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Učenci s posebnimi potrebami v luči nacionalnega preverjanja znanja iz fizike leta 2014 

 

POVZETEK 

 

V diplomski nalogi najprej predstavim zakonsko podlago za kategoriziranje otrok s posebnimi 

potrebami in njihove značilnosti. Predstavim vlogo nacionalnega preverjanja znanja v vzgojno-

izobraževalnem procesu in potek preizkusa za učence s posebnimi potrebami. Ker je vseh 

učencev s posebnimi potrebami preveč, se osredotočim na učence s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja. Zanimata me predvsem dve skupini, katerih primanjkljaji bi lahko vplivali na 

uspešnost reševanja preizkusa iz fizike. To so učenci s specifičnimi učnimi težavami pri 

matematiki in učenci z bralno-zapisovalnimi težavami. 

Glavni del diplomske naloge vsebuje podrobno analizo rezultatov reševanja štirih izbranih nalog, 

med njimi je ena nezahtevna, ena bralno zahtevna, ena matematično zahtevna in ena bralno in 

matematično zahtevna. Nepravilne odgovore razvrstim v razrede tipičnih nepravilnih odgovorov. 

Glede na razrede nepravilnih odgovorov skušam ugotoviti, ali obstaja povezava med učenčevo 

motnjo in nepravilnostjo odgovora.  

 

 

 

 

 

 

 

KLJUČNE BESEDE  

 

Učenci s posebnimi potrebami, učenci z učnimi težavami pri matematiki, učenci z motnjami na 

področju branja in pisanja, nacionalno preverjanje znanja, fizika 
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Pupils with special needs in the light of the National Assessment of Knowledge of physics in 

2014 

 

ABSTRACT 

 

The thesis starts with the legal basis for the categorisation of children with special needs and its 

peculiarities. Next the role of the National Assessment of Knowledge (NAK) in the educational 

process is presented as well as the procedure of the assessment for special needs pupils itself. 

Since there are too many different categories of special needs pupils, I have focused on pupils 

with specific learning disabilities. My interest was in two types of disabilities under consideration 

are the learning affect the success in Physics NAK results. The two types of disabilities under 

consideration are the learning disabilities in Maths and reading-writing disorders. 

The main part of the thesis includes an exact analysis of the results of four selected problems 

from the physics test in 2014. One of them is neither mathematically nor textually demanding, 

one is difficult from the point of view of reading, one is mathematically demanding and the last 

one is textually and mathematically demanding. The wrong answers have been divided into 

classes of typical wrong answers. According to the classes of wrong answers I have tried to 

define whether there is a connection between the pupil's disability and the incorrectness of the 

answer. 

 

 

 

 

KEYWORDS 

 

Pupils with special needs, pupils with learning disabilities in Mathematics, pupils with reading-

writing disorders, National Assessment of Knowledge, Physics 
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1 UVOD  

 

Vsi učenci imajo pravico do kakovostnega in njim primernega izobraževanja. Vse več otrok s 

posebnimi potrebami je vključenih v redne osnovne šole. Učitelji na ta korak niso dovolj 

pripravljeni. Treba je prilagoditi metode in oblike dela, treba je poiskati učenčeva močna 

področja, hkrati pa ne izpostaviti šibkih. Zato učenci s posebnimi potrebami potrebujejo različne, 

njim prilagojene oblike in stopnje pomoči. To od učitelja terja veliko dodatnega dela in napora. 

Zaradi vsega navedenega je dandanes poučevanje fizike postalo pravi izziv.  

V času svojega študija sem mnogokrat naletela na mišljenje, da so učenci s posebnimi potrebami 

nesamostojni, odvisni, dosegajo slabše rezultate, imajo nizke sposobnosti, izpostavlja se njihova 

šibka področja. Po mojih izkušnjah so ti otroci vedoželjni, radi iščejo nova znanja, imajo 

pozitivne socialne izkušnje, so pa ranljivi in potrebujejo veliko vodenja. 

 

V diplomskem delu smo se osredotočili na nacionalno preverjanje znanja iz fizike in rezultate, ki 

so jih dosegli učenci s posebnimi potrebami. Ugotavljamo, katera so njihova močna področja pri 

pouku fizike ob koncu osnovne šole ter kakšne so razlike v znanju med učenci s posebnimi 

potrebami in ostalimi učenci. Posebej nas je zanimalo, katera so tista znanja, kjer učenci s 

posebnimi potrebami izstopajo. Ker je skupin z različnimi motnjami preveč, smo se osredotočili 

na učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Skupini, v katerih bi se po naši oceni 

rezultati preizkusa znanja iz fizike najbolj razlikovali od povprečnih rezultatov, sta skupini 

učencev z motnjami branja in pisanja in učencev s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki. 

 

V teoretičnem delu diplomskega dela opišemo značilnosti posameznih skupin učencev s 

posebnimi potrebami, ki se šolajo v rednih šolah. Opišemo vlogo nacionalnega preverjanja znanja 

iz fizike in osnovne značilnosti tega v letu 2014. Povzamemo rezultate, ki so jih dosegli učenci s 

posebnimi potrebami in jih primerjamo z rezultati ostalih učencev. V praktičnem delu 

diplomskega dela analiziramo naloge, ki so bile vključene v nacionalno preverjanje znanja leta 

2014 z vidika učencev s posebnimi potrebami. Cilj diplomskega dela je poiskati tista področja in 

znanja, kjer učenci s posebnimi potrebami še posebej izstopajo.  
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA  

 

V preteklosti so bili otroci s posebnimi potrebami mnogokrat izločeni iz družbe. Največkrat so jih 

označevali z negativnimi izrazi: defektni, moteni, prizadeti, deviantni, drugačni. Za njih je bil 

vpeljan vzporeden sistem šolstva, tako imenovane »posebne šole«.  

 

V Sloveniji je bil pomemben korak k bolj strpnemu odnosu do njih storjen z reformo šolske 

zakonodaje v letih 1992 in 1993. V Beli knjigi vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji 

(1995) so bili postavljeni temelji za nov koncept vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi 

potrebami. V ospredje so postavljene pravice teh otrok do drugačnosti, ne glede ali je ta 

pričakovana in zaželena, ali ne. »Biti drugačen pomeni biti otrok s posebnimi potrebami.« 

(Opara, 2005, str. 7) Z izrazom »otroci s posebnimi potrebami« se v ospredje ne postavlja več 

njihovih primanjkljajev, ovir, motenj, ampak posebne potrebe po prilagojenem izvajanju 

vzgojno-izobraževalnega dela. Področje šolanja otrok s posebnimi potrebami je postalo 

integrirano v vsa druga področja družbe. 

 

Bela knjiga vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji je bila osnova za sprejetje pomembnih 

dokumentov, ki se ukvarjajo s področjem šolanja otrok s posebnimi potrebami: 

- Zakon o osnovni šoli (1996), 

- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2000), 

- Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami 

(2003), 

- Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s 

posebnimi potrebami (2003), 

- Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in mladostnike s posebnimi 

potrebami (2006). 
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2.1 UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI V REDNIH OSNOVNIH ŠOLAH 

 

V Zakonu o osnovni šoli (11. člen) piše: »Otroci s posebnimi potrebami po tem zakonu so otroci 

z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, otroci z 

govornimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci in otroci z motnjami vedenja 

in osebnosti, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje izobraževalnih programov z dodatno strokovno 

pomočjo ali prilagojene izobraževalne programe oziroma posebni program vzgoje in 

izobraževanja, ter učenci z učnimi težavami in posebej nadarjeni učenci.«  

 

Pojavili sta se dve novi skupini otrok, dolgotrajno bolni učenci in učenci z učnimi težavami. S to 

opredelitvijo je število učencev, ki potrebujejo pomoč ali prilagoditve, zajelo 20 do 25 odstotkov 

vseh osnovnošolskih otrok (Opara, 2005). Posledično je začelo padati število otrok, ki so bili 

vključeni v šole s prilagojenim programom in v posebne zavode.  

 

V Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2. člen) piše: »Otroci s posebnimi 

potrebami so otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z 

okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno 

ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 

otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo 

prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali 

prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in 

izobraževanja.« 

 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami torej uvaja novo kategorijo otrok z avtističnimi 

motnjami, izpušča pa posebej nadarjene otroke. Posebej nadarjeni so specifična skupina učencev, 

ki imajo poseben talent na določenem področju, drugje pa so povprečni, lahko imajo tudi težave 

pri učenju. Za to skupino ni jasne opredelitve, ali sodi v skupino otrok s posebnimi potrebami ali 

ne. Nekatere države nadarjene učence uvrščajo v to skupino, druge pa ne. Ker niso jasno 

opredeljeni, jih v diplomskem delu ne bomo več obravnavali. 
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Vir: Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije 

Slika 1: Število učencev s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redno osnovno šolo, glede na pogostost 

motnje v šolskem letu 2015/2016. 

 

Redne osnovne šole izvajajo program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

V redne osnovne šole so vključeni tisti učenci s posebnimi potrebami, za katere komisija za 

usmerjanje ugotovi, da imajo take razvojne in intelektualne sposobnosti, da bodo dosegli vsaj 

minimalne standarde znanja, ki jih določajo učni načrti. Strokovna skupina posamezne šole za 

vsakega učenca izdela individualiziran program, v katerem so med drugim natančno določene 

oblike dela pri posameznih predmetih, način izvajanja strokovne pomoči, prilagoditve pri 

organizaciji, preverjanju, ocenjevanju znanja. 

 

Ker je različnih skupin učencev s posebnimi potrebami veliko (Slika 1), bomo opisali samo 

značilnosti tistih, ki jih srečamo v rednih osnovnih šolah. Opisi so povzeti po Kriterijih za 

opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami (ur. 

Vovk Ornik, 2015).  
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2.1.1 Učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

 

Za učence z lažjo motnjo v duševnem razvoju je značilno, da njihova motnja nastane pred 18. 

letom. Ti učenci imajo znižane intelektualne sposobnosti, predvsem na kognitivnem področju. 

Težave imajo s pozornostjo, motivacijo, z razumevanjem snovi. Miselni procesi potekajo na 

konkretni ravni, jezik je preprost. Pri učenju potrebujejo veliko spodbud, jasna in razumljiva 

navodila in delo po manjših korakih. Ob prilagojenem izvajanju in učni pomoči lahko dosežejo 

osnovna šolska znanja, se usposobijo za manj zahtevne poklice in samostojno socialno življenje.  

 

2.1.2 Slepi, slabovidni in učenci z okvaro vidne funkcije 

 

Slepi, slabovidni in učenci z okvaro vidne funkcije imajo zmanjšano ostrino vida, okvaro vidne 

funkcije ali zoženo vidno polje.  

 

a) Slabovidni učenci 

Zmerno slabovidni učenci imajo ostrino vida od 10 do 30 odstotkov, težko slabovidni pa od 5 do 

10 odstotkov, zato potrebujejo prilagojeno vzgojno-izobraževalno okolje in učne pripomočke. Ob 

ustreznih prilagoditvah dosegajo enake rezultate kot ostali učenci, imajo pa težave pri branju.  

 

b) Slepi učenci 

Slepi učenci imajo manj kot 5-odstotno ostrino vida. Ti učenci potrebujejo prilagojeno okolje, 

didaktične in komunikacijske pripomočke, pri usvajanju abstraktnih pojmov in fizikalnih veličin 

pa še dodatne didaktične pripomočke. Za orientacijo in vsakdanje življenje potrebujejo 

pripomočke za slepe. Ko se naučijo določenih spretnosti, ko obvladajo pripomočke, se lahko 

vključijo v redno osnovno šolo. Pri delu so slepi učenci počasnejši od vrstnikov, ki vidijo, saj 

učenje poteka z drugimi čuti, kot sta sluh in tip. Ob današnji tehnologiji so sposobni doseči 

visoke cilje. 
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c) Učenci z okvaro vidne funkcije  

Okvare vidne funkcije so lahko posledica obolenja in/ali delovanja osrednjega živčevja. Ob tej 

okvari ima lahko učenec ohranjeno ostrino vida in ohranjeno vidno polje. 

 

Slepi, slabovidni in učenci z okvaro vidne funkcije potrebujejo stalnega ali začasnega 

spremljevalca pri nekaterih dejavnostih. Okolje jim moramo ustrezno prilagoditi. Pozorni 

moramo biti na osvetlitev, barve, kontrast, velikost, oddaljenost in čas. Potrebujejo veliko 

dodatnih spodbud in podpore, da kompenzirajo izostanek vida (Kesič Dimic, 2010). 

 

2.1.3 Gluhi in naglušni učenci 

 

Pri gluhih in naglušnih učencih okvara prizadene uho, njegove strukture in funkcije. Izguba sluha 

vpliva na sporazumevanje, izobraževanje, socializacijo. Na učenčeve govorno-jezikovne in 

komunikacijske sposobnosti vpliva več dejavnikov, kot so vrsta in stopnja primanjkljaja, čas 

nastanka, ustrezna habilitacija ali rehabilitacija, osebnostne in druge lastnosti.   

 

a) Naglušni učenci 

Povprečna izguba sluha na frekvencah, ki so v govornem območju, je manj kot 91 decibelov 

(dB). Glede na povprečno izgubo v govornem območju ločimo lažjo izgubo sluha (26 do 40 dB), 

zmerno izgubo sluha (41 do 60 dB) in težko izgubo sluha (61 do 90 dB), kar pa ni edini kriterij, 

saj je okvara odvisna tudi od tega, ali je prizadeto samo eno ali obe ušesi. 

Učenci z lažjo izgubo sluha se sporazumevajo po slušni poti, v hrupnem okolju pa berejo z 

ustnic. Usvajajo govor in jezik, lahko imajo težave pri izgovarjanju glasov v besedah, usvajanju 

besedišča, uporabi slovničnih pravil, oblikovanju smiselnih povedi. 

Učenci z zmerno izgubo sluha se sporazumevajo po slušni poti z uporabo slušnega pripomočka. 

Pri govoru in sporazumevanju berejo z ustnic. Glasove v besedah slišijo nepopolno, zato jih tudi 

nerazumljivo izgovarjajo. Slabši je ritem, glasnost, tempo, višina govora. Zaradi tega imajo 

težave pri razumevanju povedanega. 
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Učenci s težko izgubo sluha usvajajo govor in jezik s pomočjo slušnega pripomočka, pri 

sporazumevanju berejo z ustnic, nekateri uporabljajo znakovni jezik. Usvajanje govora je 

počasno, okrnjeno, zahtevno, saj besede slišijo nepopolno in popačeno. Tudi mi njihov govor 

težje razumemo. Težko razumejo in sledijo povedanemu. Imajo slabši besedni zaklad in težko 

usvajajo jezikovna znanja (Kesič Dimic, 2010). 

 

b) Gluhi učenci 

Povprečna izguba sluha na frekvencah, ki so v govornem območju, je več kot 90 decibelov (dB). 

Glede na povprečno izgubo v govornem območju ločimo najtežjo izgubo sluha (91 do 110 dB) in 

popolno izgubo sluha (nad 110 dB). 

