vsemi 

učenci in tretjina deklic. Delež vseh je bil 30 %. 

11,1 % je zelo slabo doseglo med dečki brez odločb ter tretjina deklic, skupaj 20 %. 

 

Graf 19: Naravna zaporedja in štetje nazaj pri vseh učencih po spolu 
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Graf 20: Naravna zaporedja in štetje nazaj pri učencih brez odločbe po spolu 

 
 

 

5.1.11  PODTEST ŠT. 11 - Ravnotežje 

 

Tabela 43: Opisna statistika pri podtestu Ravnotežje za vse učence 

 Spol N M SD Me Var Min Max VR 

Podtest št. 11 - Ravnotežje 

Deček 14 3,29 2,840 2,50 8,066 1 11 10 

Deklica 6 1,83 2,137 1,00 4,567 0 5 5 

Skupaj 20 2,85 2,681 2,00 7,187 0 11 11 

 

Tabela 44: Opisna statistika pri podtestu Ravnotežje za učence brez odločbe 

 Spol N M SD Me Var Min Max VR 

Podtest št. 11 - Ravnotežje 

Deček 9 3,33 3,354 2,00 11,250 1 11 10 

Deklica 6 1,83 2,137 1,00 4,567 0 5 5 

Skupaj 15 2,73 2,939 1,00 8,638 0 11 11 

 

Tabela 45: Delež vseh učencev po spolu glede na težave pri podtestu Ravnotežje 

 Podtest št. 11 - Težave Skupaj 

Zelo slabo Malo pod povprečjem Ni videti težav 

Spol 

Deček 
Enot 4 3 7 14 

% dečkov 28,6 % 21,4 % 50,0 % 100,0 % 

Deklica 
Enot 1 1 4 6 

% deklic 16,7 % 16,7 % 66,7 % 100,0 % 

Skupaj 
Enot 5 4 11 20 

% skupaj 25,0 % 20,0 % 55,0 % 100,0 % 
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Tabela 46: Delež učencev brez odločbe po spolu glede na težave pri podtestu Ravnotežje 

 Podtest št. 11 - Težave Skupaj 

Zelo slabo Malo pod povprečjem Ni videti težav 

Spol 

Deček 
Enot 3 1 5 9 

% dečkov 33,3 % 11,1 % 55,6 % 100,0 % 

Deklica 
Enot 1 1 4 6 

% deklic 16,7 % 16,7 % 66,7 % 100,0 % 

Skupaj 
Enot 4 2 9 15 

% skupaj 26,7 % 13,3 % 60,0 % 100,0 % 

 

 

Pri podtestu Ravnotežje so med vsemi učenci kot med učenci brez odločb deklice v povprečju 

dosegle boljše rezultate kot dečki, imele pa so tudi manj težav pri opravljanju podtesta kot 

dečki. 

Med vsemi dečki je bilo 28,6 % dečkov, ki so dosegli zelo slabo na podtestu Ravnotežje, 

deklic je bilo 16,7 %, skupaj je imela četrtina otrok težave. 

Pri otrocih brez odločbe je bilo takih, ki so dosegli zelo slabo 26,7 %, med njimi tretjina 

dečkov in 16,7 % deklic. 

Primerjava naših rezultatov z normami SNAP pripomočka na podtestu Ravnotežje je 

pokazala, da so učenci pilotskega SNAP pripomočka dosegli zelo visoke rezultate na tem 

podtestu. 
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Graf 21: Ravnotežje pri vseh učencih po spolu 

 
 

 

Graf 22: Ravnotežje pri učencih brez odločbe po spolu 
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5.1.12  PODTEST ŠT. 12 - Združevanje leve in desne strani 

 

Tabela 47: Delež vseh učencev po spolu glede na težave pri podtestu Združevanje leve in desne strani 

 Podtest št. 12 - Združevanje leve in desne strani Skupaj 

Malo pod povprečjem Ni videti težav 

Spol 

Deček 
Enot 2 12 14 

% dečkov 14,3 % 85,7 % 100,0 % 

Deklica 
Enot 0 6 6 

% deklic 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

Skupaj 
Enot 2 18 20 

% skupaj 10,0 % 90,0 % 100,0 % 

 

Tabela 48: Delež učencev brez odločbe po spolu glede na težave pri podtestu Združevanje leve in desne strani 

 Podtest št. 12 - Združevanje leve in desne strani Skupaj 

Ni videti težav 

Spol 

Deček 
Enot 9 9 

% dečkov 100,0 % 100,0 % 

Deklica 
Enot 6 6 

% deklic 100,0 % 100,0 % 

Skupaj 
Enot 15 15 

% skupaj 100,0 % 100,0 % 

 

Pri podtestu Združevanje leve in desne strani se je ocenjevalo, koliko težav imajo otroci pri 

opravljanju podtesta. Med vsemi učenci sta bila malo pod povprečjem le dva dečka, med 

učenci brez odločb pa nihče ni imel težav. Na tem podtestu otroci niso imeli posebnih težav. 
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Graf 23: Združevanje leve in desne strani pri vseh učencih po spolu 

 
 

 

Graf 24: Združevanje leve in desne strani pri učencih brez odločbe po spolu 

 
 

 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Malo pod povprečjem Ni videti težav 

d
el

ež
 u

če
n

ce
v

 

Težave 

Podtest št. 12 - Združevanje leve in desne strani - vsi 

% dečkov 

% deklic 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Ni videti težav 

d
el

ež
 u

če
n

ce
v

 

Težave 

Podtest št. 12 - Združevanje leve in desne strani - brez 

odločbe 

% dečkov 

% deklic 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                            Tatjana Alauf Veteršek, diplomsko delo 

 

 

74 

 

5.1.13  PODTEST ŠT. 13 - Poimenovanje slik 

 

Tabela 49: Opisna statistika pri podtestu Poimenovanje slik za vse učence 

 Spol N M SD Me Var Min Max VR 

Podtest št. 13 - Poimenovanje slik 

Deček 14 51,50 10,464 50,50 109,500 37 75 38 

Deklica 6 54,17 15,549 50,00 241,767 39 84 45 

Skupaj 20 52,30 11,837 50,50 140,116 37 84 47 

 

Tabela 50: Opisna statistika pri podtestu Poimenovanje slik za učence brez odločbe 

 Spol N M SD Me Var Min Max VR 

Podtest št. 13 - Poimenovanje slik 

Deček 9 47,44 7,860 49,00 61,778 37 58 21 

Deklica 6 54,17 15,549 50,00 241,767 39 84 45 

Skupaj 15 50,13 11,544 49,00 133,267 37 84 47 

 

Tabela 51: Delež vseh učencev po spolu glede na težave pri podtestu Poimenovanje slik 

 Podtest št. 13 - Težave Skupaj 

Zelo slabo Malo pod povprečjem Ni videti težav 

Spol 

Deček 
Enot 2 6 6 14 

% dečkov 14,3 % 42,9 % 42,9 % 100,0 % 

Deklica 
Enot 1 4 1 6 

% deklic 16,7 % 66,7 % 16,7 % 100,0 % 

Skupaj 
Enot 3 10 7 20 

% skupaj 15,0 % 50,0 % 35,0 % 100,0 % 

 

Tabela 52: Delež učencev brez odločbe po spolu glede na težave pri podtestu Poimenovanje slik 

 Podtest št. 13 – Težave Skupaj 

Zelo slabo Malo pod povprečjem Ni videti težav 

Spol 

Deček 
Enot 0 4 5 9 

% dečkov 0,0 % 44,4 % 55,6 % 100,0 % 

Deklica 
Enot 1 4 1 6 

% deklic 16,7 % 66,7 % 16,7 % 100,0 % 

Skupaj 
Enot 1 8 6 15 

% skupaj 6,7 % 53,3 % 40,0 % 100,0 % 

 

 

Med vsemi učenci dečki porabijo 2,67 sekunde manj za poimenovanje slik kot deklice. Med 

učenci brez odločb porabijo dečki 6,73 sekund manj kot deklice. Razlika med najboljšim in 

najslabšim dosežkom je pri dečkih manjša kot pri deklicah. 

15 % med vsemi otroki je doseglo rezultat zelo slabo pri podtestu Poimenovanje slik, 16,7 % 

deklic in 14,5 % dečkov. Med učenci brez odločb je imelo težave 16,7 % deklic ter nihče med  

dečki, skupni delež otrok brez odločb je bil 6,7 %. 
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Graf 25: Poimenovanje slik pri vseh učencih po spolu 

 
 

Graf 26: Poimenovanje slik pri učencih brez odločbe po spolu 
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5.1.14  PODTEST ŠT. 14 - Vidno razločevanje 

 

Tabela 53: Opisna statistika pri podtestu Vidno razločevanje za vse učence 

 Spol N M SD Me Var Min Max VR 

Podtest št. 14 - Vidno razločevanje 

Deček 14 76,00 21,401 72,50 458,000 29 103 74 

Deklica 6 80,33 25,105 77,00 630,267 52 118 66 

Skupaj 20 77,30 21,986 72,50 483,379 29 118 89 

 

Tabela 54: Opisna statistika pri podtestu Vidno razločevanje za učence brez odločbe 

 Spol N M SD Me Var Min Max VR 

Podtest št. 14 - Vidno razločevanje 

Deček 9 85,56 15,891 94,00 252,528 66 103 37 

Deklica 6 80,33 25,105 77,00 630,267 52 118 66 

Skupaj 15 83,47 19,401 91,00 376,410 52 118 66 

 

Tabela 55: Delež vseh učencev po spolu glede na težave pri podtestu Vidno razločevanje 

 Podtest št. 14 - Težave Skupaj 

Zelo slabo Malo pod povprečjem Ni videti težav 

Spol 

Deček 
Enot 3 6 5 14 

% dečkov 21,4 % 42,9 % 35,7 % 100,0 % 

Deklica 
Enot 2 1 3 6 

% deklic 33,3 % 16,7 % 50,0 % 100,0 % 

Skupaj 
Enot 5 7 8 20 

% skupaj 25,0 % 35,0 % 40,0 % 100,0 % 

 

Tabela 56: Delež učencev brez odločbe po spolu glede na težave pri podtestu Vidno razločevanje 

 Podtest št. 14 - Težave Skupaj 

Zelo slabo Malo pod povprečjem Ni videti težav 

Spol 

Deček 
Enot 0 4 5 9 

% dečkov 0,0 % 44,4 % 55,6 % 100,0 % 

Deklica 
Enot 2 1 3 6 

% deklic 33,3 % 16,7 % 50,0 % 100,0 % 

Skupaj 
Enot 2 5 8 15 

% skupaj 13,3 % 33,3 % 53,3 % 100,0 % 

 

 

Med vsemi učenci so deklice v povprečju dosegle za 4,33 točke boljši rezultat kot dečki. Med 

učenci brez odločb so dečki v povprečju dosegli za 5,23 točk boljši rezultat kot deklice. 

Variacijski razmik je pri vseh dečkih 74 točk, pri dečkih brez odločb pa skoraj polovico 

manjši, in sicer  37 točk.  

Pri vidnem razločevanju je med vsemi otroki imelo rezultat zelo slabo 25 % učencev, od tega 

tretjina deklic in 21,4 % dečkov. Slabši rezultati pri deklicah so pokazatelji težav, ki jih imata 

deklici, ki imata akademske težave in obiskujeta dopolnilni pouk. Ena od obeh deklic nosi 

očala. 
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Skupni delež otrok, ki so dosegli rezultat pod 25 %, je bil 13,3 %, zelo slabo je dosega tretjina 

deklic. Dečki niso imeli težav. 

 

Graf 27: Vidno razločevanje pri vseh učencih po spolu 
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Graf 28: Vidno razločevanje pri učencih brez odločbe po spolu 

 

 

5.1.15  PODTEST ŠT. 15 - Prilagajanje oči razdalji in vidno sledenje 

 

Tabela 57: Opisna statistika pri podtestu Prilaganje oči razdalji in vidno sledenje za vse učence 

 Spol N M SD Me Var Min Max VR 

Podtest št. 15 - Prilagajanje oči razdalji in vidno sledenje 

Deček 14 ,36 ,842 ,00 ,709 0 3 3 

Deklica 6 ,00 ,000 ,00 ,000 0 0 0 

Skupaj 20 ,25 ,716 ,00 ,513 0 3 3 

 

Tabela 58: Opisna statistika pri podtestu Prilagajanje oči razdalji in vidno sledenje za učence brez odločbe 

 Spol N M SD Me Var Min Max VR 

Podtest št. 15 - Prilagajanje oči razdalji in vidno sledenje 

Deček 9 ,11 ,333 ,00 ,111 0 1 1 

Deklica 6 ,00 ,000 ,00 ,000 0 0 0 

Skupaj 15 ,07 ,258 ,00 ,067 0 1 1 

 

Tabela 59: Delež vseh učencev po spolu glede na težave pri podtestu Prilagajanje oči razdalji in vidno sledenje 

 Podtest št. 15 - Težave Skupaj 

Zelo slabo Malo pod povprečjem Ni videti težav 

Spol 

Deček 
Enot 1 2 11 14 

% dečkov 7,1 % 14,3 % 78,6 % 100,0 % 

Deklica 
Enot 0 0 6 6 

% deklic 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

Skupaj 
Enot 1 2 17 20 

% skupaj 5,0 % 10,0 % 85,0 % 100,0 % 
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Tabela 60: Delež učencev brez odločbe po spolu glede na težave pri podtestu Prilagajanje oči razdalji in vidno 

sledenje 

 Podtest št. 15 - Težave Skupaj 

Malo pod povprečjem Ni videti težav 

Spol 

Deček 
Enot 1 8 9 

% dečkov 11,1 % 88,9 % 100,0 % 

Deklica 
Enot 0 6 6 

% deklic 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

Skupaj 
Enot 1 14 15 

% skupaj 6,7 % 93,3 % 100,0 % 

 

 

Pri podtestu Prilagajanje oči razdalji in vidno sledenje nobena izmed deklic ni imela težav, 

medtem ko pri vseh dečkih težav ni imelo 78,6 % učencev, pri dečkih brez odločb pa ni imelo 

težav 88,9 % učencev. 

Pri Prilagajanju oči razdalji in vidnem sledenju je med vsemi učenci imelo težave 5 % 

učencev, od tega 7,1 % dečkov. Deklice niso imele težav. 

Učenci brez odločb so imeli skupni delež 6,7 %, od tega je imelo rezultat zelo slabo 11,1 % 

dečkov, deklice niso imele težav. 

 

Graf 29: Prilagajanje oči razdalji in vidno sledenje pri vseh učencih po spolu 
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Graf 30: Prilagajanje oči razdalji in vidno sledenje pri učencih brez odločbe po spolu 
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5. 2 RAZLIKE NA PODTESTIH SNAP PO SPOLU IN PO PRISOTNOSTI 

ODLOČBE 

 
Tabela 61: Kolmogorov-Smirnov test normalnosti porazdelitve podatkov za vse učence 

 N Parametri 

normalnosti 

Kolmogorov-

Smirnov Z 

Stopnja značilnosti. 

(dvostranski t-test) 

M SD 

Podtest št. 1 - Časovno omejeno branje (30 

sekund) 
20 48,60 16,152 ,927 ,356 

Podtest št. 2 - Fonološko zavedanje 20 8,10 1,774 ,930 ,353 

Podtest št. 3 - Branje ne-besed v 

odmerjenem času (1 minuta) 
20 27,40 7,521 ,828 ,499 

Podtest št. 4 - Časovno omejeno zapisovanje 

po nareku (2 minuti) 
20 7,85 2,907 ,761 ,608 

Podtest št. 5 - Prerisovanje likov 20 17,10 1,410 1,513 ,021 

Podtest št. 6 - Časovno omejeno 

prepisovanje besedila (1 minuta) 
20 10,25 3,291 ,627 ,827 

Podtest št. 7 - Priklic besed, besedna 

tekočnost 
20 14,45 3,052 ,663 ,771 

Podtest št. 8 - Pomnjenje besed nazaj 20 6,95 1,538 ,906 ,385 

Podtest št. 9 - Vidni spomin 20 7,50 2,013 ,992 ,278 

Podtest št. 10 - Naravna zaporedja in štetje 

nazaj 
20 12,25 3,338 ,894 ,401 

Podtest št. 11 - Ravnotežje 20 2,85 2,681 ,916 ,370 

Podtest št. 12 - Združevanje leve in desne 

strani 
20 2,90 ,308 2,358 ,000 

Podtest št. 13 - Poimenovanje slik 20 52,30 11,837 ,738 ,647 

Podtest št. 14 - Vidno razločevanje 20 77,30 21,986 ,597 ,869 

Podtest št. 15 - Prilagajanje oči razdalji in 

vidno sledenje 
20 ,25 ,716 2,175 ,000 

 

 

S Kolmogorov-Smirnov testom se preverja normalnost porazdelitve podatkov. Porazdelitev je 

normalna, kadar je stopnja značilnosti večja od 0,05. Iz tabele razberemo, da spremenljivke 

podtestov št. 5, št. 12 in št. 15 nimajo normalne porazdelitve podatkov, zato bomo za 

preverjanje statistično pomembnih razlik pri teh spremenljivkah uporabili Mann-Whitney test.  