 

Učenci z najtežjo izgubo sluha zaznavajo zvoke s pomočjo slušnega pripomočka. Govor slišijo 

popačeno ali pa ga sploh ne slišijo, zato ga usvajajo s pomočjo znakovnega jezika in branja z 

ustnic. Imajo skromno besedišče, pomanjkljivo oblikujejo smiselne povedi. Razumevanje navodil 

in besedil je okrnjeno. Govor je slabo razumljiv. Pri pisnem sporazumevanju so nekoliko boljši, 

a  imajo težave na vseh jezikovnih področjih.  

 

Učenci s popolno izgubo sluha ne slišijo ali ne razumejo govora, tudi če je ojačen. Govor 

usvajajo le s pomočjo znakovnega jezika. Govor je nerazumljiv, zato je njihovo besedišče 

skromno.  

 

Gluhi in naglušni učenci imajo zaradi svojih motenj lahko težave pri orientaciji, socializaciji in 

pri pridobivanju znanja. Stanje se lahko bistveno popravi s pravočasno uporabo pripomočkov kot 

so slušni aparati in polžev vsadek. 

 

Ker je pri gluhih in naglušnih slabše razvita pomembna pot za sprejemanje informacij, jo je treba 

nadomestiti. Učitelj to lahko naredi z ustreznimi prilagoditvami, metodami in pripomočki. Učitelj 

pri poučevanju lahko uporablja različne prilagoditve, kot so vizualna demonstracija, razlaga na 

več načinov, pisna navodila, učenec naj sedi spredaj, učitelj naj bo obrnjen proti učencu vsaj 

kadar mu govori (Kesič Dimic, 2010).  
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2.1.4 Učenci z govorno-jezikovnimi motnjami 

 

Učenci z govorno-jezikovnimi motnjami imajo zmanjšano možnost usvajanja, razumevanja, 

izražanja in/ali smiselne uporabe govora, jezika in komunikacije. To ni posledica izgube sluha ali 

duševnih motenj. Razumevanje govora in govorno-jezikovno izražanje sta lahko blaga ali pa 

popolnoma nerazvita. Sekundarno se govorno-jezikovne motnje kažejo na področju branja, 

pisanja in učenja. Vse to vpliva na sporazumevanje, medosebne odnose, čustvovanje in vedenje. 

Glede na govorno-jezikovno komunikacijo in zmožnost razumevanja jezika so motnje lahko 

lažje, zmerne, težje in težke. 

 

a) Učenci z lažjimi govorno-jezikovnimi motnjami 

Njihova govorno-jezikovna komunikacija odstopa od povprečja enako starih otrok vsaj na enem 

področju: razumevanje, strukturiranje, procesiranje, izražanje. Učenci nadomeščajo, popačijo, 

izpuščajo glasove, zato je razumljivost njihovega govora slabša. Ritem, tempo in hitrost govora 

so neustrezni. Zaostanek v razvoju govora lahko vpliva na proces socializacije. 

 

b) Učenci z zmernimi govorno-jezikovnimi motnjami 

Njihova govorno-jezikovna komunikacija pomembno odstopa od povprečja enako starih otrok 

vsaj na enem govorno-jezikovnem področju. Učenci imajo težave pri razumevanju jezika. 

Razumljivost njihovega govora je slabša. Ritem, tempo in hitrost govora so neustrezni. Zaostanek 

v razvoju govora lahko vpliva na proces socializacije 

 

c) Učenci s težjimi govorno-jezikovnimi motnjami in učenci s težkimi govorno-jezikovnimi 

motnjami 

Ti učenci za sporazumevanje uporabljajo dopolnilno in nadomestno komunikacijo. Njihova učna 

uspešnost je zelo zmanjšana, zato se v rednih osnovnih šolah večinoma ne šolajo (Vovk Ornik, 

2015). Učitelj mora biti pozoren na to, da učenec sedi spredaj, prilagodi  mu besedišče in preverja 

njegovo razumevanje, ga spodbuja k besedni ali pisni komunikaciji.  
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2.1.5 Gibalno ovirani učenci 

 

Gibalno ovirani učenci imajo prirojene ali pridobljene okvare gibalnega aparata, osrednjega ali 

obrobnega živčevja, zato se težko vključujejo v dejavnosti in k sodelovanju. Glede na to, koliko 

težav imajo pri gibanju, ločimo lažjo, zmerno, težjo in težko gibalno oviranost. Vzroki za gibalno 

oviranost so lahko genetske in kromosomske nepravilnosti, kronične bolezni in obolenja, stanja 

po poškodbi glave, stanja po poškodbi hrbtenice. Gibalno ovirani učenci v rednih osnovnih šolah 

imajo največkrat le telesno okvaro, po intelektualnih sposobnostih pa so primerljivi z ostalo 

populacijo. Večini težje gibalno oviranih učencev se dodeli spremljevalca (Zakon o usmerjanju 

otrok s posebnimi potrebami, 10. člen). Spremljevalec skrbi za nudenje fizične pomoči in s tem 

učencu omogoča nemoteno sledenje pouku, hkrati pa naj bi spodbujal učenčevo samostojnost. Za 

take učence mora šola prilagoditi tudi prostore, opremo, pripomočke (Vovk Ornik, 2015). 

 

2.1.6 Dolgotrajno bolni učenci 

 

Včasih je veljalo, da so bolni učenci doma ali v bolnišnici, zato to ni bil problem vzgoje in 

izobraževanja. Ob porastu različnih kroničnih bolezni je takih učencev vse več. Dolgotrajno bolni 

učenci so tisti, katerih bolezen ne izzveni v treh mesecih, pri tem pa imajo postavljeno diagnozo 

zdravnika specialista določenega področja (Vovk Ornik, 2015). 

 

»Diagnoza sama po sebi še ni zadostno merilo, da ima otrok posebne vzgojno-izobraževalne 

potrebe in da zato posledično potrebuje usmeritev. Za usmeritev je potrebna ugotovitev, da 

bolezen, zdravljenje ali morebitne posledice obojega pomembno vplivajo na otrokovo 

funkcioniranje v vzgojno-izobraževalnem procesu, na njegovo uspešnost in učinkovitost.« (Vovk 

Ornik, 2015, str.  21) 

 

Najpogostejše dolgotrajne bolezni pri učencih v redni osnovni šoli so sladkorna bolezen, astma, 

epilepsija in motnje hranjenja. 
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Pri pouku so ti učenci pogosto utrujeni, šibki, slabega počutja. Veliko izostajajo od pouka. Vse to 

vpliva na učno uspešnost. Kadar učitelji niso dovolj usposobljeni za nudenje ustrezne pomoči 

dolgotrajno bolnemu učencu, se mu lahko dodeli začasen spremljevalec. Pri pouku mora učitelj 

nuditi učencu časovno prilagoditev z vmesnimi odmori in paziti na primerno obremenitev. 

 

2.1.7 Učenci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami 

 

Ta skupina učencev povzroča v razredu drugačne interakcije in vzdušje, ker s svojo 

neprilagojenostjo in težjo vodljivostjo moti učitelje in sošolce. Posledično se učitelji čutijo 

ogrožene in neusposobljene za delo s takimi učenci, zato želijo več pomoči strokovnjakov 

(Opara, 2005).  

 

Učenci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami so tisti, pri katerih so spremembe v čustvenem 

odzivanju in/ali vedenju prisotne dalj časa in odstopajo od razvojno pričakovanih, normativnih 

vzorcev vedenja in čustvovanja. Čustvene in vedenjske motnje imajo nemalokrat za posledico 

težave v socialni integraciji in se pojavljajo skupaj z motnjami na drugih področjih – motnje 

pozornosti in koncentracije, motnje avtističnega spektra, primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja in drugimi (Vovk Ornik, 2015). Mnogo teh učencev je v preteklosti doživelo neprijetne 

socialne izkušnje, ki se kažejo s tipičnimi vedenjskimi znaki: izogibanje obveznostim, izguba 

motivacije, samopoškodovanje, izmikanje, umikanje, nezaupanje vase, nasilništvo do vrstnikov 

in živali, uničevanje tuje lastnine, brezčutnost do drugih, kljubovalnost in podobno. 

 

Motnje se lahko kažejo posamezno – čustvene ali vedenjske – ali pa kot kombinacija obeh. 

Učenec s čustvenimi motnjami doživlja hudo notranjo stisko, bojazen, tesnobo ali depresivnost, 

zato je moteno psihosocialno delovanje. Pri učencu z vedenjskimi motnjami pa so prisotni 

primanjkljaji v zaznavanju in interpretiranju kompleksnih socialnih situacij (Vovk Ornik, 2015). 

V redne osnovne šole so vključeni učenci, ki imajo manj izrazite motnje. Učitelj pri svojem delu 

potrebuje pomoč zunanjih strokovnjakov – specialni pedagog, šolska svetovalna služba. 

Pomembno je, da učitelj učenca spodbuja, mu postavi pravila, sklene dogovore, mu daje kratka in 
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jasna navodila, ga aktivno zaposli, ga pohvali, spodbuja občutek odgovornosti in mu daje 

pozitiven zgled.  

 

2.1.8 Učenci z avtističnimi motnjami 

 

»Avtizem je kompleksna motnja, ki vpliva na večino področij razvoja in otroku onemogoča 

razvoj in napredovanje na način, kot potekata pri nevrotipičnih otrocih. V Sloveniji je 

sistematično oblikovanje ustreznih programov vzgoje in izobraževanja za otroke z avtističnimi 

motnjami šele v povojih. Vendar se v zadnjem desetletju in več na vseh izobraževalnih nivojih 

razvijajo bolj ali manj ustrezne prakse dela z otroki z avtističnimi motnjami,«  je zapisala univ. 

dipl. psih. Alenka Werdonig na spletni strani Društva za pomoč otrokom z avtističnimi motnjami 

Školjke (www.avtizem-skoljke.si).  

 

Učenci z avtističnimi motnjami imajo največ težav na področjih socialne komunikacije in 

socialne interakcije – verbalna in neverbalna komunikacija, socialno čustvene izmenjave, 

vzpostavljanje, razumevanje in vzdrževanje čustvenih odnosov in na področju vedenja, interesov 

in aktivnosti – ponavljajoča se in ustaljena gibanja, uporaba predmetov na neobičajen in vedno 

enak način, ustaljen in ponavljajoč govor, neprožnost v mišljenju in vedenju, nagnjenost k 

rutinam in ritualom, prezasedenost z enim interesnim področjem, pogosto neobičajnim. 

Primanjkljaji se pokažejo že v zgodnjem otroštvu in vplivajo na delovanje na socialnem, 

izobraževalnem in drugih področjih otrokovega delovanja in so lahko različnih stopenj in 

kombinacij intenzitet, povzročajo pa slabo prilagodljivost zahtevam socialnega okolja (Vovk 

Ornik, 2015). 

 

Učenci z avtističnimi motnjami potrebujejo prilagoditve, podporo in pomoč na področjih 

konceptualnih, socialnih in praktičnih veščin, zato je pomembna zgodnja obravnava in usmeritev 

v ustrezen vzgojno-izobraževalni program. Odvisno od obsega in težavnosti simptomov se 

nekateri učenci z avtističnimi motnjami lahko izobražujejo v rednih osnovnih šolah in so lahko 

tudi zelo uspešni.  

 

http://www.avtizem-skoljke.si/
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Priporočila učiteljem za poučevanje učenca z avtističnimi motnjami so: jasna, kratka, enostavna 

navodila, ponujanje manj možnosti izbire, naloge razdeliti na podvprašanja, preverjati 

razumevanje, spodbujati njegova interesna področja, pozornost usmeriti na eno aktivnost v tistem 

času, v razredu mu dati stalen delovni prostor s čim manj motečimi dražljaji (Gargiulo, 2012). 

 

2.1.9 Učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

 

Učne težave lahko nastopajo v lažji, zmerni ali težji obliki. Vsi učenci z učnimi težavami imajo v 

Sloveniji po Zakonu o osnovni šoli (2006, 12. člen) pravico, da jim šola prilagodi metode in 

oblike dela, organizira dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči. Učenci 

z lažjimi in zmernimi specifičnimi učnimi težavami spadajo v skupino otrok z učnimi težavami in 

se ne usmerjajo. Učenci s težjimi oblikami specifičnih težav pa so opredeljeni v Zakonu o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2000).  

 

Učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja imajo težjo obliko specifičnih učnih 

težav, kjer se kljub povprečnim in nadpovprečnim intelektualnim sposobnostim pojavljajo težave 

pri branju, pisanju, pravopisu in/ali računanju. Kažejo se z zaostankom v razvoju in/ali motnjami 

pozornosti, pomnjenja, mišljenja, koordinacije, komunikacije, socialnih sposobnosti in/ali 

čustvenega dozorevanja. Primanjkljaji vse življenje vplivajo na učenje in vedenje in so notranje 

(skrite) narave. Primarno nanje ne vplivajo okoljski dejavniki, neustrezno poučevanje, vidne, 

slušne ali motorične okvare, nevrološke motnje, motnje v duševnem razvoju, vedenjske in 

čustvene težave/motnje, lahko pa se pojavljajo skupaj z njimi. 

 

Pristop k diagnosticiranju primanjkljajev na posameznih področjih vključuje sodelovanje učenca, 

staršev, šole, zunanjih strokovnjakov.  Temelji na upoštevanju petih kriterijev: 

- dokazano neskladje med pokazateljem globalnih intelektualnih sposobnosti in dejansko 

uspešnostjo na področjih branja, pisanja, računanja in pravopisa, 

- obsežni, resni primanjkljaji na enem ali več področjih veščin branja, pisanja, računanja, 

pravopisa,  

- slabša učinkovitost in tempo učenja, 
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- motenost enega ali več psiholoških procesov (pozornost, spomin, jezikovno procesiranje, 

socialna kognicija, percepcija, koordinacija, časovna in prostorska orientacija, 

organizacija informacij), 

- izključitev okvar čutil, motenj v duševnem razvoju, čustvenih in vedenjskih motenj, 

kulturne in jezikovne različnosti, neustreznega poučevanja, neugodne psihosocialne 

okoliščine kot primarnega povzročitelja (Vovk Ornik, 2015). 

 

Med primanjkljaje na posameznih področjih učenja spadajo: 

- motnje na področju branja in pisanja (disgrafija, disleksija, disortografija), 

- specifične učne težave pri matematiki (diskalkulija, specifične aritmetične težave) 

- cerebralna paraliza, 

- dispraksija, 

- motnje pozornosti in koncentracije, 

- drugo. 

 

Priporočila za učinkovito poučevanje učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja so 

odvisna od konkretnega primanjkljaja. Splošna priporočila, kako pristopati so: 

- prepoznati in razumeti posebne vzgojno-izobraževalne potrebe teh učencev, 

- načrtovati celosten program pomoči, saj bodo ti učenci pomoč potrebovali celo življenje, 

zato je potrebno sodelovanje vseh vpletenih, 

- razvijati močna področja, s čimer bodo kompenzirali šibka področja in gradil 

samopodobo, 

- dodatni pristopi (kot je multisenzorno poučevanje in učenje), pomoč pri organizaciji in pri 

izbiri strategij reševanja nalog, razvijanje strategij, različni treningi, 

- druge oblike pomoči, na primer raba tehnologije, poučevanje spretnosti in strategij učenja, 

več ponavljanja, več časa, poučevanje v manjših skupinah, prilagajanje navodil, gradiv, 

pripomočkov, domačih nalog, prilagojeno preverjanje znanja (ur. Končnik Goršič, 

Kavkler, 2002). 
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2.2 DRŽAVNI IZPITNI CENTER (Ric) 

 

Državni izpitni center (Ric) je osrednja ustanova, ki skrbi in je odgovorna za zunanje preverjanje 

znanja v državi na celotni izobraževalni ravni od osnovne šole, srednje šole, univerze do 

izobraževanja odraslih.  