Za preverjanje statistično pomembnih razlik pri spremenljivkah z normalno porazdelitvijo  

podatkov bomo uporabili Levenov test za preverjanje enakosti varianc ter t-test. 
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Tabela 62: T-test primerjave razlik po spolu za vse učence 

 Levenov test enakosti 

varianc 

t-test enakosti povprečij 

F Stopnja 

značilnosti 

t Stopnja 

prostosti 

Stopnja 

značilnosti 

Razlika 

povprečij 

95% interval 

zaupanja 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Podtest 

št. 1 

Enakost 

varianc 
,337 ,569 -,218 18 ,830 -1,762 -18,751 15,227 

Neenakost 

varianc 

  
-,219 9,633 ,831 -1,762 -19,787 16,263 

Podtest 

št. 2 

Enakost 

varianc 
3,356 ,084 ,990 18 ,335 ,857 -,963 2,677 

Neenakost 

varianc 

  
1,257 16,855 ,226 ,857 -,582 2,296 

Podtest 

št. 3 

Enakost 

varianc 
,067 ,799 ,931 18 ,364 3,429 -4,309 11,166 

Neenakost 

varianc 

  
,986 10,895 ,346 3,429 -4,234 11,091 

Podtest 

št. 4 

Enakost 

varianc 
,572 ,459 -,311 18 ,759 -,452 -3,506 2,601 

Neenakost 

varianc 

  
-,282 7,822 ,785 -,452 -4,165 3,260 

Podtest 

št. 6 

Enakost 

varianc 
2,863 ,108 -,962 18 ,349 -1,548 -4,928 1,833 

Neenakost 

varianc 

  -

1,198 
16,222 ,248 -1,548 -4,283 1,188 

Podtest 

št. 7 

Enakost 

varianc 
1,343 ,262 -,359 18 ,724 -,548 -3,750 2,655 

Neenakost 

varianc 

  
-,311 7,221 ,765 -,548 -4,688 3,593 

Podtest 

št. 8 

Enakost 

varianc 
,801 ,383 ,850 18 ,406 ,643 -,946 2,231 

Neenakost 

varianc 

  
,907 11,100 ,383 ,643 -,915 2,200 

Podtest 

št. 9 

Enakost 

varianc 
,009 ,925 -,236 18 ,816 -,238 -2,355 1,879 

Neenakost 

varianc 

  
-,236 9,528 ,818 -,238 -2,499 2,023 

Podtest 

št. 10 

Enakost 

varianc 
,064 ,803 ,214 18 ,833 ,357 -3,155 3,869 
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Neenakost 

varianc 

  
,217 9,824 ,833 ,357 -3,326 4,040 

Podtest 

št. 11 

Enakost 

varianc 
,145 ,708 1,118 18 ,278 1,452 -1,278 4,183 

Neenakost 

varianc 

  
1,256 12,647 ,232 1,452 -1,053 3,958 

Podtest 

št. 13 

Enakost 

varianc 
,337 ,569 -,452 18 ,657 -2,667 -15,064 9,730 

Neenakost 

varianc 

  
-,384 7,028 ,712 -2,667 -19,056 13,723 

Podtest 

št. 14 

Enakost 

varianc 
,480 ,497 -,395 18 ,698 -4,333 -27,390 18,723 

Neenakost 

varianc 

  
-,369 8,290 ,721 -4,333 -31,235 22,568 

 
Tabela 63: Mann-Whitney test primerjave razlik po spolu za vse učence 

 Mann-Whitney U Wilcoxon W Z Stopnja značilnosti 

Podtest št. 5 28,000 133,000 -1,307 ,191 

Podtest št. 12 36,000 141,000 -,951 ,342 

Podtest št. 15 33,000 54,000 -1,195 ,232 

 

 

Iz rezultatov obeh t-testov lahko razberemo, da so stopnje značilnosti večje od še 

sprejemljivega p vrednosti 0,05. To pomeni, da pri nobeni kombinaciji neodvisne in odvisne 

spremenljivke ni statistično pomembnih razlik. Spol statistično značilno v tem vzorcu ne 

vpliva na uspešnost opravljanja posameznih podtestov, ker je bil uporabljen zelo majhen 

vzorec. 
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Tabela 64: Kolmogorov-Smirnov test normalnosti porazdelitve podatkov za učence brez odločbe 

 N Parametri 

normalnosti 

Kolmogorov-

Smirnov Z 

Stopnja značilnosti 

(dvostranski t-test) 

M SD 

Podtest št. 1 - Časovno omejeno branje (30 

sekund) 
15 52,00 15,533 1,003 ,267 

Podtest št. 2 - Fonološko zavedanje 15 8,47 1,846 1,021 ,249 

Podtest št. 3 - Branje ne-besed v 

odmerjenem času (1 minuta) 
15 28,67 6,309 ,727 ,666 

Podtest št. 4 - Časovno omejeno zapisovanje 

po nareku (2 minuti) 
15 8,87 2,588 ,785 ,569 

Podtest št. 5 - Prerisovanje likov 15 17,47 ,990 1,697 ,006 

Podtest št. 6 - Časovno omejeno 

prepisovanje besedila (1 minuta) 
15 11,27 2,631 ,802 ,541 

Podtest št. 7 - Priklic besed, besedna 

tekočnost 
15 15,07 3,218 ,746 ,633 

Podtest št. 8 - Pomnjenje besed nazaj 15 7,13 1,552 ,691 ,727 

Podtest št. 9 - Vidni spomin 15 7,87 1,995 1,131 ,155 

Podtest št. 10 - Naravna zaporedja in štetje 

nazaj 
15 13,13 2,850 ,850 ,465 

Podtest št. 11 - Ravnotežje 15 2,73 2,939 ,990 ,281 

Podtest št. 12 - Združevanje leve in desne 

strani 
15 3,00 ,000c 

  

Podtest št. 13 - Poimenovanje slik 15 50,13 11,544 ,702 ,709 

Podtest št. 14 - Vidno razločevanje 15 83,47 19,401 ,714 ,687 

Podtest št. 15 - Prilagajanje oči razdalji in 

vidno sledenje 
15 ,07 ,258 2,073 ,000 

 

 

Tudi pri preverjanju normalnosti porazdelitve podatkov za učence brez odločbe smo 

ugotovili, da se pri spremenljivkah podtestov št. 5, št. 12 in št. 15 podatki ne porazdeljujejo 

normalno, zato bomo za preverjanje različnosti po spolu pri njih uporabili Mann-Whitney test, 

pri ostalih spremenljivkah pa Levenov test za preverjanje enakosti varianc ter t-test. 
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Tabela 65: T-test primerjave razlik po spolu za učence brez odločbe 

 Levenov test enakosti 

varianc 

t-test enakosti povprečij 

F Stopnja 

značilnosti 

t Stopnja 

prostosti 

Stopnja 

značilnosti 

Razlika 

povprečij 

95% interval 

zaupanja 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Podtest 

št. 1 

Enakost 

varianc 
,111 ,744 ,428 13 ,676 3,611 -14,615 21,837 

Neenakost 

varianc 

  
,424 10,520 ,680 3,611 -15,238 22,461 

Podtest 

št. 2 

Enakost 

varianc 
,830 ,379 1,779 13 ,099 1,611 -,346 3,568 

Neenakost 

varianc 

  
2,014 12,491 ,066 1,611 -,125 3,347 

Podtest 

št. 3 

Enakost 

varianc 
2,949 ,110 2,033 13 ,063 6,111 -,383 12,605 

Neenakost 

varianc 

  
1,896 8,399 ,093 6,111 -1,259 13,481 

Podtest 

št. 4 

Enakost 

varianc 
3,452 ,086 ,847 13 ,412 1,167 -1,810 4,143 

Neenakost 

varianc 

  
,750 6,942 ,478 1,167 -2,516 4,849 

Podtest 

št. 6 

Enakost 

varianc 
,406 ,535 -,077 13 ,940 -,111 -3,220 2,997 

Neenakost 

varianc 

  
-,084 12,980 ,935 -,111 -2,978 2,756 

Podtest 

št. 7 

Enakost 

varianc 
,828 ,379 ,221 13 ,828 ,389 -3,406 4,184 

Neenakost 

varianc 

  
,208 8,612 ,840 ,389 -3,872 4,650 

Podtest 

št. 8 

Enakost 

varianc 
,502 ,491 1,325 13 ,208 1,056 -,666 2,777 

Neenakost 

varianc 

  
1,366 11,935 ,197 1,056 -,630 2,741 

Podtest 

št. 9 

Enakost 

varianc 
,057 ,816 ,307 13 ,764 ,333 -2,016 2,682 

Neenakost 

varianc 

  
,306 10,854 ,765 ,333 -2,065 2,732 

Podtest 

št. 10 

Enakost 

varianc 
1,034 ,328 1,286 13 ,221 1,889 -1,283 5,061 
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Neenakost 

varianc 

  
1,197 8,318 ,264 1,889 -1,726 5,504 

Podtest 

št. 11 

Enakost 

varianc 
,519 ,484 ,966 13 ,352 1,500 -1,854 4,854 

Neenakost 

varianc 

  
1,058 12,998 ,309 1,500 -1,564 4,564 

Podtest 

št. 13 

Enakost 

varianc 
,892 ,362 

-

1,114 
13 ,285 -6,722 -19,754 6,310 

Neenakost 

varianc 

  
-,979 6,727 ,362 -6,722 -23,095 9,651 

Podtest 

št. 14 

Enakost 

varianc 
3,120 ,101 ,497 13 ,628 5,222 -17,488 27,932 

Neenakost 

varianc 

  
,453 7,685 ,663 5,222 -21,573 32,018 

 
Tabela 66: Mann-Whitney test primerjave razlik po spolu za učence brez odločbe 

 Mann-Whitney U Wilcoxon W Z Stopnja značilnosti 

Podtest št. 5 22,500 67,500 -,682 ,495 

Podtest št. 12 27,000 48,000 ,000 1,000 

Podtest št. 15 24,000 45,000 -,816 ,414 

 

 

Tudi rezultati t-testov med učenci brez odločb pričajo, da statistično pomembnih razlik med 

spolom in posameznimi podtesti ni, saj vrednost p nikjer ni manjša od 0,05. So pa stopnje 

značilnosti pri podtestih št. 2 in št. 3 dokaj blizu meji 0,05. Lahko bi rekli, da se pri podtestih 

Fonološko zavedanje in Branje ne-besed v odmerjenem času (1 minuta) nakazuje vpliv spola 

na uspešnost opravljanja obeh podtestov. Pri obeh podtestih so se v povprečju nekoliko bolje 

odrezali dečki. 
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Tabela 67: T-test primerjave razlik med učenci glede na prisotnost odločbe 

 Levenov test enakosti 

varianc 

t-test enakosti povprečij 

F Stopnja 

značilnosti 

t Stopnja 

prostosti 

Stopnja 

značilnosti 

Razlika 

povprečij 

95% interval 

zaupanja 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Podtest 

št. 1 

Enakost 

varianc 
,059 ,811 1,711 18 ,104 13,600 -3,097 30,297 

Neenakost 

varianc 

  
1,751 7,165 ,122 13,600 -4,683 31,883 

Podtest 

št. 2 

Enakost 

varianc 
2,267 ,150 1,675 18 ,111 1,467 -,373 3,306 

Neenakost 

varianc 

  
2,244 13,337 ,042 1,467 ,058 2,875 

Podtest 

št. 3 

Enakost 

varianc 
4,257 ,054 1,331 18 ,200 5,067 -2,933 13,066 

Neenakost 

varianc 

  
1,040 5,049 ,345 5,067 -7,415 17,548 

Podtest 

št. 4 

Enakost 

varianc 
1,464 ,242 3,366 18 ,003 4,067 1,528 6,605 

Neenakost 

varianc 

  
4,909 16,454 ,000 4,067 2,314 5,819 

Podtest 

št. 6 

Enakost 

varianc 
,250 ,623 2,787 18 ,012 4,067 1,001 7,132 

Neenakost 

varianc 

  
2,430 5,671 ,054 4,067 -,087 8,221 

Podtest 

št. 7 

Enakost 

varianc 
4,832 ,041 1,632 18 ,120 2,467 -,708 5,641 

Neenakost 

varianc 

  
2,300 15,219 ,036 2,467 ,184 4,750 

Podtest 

št. 8 

Enakost 

varianc 
,034 ,856 ,920 18 ,370 ,733 -,942 2,409 

Neenakost 

varianc 

  
,931 7,036 ,383 ,733 -1,128 2,594 

Podtest 

št. 9 

Enakost 

varianc 
,281 ,602 1,451 18 ,164 1,467 -,656 3,590 

Neenakost 

varianc 

  
1,525 7,516 ,168 1,467 -,777 3,710 

Podtest 

št. 10 

Enakost 

varianc 
1,184 ,291 2,260 18 ,036 3,533 ,249 6,817 
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Neenakost 

varianc 

  
2,006 5,797 ,093 3,533 -,813 7,879 

Podtest 

št. 11 

Enakost 

varianc 
,778 ,389 -,329 18 ,746 -,467 -3,446 2,513 

Neenakost 

varianc 

  
-,407 10,782 ,692 -,467 -2,998 2,064 

Podtest 

št. 13 

Enakost 

varianc 
,052 ,823 

-

1,459 
18 ,162 -8,667 -21,143 3,810 

Neenakost 

varianc 

  -

1,473 
7,000 ,184 -8,667 -22,581 5,248 

Podtest 

št. 14 

Enakost 

varianc 
,423 ,524 2,439 18 ,025 24,667 3,421 45,912 

Neenakost 

varianc 

  
2,388 6,657 ,050 24,667 -,020 49,353 

 
Tabela 68: Mann-Whitney test primerjave razlik med učenci glede na prisotnost odločbe 

 Mann-Whitney U Wilcoxon W Z Stopnja značilnosti 

Podtest št. 5 17,000 32,000 -2,025 ,043 

Podtest št. 12 22,500 37,500 -2,517 ,012 

Podtest št. 15 24,500 144,500 -1,827 ,068 

 

 

Če je Levenov test enakosti varianc značilen (stopnja značilnosti je manjša od 0,05), sta dve 

varianci statistično značilno različni oz. neenaki. Če je stopnja značilnosti Levenovega testa 

večja od 0,0,5 med dvema variancama ni statistično značilnih razlik in sta približno enaki. 

Glede na stopnje značilnosti t-testa enakosti povprečij obstajajo statistično značilne razlike pri 

podtestih 4 – Časovno omejeno zapisovanje po nareku (2 minuti), podtest 6 – Časovno 

omejeno prepisovanje besedila (1 minuta), podtest 7 – Priklic besed, besedna tekočnost, 

podtest 10 – Naravna zaporedja in štetje nazaj in podtest 14 – vidno razločevanje.  

Glede na stopnje značilnosti Mann-Whitney testa obstajajo statistično značilne razlike pri 

podtestu 5 – Prerisovanje likov in podtestu 12 – Združevanje leve in desne strani. Pri skoraj 

polovici podtestov prisotnost odločbe o usmerjanju statistično značilno povezana s slabšimi 

rezultati na podtestih.  
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5. 3 PRIMERJAVA REZULTATOV PRVEGA IN DRUGEGA OPRAVLJANJA 

TESTA UČENCEV Z ODLOČBO 

 
Tabela 69: Kolmogorov-Smirnov test normalnosti porazdelitve podatkov za rezultate med učenci z odločbo 

 N Parametri 

normalnosti 

Kolmogorov-

Smirnov Z 

Stopnja značilnosti 

(dvostranski t-test) 

M SD 

Podtest št. 1 - Časovno omejeno branje (30 

sekund) 
4 42,50 13,528 ,588 ,879 

Podtest št. 1 - Časovno omejeno branje (30 

sekund) 2 
4 49,25 14,221 ,814 ,522 

Podtest št. 2 - Fonološko zavedanje 4 6,75 ,957 ,567 ,905 

Podtest št. 2 - Fonološko zavedanje 2 4 7,25 1,708 ,384 ,999 

Podtest št. 3 - Branje ne-besed v odmerjenem 

času (1 minuta) 
4 25,75 10,468 ,511 ,956 

Podtest št. 3 - Branje ne-besed v odmerjenem 

času (1 minuta) 2 
4 20,00 4,899 ,586 ,883 

Podtest št. 4 - Časovno omejeno zapisovanje 

po nareku (2 minuti) 
4 5,00 1,155 ,614 ,846 

Podtest št. 4 - Časovno omejeno zapisovanje 

po nareku (2 minuti) 2 
4 8,50 2,646 ,429 ,993 

Podtest št. 5 - Prerisovanje likov 4 15,50 1,915 ,567 ,905 

Podtest št. 5 - Prerisovanje likov 2 4 17,75 ,500 ,883 ,417 

Podtest št. 6 - Časovno omejeno prepisovanje 

besedila (1 minuta) 
4 7,50 3,873 ,603 ,861 

Podtest št. 6 - Časovno omejeno prepisovanje 

besedila (1 minuta) 2 
4 14,00 3,367 ,266 1,000 

Podtest št. 7 - Priklic besed, besedna 

tekočnost 
4 12,50 1,732 ,727 ,666 

Podtest št. 7 - Priklic besed, besedna 

tekočnost 2 
4 17,75 2,630 ,576 ,895 

Podtest št. 8 - Pomnjenje besed nazaj 4 6,75 1,500 ,595 ,870 

Podtest št. 8 - Pomnjenje besed nazaj 2 4 5,50 1,732 ,727 ,666 

Podtest št. 9 - Vidni spomin 4 6,25 2,062 ,604 ,859 

Podtest št. 9 - Vidni spomin 2 4 7,75 ,957 ,567 ,905 

Podtest št. 10 - Naravna zaporedja in štetje 

nazaj 
4 8,50 3,000 ,883 ,417 

Podtest št. 10 - Naravna zaporedja in štetje 

nazaj 2 
4 10,00 2,449 ,500 ,964 

Podtest št. 11 - Ravnotežje 4 3,25 2,217 ,427 ,993 

Podtest št. 11 - Ravnotežje 2 4 3,50 1,732 ,727 ,666 

Podtest št. 13 - Poimenovanje slik 4 57,50 12,662 ,469 ,981 
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Podtest št. 13 - Poimenovanje slik 2 4 43,00 8,485 ,520 ,949 

Podtest št. 14 - Vidno razločevanje 4 60,25 23,027 ,457 ,985 

Podtest št. 14 - Vidno razločevanje 2 4 97,75 24,254 ,312 1,000 

Podtest št. 15 - Prilagajanje oči razdalji in 

vidno sledenje 
4 ,75 1,500 ,883 ,417 

Podtest št. 15 - Prilagajanje oči razdalji in 

vidno sledenje 2 
4 ,50 1,000 ,883 ,417 

 

Vsi podatki se porazdeljujejo normalno, zato bomo za preverjanje različnosti uporabili t-test 

za dva odvisna vzorca. 