 

V osnovni šoli skupaj z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo skrbi za nemoten potek in 

organizacijo nacionalnega preverjanja znanja. Ob pomoči predmetnih komisij in Državne izpitne 

komisije opravlja naloge, povezane z nacionalnim preverjanjem znanja: 

- pripravlja vodnik po nacionalnih preverjanjih znanja,  

- izdaja publikacije za učence in starše,  

- daje navodila in nudi strokovno pomoč šolam in šolskim komisijam pri izvedbi 

preverjanj,  

- imenuje in izobražuje zunanje ocenjevalce,  

- zagotavlja strokovno in tehnično pomoč šolam, predmetnim komisijam in državni 

komisiji, 

- podatke o dosežkih učencev zbira, pripravlja, obdeluje, analizira in ustrezno hrani, 

- skrbi za informacijski sistem nacionalnega preverjanja znanja, 

- pripravlja gradivo za elektronsko vrednotenje in zanj skrbi, organizira in analizira procese 

vrednotenja (Lesničar in drugi, 2004). 
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2.3 NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 

 

Na spletni strani Državnega izpitnega centra (www.ric.si) je zapisano, da je nacionalno 

preverjanje znanja zunanje pisno preverjanje znanja, ki se izvaja na isti dan, isto uro in pod 

enakimi pogoji za vse udeležene učence v državi. Preverja se samo tisto znanje, ki je zapisano v 

učnih načrtih tistih predmetov, pri katerih se znanje preverja.  

 

Nacionalno preverjanje znanja je s časom doživelo korenite spremembe glede njegove vloge in 

namena. V šolskem letu 1990/1991 so najprej uvedli zunanje preverjanje znanja iz matematike in 

slovenščine. Tak način preverjanja je potekal do šolskega leta 2004/2005, namenjen pa je bil kot 

kriterij srednjim šolam pri omejitvi vpisa, saj so želeli šolskim ocenam dodati objektivnejše 

zunanje kriterije. V šolskem letu 2005/2006 pa se je vloga zunanjega preverjanja spremenila. Z 

uvedbo Nacionalnega preverjanja znanja smo dobili zakonsko urejeno zunanje preverjanje 

znanja. Zakona, ki to področje urejata, sta: 

- Zakon o osnovni šoli (Uradni list Republike Slovenije, št. 81/2006), 

- Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli (Uradni list Republike 

Slovenije, št. 30/2013). 

Po teh zakonih se znanje preverja ob koncu 6. in 9. razreda. Najprej je bilo preverjanje ob koncu 

6. razreda prostovoljno. Od šolskega leta 2013/2014 pa je postalo obvezno. Ob koncu 6. razreda 

se preverja znanje matematike, slovenskega jezika (ali madžarskega ali italijanskega) in prvega 

tujega jezika. Ob koncu 9. razreda se preverja znanje matematike, slovenskega jezika (ali 

madžarskega ali italijanskega) in tretjega predmeta, ki ga določi minister za šolstvo izmed 

obveznih predmetov v 8. in 9. razredu, mednje pa sodi tudi fizika.  
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2.3.1 Vloga nacionalnega preverjanja znanja 

 

Sprva je bilo nacionalno preverjanje znanja namenjeno selekciji učencev. Z globalizacijo in 

nenehnimi spremembami mora tudi izobraževanje slediti zahtevam sodobnega trga. Učinki 

slabega izobraževanja se pokažejo šele čez nekaj let, ko popravilo škode ni več mogoče, zato je 

pomembno, da se že sedaj ukvarjamo s kakovostjo šolskega dela. Nacionalno preverjanje znanja 

ni več usmerjeno samo v rezultate, zanima nas proces in okoliščine, kako so učenci do tega 

znanja prišli. Dobilo je tudi formativno vlogo.  

 

Nacionalno preverjanje znanja ima svoje cilje in načela. Temeljni cilj je pridobiti dodatno 

informacijo o znanju učencev, ki je namenjena učencem, staršem, učiteljem, šolam in vzgojno-

izobraževalnemu sistemu v državi (Zakon o osnovni šoli). 

 

Nacionalno preverjanje znanja nam daje kakovostne povratne informacije, ki nam kažejo močne 

in šibke točke učenja in poučevanja ter opozarjajo na ustreznost drugih pogojev za pouk, kot so 

učbeniki, učni načrti, usposabljanje učiteljev in drugi. Vse te informacije lahko uporabimo za 

izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela.  

 

Učencem in njihovim staršem nacionalno preverjanje znanja nudi povratne informacije o 

posameznih vsebinah, o učinkovitosti na različnih taksonomskih stopnjah. Te rezultate lahko 

primerjajo z dosežki celotne populacije in s šolskimi ocenami (Ric, 2014). 

 

Učitelji z nacionalnim preverjanjem znanja dobijo dodatne informacije o znanju svojih učencev 

in doseženih standardih znanja, ki so predpisani z učnimi načrti. Z analizo nalog in dosežkov 

učencev lahko kritično ovrednotijo svoje delo in uskladijo svoje kriterije vrednotenja znanja s 

kriteriji drugih učiteljev.  

Šole z analizo dosežkov svojih učencev pridobijo informacijo o kakovosti dela zaposlenih na šoli. 

Poiščejo lahko razloge za odstopanja in možnosti za izboljšanje. S tem lahko načrtujejo razvoj 

šole, izobraževanje učiteljev in delo strokovnih aktivov. 
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Ne nazadnje pa lahko z rezultati nacionalnega preverjanja znanja izvajamo različne primerjave, ki 

so pomembne za presojo o kakovosti poučevanja v državi, lahko spremljamo učinke sprememb 

učnih načrtov ali kakšnih drugih sprememb (ur. Žakelj, 2009). 

 

Načela nacionalnega preverjanja znanja zapisana na spletni strani Državnega izpitnega centra so: 

- namen in pogoji preverjanja znanja morajo biti vselej jasno izraženi, 

- preverjanje mora biti vselej v korist učencev, 

- preverjamo standarde, ki so zapisani v učnih načrtih, 

- preverjanje mora biti veljavno, zanesljivo, objektivno in občutljivo, 

- preverjanje mora biti nepristransko do vseh učencev, 

- preverjanje mora učencem omogočati, da pokažejo različne vrste in ravni znanja, 

- učitelje je treba čim bolj vključiti v proces nacionalnega preverjanja znanja, 

- preverjanje mora dati uporabne informacije, 

- dosežke učencev je dovoljeno uporabiti za namene, za katere jih je možno veljavno 

uporabiti, 

- potrebna je nenehna evalvacija nacionalnega preverjanja znanja. 

 

2.3.2 Fizika na nacionalnem preizkusu znanja 

 

Do šolskega leta 2005/2006 je bila fizika tretji izbirni predmet in ga je lahko izbral učenec po 

lastni izbiri izmed obveznih predmetov v devetem razredu. Od šolskega leta 2006/2007 naprej 

tretji predmet izbere minister za šolstvo. Na spletni strani Državnega izpitnega centra 

(www.ric.si) lahko preberemo, da je bila za tretji predmet na Nacionalnem preizkusu znanja 

fizika izbrana v letih 2007, 2008, 2012, 2014 in leta 2016.  

 

Sprva je bilo preverjanje praktično in pisno. Praktični del je trajal 15 minut, pisni del pa 30 

minut. Razmerje odstotnih točk je bilo 20 odstotkov za praktični del in 80 odstotkov za pisni del. 

Pri naravoslovnih predmetih naj bi se preverjale tudi laboratorijske, eksperimentalne ali terenske 

veščine, s tem pa bi lahko ocenili samostojnost in sklepanje o rezultatih. Praktični del se je izvajal 

med rednim poukom pod mentorstvom učitelja, ki je predmet poučeval, po navodilih predmetne 

http://www.ric.si/
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komisije. Vse to je terjalo veliko časa, organizacijskih težav in prilagoditev (odsotnost učenca, 

tehnične prilagoditve, oprema, pripomočki in drugo), zato so praktično preverjanje ukinili. Sedaj 

je preverjanje samo še pisno in traja 60 minut brez odmora. 

 

Zgradba preizkusa vključuje naloge različnih taksonomskih ravni: znanje in poznavanje, 

razumevanje in uporaba, samostojno reševanje novih problemov, samostojna interpretacija, 

vrednotenje, in naloge različnih tipov: izbirni tip in kratki odgovori, kratke računske naloge, 

naloge s slikovnim odgovorom, strukturirane naloge. 

 

2.3.3 Nacionalno preverjanje znanja za učence s posebnimi potrebami 

 

Za učence s posebnimi potrebami se prijava, izvedba in vrednotenje nacionalnega preverjanja 

znanja nekoliko razlikujejo od ostalih učencev. Poleg prijav učencev, ki bodo opravljali 

nacionalno preverjanje znanja, morajo ravnatelji prijaviti učence s posebnimi potrebami prek 

posebnega elektronskega obrazca Državnega izpitnega centra – Uveljavljanje pravic učenca/-ke s 

posebnimi potrebami pri opravljanju nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli. Obrazec 

morajo podpisati starši ali zakoniti zastopniki in ravnatelj. S tem soglašajo, da se strinjajo s 

prilagoditvami. Do prilagojenega izvajanja nacionalnega preverjanja znanja so upravičeni učenci 

s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo o usmeritvi. Izjemoma so do prilagojenega izvajanja 

upravičeni učenci, ki te odločbe nimajo. To so učenci, ki se jim je pred opravljanjem 

nacionalnega preverjanja znanja zgodila poškodba, nesreča ali bolezen in zato potrebujejo 

prilagojen način izvajanja. Pravico pridobijo na podlagi dokazil, ki jih izdajo zdravniki specialisti 

ali ustrezne pristojne institucije. Šola odloči o upravičenosti prilagojenega načina opravljanja 

nacionalnega preverjanja znanja.  

 

Možne so prilagoditve načina izvajanja preverjanja znanja, prilagoditve preizkusa znanja, 

uporaba posebnih pripomočkov in prilagoditve načina vrednotenja. Sam preizkus znanja ostaja 

vsebinsko nespremenjen in preverja znanje na ravni določenega izobraževalnega programa. Ker 

je prilagoditev veliko, se osredotočimo samo na tiste, ki so možne pri opravljanju nacionalnega 

preverjanja znanja iz fizike (Ric, 2014). 
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2.3.3.1 Prilagojen način izvajanja 

 

Učenci imajo lahko prilagojen način izvajanja preverjanja tako, da se jim podaljša čas pisanja za 

25 % ali 50 %, izjemoma 100 % predvidenega časa. Podaljšan čas je namenjen branju brajice, 

tolmačenju v znakovni jezik, počasnejšemu branju, počasnejšemu pisanju, preverjanju vpisovanja 

besed, sodelovanju pomočnika, pisanju na računalnik, branju z računalnika.  

 

Učenci, ki imajo podaljšan čas pisanja, opravljajo preverjanje v posebnem prostoru in ga lahko 

predčasno končajo. Nadzorni učitelj mora poskrbeti, da v času opravljanja preverjanja ne pridejo 

v stik z učenci, ki so preverjanje že opravili. Več učencev, ki imajo za enako podaljšan čas, lahko 

opravlja preverjanje v istem prostoru.  

 

Med pisanjem imajo lahko do dve prekinitvi po 10 minut, ki sta namenjeni zadovoljevanju 

psihofizičnih potreb (prehrana, sprostitev, nujni zdravstveni posegi). 

 

Učencem s posebnimi potrebami se lahko prilagodi prostor tako, da se jim prilagodi delovna 

površina, osvetlitev, ponudi ustrezen stol, miza. 

 

Nekateri učenci s posebnimi potrebami ne morejo sami opravljati nacionalnega preverjanja 

znanja, zato se jim dodeli pomočnik. Ta ne sme biti v sorodstvenem razmerju z učencem, ne sme 

biti njegov spremljevalec, inštruktor ali učitelj predmeta, iz katerega opravlja preverjanje. Kadar 

ima učenec pomočnika, prisotnost nadzornega učitelja ni potrebna. Pomočnik učencu lahko bere, 

tolmači, piše in ga spodbuja. 

 

2.3.3.2 Prilagoditev preizkusa znanja 

 

Preizkus znanja je lahko tudi tehnično prilagojen. Lahko se poveča format preizkusa, poveča se 

velikost črk, preizkus znanja na zgoščenki v .pdf obliki omogoča branje preizkusa, odgovore pa 

učenec zapisuje v običajni tiskani preizkus, preizkus je lahko na USB ključku v .doc obliki, 

preizkus je lahko prepisan v brajico. 
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2.3.3.3 Uporaba posebnih pripomočkov 

 

Učenci s posebnimi potrebami lahko uporabljajo različne posebne pripomočke, ki jih zagotovi 

šola ali pa jih prinesejo od doma. To so računalnik, prilagojen pisalni pribor, označevalci 

besedila, prilagojen geometrijski pribor, folije za pozitivno risanje, folije za koordinatni sistem, 

povečan koordinatni sistem na listu, žepno računalo, povečevalno steklo, slušalke in podobno. 

 

Šola učencem s posebnimi potrebami zagotovi dodatne liste, ki morajo biti opremljeni s šifro 

učenca in v skladu z navodili Državnega izpitnega centra, saj v nasprotnem primeru lahko pride 

do težav pri kasnejšem optičnem branju in posledično pri vrednotenju. 

 

2.3.3.4 Prilagoditev načina vrednotenja 

 

Učencem s posebnimi potrebami je omogočeno tudi prilagojeno vrednotenje glede na motnjo, ki 

jo imajo. Ko šola oblikuje predloge za prilagoditve, mora le-te dovolj natančno opredeliti, da bo 

kasnejše vrednotenje strokovno korektno. Lahko gre za prilagojeno vrednotenje zaradi 

izpuščanja, dodajanja ali zamenjave določenih črk, dovoljeno pisanje s tiskanimi črkami (velika 

začetnica mora biti obkrožena, podčrtana), toleranco manj čitljive pisave, toleranco pri 

vrednotenju geometrijskih nalog, upoštevanje zamenjave števk v številu. 

 

Na tem mestu naj ponovno poudarimo, da so prilagoditve možne le v primeru, ko jih je odobril 

Državni izpitni center.  
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2.4 NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA IZ FIZIKE LETA 2014 

 

Nacionalno preverjanje znanja iz fizike je potekalo 12. maja 2014. Čas pisanja je bil 60 minut.  

 

2.4.1 Vsebina preizkusa 

 

Preverjanje je bilo sestavljeno iz fizikalnih vsebin pri naravoslovju v 7. razredu in fizike v 8. in 9. 

razredu: 

 zvok in valovanje 6 %, 

 svetloba 8 %, 

 sile 14 %, 

 tlak, vzgon, gostota 14 %, 

 delo, energija, toplota 19 %, 

 gibanje 17 %, 

 vesolje 6 %, 

 elektrika 17 %. 

 

2.4.2 Število nalog, tipi nalog in vrednotenje 

 

Preverjanje je sestavljalo 20 nalog, razdeljenih na 36 postavk, vsaka postavka je bila ovrednotena 

z 1 točko. Skupno je bilo možno doseči 36 točk.  

 

Glede na tip nalog so bile razdeljene na:  

 izbirni tip in kratki odgovori (11 nalog),  

 kratke računske naloge,  

 naloge s slikovnim odgovorom,  

 strukturirane naloge. 
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2.4.3 Sestava preverjanja glede na taksonomske stopnje 

 

Pri nacionalnem preverjanju znanja se uporablja prirejena 3-stopenjska lestvica kognitivnih ravni 

po Bloomu (1970). Naloge so bile različnih taksonomskih stopenj: 

 

I. znanje in poznavanje  

- naloge 4, 5, 8, 9, 10, 12 b, 17 c, 18 a, 20 a, kar predstavlja 25 % možnih točk, 

 

II. razumevanje in uporaba  

- naloge 1, 2, 3, 6, 7, 12a, 13, 14 a, 14 b, 15 a, 15 b, 16 a, 16 b, 17 a, 17 b, 18 b, 19 a, 19 c, 

20 b, 20 c, ali 58 % možnih točk, 

 

III. samostojno reševanje novih problemov, analiza, vrednotenje  

- naloge 11, 14 c, 16 c, 16 d, 19 b, 20 d, ali 17 % možnih točk. 

 

Vidimo, da je bilo v preverjanje vključenih manj zahtevnih nalog. Težavnost postavk (indeks 

težavnosti) se enakomerno spreminja od 0,08 do 0,89. To pomeni, da je bil preizkus 

uravnoteženo sestavljen in dobro meri razlike v znanju posameznih učencev. 
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2.5 OPIS DOSEŽKOV NA NACIONALNEM PREVERJANJU ZNANJA IZ 

FIZIKE LETA 2014 

 

Nacionalno preverjanje znanja iz fizike je pisalo 4134 učencev. Povprečno število doseženih točk 

je bilo 16,7 –  kar predstavlja 46,3 odstotka. Vse točke sta dosegla 2 učenca, 7 učencev pa ni 

doseglo nobene točke.  

 

Državni izpitni center dosežke učencev na nacionalnem preverjanju znanja predstavi grafično 

(Slika 2).  

 

Dosežke vseh učencev, ki so pisali fiziko, so razvrstili od najnižjega do najvišjega in jih glede na 

dosežke razdelili v štiri barvna območja: 

 

 ZELENO OBMOČJE predstavlja učence, katerih skupni dosežki določajo mejo spodnje 

četrtine dosežkov, 

 

 RUMENO OBMOČJE predstavlja učence, katerih skupni dosežki določajo mejo med 

polovicama dosežkov, 

 

 RDEČE OBMOČJE predstavlja učence, katerih skupni dosežki določajo mejo zgornje 

četrtine dosežkov, 

 

 MODRO OBMOČJE predstavlja učence, katerih skupni dosežki so v zgornji desetini 

dosežkov. 

 

S črno piko je na sliki 2 označen povprečni dosežek vseh učencev. 

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta, Fakulteta za matematiko in fiziko    Berce Renata; diplomsko delo 

  

24 

 

 

Vir: Državni izpitni center 

Slika 2: Porazdelitev vseh učencev na nacionalnem preverjanju znanja iz fizike leta 2014 po skupnem 

številu doseženih točk. Barve (zelena, rumena, rdeča in modra) označujejo učence v posameznih skupinah, 

ki so opisane v besedilu. Črna pika označuje povprečno skupno število doseženih točk. 

 

2.5.1 Zeleno območje 

 

»Učenci, katerih skupni dosežki pri fiziki določajo mejo spodnje četrtine dosežkov. 

Učenci z dosežki v tem območju izkazujejo znanje delov vsebin iz naravoslovja, elektrike, sil in 

posredno iz astronomije. Nalogi 12 a in 12 b je mogoče rešiti na podlagi sklepanja in 

vsakodnevnih izkušenj tudi brez specifičnega znanja, ki ga učenci pridobe pri pouku fizike, 

medtem ko je za preostalo potrebno vsaj osnovno znanje fizike, ki ga učenci pridobe med 

poukom. 

Učenci z dosežki v tem območju uspešno rešujejo malo nalog, ki so po pričakovanju I. ali II. 

taksonomske stopnje. Tudi nalogi iz astronomije (8, 9), ki so ju z majhno uspešnostjo reševali vsi 

učenci, sta I. taksonomske stopnje, to pa nakazuje ugotovitev: za večino učencev velja, da si vsaj 

astronomskih faktografskih podatkov ne zapomnijo ali se jih morda niti ne trudijo naučiti.« 

(Ric, 2014) 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta, Fakulteta za matematiko in fiziko    Berce Renata; diplomsko delo 

  

25 

 

2.5.2 Rumeno območje 

 

»Učenci, katerih skupni dosežki pri fiziki določajo mejo med polovicama dosežkov. 

Učenci z dosežki v tem območju izkazujejo večje znanje kakor učenci v zelenem območju, 

predvsem pravilno rešujejo naloge, ki so bolj ali manj slikovne (naloge 5, 7, 10, 14 a in  

14 b). Uspešno rešujejo preproste naloge, povezane z risanjem sil v merilu, s tlakom in vzgonom 

ter z ohranjanjem mehanske energije. Poleg tega izkazujejo zmožnost prepoznavanja preprostih 

fizikalnih dejstev ali zakonitosti, na primer prepoznavanje vrste gibanja z grafov odvisnosti 

hitrosti ali poti od časa. 

Učenci poleg nalog iz zelenega območja dodatno uspešno rešujejo naloge I. taksonomske stopnje 

(znanje in poznavanje – nalogi 5 in 10) in II. taksonomske stopnje (razumevanje in uporaba – 

naloge 6, 7, 14 a, 14 b in 15 a). Zanimivo je, da med nalogami, ki jih uspešno rešijo učenci 

rumenega in zelenega območja, ni niti ene naloge III. taksonomske stopnje.« (Ric, 2014) 

2.5.3 Rdeče območje 

 

»Učenci, katerih skupni dosežki pri fiziki določajo mejo zgornje četrtine dosežkov. 

Učenci v tem območju uspešno rešujejo preproste računske naloge, znajo iz enačbe izraziti 

izbrano količino in jo izračunati. Poleg tega razumejo in znajo interpretirati opise preprostih 

poskusov. Glede na učence rumenega in zelenega območja kažejo boljše razumevanje osnovnih 

fizikalnih zakonitosti in zvez med posameznimi količinami. 

Učenci rdečega območja uspešneje rešujejo naloge podobnih taksonomskih stopenj kakor učenci 

rumenega območja. Večina nalog, ki jih dodatno uspešno rešijo učenci rdečega območja, je II. 

taksonomske stopnje (razumevanje in uporaba – naloge 3, 16 b, 17 a, 17 b,  19 a in 19 c), dve pa 

sta I. taksonomske stopnje (znanje in poznavanje – nalogi 17 c in 18 a). Učenci rdečega območja 

uspešno rešijo tudi eno nalogo III. kognitivne ravni (samostojno reševanje novih problemov, 

analiza, vrednotenje – naloga 11).« (Ric, 2014) 
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2.5.4 Modro območje 

 

»Učenci, ki sodijo v zgornjo desetino učencev po uspešnosti na celotnem preizkusu. 

To je območje 10 % učencev z najvišjimi dosežki v celotni populaciji. Učenci z dosežki v tem 

območju edini uspešno uporabljajo znanje geometrijske optike, relativno uspešno analizirajo 

predstavljene fizikalne situacije in kažejo razumevanje fizikalnih zakonitosti pojavov. Uspešno 

rešujejo tudi zahtevnejše računske naloge in izkazujejo znanje zahtevnejših vsebin s področij 

svetlobe, sil in tlaka, gibanja in elektrike. 

Učenci uspešno rešujejo naloge vseh taksonomskih stopenj, vendar so med nalogami, ki jih ne 

rešujejo uspešno, tudi naloge vseh treh taksonomskih stopenj.« (Ric, 2014) 

 

2.5.5 Nad modrim območjem 

 

»Tako smo poimenovali naloge, ki so jih tudi učenci iz skupine 10 % učencev z najvišjimi 

dosežki na celotnem preizkusu reševali z manj kakor 65 % uspešnostjo. Ugotovitve zato veljajo 

za celotno populacijo. 

Učenci:  

– ne razlikujejo med kometom, asteroidom in meteoritom, vendar ta nebesna telesa ločijo 

od satelita (naloga 8),  

– ne vedo, kaj je Galilejevo znamenito odkritje, vendar vedo, da ni odkril vode na Luni 

(naloga 9),  

– ne znajo grafično določiti gorišč zbiralne leče iz poteka žarkov pri preslikavi predmeta z 

zbiralno lečo (naloga 13.2), 

– ne znajo s primerjavo gostot oziroma povprečnih gostot določiti, v katerih okoliščinah 

telo plava, lebdi ali potone (naloga 15 b), 

– če na telo poleg potisne sile deluje tudi sila trenja, ne razlikujejo med delom, ki ga opravi 

potisna sila, in delom, ki ga telo prejme (naloga 16 a), 

– ne znajo uporabiti izreka o kinetični (in potencialni) energiji, ko na telo v smeri gibanja 

deluje potisna sila in v nasprotni smeri sila trenja (naloga 16 c), 
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– ne znajo uporabiti izreka o kinetični (in potencialni) energiji, ko delo na telesu opravlja 

samo sila trenja (naloga 16 d), 

– ne znajo sklepati o razmerju uporov vzporedno vezanih porabnikov iz zakonitosti cepitve 

tokov pri vzporedni vezavi in se ne zavedajo, da skozi manjši upor teče večji tok v 

razmerju I1: I2 = R2: R1 (naloga 20 d).  

 

Celo učenci z najvišjimi dosežki ne rešujejo uspešno vseh nalog. To je v skladu z rezultati 

preizkusov iz fizike iz prejšnjih let (2007, 2008, 2012). Da je uspešnost nizka za nalogi 13 in 16 

ter za vprašanje 20 d, ni presenetljivo, ker so te naloge zahtevne in se vprašanja pogosto 

navezujejo na prejšnje dele iste naloge (naloge 16 c, 16 d in 20 d).  

Komisijo je najbolj presenetilo slabo reševanje nalog 8 in 9, ki sta obe I. kognitivne ravni, saj je 

tu pomembno le poznavanje dejstev, ki so po učnem načrtu prikazana med obravnavo teme 

vesolje. Po drugi strani je očitno, da učenci dejstva pozabljajo in da je tema vesolje obravnavana 

na začetku 8. razreda; to pa pomeni, da je snov od učencev ob pisanju preizkusa iz fizike 

oddaljena dobro leto in pol.  

 

Na podlagi uspešnosti reševanja posameznih nalog in delov nalog lahko sklenemo, da učenci ne 

rešujejo uspešno daljših računskih nalog (nalogi 16 in 20) in strukturiranih nalog (naloga 13). 

Prav tako ugotavljamo, da si ne zapomnijo splošnih podatkov (nalogi 8 in 9). Med nalogami, ki 

jih učenci niso uspešno reševali, so naloge vseh taksonomskih stopenj, tudi dve nalogi I. 

taksonomske stopnje (znanje in poznavanje – nalogi 8 in 9).« (Ric, 2014) 
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3 EMPIRIČNI DEL  

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKOVANJA 

 

V diplomski nalogi želimo predstaviti učence s posebnimi potrebami v drugačni luči in 

spodbuditi učitelje fizike, da bi začeli o problemu razmišljati širše.  

 

Želeli smo raziskati nekatere značilnosti učencev s posebnimi potrebami, ki so sodelovali na 

nacionalnem preverjanju znanja iz fizike leta 2014 in ugotoviti, ali so vplivale na dosežke teh 

učencev. Ker je vseh učencev s posebnimi potrebami preveč, smo se osredotočili na učence s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Zanimali sta nas dve skupini, katerih primanjkljaji 

bi lahko vplivali na uspešnost reševanja preizkusa iz fizike. To so učenci s specifičnimi učnimi 

težavami pri matematiki in učenci z motnjami branja in pisanja. 

 

V raziskovalnem delu smo raziskali:  

– kakšne rezultate so učenci s posebnimi potrebami dosegli na nacionalnem preizkusu znanja iz 

fizike v šolskem letu 2013/2014 v primerjavi z uspešnostjo učencev brez primanjkljajev;  

– iskali smo povezavo med matematično zahtevnimi nalogami in uspešnostjo učencev s 

specifičnimi učnimi težavami pri matematiki in povezavo med bralno-zapisovalno zahtevnimi 

nalogami in uspešnostjo učencev z bralno-zapisovalnimi težavami; 

– želeli smo poiskati in proučiti tipične napake, ki so jih pri določeni nalogi naredili učenci 

obeh skupin; 

– proučili smo razlike v znanju med učenci, ki imajo samo eno motnjo in učenci, ki imajo obe 

motnji; 

– zanimalo nas je, ali učenci s posebnimi potrebami na določenih področjih dosegajo boljše 

rezultate od učencev, ki niso kategorizirani kot učenci s posebnimi potrebami; 

– zanimalo nas je, ali število prilagoditev pri pisanju testa vpliva na uspešnost učencev na 

preizkusu.  
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3.1.1 Raziskovalna vprašanja 

 

Postavili smo si naslednja raziskovalna vprašanja:  

 Kakšne rezultate na nacionalnih preverjanjih znanja iz fizike dosegajo učenci s posebnimi 

potrebami glede na učence brez posebnih potreb? 

 Ali obstajajo in (če da) katera so tista znanja, pri katerih so učenci s posebnimi potrebami bolj 

uspešni od vrstnikov s primerljivimi rezultati, ki niso kategorizirani kot učenci s posebnimi 

potrebami? 

 Katera so tista znanja, za katera je iz rezultatov na nacionalnih preverjanjih iz fizike videti, da 

jih imajo učenci s posebnimi potrebami manj od ostalih učencev? 

 

3.1.2 Hipoteze 

 

1. Učenci z motnjami na področju branja in pisanja dosegajo slabše učne rezultate pri tistih 

nalogah, ki zahtevajo veliko branja. 

2. Učenci s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki dosegajo slabše rezultate pri nalogah, 

kjer je potrebno več matematičnega znanja. 

3. Učenci z motnjami na področju branja in pisanja dosegajo primerljive rezultate pri nalogah, 

ki niso bralno zahtevne. 

4. Učenci s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki dosegajo primerljive rezultate pri 

nalogah, kjer ni izrazite potrebe po uporabi matematičnega znanja. 

5. Učenci z dvema motnjama dosegajo slabše rezultate od učencev z eno motnjo. 

6. Število prilagoditev pri pisanju testa vpliva na končen rezultat tako, da več prilagoditev 

pomeni boljši rezultat. 
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3.2 METODOLOGIJA 

 

Naša raziskovalna metoda je preiskovalno-potrjevalna metoda. Glavni vir so rezultati in testi 

nacionalnega preverjanja znanja iz fizike v šolskem letu 2013/2014, ki smo jih pridobili na 

Državnem izpitnem centru.  