 
Tabela 70: Opisna statistika parov odvisnih vzorcev za rezultate med učenci z odločbo 

 M N SD Povprečje standardne napake 

Par 1 
Podtest št. 1 42,50 4 13,528 6,764 

Podtest št. 1_2 49,25 4 14,221 7,111 

Par 2 
Podtest št. 2 6,75 4 ,957 ,479 

Podtest št. 2_2 7,25 4 1,708 ,854 

Par 3 
Podtest št. 3 25,75 4 10,468 5,234 

Podtest št. 3_2 20,00 4 4,899 2,449 

Par 4 
Podtest št. 4 5,00 4 1,155 ,577 

Podtest št. 4_ 2 8,50 4 2,646 1,323 

Par 5 
Podtest št. 5 15,50 4 1,915 ,957 

Podtest št. 5_2 17,75 4 ,500 ,250 

Par 6 
Podtest št. 6 7,50 4 3,873 1,936 

Podtest št. 6_2 14,00 4 3,367 1,683 

Par 7 
Podtest št. 7 12,50 4 1,732 ,866 

Podtest št. 7_2 17,75 4 2,630 1,315 

Par 8 
Podtest št. 8 6,75 4 1,500 ,750 

Podtest št. 8_2 5,50 4 1,732 ,866 

Par 9 
Podtest št. 9 6,25 4 2,062 1,031 

Podtest št. 9_2 7,75 4 ,957 ,479 

Par 10 
Podtest št. 10 8,50 4 3,000 1,500 

Podtest št. 10_2 10,00 4 2,449 1,225 

Par 11 
Podtest št. 11 3,25 4 2,217 1,109 

Podtest št. 11_2 3,50 4 1,732 ,866 

Par 13 
Podtest št. 13 57,50 4 12,662 6,331 

Podtest št. 13_2 43,00 4 8,485 4,243 

Par 14 
Podtest št. 14 60,25 4 23,027 11,514 

Podtest št. 14_2 97,75 4 24,254 12,127 

Par 15 
Podtest št. 15 ,75 4 1,500 ,750 

Podtest št. 15_2 ,50 4 1,000 ,500 
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Tabela 71: Korelacijski koeficienti parov odvisnih vzorcev za rezultate med učenci z odločbo 

 N Korelacijski koeficient Stopnja značilnosti 

Par 1 Podtest št. 1 & Podtest št. 1_2 4 ,954 ,046 

Par 2 Podtest št. 2 & Podtest št. 2_2 4 ,663 ,337 

Par 3 Podtest št. 3 & Podtest št. 3_2 4 ,871 ,129 

Par 4 Podtest št. 4 & Podtest št. 4_2 4 ,218 ,782 

Par 5 Podtest št. 5 & Podtest št. 5_2 4 ,174 ,826 

Par 6 Podtest št. 6 & Podtest št. 6_2 4 ,946 ,054 

Par 7 Podtest št. 7 & Podtest št. 7_2 4 ,402 ,598 

Par 8 Podtest št. 8 & Podtest št. 8_2 4 ,321 ,679 

Par 9 Podtest št. 9 & Podtest št. 9_2 4 -,127 ,873 

Par 10 Podtest št. 10 & Podtest št. 10_2 4 ,816 ,184 

Par 11 Podtest št. 11 & Podtest št. 11_2 4 ,651 ,349 

Par 13 Podtest št. 13 & Podtest št. 13_2 4 ,664 ,336 

Par 14 Podtest št. 14 & Podtest št. 14_2 4 ,380 ,620 

Par 15 Podtest št. 15 & Podtest št. 15_2 4 1,000 ,000 

 

 

Statistično značilni sta korelaciji med pari 1 (Časovno omejeno branje - 30 sekund) in 15 

(Prilagajanje oči razdalji in vidno sledenje). Učenci, ki so pri podtestih 1 in 15 dosegli dobre 

rezultate na prvem podtestu, so statistično značilno dosegli boljše rezultate tudi na drugem 

podtestu. Boljši rezultati so verjetno posledica sistematičnega urjenja branja, boljše 

avtomatizacije branja, hkrati pa tudi bolj usmerjenega gibanja oči pri branju. 
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Tabela 72: t-test parov odvisnih vzorcev za rezultate med učenci z odločbo 

 Razlike po parih t Prostostna 

stopnja 

Stopnja 

značilnosti M SD Povprečje 

standardne 

napake 

95% interval 

zaupanja 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Par 

1 

Podtest št. 1 

& Podtest št. 

1_2 

-6,750 4,272 2,136 -13,548 ,048 -3,160 3 ,051 

Par 

2 

Podtest št. 2 

& Podtest št. 

2_2 

-,500 1,291 ,645 -2,554 1,554 -,775 3 ,495 

Par 

3 

Podtest št. 3 

& Podtest št. 

3_2 

5,750 6,652 3,326 -4,835 16,335 1,729 3 ,182 

Par 

4 

Podtest št. 4 

& Podtest št. 

4_2 

-3,500 2,646 1,323 -7,710 ,710 -2,646 3 ,077 

Par 

5 

Podtest št. 5 

& Podtest št. 

5_2 

-2,250 1,893 ,946 -5,262 ,762 -2,377 3 ,098 

Par 

6 

Podtest št. 6 

& Podtest št. 

6_2 

-6,500 1,291 ,645 -8,554 -4,446 -10,070 3 ,002 

Par 

7 

Podtest št. 7 

& Podtest št. 

7_2 

-5,250 2,500 1,250 -9,228 -1,272 -4,200 3 ,025 

Par 

8 

Podtest št. 8 

& Podtest št. 

8_2 

1,250 1,893 ,946 -1,762 4,262 1,321 3 ,278 

Par 

9 

Podtest št. 9 

& Podtest št. 

9_2 

-1,500 2,380 1,190 -5,288 2,288 -1,260 3 ,297 

Par 

10 

Podtest št. 10 

& Podtest št. 

10_2 

-1,500 1,732 ,866 -4,256 1,256 -1,732 3 ,182 

Par 

11 

Podtest št. 11 

& Podtest št. 

11_2 

-,250 1,708 ,854 -2,968 2,468 -,293 3 ,789 

Par 

13 

Podtest št. 13 

& Podtest št. 

13_2 

14,500 9,469 4,735 -,568 29,568 3,063 3 ,055 
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Par 

14 

Podtest št. 14 

& Podtest št. 

14_2 

-37,500 26,338 13,169 -79,409 4,409 -2,848 3 ,065 

Par 

15 

Podtest št. 15 

& Podtest št. 

15_2 

,250 ,500 ,250 -,546 1,046 1,000 3 ,391 

 

 

Test je pokazal statistično značilne razlike v povprečju rezultatov pri parih 6 in 7  (Časovno 

omejeno prepisovanje besedila, Priklic besed, besedna tekočnost), nakazujejo pa se tudi 

statistično značilne razlike pri parih 1 in 13 (Časovno omejeno branje, Poimenovanje slik), 

vendar je stopnja značilnosti malce nad mejo sprejemljivega (0,050), zato tega ne moremo 

potrditi. Podtest 15 (Prilagajanje oči razdalji in vidno sledenje) nima statistično značilnih 

razlik. Pri podtestih Časovno omejeno prepisovanje besedila (1 minuta) in Priklic besed, 

besedna tekočnost so učenci pri drugem opravljanju testa dosegli značilno boljše rezultate. 

Boljši rezultati na podtestu Časovno omejeno prepisovanje besedila v 1 minuti so rezultat 

avtomatizacije pisanih črk. Na podtestu Priklic besed, besedna tekočnost pa so učenci dosegli 

boljše rezultate zaradi boljše koncentracije. 
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5. 4 RAZLIKE PO DRUGEM OPRAVLJANJU TESTA MED UČENCI Z 

ODLOČBO GLEDE NA TEŽAVE 

 
Tabela 73: Kolmogorov-Smirnov test normalnosti porazdelitve podatkov med učenci z odločbo glede na težave 

 N Parametri 

normalnosti 

Kolmogorov-

Smirnov Z 

Stopnja značilnosti 

(dvostranski t-test) 

M SD 

Podtest št. 1 - Težave 4 2,50 1,000 ,883 ,417 

Podtest št. 1 - Težave 2 4 2,25 ,957 ,567 ,905 

Podtest št. 2 - Težave 4 2,00 ,816 ,500 ,964 

Podtest št. 2 - Težave 2 4 2,25 ,957 ,567 ,905 

Podtest št. 3 - Težave 4 2,25 ,957 ,567 ,905 

Podtest št. 3 - Težave 2 4 1,50 ,577 ,614 ,846 

Podtest št. 4 - Težave 4 1,00 ,000   

Podtest št. 4 - Težave 2 4 2,00 ,816 ,500 ,964 

Podtest št. 5 - Težave 4 3,00 ,000   

Podtest št. 5 - Težave 2 4 3,00 ,000   

Podtest št. 6 - Težave 4 1,50 1,000 ,883 ,417 

Podtest št. 6 - Težave 2 4 2,50 ,577 ,614 ,846 

Podtest št. 7 - Težave 4 2,75 ,500 ,883 ,417 

Podtest št. 7 - Težave 2 4 3,00 ,000   

Podtest št. 8 - Težave 4 2,50 ,577 ,614 ,846 

Podtest št. 8 - Težave 2 4 2,00 ,816 ,500 ,964 

Podtest št. 9 - Težave 4 1,50 ,577 ,614 ,846 

Podtest št. 9 - Težave 2 4 2,00 ,816 ,500 ,964 

Podtest št. 10 - Težave 4 1,25 ,500 ,883 ,417 

Podtest št. 10 - Težave 2 4 1,25 ,500 ,883 ,417 

Podtest št. 11 - Težave 4 2,25 ,957 ,567 ,905 

Podtest št. 11 - Težave 2 4 2,00 ,816 ,500 ,964 

Podtest št. 12 - Združevanje leve in 

desne strani 
4 2,50 ,577 ,614 ,846 

Podtest št. 12 - Združevanje leve in 

desne strani 2 
4 2,75 ,500 ,883 ,417 

Podtest št. 13 - Težave 4 2,00 ,816 ,500 ,964 

Podtest št. 13 - Težave 2 4 2,50 ,577 ,614 ,846 

Podtest št. 14 - Težave 4 1,50 ,577 ,614 ,846 

Podtest št. 14 - Težave 2 4 2,50 ,577 ,614 ,846 

Podtest št. 15 - Težave 4 2,50 1,000 ,883 ,417 

Podtest št. 15 - Težave 2 4 2,75 ,500 ,883 ,417 
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Pri parih normalno porazdeljenih podatkov bomo za preverjanje različnosti uporabili t-test za 

dva odvisna vzorca. Pri parih podtestov št. 4, št. 5 in št. 7 pri vsaj enem od podtestov ni bilo 

mogoče opraviti Kolmogorov-Smirnov testa, ker porazdelitev podatkov ni imela variance za 

te spremenljivke. 

 

 
Tabela 74: Opisna statistika parov odvisnih vzorcev med učenci z odločbo glede na težave 

 M N SD Povprečje standardne napake 

Par 1 
Podtest št. 1 - Težave 2,50 4 1,000 ,500 

Podtest št. 1 - Težave 2 2,25 4 ,957 ,479 

Par 2 
Podtest št. 2 - Težave 2,00 4 ,816 ,408 

Podtest št. 2 - Težave 2 2,25 4 ,957 ,479 

Par 3 
Podtest št. 3 - Težave 2,25 4 ,957 ,479 

Podtest št. 3 - Težave 2 1,50 4 ,577 ,289 

Par 6 
Podtest št. 6 - Težave 1,50 4 1,000 ,500 

Podtest št. 6 - Težave 2 2,50 4 ,577 ,289 

Par 8 
Podtest št. 8 - Težave 2,50 4 ,577 ,289 

Podtest št. 8 - Težave 2 2,00 4 ,816 ,408 

Par 9 
Podtest št. 9 - Težave 1,50 4 ,577 ,289 

Podtest št. 9 - Težave 2 2,00 4 ,816 ,408 

Par 10 
Podtest št. 10 - Težave 1,25a 4 ,500 ,250 

Podtest št. 10 - Težave 2 1,25a 4 ,500 ,250 

Par 11 
Podtest št. 11 - Težave 2,25 4 ,957 ,479 

Podtest št. 11 - Težave 2 2,00 4 ,816 ,408 

Par 12 
Podtest št. 12 - Združevanje leve in desne strani 2,50 4 ,577 ,289 

Podtest št. 12 - Združevanje leve in desne strani 2 2,75 4 ,500 ,250 

Par 13 
Podtest št. 13 - Težave 2,00 4 ,816 ,408 

Podtest št. 13 - Težave 2 2,50 4 ,577 ,289 

Par 14 
Podtest št. 14 - Težave 1,50 4 ,577 ,289 

Podtest št. 14 - Težave 2 2,50 4 ,577 ,289 

Par 15 
Podtest št. 15 - Težave 2,50 4 1,000 ,500 

Podtest št. 15 - Težave 2 2,75 4 ,500 ,250 

 

 

Pri paru 10 ni bilo mogoče izračunati korelacije in vrednosti t, ker je bila standardna napaka 

razlike 0. Razlik glede na težave v tem primeru ni bilo. 
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Tabela 75: Korelacijski koeficienti parov odvisnih vzorcev med učenci z odločbo glede na težave 

 N Korelacijski koeficient Stopnja značilnosti 

Par 1 Podtest št. 1 & Podtest št. 1_2 4 ,870 ,130 

Par 2 Podtest št. 2 & Podtest št. 2_2 4 ,853 ,147 

Par 3 Podtest št. 3 & Podtest št. 3_2 4 ,905 ,095 

Par 6 Podtest št. 6 & Podtest št. 6_2 4 ,577 ,423 

Par 8 Podtest št. 8 & Podtest št. 8_2 4 ,000 1,000 

Par 9 Podtest št. 9 & Podtest št. 9_2 4 -,707 ,293 

Par 11 Podtest št. 11 & Podtest št. 11_2 4 ,426 ,574 

Par 12 Podtest št. 12 & Podtest št. 12_2 4 ,577 ,423 

Par 13 Podtest št. 13 & Podtest št. 13_2 4 ,000 1,000 

Par 14 Podtest št. 14 & Podtest št. 14_2 4 ,000 1,000 

Par 15 Podtest št. 15 & Podtest št. 15_2 4 1,000 ,000 

 

 

Zaradi majhnega vzorca je bilo težko določiti korelacijo med podtesti. Statistično značilna je 

samo korelacija pri paru 15. To pomeni, da učenci, ki pri podtestu 15 na prvem testiranju niso 

imeli težav, statistično značilno niso imeli težav niti na drugem testiranju. 

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                            Tatjana Alauf Veteršek, diplomsko delo 

 

 

97 

 

Tabela 76: t-test parov odvisnih vzorcev med učenci z odločbo glede na težave 

 Razlike po parih t Prostostna 

stopnja 

Stopnja 

značilnosti M SD Povprečje 

standardne 

napake 

95% interval zaupanja 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Par 

1 

Podtest št. 1 & 

Podtest št. 1_2 
,250 ,500 ,250 -,546 1,046 1,000 3 ,391 

Par 

2 

Podtest št. 2 & 

Podtest št. 2_2 
-,250 ,500 ,250 -1,046 ,546 -1,000 3 ,391 

Par 

3 

Podtest št. 3 & 

Podtest št. 3_2 
,750 ,500 ,250 -,046 1,546 3,000 3 ,058 

Par 

6 

Podtest št. 6 & 

Podtest št. 6_2 
-1,000 ,816 ,408 -2,299 ,299 -2,449 3 ,092 

Par 

8 

Podtest št. 8 & 

Podtest št. 8_2 
,500 1,000 ,500 -1,091 2,091 1,000 3 ,391 

Par 

9 

Podtest št. 9 & 

Podtest št. 9_2 
-,500 1,291 ,645 -2,554 1,554 -,775 3 ,495 

Par 

11 

Podtest št. 11 

& Podtest št. 

11_2 

,250 ,957 ,479 -1,273 1,773 ,522 3 ,638 

Par 

12 

Podtest št. 12 

& Podtest št. 

12_2 

-,250 ,500 ,250 -1,046 ,546 -1,000 3 ,391 

Par 

13 

Podtest št. 13 

& Podtest št. 

13_2 

-,500 1,000 ,500 -2,091 1,091 -1,000 3 ,391 

Par 

14 

Podtest št. 14 

& Podtest št. 

14_2 

-1,000 ,816 ,408 -2,299 ,299 -2,449 3 ,092 

Par 

15 

Podtest št. 15 

& Podtest št. 

15_2 

-,250 ,500 ,250 -1,046 ,546 -1,000 3 ,391 

 

 

Statistično značilnih razlik glede na težave ni, nakazuje pa se statistično značilna razlika pri 

paru 3 – Branje ne-besed v odmerjenem času (1 minuta). Pri podtestu Branje ne-besed v 

odmerjenem času (1 minuta) se torej nakazuje statistična značilnost, da so učenci pri drugem 

opravljanju testa imeli več težav kot pri prvem opravljanju testa. 
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6. ODGOVORI  NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

 

Kakšna je pogostost težav na posameznih področjih (podtestih SNAP) v celotnem vzorcu 

in  glede na spol? 

 

Številne raziskave kažejo slabše dosežke v izobraževanju dečkov v primerjavi z deklicami. 

Jerebova (2011) navaja McBrida, ki ugotavlja, da dobijo dečki 70 % najnižjih ocen, da 

povzročijo 90 % disciplinskih težav, da je izmed vseh učencev z učnimi težavami 70 % 

dečkov.  Med otroci, ki jemljejo Ritalin in med osipniki na srednji šoli je kar 80 % dečkov, 

dečki imajo tudi večje težave na področju pisanja in branja več kot eno leto.  

Ob zgornjih ugotovitvah nas je zanimalo, če bodo dečki na testiranju posameznih testov 

SNAP-a dosegli slabše rezultate kot deklice. Primerjava vseh učencev (z odločbami in brez) 

kaže, da deklice nimajo težav na devetih področjih (časovno omejeno branje, časovno 

omejeno zapisovanje po nareku (ortografski preizkus), časovno omejeno prepisovanje 

besedila, priklic besed, besedna tekočnost, vidni spomin, ravnotežje, integracija leve in desne 

strani, vidno razločevanje, prilagajanje oči razdalji in vidno sledenje). Vsi dečki so boljši od 

deklic na petih področjih (fonološko zavedanje, branje ne-besed, pomnjenje besed nazaj, 

naravna zaporedja in štetje nazaj, poimenovanje slik). Na podtestu prerisovanja likov nima 

nihče težav. Lahko bi zaključili, da imajo deklice manj težav kot dečki, vendar pri nobeni 

kombinaciji neodvisne in odvisne spremenljivke pri opravljanju testov ni statistično 

pomembnih razlik, ki bi kazale na vpliv spola na rezultate podtestov. 

Študija vzorca je pokazala, da dečki ne dosegajo slabših rezultatov od deklic. 

 

 

Kakšne so razlike v dosežkih med spoloma na preizkusih SNAP-a, če naredimo 

primerjavo med učenci, ki niso usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo? 

 

Primerjava podatkov po spolu učencev brez odločbe (učenci, ki niso usmerjeni v 

izobraževalni program s prilagojenim izvajanje in dodatno strokovno pomočjo) pri podtestu 

Fonološko zavedanje in Branje ne-besed v odmerjenem času (1 minuta), kaže vpliv spola na 

uspešnost opravljanja obeh podtestov. Nekoliko bolje so se odrezali dečki.  
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Dečki brez odločb (učenci, ki niso usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo) nimajo več težav kot deklice brez odločb, v 

študiji so dosegli boljše rezultate. 