 

Podrobno smo analizirali štiri naloge:  

- nalogo, ki ni bila niti bralno niti matematično zahtevna;  

- nalogo, ki je bila bralno zahtevna;  

- nalogo, ki je bila matematično zahtevna in  

- nalogo, ki je bila matematično in bralno zahtevna.  

 

Podatke smo zbirali v Excelu in jih prikazali grafično. 

 

3.3 VZOREC  

 

Vzorec obsega 83 preizkusov učencev z bralno-zapisovalnimi težavami, 26 preizkusov učencev s 

specifičnimi učnimi težavami pri matematiki in 18 preizkusov učencev z obema motnjama, 

skupno torej 127 preizkusov. Vsak preizkus ima 20 nalog.   

 

Podatke smo primerjali s podatki učencev brez prilagoditev. Takih učencev je bilo 3730 in 

analizo njihovih podatkov so pripravili na Državnem izpitnem centru. 
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3.4 REZULTATI 

3.4.1 Analiza stanja 

 

Učence smo razdelili v štiri skupine, za katere bomo v besedilu od tu naprej večkrat uporabljali 

oznake, ki so pri vsaki skupini navedene v oklepaju:  

1. skupina: učenci z motnjami branja in pisanja (MBP), 

2. skupina: učenci s specifičnimi učnimi težavami (MAT), 

3. skupina: učenci, ki imajo motnje branja in pisanja ter specifične učne težave pri matematiki 

(DVE), 

4. skupina: učenci brez motenj (BREZ). 

 

 

Slika 3: Primerjava povprečnega dosežka na nacionalnem preverjanju znanja iz fizike leta 2014 za vsako 

od štirih skupin učencev, ki jih obravnavamo v nalogi. Podatke nam je posredoval Državni izpitni center. 

Oznaka vsake od skupin je napisana pod ustreznim stolpcem, za lažjo primerjavo je dodan tudi povprečni 

dosežek celotne populacije, ki je pisala preizkus. Vsi dosežki so izraženi z deležem doseženih točk glede 

na maksimalno možno število točk, ki je bilo 36.  

 

Vse tri opazovane skupine otrok s posebnimi potrebami so v povprečju dosegle nižje število točk 

od državnega povprečja (Slika 3). Skupina otrok brez posebnih potreb pa je po pričakovanjih 
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dosegla višje število točk od državnega povprečja. Presenetljivo je, da je skupina učencev z eno 

motnjo (MAT) v povprečju dosegla nižje število točk kot skupina z dvema motnjama (DVE).  

Vzrok za navidezno neskladje je lahko majhen vzorec, saj je bilo učencev z dvema motnjama 

samo 18, učencev s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki pa samo malo več, 26. 

 

Najmanjše doseženo število točk med vsemi tremi skupinami učencev s posebnimi potrebami je 

bilo 3, največje pa 26 (Slika 4). 

 

 

Slika 4: Porazdelitev vseh 127 učencev iz treh skupin učencev s posebnimi potrebami (MBP, MAT, DVE) 

po številu doseženih točk na nacionalnem preverjanju znanja iz fizike leta 2014.  

 

V skupini učencev z motnjami branja in pisanja je bilo največje število doseženih točk 

26 (72,2 %), najmanjše pa 3 (8,3 %). V skupini učencev s specifičnimi učnimi težavami pri 

matematiki je bilo največje število doseženih točk 18 (50 %), najmanjše pa 4 (11,1 %). V skupini 

z dvema motnjama pa je bilo največje število doseženih točk 23 (63,8 %), najmanjše pa 

4 (11,1 %). 
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Tabela 1: Primerjava povprečnih dosežkov posameznih skupin učencev po nalogah na nacionalnem 

preverjanju znanja iz fizike leta 2014. Številke nalog, ki jih bomo kasneje obravnavali, so zapisane krepko 

na sivem ozadju, da se jih lažje opazi. Podatke nam je posredoval Državni izpitni center. 

NALOGA 
SKUPINA 

MBP [%] MAT [%] DVE [%] BREZ [%] 

1 48 27 44 49 

2 67 54 78 86 

3 41 27 33 56 

4 41 31 39 50 

5 49 35 50 70 

6 48 54 39 69 

7 52 38 44 72 

8 33 42 39 45 

9 2 0 0 11 

10 43 42 44 64 

11 43 35 28 54 

12 81 81 92 89 

13 11 0 3 21 

14 37 23 28 58 

15 34 29 25 45 

16 13 8 8 24 

17 24 14 13 48 

18 19 6 17 41 

19 27 5 19 43 

20 29 25 28 40 

 

Da bi lahko skupine primerjali med seboj, smo uporabili naslednje kriterije: 

– skupina uspešno reši nalogo, če jo v skupini reši okrog 65 % učencev, 

– skupina skoraj uspešno reši nalogo, če jo v skupini reši med 64 % in okrog 50 % 

učencev. 
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Iz tabele 1 razberemo, da je v skupini učencev z motnjami branja in pisanja vsaj kdo rešil vsako 

nalogo. Učenci z motnjami branja in pisanja so uspešno reševali 2. in 12. nalogo, skoraj uspešno 

pa tudi 1., 5., 6. in 7. nalogo. 

 

Učenci s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki so uspešno reševali 12. nalogo, skoraj 

uspešno pa 2. in 6. nalogo. Prav nihče od učencev s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki 

ni rešil 9. in 13. naloge, kar pomeni, da: 

– nihče od njih ne ve, kaj je Galilejevo znamenito odkritje, 

– nihče od njih ne zna grafično določiti gorišč zbiralne leče iz poteka žarkov pri preslikavi 

predmeta z zbiralno lečo. 

 

Učenci z dvema motnjama so uspešno reševali 2. in 12. nalogo, skoraj uspešno pa 5. nalogo. Prav 

nihče od učencev z dvema motnjama ni rešil 9. naloge, kar pomeni, da nihče od njih ne ve, kaj je 

Galilejevo znamenito odkritje. 

 

V skupini učencev brez motenj je vsaj kdo rešil vsako nalogo. Uspešno so reševali 2., 5., 6., 7., 

10. in 12. nalogo, skoraj uspešno pa 1., 3., 4., 11., 14 in 17. nalogo. 

 

Učenci brez motenj so dejansko bolj uspešni kot tisti z motnjami, saj je uspešno ali skoraj 

uspešno rešenih nalog bistveno več kot pri učencih z motnjami. 

 

Iz slike 5 razberemo, da so učenci s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki reševali naloge 

1, 2, 5, 13, 14, 18 in 19 izrazito manj uspešno od ostalih skupin učencev. Učenci z dvema 

motnjama so izrazito slabše od ostalih skupin reševali naloge 6, 11 in 13. Nalogo 13 sta izrazito 

slabo reševali tako skupina učencev s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki kot skupina z 

dvema motnjama. Skupina učencev brez motenj je izrazito boljše od ostalih skupin reševala 

naloge 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 in 19. Od vseh skupin učencev s posebnimi 

potrebami je skupina učencev z motnjami branja in pisanja v povprečju še najmanj zaostajala za 

učenci skupine brez motenj, čeprav vseh nalog ni reševala uspešneje od skupin učencev s 

specifičnimi učnimi težavami pri matematiki in učencev z dvema motnjama. 
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Slika 5: Primerjava dosežkov posameznih skupin učencev po nalogah. Prikazani so deleži pravilnih 

odgovorov v posamezni skupini učencev. Deleži ene skupine so za vsako od nalog obarvani z  enako 

barvo. S črno piko so označene zaporedne številke nalog, ki jih kasneje obravnavamo v nalogi. 

 

Nalogo 12 so zelo dobro in med seboj podobno reševale vse skupine učencev. Naloga 12 je bila 

I. taksonomske stopnje: znanje in poznavanje. Rešiti jo je bilo mogoče na podlagi sklepanja in 

vsakodnevnih izkušenj tudi brez specifičnega znanja, ki ga učenci pridobe pri pouku fizike. 

Podobno izenačene med seboj so bile vse skupine le še pri nalogi 8 (za malenkost odstopa 

skupina učencev z motnjami branja in pisanja). Tudi naloga 8 je bila I. taksonomske stopnje: 

znanje in poznavanje. Rešiti jo je bilo mogoče s priklicem faktografskih dejstev med 

obravnavanjem teme vesolje. 
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3.4.2 Prilagoditve  

 

Učenci s posebnimi potrebami so imeli prilagojeno izvajanje, prilagojen preizkus, dovoljeno 

uporabo posebnih pripomočkov ali prilagojen način vrednotenja. Zaradi boljše preglednosti ima 

vsaka prilagoditev svojo šifro (Tabela 2). V tabeli 2 so zbrane samo tiste prilagoditve, ki so jih 

imeli učenci opazovanih skupin, čeprav je vseh možnih prilagoditev veliko več. 

 

Tabela 2: Tabela prilagoditev na nacionalnem preverjanju znanja iz fizike leta 2014  

(vir: Državni izpitni center) 

 ŠIFRA OPIS PRILAGODITVE 

IZ
V

A
JA

N
JE

 

101 25 % podaljšani čas pisanja. 

102 50 % podaljšani čas pisanja. 

106 Opravljanje NPZ-ja s pomočnikom – bralcem. 

112 Opravljanje NPZ-ja v posebnem prostoru. 

P
R

E
IZ

K
U

S
 

203 Povečava preizkusa znanja s formata A4 na A3. 

204 Povečava velikosti črk preizkusa znanja z 11 oziroma 12 na 18 (format A4). 

U
P

O
R

A
B

A
 P

O
S

E
B

N
IH

 P
R

IP
O

M
O

Č
K

O
V

 306 Uporaba označevalca besedila (prinese učenec/-ka s seboj). 

310 Dodatni brezčrtni listi, listi s pomožnim črtovjem ali karo vzorcem za reševanje 

nalog. 

311 Žepno računalo – navedeno v strokovnem mnenju komisije za usmerjanje oz. v 

odločbi o usmeritvi. 

319 Kartonček z opozorili (npr. "bodi pozoren na veliko začetnico", kartonček s koraki 

reševanja besedilnih nalog …). 

320 List z matematičnimi obrazci, brez navedbe, za kaj se uporabljajo. 

321 Kartonček s poštevankinim kvadratom. 

322 Kartonček s pretvorniki merskih enot. 

V
R

E
D

N
O

T
E

N
JE

 

 

403 Toleranca pri izpuščanju, dodajanju in zamenjavi črk.  

404 Dovoljeno je pisanje s tiskanimi črkami; veliko začetnico je treba ustrezno označiti 

(podčrtati, obkrožiti …) 

405 Toleranca čitljivosti pisave. 

409 Pri vrednotenju se upošteva, da učenec/-ka obrača (zamenjuje) določene številke in 

matematične znake. 
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Število prilagoditev se je spreminjalo glede na vrsto in število motenj. Tabela 3 prikazuje število 

prilagoditev, ker pa število učencev v posameznih skupinah ni bilo enako, smo izračunali delež 

posamezne prilagoditve. 

 

Tabela 3: Število oziroma delež prilagoditev v posameznih skupinah učencev s posebnimi potrebami na 

nacionalnem preverjanju znanja iz fizike leta 2014. Za posamezno motnjo iz števila prilagoditev 

sklepamo, ali je bila prilagoditev odobrena ali ne. Pri učencih z dvema motnjama nimamo neodvisnih 

podatkov, zato smo izračunali razpon (od – do). Poudarjeno zapisane so šifre prilagoditev, ki bi lahko 

vplivale na rezultate preizkusa. 

ŠIFRA 

PRILAGODITVE 

ŠTEVILO PRILAGODITEV DELEŽ PRILAGODITEV  

MBP MAT DVE MBP 

% 

MAT 

% 

DVE  

%  MBP MAT 

IZ
V

A
JA

N
JE

 

101 8 12 2 1 10  46  od 11 do 17 

102 75 14 15 12 90  54  od 83 do 100 

106 33 0 10 0 40  0  56 

112 81 23 17 13 98  88  od 94 do 100 

P
R

E
IZ

K
U

S
 

203 0 1 0 0 0  4  0 

204 15 2 6 6 18  8  od 33 do 67 

U
P

O
R

A
B

A
 P

O
S

E
B

N
IH

 

P
R

IP
O

M
O

Č
K

O
V

 

306 23 6 8 8 28  23  od 44 do 89 

310 41 10 15 11 49  38  od 83 do 100 

311 7 10 6 3 8  38  od 33 do 50 

319 25 11 9 12 30 42  od 67 do 100 

320 3 5 2 3 4  19  od 17 do 28 

321 0 7 0 13 0  27  72 

322 0 17 0 17 0  65  94 

V
R

E
D

N
O

T
E

N
JE

 403 22 0 5 0 27 0  28 

404 11 0 1 0 13  0  6 

405 22 0 7 0 27  0  39 

409 6 1 5 4 7  4  od 28 do 50 
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Učenci z dvema motnjama so imeli prilagoditve zaradi ene in/ali druge motnje. Državni izpitni 

center beleži podatke za učence z dvema motnjama ločeno za obe motnji. Ker za nekatere 

prilagoditve nimamo neodvisnih podatkov, koliko učencev z dvema motnjama je imelo določeno 

prilagoditev, smo pri skupini z dvema motnjama upoštevali najmanjši delež, v tabeli 3 pa smo 

zapisali razpon. Razpon pomeni od najmanj toliko odstotkov učencev z dano prilagoditvijo do  

največ toliko odstotkov učencev z dano prilagoditvijo.   

 

3.4.2.1 Prilagojeno izvajanje 

Iz tabele 3 lahko razberemo, da so imeli vsi učenci vseh skupin podaljšan čas pisanja. Nekateri so 

imeli možnost za 25 % podaljšanja časa, drugi pa za 50 %.  40 % učencev z motnjami branja in 

pisanja in 56 % učencev z dvema motnjama je imelo pomoč nekoga, ki jim je naloge bral. Večina 

učencev je opravljala nacionalno preverjanje znanja v posebnem prostoru (98 % MBP, 

88 % MAT in   vsaj 94 % DVE). 

 

3.4.2.2 Prilagojen preizkus znanja 

En učenec s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki je imel povečan format preizkusa iz A4 

na A3. Ostali učenci te prilagoditve niso imeli. Povečano velikost črk je imelo 18 % učencev z 

motnjami branja in pisanja, 8 % učencev s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki in vsaj 

33 % učencev z dvema motnjama (Tabela 3). 

 

3.4.2.3 Uporaba posebnih pripomočkov 

Učenci z motnjami branja in pisanja so najbolj pogosto uporabljali dodatne brezčrtne liste in 

kartončke z opozorili. Učenci s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki so najbolj pogosto 

uporabljali kartončke s pretvorniki merskih enot, kartončke z opozorili, dodatne brezčrtne liste, 

žepno računalo in kartončke s poštevanko. Učenci z dvema motnjama so najbolj pogosto 

uporabljali kartončke s pretvorniki merskih enot, dodatne brezčrtne liste, kartončke s poštevanko 

in kartončke z opozorili. 
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3.4.2.4 Prilagojeno vrednotenje 

Učenci z motnjami branja in pisanja in učenci z dvema motnjama so imeli prilagojeno 

vrednotenje in sicer toleranco pri izpuščanju, dodajanju in zamenjavi črk, dovoljeno pisanje s 

tiskanimi črkami in toleranco čitljivosti pisave. Pri vrednotenju se je upoštevalo, da učenec 

obrača (zamenjuje) določene številke in matematične znake, med njimi je bilo 7 % učencev z 

motnjami branja in pisanja, 4 % učencev s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki in vsaj 

28 % učencev z dvema motnjama.  