 

 

Ali dosegajo učenci, ki so usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem 

in dodatno strokovno pomočjo, statistično pomembno nižje rezultate na posameznih 

podtestih SNAP? 

 

Pri podtestih 4, 5, 6, 7, 10, 12 in 14 (Časovno omejeno branje, Prerisovanje likov, Časovno 

omejeno prepisovanje besedila, Priklic besed, besedna tekočnost, Naravna zaporedja in štetje 

nazaj, Integracija leve in desne strani, Vidno razločevanje),  prisotnost odločbe statistično 

značilno vpliva na (ne)uspešnost opravljanja – tisti z odločbo so dosegli slabše rezultate pri 

skoraj polovici podtestov. 

Pri učencih je prisotnost odločbe izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo statistično povezana z uspešnostjo opravljanja podtestov 

SNAP-a., rezultati so nižji. 

 

 

Na katerih podtestih SNAP je raven izraženosti težav (dosežki pod C25)  učencev 

najvišja? 

 

Med vsemi učenci je na podtestu  Časovno omejeno branje (št. besed v 30 sekundah) petina 

otrok dosegla rezultate pod 25 %. Na podtestu Časovno omejeno zapisovanje po nareku (št. 

pravilno zapisanih  besed v 2 minutah) je med vsemi učenci imelo očitne ali resne težave kar 

55 %, med tistimi, ki nimajo odločb pa 40 %. Časovno omejeno prepisovanje besedila (št. 

pravilno prepisanih besed v 1 minuti) je zelo slabo rešilo 30 % vseh učencev. Najnižji 

rezultati so bili na podtestu Vidni spomin, kjer je med vsemi učenci imelo rezultat pod 25 %  

kar 50 % učencev, med tistimi brez odločbe pa 46,7 %. Tretjina vseh učencev je dosegla 

rezultat pod 25 % na podtestu Naravna zaporedja in štetje nazaj, med tistimi brez odločbe je 

bilo takih 20 %. Četrtina vseh učencev je imela resne ali očitne težave pori podtestu 

Ravnotežje, učenci brez odločbe so imeli 26,7 % delež. Očitne ali resne težave je imela 

četrtina vseh učencev na podtestu Vidno razločevanje. 
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Vsi učenci so imeli resne ali očitne težave pri podtestih Časovno omejeno branje (št. 

besed v 30 sekundah), Časovno omejeno zapisovanje po nareku (št. pravilno zapisanih  

besed v 2 minutah), Časovno omejeno prepisovanje besedila (št. pravilno prepisanih 

besed v 1 minuti) Vidni spomin, Naravna zaporedja in štetje nazaj, Ravnotežje in Vidno 

razločevanje. Učenci, ki niso usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (brez odločb) pa dosegajo rezultate pod 25 % 

pri podtestih Časovno omejeno zapisovanje po nareku (št. pravilno prepisanih besed v 2 

minutah) Vidni spomin, Naravna zaporedja in štetje nazaj ter Ravnotežje. 

 

 

Kakšen je vpliv dodatne strokovne pomoči na učno funkcioniranje otrok, ki so 

usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo? 

 

Učenci so pri dveh podtestih dosegli boljši rezultat pri drugem kot pri prvem testiranju in sicer 

pri podtestih 6 (Časovno omejeno prepisovanje besedila) in 7 (Priklic besed, besedna 

tekočnost). Pri podtestu 15 (Prilagajanje oči razdalji in vidno sledenje) ni bilo težav pri 

nobenem testiranju. Pri drugem testiranju pa so učenci z odločbami na enem podtestu (podtest 

3 - Branje ne-besed) izkazali pri drugem testiranju več težav kot pri prvem testiranju.  

Rezultati drugega testiranja s SNAP-om otrok, ki so usmerjeni v izobraževalni program 

s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (otroci z odločbami o 

usmerjanju) kažejo izboljšanje rezultatov nekaterih  področjih podtestov. 

 

 

6. 1 KVALITATIVNA ANALIZA  

 

Računalniško podprt diagnostični pripomoček SNAP omogoča izdelavo profila vsakega 

učenca posebej. V računalnik vnesemo odgovore vseh vprašalnikov, program pa izvede 

analizo osnovne matrike odgovorov, ki pokaže relativno pomembnost težav in stanj (Weedon, 

2009). 

Kvalitativna primerjava prvega in drugega testiranja učencev kaže na izboljšanje nekaterih 

področij podtestov. 
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Učenec 1  (priloga 1 in priloga 2) 

Na prvem testiranju (priloga 1) so se pokazale težave z delovnim spominom, težave s 

pismenostjo oz. disleksijo, diskalkulijo in disgrafijo,  težave na področju pomanjkljive 

pozornosti in večje težave s hiperaktivnostjo. 

Naslednje testiranje (priloga 2), čez 15 mesecev je pokazalo večje težave z delovnim 

spominom, zelo so se povečale neverbalne učne težave, težave na področju diskalkulije, 

razvojne motnje koordinacije, ter zelo povečale težave s pozornostjo. Zmanjšale pa so se na 

področju težav s pismenostjo in disgrafijo.  

Deček je imel redne ure dodatne strokovne pomoči, zato bi se morale težave zmanjšati. 

Povečanje težav je mogoče pripisati družinskim vplivom (težave z biološkim očetom, drug 

moški v družini, ponovna nosečnost mame),  posledice so se zaradi opisanih sprememb kazale 

tudi v zmanjšani pozornosti. Povečanje neverbalnih specifičnih učnih težav je vplivalo tudi na 

težave na matematičnem področju (diskalkulija). Večje težave bi lahko bile tudi posledica 

neustreznega poučevanja oz. korekcije pri dodatni strokovni pomoči, neustreznemu izvajalcu 

dodatne strokovne pomoči,  lahko pa tudi v subjektivni oceni učitelja, ki je odgovarjal na 

vprašanja v Vprašalniku za oceno učenca. 

 

 

Učenec 2 (priloga 3 in priloga 4) 

Težave z delovnim spominom, hitrostjo obdelave, slušno obdelavo informacij, fonološke 

težave, težave na področju razvojne motnje koordinacije ter manjše težave s pozornostjo so 

izrisale profil učenca 2. Največ težav pa se je izkazalo na področju pismenosti (priloga 3). 

Čez 15 mesecev je imel učenec večje težave z delovnim spominom, še vedno težave s slušno 

obdelavo informacij, zelo velike težave na področju neverbalnih specifičnih učnih težav, 

velike težave s pozornostjo in hiperaktivnostjo ter manjše težave s socialnim zavedanjem in 

komuniciranjem (priloga 4). Večje težave bi lahko bile tudi posledica neustreznega 

poučevanja oz. korekcije pri dodatni strokovni pomoči, izvajalca z neustrezno strokovno 

izobrazbo, lahko pa tudi v subjektivni oceni učitelja, ki je odgovarjal na vprašanja v 

Vprašalniku za oceno učenca. 

Zmanjšale pa so se težave s hitrostjo obdelave, pismenostjo in fonološke težave ter težave z 

razvojno motnjo koordinacije.  
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Učenec 3 (priloga 5 in priloga 6) 

Manjše težave na področju razvojne koordinacije, težave s pozornostjo, diskalkulijo, enako 

velike težave z delovnim spominom in hitrostjo obdelave ter velike težave s pismenostjo je 

imel učenec na prvem testiranju (priloga 5).  

Na drugem testiranju so se še vedno v enakem obsegu pojavljale motnje koordinacije in 

težave z delovnim spominom, malo manj je bilo težav s pismenostjo, kar kaže na 

avtomatizacijo pisanja.  So se pa pojavile manjše težave z vidno obdelavo in fonološke težave 

(priloga 6).  

 

 

Učenec 4 (priloga 7 in priloga 8) 

Profil SNAP (priloga 7) v 3. razredu je pokazal manjše težave na področju disgrafije, malo 

težav z vidno obdelavo podatkov in razvojno motnjo koordinacije. Učenec je imel težave z 

delovnim spominom in fonološke težave, težave s hitrostjo obdelave podatkov ter izrazite 

težave s pismenostjo oziroma disleksijo.  

Drugo testiranje je pokazalo zmanjšanje razvojne motnje koordinacije in disgrafije ter 

zmanjšanje težav s hitrostjo obdelave informacij. Izboljšalo se je področje težav s 

pismenostjo, fonološke težave so ostale enake. Malo so se povečale težave na področju vidne 

obdelave  in težave z delovnim spominom. 

 

Ponovno testiranje učencev z odločbami o usmerjanju in dodatno strokovno pomočjo je 

pokazalo izboljšanje nekaterih področij pa tudi povečanje težav. Evalvacija dela z otrokom ob 

koncu leta v kombinaciji s profilom, je odličen pokazatelj napredka otroka. Pokaže pa tudi 

povečanje težav, zato  je potrebno izboljšati nekatere metode, pristope, načine poučevanja in 

izbrati ustrezne izvajalce. 
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7.  ZAKLJUČEK 

 

Diagnostični testi so pomembni pripomočki, ki pomagajo pri odkrivanju in spremljanju otrok 

s posebnimi potrebami. SNAP je diagnostični pripomoček, ki je v veliko pomoč specialnim in 

rehabilitacijskim pedagogom v Sloveniji. Z njim zberemo podatke o otroku in dobimo 

vpogled v njegove težave in področja težav, ki so pomembna za šolsko znanje. Prednost 

SNAP-a je, da ponudi tudi diagnostične preizkuse, s katerimi preverimo otrokovo 

funkcioniranje. 