 

Prilagoditve, ki bi po našem mnenju lahko najbolj vplivale na rezultate preizkusa so: 

 opravljanje NPZ-ja s pomočnikom – bralcem (106), 

 uporaba žepnega računala (311), 

 list z matematičnimi obrazci (320),  

 kartonček s poštevankinim kvadratom (321), 

 kartonček s pretvorniki merskih enot (322). 

 

 

Slika 6: Deleži posameznih prilagoditev glede na motnjo. V skupini z dvema motjama je prikazan 

najmanjši delež prilagoditev. Šifre prilagoditev, ki bi lahko najbolj vplivale na rezultate preizkusa so 

označene s črno piko. 
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Na sliki 6 vidimo, da pomočnika – bralca (šifra 106) niso imeli učenci s specifičnimi učnimi 

težavami pri matematiki.  

 

Naloga pomočnika – bralca je, da jasno, natančno, razločno in s primerno hitrostjo bere besedilo 

in naloge preizkusa znanja. Menimo, da tega ni mogoče zagotoviti na enak način in pod 

popolnoma enakimi pogoji za vse učence.  

 

Učenci s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki in učenci z dvema motnjama so imeli več 

prilagoditev pri uporabi žepnega računala (šifra 311), lista z matematičnimi obrazci (šifra 320), 

kartončka s poštevanko (šifra 321) in kartončka s pretvorniki merskih enot (šifra 322) (Slika 6).  

 

Učenci s posebnimi potrebami, ki na nacionalnem preverjanju znanja lahko uporabljajo žepno 

računalo, so v prednosti pred učenci, ki te prilagoditve nimajo. Vemo, da uporaba žepnega 

računala pri vseh učencih poveča uspešnost, saj se pri tem bistveno zmanjša miselna 

obremenitev. Po drugi strani pa bi bila uporaba žepnega računala lahko tudi težava, saj ga učenci 

s posebnimi potrebami pogosto ne znajo pravilno uporabljati. Podobno je z listi, na katerih so 

matematični obrazci, poštevanka in pretvorniki merskih enot. Če jih ne znajo uporabljati, jim nič 

ne koristijo.  

 

Na končen rezultat bi lahko vplivalo vrednotenje učiteljev. Vrednotenje poteka elektronsko. 

Učenci preizkuse rešeujejo na način, ki jim je najbolj znan – pisno. Rešene preizkuse na 

Državnem izpitnem centru digitalizirajo, nato pa jih učitelji ovrednotijo. Učitelji dobijo navodila 

za vrednotenje, za vrednotenje imajo na voljo več dni. Čeprav učitelji najprej vrednotijo za vajo, 

potem za standardizacijo in šele nato vrednotijo preizkuse, vedno lahko pride do napak. Če niso 

pozorni, se lahko zgodi, da spregledajo, da ima učenec določeno prilagoditev, na primer povečan 

preizkus.  
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3.5 ANALIZA IZBRANIH NALOG 

 

Podatki o učencih s posebnimi potrebami, ki so prikazani v tabelah in grafih od tu naprej, so 

pridobljeni na podlagi naše analize. Podatki o učencih brez posebnih potreb so pridobljeni na 

podlagi analize Državnega izpitnega centra. Vsi naši podatki se, razen v 14. nalogi, popolnoma 

ujemajo s podatki, ki nam jih je posredoval Državni izpitni center. Mi smo podrobno analizirali le 

4 naloge in bili pri tem zelo pozorni na pravilnost in vrsto odgovora ter na prilagoditve, učitelji 

pri rednem vrednotenju na vse to niso bili vedno pozorni, zato so odstopanja domnevno osnovana 

na vrednotenju učiteljev, ki so zagotovo delali napake pri vrednotenju. 

 

Analizirali smo štiri naloge:  

- bralno-zapisovalno in matematično nezahtevno nalogo (naloga 10),  

- bralno-zapisovalno zahtevno nalogo (naloga 7),  

- nalogo, ki je bila matematično zahtevna (naloga 3), 

- nalogo, ki je bila bralno-zapisovalno in matematično zahtevna (naloga 14).  

 

Analiza vsebuje: 

 predstavitev naloge in vrednotenja, 

 vsebinski sklop, učne cilje, taksonomsko raven in tip naloge, 

 primerjavo uspešnosti posameznih skupin, 

 analizo uspešnosti učencev s posebnimi potrebami pri reševanju naloge, 

 oblikovanje razredov nepravilnih odgovorov in razvrščanje podobnih nepravilnih odgovorov 

v te razrede, 

 predstavitev možnih vzrokov za napačno reševanje naloge. 
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V tabeli 4 smo zaradi lažje primerjave zbrali dosežke posameznih skupin pri analiziranih 

nalogah. Opazimo, da so učenci s posebnimi potrebami vse naloge reševali slabše od učencev 

brez posebnih potreb. Med skupinami učencev s posebnimi potrebami v vzorcu statistično 

gledano ni opaziti bistvenih razlik. Globalno gledano so bili učenci s specifičnimi učnimi 

težavami pri matematiki za malenkost manj uspešni od ostalih skupin. 

 

Tabela 4: Tabela dosežkov izbranih nalog. Prikazani so deleži pravilno rešenih nalog za vsako skupino 

učencev. Podatki so zbrani na podlagi naših analiz, razen podatkov skupine brez motenj, ki smo jih dobili 

na Državnem izpitnem centru. 

ŠTEVILKA 

NALOGE 

MBP  

[%] 

MAT  

[%] 

DVE  

[%] 

BREZ 

 [%] 

10. 43 42 44 64 

7. 52 38 44 72 

3. 41 27 33 56 

14. a 37 23 28 72 

14. b 58 35 39 75 

14. c 14 12 17 26 
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3.5.1 Analiza bralno-zapisovalno in matematično nezahtevne naloge 

 

Kot nalogo, ki ni ne besedilno ne matematično zelo zahtevna, smo izbrali 10. nalogo (Slika  7). 

 

Vir: Državni izpitni center 

Slika 7: 10. naloga iz preizkusa znanja za fiziko na nacionalnem preverjanju znanja 2014. 

 

 REŠITEV 

Na prazno mesto mora biti vrisan simbol za upornik (Slika 8). 

 

 

Slika 8: Simbol, kakršen mora biti vrisan v prazno mesto v shemi pri 10. nalogi na 

nacionalnem preverjanju znanja 2014. 

 

Upoštevamo tudi, če učenec v ali nad simbolom napiše črko R. Če učenec poleg vrisanega 

simbola pri viru napiše + ali – ali vir obkroži, se to ne šteje kot napaka. Če nariše še druge 

simbole (npr. voltmeter, varovalka), točke ne dobi. 

 

 VREDNOTENJE 

Naloga je bila vredna 1 točko. 

 

 VSEBINSKI SKLOP 

Električni tok 
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 UČNI CILJI 

Učenec pozna osnovne elemente električnega kroga in uporabi dogovorjeno oznako oziroma 

simbol za risanje v shemi. 

 

 TAKSONOMSKA RAVEN 

I. znanje in poznavanje  

 

 TIP NALOGE 

Naloga s slikovnim odgovorom. 

 

3.5.1.1 Primerjava uspešnosti posameznih skupin 

 

Nalogo 10 je pravilno rešilo 43 % učencev z motnjami branja in pisanja, 42 % učencev s 

specifičnimi učnimi težavami pri matematiki, 44 % učencev z dvema motnjama in 64 % učencev 

brez motenj (Slika 9). 

 

 

Slika 9: Primerjava povprečnega dosežka posameznih skupin  pri 10. nalogi na nacionalnem preverjanju 

znanja iz fizike 2014. Oznaka vsake od skupin je napisana pod ustreznim stolpcem. Podatke nam je 

posredoval Državni izpitni center. 

 

Iz slike 9 razberemo, da so učenci s posebnimi potrebami 10. nalogo reševali slabše od učencev 

brez posebnih potreb. Med skupinami učencev s posebnimi potrebami v vzorcu bistvenih razlik 

ni opaziti. 
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3.5.1.2 Analiza rezultatov skupin učencev s posebnimi potrebami   

 

Rezultate razvrstimo glede na pravilnost odgovorov in glede na motnjo (Tabela 5).  

 

Tabela 5: Porazdelitev pravilnosti odgovorov 10. naloge na nacionalnem preverjanju znanja iz fizike 

2014 glede na motnjo. Prikazano je še skupno število odgovorov glede na pravilnost in delež odgovorov v 

vzorcu, v katerem je 127 učencev. 

 
MOTNJA VZOREC 

MBP MAT DVE ŠTEVILO % 

PRAVILNI ODGOVOR 36 11 8 55 43,3 

NI ODGOVORA 19 7 5 31 24,4 

NEPRAVILNI ODGOVOR 28 8 5 41 32,3 

 

 PRAVILNI ODGOVOR 

Uspešnost celotnega vzorca učencev s posebnimi potrebami je bila 43,3 %. Ugotavljamo, da so si 

bile skupine učencev s posebnimi potrebami po uspešnosti dokaj podobne (Tabela 5). 

 

 NI ODGOVORA 

Izmed vseh učencev v vzorcu jih 24,4 % ni reševalo 10. naloge (Tabela 5). 

 

 NEPRAVILNI ODGOVOR 

Število vseh učencev, ki niso uporabili pravilnega simbola za upornik je bilo 41, kar predstavlja 

32,3 % vseh učencev v vzorcu. Največkrat so se za nepravilni simbol odločili učenci z motnjami 

branja in pisanja (33,7 %). Rezultati drugih dveh skupin ne odstopajo veliko. 

 

 RAZREDI NEPRAVILNIH ODGOVOROV 

 

Med nepravilnimi odgovori se je pojavljalo več znakov, ki smo jih razdelili v šest razredov 

(Tabela  6). 
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Tabela 6: Razredi nepravilnih odgovorov 10. naloge na nacionalnem preverjanju znanja iz fizike 2014. 

RAZRED SIMBOL 

UPORNIK Z NAPAČNO 

OZNAKO    

VAROVALKA  

ŽARNICA  

VOLTMETER   

VIR  

DRUGO 

   

   

 

 

Izračunali smo odstotke nepravilnih odgovorov v podvzorcu (Tabela 7). 

 

Tabela 7: Porazdelitev nepravilnih odgovorov 10. naloge v razrede glede na motnjo. Prikazano je tudi 

skupno število nepravilnih odgovorov posameznega razreda in delež teh odgovorov znotraj podvzorca. 

Vseh nepravilnih odgovorov je bilo 41. 

RAZRED NEPRAVILNIH 

ODGOVOROV 

MOTNJA VZOREC 

MBP MAT DVE ŠTEVILO % 

Upornik z napačno oznako 2 0 1 3 7,3 

Varovalka 4 2 0 6 14,6 

Žarnica 12 5 0 17 41,5 

Voltmeter 1 1 1 3 7,3 

Vir 0 0 1 1 2,4 

Drugo 9 0 2 11 26,8 
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1. razred: Učenec uporabi simbol za upornik, vendar vanj vpiše črko U, črko A, ali pa je 

simbol narisan nesklenjeno. 

Takih odgovorov je bilo med vsemi nepravilnimi odgovori 7,3 % (Tabela 7). Za tak odgovor so 

se odločali učenci z dvema motnjama in motnjami branja in pisanja. 

 

V prvi razred smo uvrstili učence, ki so prepoznali simbol za upornik, a so vanj vpisali oznako za 

napetost U ali oznako za enoto električnega toka A, v enem primeru pa je bil simbol narisan 

nesklenjeno. Menimo, da ti učenci poznajo simbol za upornik, vendar zaradi svojih motenj ne 

morejo priklicati pravilne oznake za električni upor, so pa uporabili oznake, ki jih pogosto 

srečujemo pri obravnavi električnega toka. Učenec, ki je simbol narisal nesklenjeno, po našem 

mnenju ravno tako pozna simbol za električni upornik, a zaradi svojih motenj ni bil pozoren na 

natančno risanje. 

 

2. razred: Učenec uporabi simbol za varovalko. 

Med vsemi nepravilnimi odgovori je bilo takih 14,6 % (Tabela 7). Simbol za varovalko so 

uporabili učenci z motnjami branja in pisanja in učenci s specifičnimi učnimi težavami pri 

matematiki.  

 

V drugi razred smo uvrstili učence, ki so namesto simbola za upornik uporabili simbol za 

varovalko. V tem primeru bi lahko šlo za dve napaki. Lahko da učenci ne ločijo med simboloma 

za upornik in varovalko, ali pa so učenci narisali sklenjen krog, potem pa vrisali simbol za 

upornik. 

 

3. razred: Učenec uporabi simbol za žarnico. 

Izmed vseh nepravilnih odgovorov je največ učencev (41,5 %) izbralo simbol za žarnico 

(Tabela 7). Simbol za žarnico so narisali učenci s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki in 

učenci z bralno-zapisovalnimi težavami.   

 

V tretjem razredu so tisti učenci, ki so narisali znak za žarnico. Ti učenci so si priklicali napačen 

simbol, najverjetneje so uporabili tistega, ki so ga največkrat videli.  
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4. razred: Učenec uporabi simbol za voltmeter. 

Med vsemi učenci z napačnimi odgovori je bilo takih 7,3 % (Tabela 7). Za tak ogovor se je 

odločil po en učenec iz vsake skupine v vzorcu. 

 

V četrti razred smo uvrstili učence, ki so namesto simbola za upornik uporabili simbol za 

voltmeter. Ti učenci ne poznajo osnovnih elementov električnega kroga. 

 

5. razred: Učenec uporabi simbol za vir (baterija). 

Simbol za baterijo je uporabil en učenec v skupini z dvema motnjama, kar predstavlja 2,4 % vseh 

nepravilnih odgovorov. 

 

V petem razredu je en učenec, ki ne loči med simboloma za upornik in baterijo. Gre za napačen 

priklic simbolov, kar ni presenetljivo glede na motnjo. 

 

6. razred: Drugo. 

Učenci, ki so izbrali druge simbole, so narisali dve žarnici, dva kondenzatorja ali pa so si izmislili 

svoje simbole, ki so bili kombinacija znanih simbolov. Med vsemi nepravilnimi odgovori je bilo 

takih 26,8 %.  

 

V šestem razredu so učenci, ki so narisali simbole, sestavljene iz več različnih elementov 

električnega kroga. Tudi ti učenci ne poznajo osnovnih elementov električnega kroga. 

 

Porazdelitev nepravilnih odgovorov 10. naloge glede na motnjo prikažemo z grafom (Slika  10). 
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Slika 10: Porazdelitev nepravilnih odgovorov 10. naloge na nacionalnem preverjanju znanja iz fizike 

2014 po razredih glede na motnjo. 

 

Nihče od učencev iz skupine z dvema motnjama ni narisal simbola za žarnico, medtem, ko je bil 

ta odgovor v drugih dveh skupinah najbolj pogost (Slika 10).  

 

Nihče od učencev iz skupine z dvema motnjama ni izbral simbola za varovalko, medtem, ko je 

bil ta odgovor drugi najbolj pogost v drugih dveh skupinah (Slika 10). 

 

Nihče iz skupine učencev s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki ni narisal simbola za 

upornik v katerega bi vpisal črko A ali U. 

 

Naloga je bila I. taksonomske stopnje in jo je bilo mogoče rešiti le s pomočjo priklica simbola, 

vendar je več kot polovica učencev ni rešila pravilno. Med izbranimi skupinami otrok s 

posebnimi potrebami opazimo, da motnja res ni imela vpliva na nalogo samo, saj je nalogo rešilo 

primerljivo število otrok iz vsake skupine.   

 

Nalogo bi lahko dopolnili tako, da bi učencem pri nalogi dali na izbiro najbolj pogosto 

uporabljene simbole v električnih krogih (varovalka, žarnica, baterija, upornik, ampermeter, 

voltmeter), s čimer bi lahko ugotovili, ali učenci poznajo simbol za upornik. Obstaja pa možnost, 

da bi učenci ugibali. 
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3.5.2 Analiza bralno-zapisovalno zahtevne naloge 

Kot nalogo, ki je bralno-zapisovalno zahtevna, smo izbrali 7. nalogo (Slika 11). 

 

Vir: Državni izpitni center 

Slika 11: 7. naloga iz preizkusa znanja za fiziko na nacionalnem preverjanju znanja 2014. 

 

 REŠITEV 

a) Enakomerno pospešeno (gibanje)  b) Enakomerno (gibanje) 

 

Učenec dobi točko samo za oba pravilna odgovora. 

 

 VREDNOTENJE 

Naloga je bila vredna 1 točko. 

 

 VSEBINSKI SKLOP 

Gibanje 
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 UČNI CILJI 

Učenec razume in zna iz grafa poti v odvisnosti od časa in iz grafa hitrosti v odvisnosti od 

časa razbrati, za katero vrsto gibanja gre. 

 

 TAKSONOMSKA RAVEN 

II. razumevanje in uporaba 

 

 TIP NALOGE 

Naloga s slikovnim odgovorom. 

 

3.5.2.1 Primerjava uspešnosti posameznih skupin 

 

Nalogo 7 je pravilno rešilo 52 % učencev z motnjami branja in pisanja, 38 % učencev s 

specifičnimi učnimi težavami pri matematiki, 44 % učencev z dvema motnjama in 72 % učencev 

brez motenj (Slika 12). 

 

 

Slika 12: Primerjava povprečnega dosežka posameznih skupin  pri 7. nalogi na nacionalnem preverjanju 

znanja iz fizike 2014. Oznaka vsake od skupin je napisana pod ustreznim stolpcem. Podatke nam je 

posredoval Državni izpitni center. 

 

Iz slike 12 razberemo, da so učenci s posebnimi potrebami 7. nalogo reševali slabše od učencev 

brez posebnih potreb. Pri 7. nalogi ni opaziti statistično pomembnih razlik med skupinami 

učencev s posebnimi potrebami. 
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3.5.2.2 Analiza rezultatov skupin učencev s posebnimi potrebami 

 

Rezultate razvrstimo glede na pravilnost odgovorov in glede na motnjo (Tabela 8).  

 

Tabela 8: Porazdelitev pravilnosti odgovorov 7. naloge na nacionalnem preverjanju znanja iz fizike 2014 

glede na motnjo. Prikazano je še skupno število odgovorov glede na pravilnost in delež odgovorov v 

celotnem vzorcu, v katerem je 127 učencev. 

 
MOTNJA VZOREC 

MBP MAT DVE ŠTEVILO % 

PRAVILNI ODGOVOR 43 10 8 61 48,0 

NI ODGOVORA 2 1 0 3 2,4 

NEPRAVILNI ODGOVOR 38 15 10 63 49,6 

 

 PRAVILNI ODGOVOR 

Uspešnost celotnega vzorca učencev s posebnimi potrebami je bila 48 % (Tabela 8). 

Ugotavljamo, da je bila med skupinami najbolj uspešna skupina učencev z motnjami branja in 

pisanja, najmanj uspešna pa je bila skupina učencev s specifičnimi učnimi težavami pri 

matematiki.  

 

 NI ODGOVORA 

Izmed vseh učencev v vzorcu jih samo 2,4 % ni reševalo 7. naloge. Vidimo, da so skoraj vsi 

učenci poskušali rešiti 7. nalogo (Tabela 8). 

 

 NEPRAVILNI ODGOVOR 

Število učencev, ki niso pravilno ugotovili, za katero vrsto gibanja gre, je bilo 63, kar predstavlja 

49,6 % vseh učencev v vzorcu. Najbolj uspešni so bili učenci z motnjami branja in pisanja, 

najmanj pa učenci s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki (Tabela 8). 
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 RAZREDI NEPRAVILNIH ODGOVOROV 

 

Nepravilne odgovore razvrstimo v štiri razrede (Tabela 9). Razrede naredimo tako, da opazujemo 

pravilnost oziroma nepravilnost odgovora pri grafu a in grafu b. Izračunamo odstotke nepravilnih 

odgovorov v podvzorcu. 

 

Tabela 9: Porazdelitev nepravilnih odgovorov 7. naloge v razrede glede na motnjo. Prikazano je tudi 

skupno število nepravilnih odgovorov posameznega razreda in delež teh odgovorov znotraj podvzorca. 

Vseh nepravilnih odgovorov je bilo 63. 

 RAZRED NEPRAVILNIH 

ODGOVOROV 

MOTNJA VZOREC 

MBP MAT DVE ŠTEVILO % 

Oba nepravilna odgovora 22 7 3 32 50,8 

En pravilen odgovor, en odgovor manjka 1 1 2 4 6,3 

En pravilen odgovor, en napačen odgovor 13 7 5 25 39,7 

En nepravilen odgovor, en odgovor 

manjka 
2 0 0 2 3,2 

 

1. razred: Oba odgovora sta nepravilna. 

Takih odgovorov je bilo med vsemi nepravilnimi odgovori 47,6 %. Za tak odgovor so se odločali 

učenci iz vseh treh skupin v vzorcu (Tabela 9). 

 

V prvi razred smo uvrstili učence, ki so imeli napačne odgovore za oba narisana grafa. Menimo, 

da ti učenci ne vedo, za katero vrsto gibanja gre, in ne znajo iz grafa poti v odvisnosti od časa in 

iz grafa hitrosti v odvisnosti od časa razbrati, za katero vrsto gibanja gre. 

 

Pri analizi smo naleteli na veliko odgovorov, ki so bili zapisani v napačnem vrstnem redu, kar 

pomeni, da je namesto odgovora enakomerno pospešeno (gibanje) zapisan odgovor enakomerno 

(gibanje), namesto enakomerno (gibanje) pa je zapisano enakomerno pospešeno (gibanje). Med 

vsemi nepravilnimi odgovori je bilo takih 20 ali 31,7 %. Za tak odgovor se je odločilo 14 učencev 

z motnjami branja in pisanja, 5 učencev s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki in 1 

učenec z dvema motnjama. 
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2. En odgovor je pravilen, drugega odgovora ni. 

Med vsemi nepravilnimi odgovori je bilo takih 6,3 % odgovorov (Tabela 9).  

 

V drugi razred smo uvrstili učence, ki nepravilnega odgovora niso imeli, niso pa prepoznali ene 

vrste gibanja. Za te učence bi lahko trdili, da prepoznajo eno vrsto gibanja. 

 

3. En odgovor je pravilen, drugi je napačen. 

Med vsemi nepravilnimi odgovori je bilo takih 39,7 % odgovorov. Za tak odgovor so se odločili 

učenci iz vseh skupin v vzorcu (Tabela 9). 

 

V tretji razred smo uvrstili učence, ki prepoznajo eno vrsto gibanja, druge pa ne. 

 

4. En odgovor ni pravilen, drugega odgovora ni. 

Pogostost te napake je 3,2 % med vsemi nepravilnimi odgovori. Tako napako sta storila dva 

učenca z motnjami branja in pisanja (Tabela 9). 

 

V četrti razred smo uvrstili učence, ki so imeli en napačen odgovor, drugega odgovora pa niso 

zapisali. Menimo, da ti učenci ne vedo, o kateri vrsti gibanja je govora, in ne znajo iz grafa poti v 

odvisnosti od časa in iz grafa hitrosti v odvisnosti od časa razbrati, za katero vrsto gibanja gre. 

 

 

Slika 13: Porazdelitev nepravilnih odgovorov 7. naloge na nacionalnem preverjanju znanja iz fizike 2014 

po razredih glede na motnjo. 
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Učenci s posebnimi potrebami so se najbolj pogosto odločili za  oba nepravilna odgovor ali pa za 

en pravilen in en napačen odgovor (Slika 13). Za oba nepravilna odgovora so se najbolj pogosto 

odločili učenci z motnjami branja in pisanja, za en pravilen in en napačen odgovor pa so se 

najbolj pogosto odločili učenci z dvema motnjama. 

Skušali smo ugotoviti, če ima motnja vpliv na izbiro odgovora. Za vsak graf posebej smo 

analizirali nepravilne odgovore.  

 

Za graf a) pri 7. nalogi je bil pravilen odgovor enakomerno pospešeno gibanje, učenci pa so med 

nepravilnimi odgovori največkrat izbrali enakomerno gibanje (Slika 14). Veliko učencev je za 

graf  a) izbralo pravilen odgovor, pa za graf b) niso odgovorili, ali pa so odgovorili napačno. 

 

 

Slika 14: Porazdelitev odgovorov za graf a) pri 7. nalogi na nacionalnem preverjanju znanja iz fizike 2014 

glede na motnjo.  

 

Za graf b) pri 7. nalogi je bil pravilen odgovor enakomerno gibanje, učenci pa so med 

nepravilnimi odgovori največkrat izbrali enakomerno pospešeno gibanje (Slika 15). Veliko 

učencev je za graf b) izbralo pravilen odgovor, pa za graf a) niso odgovorili, ali pa so odgovorili 

napačno. 

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

MIROVANJE ENAKOMERNO

GIBANJE

ENAKOMERNO

POSPEŠENO

GIBANJE

ENAKOMERNO

POJEMAJOČE

GIBANJE

NEENAKOMERNO

POSPEŠENO

GIBANJE

POSPEŠENO

GIBANJE

NI ODGOVORA

PRAVILEN ODGOVOR: enakomerno  pospešeno (gibanje) MBP

MAT

DVE



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta, Fakulteta za matematiko in fiziko    Berce Renata; diplomsko delo 

  

56 

 

 

Slika 15: Porazdelitev odgovorov za graf  b) pri 7. nalogi na nacionalnem preverjanju iz fizike 2014 glede 

na motnjo.  

 

Ugotavljamo, da sta najbolj pogosto izbrana odgovora enakomerno in enakomerno pospešeno 

gibanje (Slika 14 in Slika 15). Menimo, da je to zato, ker se v osnovni šoli bolj podrobno 

obravnava ravno ti dve vrsti gibanj, zato so učencem te besede najbolj ostale v spominu in so po 

vsej verjetnosti ugibali, kateri graf spada k eni vrsti gibanja in kateri graf k drugi vrsti. Verjetno 

je bilo tako delno tudi v skupini otrok, ki so pravilno rešili 7. nalogo.  

 

Na podlagi analiziranih podatkov bi težko ugotovili, če motnja vpliva na izpuščanje ali dodajanje 

besede pospešeno. Da bi to lahko trdili, bi bilo potrebno podrobno analizirati še preizkuse 

skupine učencev brez posebnih potreb. 

 

Rezultati kažejo, da so 7. nalogo reševali skoraj vsi učenci (Tabela 7). Približno polovica vseh 

učencev v vzorcu je nalogo rešila pravilno, druga polovica pa jo je rešila napačno.  
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3.5.3 Analiza matematično zahtevne naloge 

Kot nalogo, ki je matematično zelo zahtevna, smo izbrali 3. nalogo (Slika 16). 

 

Vir: Državni izpitni center 

Slika 16: 3. naloga iz preizkusa znanja za fiziko na nacionalnem preverjanju znanja 2014. 

 

 REŠITEV 

400 kg 

 

 VREDNOTENJE 

Naloga je bila vredna 1 točko. 

 

 VSEBINSKI SKLOP 

Gostota, tlak in vzgon 

 

 UČNI CILJI 

Učenec zna izračunati maso iz enačbe za računanje gostote. 

 

 TAKSONOMSKA RAVEN 

II. razumevanje in uporaba 

 

 TIP NALOGE 

Kratka računska naloga. 
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3.5.3.1 Primerjava uspešnosti posameznih skupin 

 

Nalogo 3 je pravilno rešilo 41 % učencev z motnjami branja in pisanja, 27 % učencev s 

specifičnimi učnimi težavami pri matematiki, 33 % učencev z dvema motnjama in 56 % učencev 

brez motenj (Slika 17). 

 

 

Slika 17: Primerjava povprečnega dosežka posameznih skupin  pri 3. nalogi na nacionalnem preverjanju 

znanja iz fizike 2014. Oznaka vsake od skupin je napisana pod ustreznim stolpcem. Podatke nam je 

posredoval Državni izpitni center. 

 

Iz slike 17 razberemo, da so učenci s posebnimi potrebami 3. nalogo reševali slabše od učencev 

brez posebnih potreb. Opaziti je, da so učenci z motnjami branja in pisanja 3. nalogo reševali 

nekoliko uspešnejše kot učenci, ki imajo specifične učne težave pri matematiki. Obe skupini s 

specifičnimi učnimi težavami pri matematiki sta 3. nalogo reševali primerljivo. 
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3.5.3.2 Analiza rezultatov skupin učencev s posebnimi potrebami 

 

Tabela 10: Porazdelitev pravilnosti odgovorov 3. naloge na nacionalnem preverjanju znanja iz fizike 

2014 glede na motnjo. Izračunano je skupno število odgovorov glede na pravilnost in delež odgovorov v 

celotnem vzorcu, v katerem je 127 učencev. 

 
MOTNJA VZOREC 

MBP MAT DVE ŠTEVILO % 

PRAVILNI ODGOVOR 34 7 6 47 37,0 

NI ODGOVORA 25 11 4 40 31,5 

NEPRAVILNI ODGOVOR 24 8 8 40 31,5 

 

 PRAVILNI ODGOVOR 

Uspešnost celotnega vzorca učencev s posebnimi potrebami je bila 37 %. Ugotavljamo, da je bila 

med skupinami najbolj uspešna skupina učencev z motnjami branja in pisanja, najmanj uspešna 

pa je bila skupina učencev s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki  (Tabela 10).  

 

 NI ODGOVORA 

Izmed vseh opazovanih učencev jih 31,5 % ni reševalo 3. naloge, največ tistih s specifičnimi 

učnimi težavami pri matematiki (Tabela 10). 

 

 NEPRAVILNI ODGOVOR 

Število učencev, ki niso pravilno izračunali mase, je bilo 40, kar predstavlja 31,5 % vseh učencev 

v vzorcu.  

 

 RAZREDI NEPRAVILNIH ODGOVOROV 

 

Nepravilne odgovore razvrstimo v pet razredov glede na število, ki so ga učenci izračunali in jih 

predstavimo s tabelo nepravilnih odgovorov (Tabela 11). 
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Tabela 11: Porazdelitev nepravilnih odgovorov 3. naloge v razrede glede na motnjo. Prikazano je tudi 

skupno število nepravilnih odgovorov posameznega razreda in delež teh odgovorov znotraj podvzorca. 