V empirično študijo so bili vključeni in statistično obdelani vsi podtesti SNAP-a. Pri 

statistični obdelavi podatkov je bilo zaradi majhnega vzorca treba uporabiti statistične teste za 

majhne vzorce. Pri učencih z odločbo je bil diagnostični pripomoček uporabljen dvakrat, in 

sicer prvič v 3. razredu in drugič čez petnajst mesecev. 

Na osnovi številnih raziskav sem sklepala, da bodo dečki dosegli slabše rezultate na podtestih 

kot deklice. Primerjava števila podtestov med dečki in deklicami in predvidevanje, da imajo 

dečki manj področij, kjer so uspešni, kot deklice, je pokazala, da spol v našem primeru ni v 

povezavi z  višjimi oziroma nižjimi rezultati pri testiranju s SNAP-om. 

Jerebova (2011) navaja različne raziskave McBrida o slabših dosežkih dečkov, zato sem 

primerjala dečke in deklice brez odločb o usmerjanju in me je zanimalo ali bodo imeli dečki 

več težav pri posameznih podtestih. Primerjava podatkov iz podtestov je pokazala, da so se 

nekoliko bolje odrezali dečki. Sklepamo lahko, da imajo deklice v naši študiji več težav pri 

usvajanju šolskega znanja. Dve deklici v 3. razredu sta bili prepoznani kot učenki z učnimi 

težavami in sta imeli dodatno pomoč učitelja pri pouku in pomoč pri dopolnilnem pouku. Ena 

izmed deklic je prihajala iz dvojezičnega okolja, kjer se je doma izključno komuniciralo v 

neslovenskem jeziku. Če se navežemo na Kavklerjevo (2009 v Pulec Lah, 2010), ki navaja 

prepoznavanje in ocenjevanje po večstopenjskem hierarhičnem modelu obravnave učnih 

težav, sta bili dekleti pravilno obravnavani. Učenci z učnimi težavami morajo biti 

sistematično odkriti in prepoznani. V našem primeru so učne težave deklic vplivale na 

rezultate podtestov. 

Večstopenjski hierarhični model obravnave učnih težav (Kavkler, 2011) omogoča uspešnost 

80 odstotkov učencev. V poučevanje učitelj vključi različne metode in oblike učenja, prilagaja 

učno gradivo, razlago in preverjanje znanja. Individualizacija se izvaja pri rednem ali 
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dopolnilnem pouku, lahko pa tudi v okviru podaljšanega bivanja. Sodelovanje je potrebno 

tudi s starši in ostalimi delavci šole. Na drugi stopnji pomoč nudi svetovalna služba na šoli 

(psiholog, pedagog, socialni delavec, specialni ali socialni pedagog), ki poskuša z dodatnimi 

ugotovitvami svetovati in pomagati učitelju, staršem in učencu. Tretja stopnja zagotavlja 

individualno ali skupinsko pomoč, ki jo izvajajo učitelji, specialni in rehabilitacijski pedagogi, 

svetovalni delavci, ki imajo ustrezna znanja in se nudi otrokom, ki imajo še vedno učne težave 

(na drugi do četrti stopnji ima učne težave nadaljnjih 15 odstotkov). V teh stopnjah so zajeti 

začetno prepoznavanje in detekcija, načrt pomoči in spremljanje napredka otroka. Na osnovi 

evalvacije se na četrti stopnji v pomoč vključi dodatna specializirana strokovna ustanova, ki 

ugotovi, ali je šola izkoristila vse možne načine pomoči. S svojo vključitvijo zagotavlja 

svetovanje in dodatno podporo. Zunanja ustanova lahko tudi presodi, ali učenec zaradi 

specifičnih učnih težav potrebuje več prilagoditev. Staršem predlaga usmerjanje v 

izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Otrok s 

takšnimi usmeritvami je 1 – 5 odstotkov (Kavkler, 2011).  

Učencem z odločbo o usmerjanju je zagotovljena prilagojena organizacija, načini preverjanja 

in ocenjevanja, napredovanje, časovna razporeditev pouka in dodatna strokovna pomoč. Na 

osnovi specifičnih težav, ki jih imajo otroci z odločbami o usmerjanju, sem sklepala, da bodo 

imeli več težav pri opravljanju podtestov SNAP-a. To se je tudi statistično potrdilo, saj so 

dosegli slabše rezultate pri skoraj polovici podtestov, v primerjavi z učenci brez odločbe o 

usmerjanju. 

Zanimalo me je, na katerih področjih imajo učenci težave, torej dosegajo rezultate pod 25 %, 

kar pomeni rizičnost. Podtesti, kjer so imeli vsi učenci težave, so bili: Časovno omejeno 

zapisovanje po nareku (55 % med vsemi učenci, med učenci brez odločb pa 40 %), Časovno 

omejeno prepisovanje besedila (30 % vseh učencev). Velik delež vseh otrok je doseglo nizke 

rezultate, ker so v obdobju izvedbe SNAP pripomočka komaj zaključili opismenjevanje s 

pisanimi črkami, ki pa še ni bilo avtomatizirano. Na podtestu Vidni spomin je med vsemi 

učenci dosegla rezultate pod 25 % kar polovica učencev, med učenci brez odločb pa 46,7 %. 

Tudi na področju vidnega razločevanja je med vsemi učenci kar četrtina takih, ki ima s tem 

področjem težave.  

Podtest Naravna zaporedja in štetje nazaj je povzročil težave tretjini vseh otrok in petini otrok 

brez odločb. Posledično so se slabše odrezali tudi na podtestu Ravnotežje (vsi učenci 25 %, 

tisti brez odločb pa 26,7 %). 
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Želela sem tudi spremljati napredek otrok z odločbami oziroma učencev, ki so usmerjeni v 

izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Drugi 

preizkus je bil izveden 15 mesecev kasneje. Primerjala sem rezultate prvega in drugega 

testiranja s SNAP-om. Učenci z odločbami o usmerjanju so izkazali pri drugem testiranju 

boljše rezultate na podtestu Časovno omejeno prepisovanje besedila in Priklic besed, besedna 

tekočnost. Sklepamo, da so boljši rezultati posledica avtomatizacije pisanih in tiskanih črk, 

torej hitrejšega priklica črk, besedna tekočnost pa posledica razvoja otrok, bogatejšega 

besednega zaklada, hkrati pa tudi sistematičnega in usmerjenega poučevanja otrok z dodatno 

strokovno pomočjo. 

Kvalitativna analiza celotnih profilov prvega in drugega testiranja učencev z dodatno 

strokovno pomočjo je pokazala, da s sistematično in usmerjeno pomočjo učenci izboljšajo 

nekatera področja funkcioniranja.  

Evalvacija rezultatov kvalitativne analize pa pokaže tudi področja, kjer so se izkazale na 

drugem preverjanju še večje težave kot pri prvem testiranju. Sklepamo lahko, da je povečanje 

težav posledica zahtevnejših in kompleksnejših znanj, ki so potrebna v 4. razredu in zahtevajo 

dober delovni spomin. Lahko so tudi posledica neustrezne dodatne strokovne pomoči ali 

izbire izvajalcev dodatne strokovne pomoči z neustrezno izobrazbo. Prav tako pa se pri 

vprašalniku, ki ga izpolnijo učitelji oziroma oseba, ki učenca najbolj pozna, pokažejo 

subjektivne ocene posameznega tipa učitelja, predvsem na področjih motnje pomanjkljive 

pozornosti, hiperaktivnosti, razvojne motnje koordinacije, težave s socialnim zavedanjem in  

neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami.  

Diagnostični pripomoček SNAP se je izkazal kot diagnostični pripomoček, ki je specialnim in 

rehabilitacijskim pedagogom v veliko pomoč. Prednosti so, da s celotnim profilom dobimo 

vpogled v funkcioniranje otroka, vizualno pa pokaže področja, kjer ima otrok težave. Pri 

ponovnem testiranju pa lahko kvalitativno primerjamo profile in jih analiziramo. Slabost pri 

kvalitativni analizi je pomanjkanje grafičnih ponazoritev na profilu za lažjo primerjavo med 

posameznimi področji težav.  

Vsi, ki delamo z otrokom, potrebujemo globalno oceno otroka, boljši vpogled v njegova 

močna področja ter področja, kjer ima otrok primanjkljaje. S SNAP-om si lahko pomagamo, 

da lažje postavimo merljive cilje tam, kjer ima otrok težave. Cilje uporabimo v 

individualiziranem programu, hkrati pa spodbujamo otrokova močna področja, da otrok 

napreduje. 
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9.  PRILOGE 

Priloga 1 Celoten profil učenca 1 – prvo testiranje 

 

Priloga 2: Celoten profil učenca 1 – drugo testiranje 
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Priloga 3: Celoten profil učenca 2 – prvo testiranje 

 

Priloga 4: Celoten profil učenca 2 – drugo testiranje 
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Priloga 5: Celoten profil učenca 3 – prvo testiranje 

 

Priloga 6: Celoten profil učenca 3 – drugo testiranje 
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Priloga 7: Celoten profil učenca 4 – prvo testiranje 

 

Priloga 8: Celoten profil učenca 4 – drugo testiranje 

 