Vseh nepravilnih odgovorov je bilo 40. 

RAZRED NEPRAVILNIH 

ODGOVOROV 

MOTNJA VZOREC 

MBP MAT DVE ŠTEVILO % 

400, brez enote 0 2 1 3 7,5 

400, napačna enota 11 1 1 13 32,5 

Večkratnik 400, napačna enota 3 0 0 3 7,5 

625 ali večkratnik 625 8 5 4 17 42,5 

Drugo 2 0 2 4 10,0 

 

1. razred: Učenec izračuna pravilno število in ne uporabi enote. 

7,5 % učencev v podvzorcu je pravilno izračunalo maso, niso pa uporabili enote (Tabela 11).  

 

V prvi razred smo uvrstili učence, ki so pravilno izračunali maso, pozabili pa so pripisati enoto. 

Menimo, da učenci znajo izračunati maso iz dane gostote, zaradi svojih motenj pa niso bili 

pozorni na enoto za maso ali pa so nanjo pozabili. 

 

2. razred: Učenec izračuna pravilno število in uporabi napačno enoto. 

Učenci so pravilno uporabili obrazec za izračun mase, pri tem pa niso bili pozorni na enoto. V 

celotnem podvzorcu je bilo takih odgovorov 32,5 %. Enote, ki so jih uporabili so: dm3, 
kg

cm2, 
kg

dm3 , 

kg2, 
kg2

dm3 , l, m in N. Med njimi je bila najbolj pogosta enota 
kg

dm3 . Največ težav z enotami so imeli 

učenci z motnjami branja in pisanja, saj je med njimi kar 45,8 % takih, ki ne poznajo enote za 

maso. 

 

V drugem razredu so učenci, ki so prostornino 500 litrov spremenili v 500 kg in potem dobili 

enoto dm3 ali pa so zapisali kakšno drugo enoto za prostornino oziroma za maso. 

 

Opazimo, da je kar 40 % nepravilni odgovorov takih, da so učenci dobili pravilno mersko število, 

niso pa bili pozorni na enoto za maso (Tabela 11). To bi bila lahko posledica njihove motnje. 
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3. razred: Učenec izračuna večkratnik pravilnega rezultata in uporabi napačno enoto. 

Učenci so prišli do rezultata, ki je bil 10n – kratnik pravilnega rezultata, pri tem pa so uporabili še 

napačno enoto. Takih učencev je bilo 7,5 % v podvzorcu, samo med učenci z motnjami branja in 

pisanja (Tabela 11). 

 

V tretjem razredu gre za izrazito računske težave. Ena od pogostih napak je bila, da so 

prostornino 500 litrov pretvorili v 0,05.  

 

4. razred: Učenec napačno obrne obrazec in dobi večkratnik števila 625. 

Učenci so obrazec za gostoto  = 
𝑚

𝑉
 napačno obrnili in dobili m = 

𝑉

𝜌
, rezultat tega je bilo število 

625 oziroma 10n – kratnik tega števila. Med nepravilnimi odgovori je bilo takih 42,5 %. Napaka 

se je pojavila pri učencih iz vseh treh skupin v vzorcu (Tabela 11).  

 

V četrtem razredu gre za izrazito matematično težavo, ki jo imajo učenci z obračanjem obrazcev. 

Če upoštevamo velikosti skupin v vzorcu, je bila ta napaka res najbolj pogosta med učenci s 

specifičnimi učnimi težavami pri matematiki in pri učencih z dvema motnjama, ki imajo ravno 

tako specifične učne težave pri matematiki.  

 

5. razred: Drugo. 

Med drugimi napakami so bile: 0,08 
kg

m3, 8 kg, 1,6 kg in 1,6 l. Med nepravilnimi odgovori je bilo 

takih 10 %, in sicer samo med učenci z motnjami branja in pisanja in učenci z dvema motnjama. 

 

Za te učence ni povsem jasno, kako so računali. Videti je, da so uporabili podatek za gostoto, ki 

so ga le preoblikovali v neko novo številko, ali pa množili s številom 2 oziroma množili z 0,5, kar 

je povezano z drugim podatkom v besedilu naloge, s 500 litri nafte. 
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Slika 18: Porazdelitev nepravilnih odgovorov 3. naloge na nacionalnem preverjanju znanja iz fizike 2014 

po razredih glede na motnjo. 

 

Iz slike 18 razberemo, da so učenci obeh skupin s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki 

največkrat napačno obrnili obrazec za izračun gostote in pri tem dobili večkratnik števila 625. Za 

to napako lahko trdimo, da je posledica njihove motnje.   

V skupini z motnjami branja in pisanja je bil glavni razlog, da naloga ni bila pravilno rešena ta, 

da ni bilo enote oziroma enota ni bila ustrezna, kar bi lahko bila posledica njihove motnje. 

Opaziti je, da so učenci z učnimi težavami pri matematiki res imeli s to nalogo več težav kot 

učenci z motnjami branja in pisanja. 
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3.5.4 Analiza bralno-zapisovalno in matematično zahtevne naloge 

Kot nalogo, ki je besedilno in matematično zahtevna, smo izbrali 14. nalogo (Slika 19). 

 

Vir: Državni izpitni center 

Slika 19: 14. naloga iz preizkusa znanja za fiziko na nacionalnem preverjanju znanja 2014. 
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 REŠITEV 

14. a) 20 N 

 

14. b) Rešitev je predstavljena grafično na sliki 20. 

 

 

Slika 20: Grafična predstavitev rešitve 14. b) naloge iz preizkusa znanja za fiziko na nacionalnem 

preverjanju leta 2014. 

Dodatna navodila: Dolžina FJure mora biti 80 mm ± 1 mm oziroma vsota FNeža + FKatarina. 

 

14. c) Eden od: 

 160 N ± 2 N 

  – 160 N ± 2 N 

 nasprotno enaka Juretovi sili  

 po velikosti enaka Juretovi sili 

 

 VREDNOTENJE 

14. a) je bila vredna 1 točko. 14. b) je bila vredna 1 točko. 14. c) je bila vredna 1 točko. 

Cela naloga je bila vredna 3 točke. 

 

FNeža 

FKatarina 

FJure 
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 VSEBINSKI SKLOP 

Sile. 

 

 UČNI CILJI 

14. a) Učenec zna iz velikosti daljice na sliki in iz podatkov o velikosti sile določiti merilo, v 

katerem je sila narisana. 

 

14. b) Učenec zna načrtovalno določiti rezultanto dveh vzporednih enako usmerjenih sil.  

 

14. c) Učenec razume pogoj za ravnovesje sil in zna iz analize gibanja in iz enačbe za 

ravnovesje sil določiti velikost sile trenja. 

 

 TAKSONOMSKA RAVEN 

14. a) II. razumevanje in uporaba 

14. b) II. razumevanje in uporaba 

14. c) III. samostojno reševanje novih problemov, vrednotenje in analiza 

 

 TIP NALOGE 

Strukturirana naloga. 

 

3.5.4.1 Primerjava uspešnosti posameznih skupin (naloga 14 a) 

 

14. a-nalogo je pravilno rešilo 37 % učencev z motnjami branja in pisanja, 23 % učencev s 

specifičnimi učnimi težavami pri matematiki, 28 % učencev z dvema motnjama in 72% učencev 

brez motenj (Slika 21). 
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Slika 21: Primerjava povprečnega dosežka posameznih skupin  pri 14. a-nalogi na nacionalnem 

preverjanju znanja iz fizike 2014. Oznaka vsake od skupin je napisana pod ustreznim stolpcem. Podatke 

za skupine učencev s posebnimi potrebami smo pridobili z analizo, podatke za skupino brez posebnih 

potreb nam je posredoval Državni izpitni center. 

 

Iz slike 21 razberemo, da so učenci s posebnimi potrebami 14. a-nalogo reševali slabše od 

učencev brez posebnih potreb. Skupina učencev s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki  

je nalogo 14. a reševala slabše od ostalih dveh skupin v vzorcu, a statistično gledano med 

skupinami učencev s posebnimi potrebami ni pomembnejših razlik. 

 

3.5.4.2 Analiza rezultatov skupin učencev s posebnimi potrebami (naloga 14 a) 

 

Tabela 12: Porazdelitev pravilnosti odgovorov 14. a-naloge na nacionalnem preverjanju znanja iz fizike 

2014 glede na motnjo. Izračunano je skupno število odgovorov glede na pravilnost in delež odgovorov v 

celotnem vzorcu, to je 127 učencev. 

 
MOTNJA VZOREC 

MBP MAT DVE ŠTEVILO % 

PRAVILNI ODGOVOR 31 6 5 42 33,1 

NI ODGOVORA 9 7 1 17 13,4 

NEPRAVILNI ODGOVOR 43 13 12 68 53,5 

 

 PRAVILNI ODGOVOR 

Uspešnost celotnega vzorca učencev s posebnimi potrebami pri nalogi 14 a je bila 33,1 % 

(Tabela 12). Ugotavljamo, da je bila med skupinami najbolj uspešna skupina učencev z motnjami 
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branja in pisanja, najmanj uspešna pa je bila skupina učencev s specifičnimi učnimi težavami pri 

matematiki.  

 

 NI ODGOVORA 

Izmed vseh učencev v vzorcu jih 13,4 % ni reševalo naloge 14 a. Naloge največkrat niso reševali 

učenci s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki in učenci z motnjami branja in pisanja, pa 

tudi en učenec z dvema motnjama (Tabela 12). 

 

 NEPRAVILNI ODGOVOR 

Število učencev, ki niso pravilno ugotovili, kolikšno je merilo, v katerem sta narisani sili, je 68, 

kar predstavlja 53,5 % vseh učencev v vzorcu (Tabela 12).  

 

 RAZREDI NEPRAVILNIH ODGOVOROV 

 

Nepravilne odgovore razvrstimo v sedem razredov in izračunamo odstotke nepravilnih 

odgovorov v podvzorcu (Tabela 13). 

 

Tabela 13: Porazdelitev nepravilnih odgovorov 14. a–naloge v razrede glede na motnjo. Prikazano je tudi 

skupno število nepravilnih odgovorov posameznega razreda in delež teh odgovorov znotraj podvzorca. 

Vseh nepravilnih odgovorov je bilo 68. 

RAZRED NEPRAVILNIH 

ODGOVOROV 

MOTNJA VZOREC 

MBP MAT DVE ŠTEVILO % 

20 brez enote ali zapis 1 cm = 20 N 2 0 0 2 2,9 

2 N 1 0 0 1 1,5 

1 N 3 2 3 8 11,8 

10 N  17 2 4 23 33,8 

100 N  7 4 2 13 19,1 

Učitelji niso upoštevali povečave 3 0 1 4 5,9 

Drugo  10 5 2 17 25,0 
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1. razred: Učenec izračuna pravilno število in ne uporabi enote. 

Iz tabele 13 razberemo, da je 2,9 % učencev v podvzorcu iz velikosti daljice na sliki in iz 

podatkov o velikosti sile pravilno določilo merilo, v katerem je sila narisana, za silo pa niso 

uporabili nobene enote. To sta bila dva učenca z motnjami branja in pisanja. 

 

V prvem razredu so učenci, pri katerih bi  bila napaka lahko povezana z motnjo branja in pisanja. 

 

2. razred: Učenec določi merilo, ki je desetkrat manjše od pravega. 

1 učenec v podvzorcu je iz velikosti daljice na sliki in iz podatkov o velikosti sile določil merilo, 

ki je bilo desetkrat manjše od pravega (Tabela 13). To je bil učenec z motnjami branja in pisanja. 

 

Ta učenec bi morebiti lahko zaradi svoje motnje izpustil ničlo na koncu merila in je zato dobil 

napačen rezultat. 

 

3. razred: Učenec določi merilo 1 N. 

11,8 % učencev v podvzorcu je zapisalo kot merilo 1 N. To napako so storili učenci vseh skupin. 

 

V tretjem razredu so učenci, ki so uporabili merilo, ki se najpogosteje uporablja v osnovnošolskih 

učbenikih za fiziko. 

 

4. razred: Učenec določi merilo 10 N. 

33,8 % učencev v podvzorcu je iz velikosti daljice na sliki in iz podatkov o velikosti sile določilo 

merilo 10 in pri tem uporabilo pravo enoto. To napako so storili učenci iz vseh skupin v vzorcu.   

 

Menimo, da so ti učenci uporabili merilo, ki se zelo pogosto pojavlja v osnovnošolskih učbenikih 

za fiziko. 
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5. razred: Učenec določi merilo 100 N. 

19,1 % učencev v podvzorcu je iz velikosti daljice na sliki in iz podatkov o velikosti sile določilo 

merilo, ki je potenca števila 10 N. Ta napaka se pojavi pri vseh skupinah učencev v vzorcu.  

 

Ti učenci so uporabili merilo, ki se pogosto pojavlja v osnovnošolskih učbenikih, ali pa niso 

razumeli besedila naloge in so samo prepisali podatek 100 N, ki se pojavi v besedilu naloge. 

 

6. razred: Učenec pravilno določi merilo, vendar učitelji pri vrednotenju niso upoštevali 

povečave preizkusa. 

5,9 % učencev v podvzorcu je iz velikosti daljice na sliki in iz podatkov o velikosti sile pravilno 

določilo merilo in pri tem uporabilo pravo enoto, a učitelji, ki so vrednotili preizkuse, niso 

upoštevali, da se pri povečavi poveča tudi dolžina daljice. To se kot napaka pojavlja pri enem 

učencu z dvema motnjama in pri  treh učencih z motnjami branja in pisanja.  

 

Učitelji, ki vrednotijo preizkuse, bi morali bolj pazljivo prebrati navodila o prilagoditvah in 

upoštevati morebitne povečave, saj smo pri analizi nalog kar nekajkrat naleteli na napačno 

vrednotenje. Največ težav je bilo ravno pri nalogah s povečavo. 

 

7. razred: Drugo 

25 % učencev v podvzorcu je določilo drugo napačno merilo.  

 

 

Slika 22: Porazdelitev nepravilnih odgovorov naloge 14 a na nacionalnem preverjanju znanja iz fizike 

2014 po razredih glede na motnjo. 
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Iz slike 22 razberemo, da je med vsemi skupinami najbolj pogosta napaka, ko so učenci uporabili 

za merilo 1 N ali 10 N, torej merili, ki se najbolj pogosto uporabljata v osnovnošolskih učbenikih.  

 

3.5.4.3 Primerjava uspešnosti posameznih skupin (naloga 14 b) 

 

Nalogo 14 b je pravilno rešilo 58 % učencev z motnjami branja in pisanja, 35 % učencev s 

specifičnimi učnimi težavami pri matematiki 39 % učencev z dvema motnjama in 75% učencev 

brez motenj (Slika 23). 

 

 

Slika 23: Primerjava povprečnega dosežka posameznih skupin  pri 14. b-nalogi na nacionalnem 

preverjanju znanja iz fizike 2014. Oznaka vsake od skupin je napisana pod ustreznim stolpcem. Podatki za 

skupine učencev s posebnimi potrebami smo pridobili z analizo, podatke za skupino brez posebnih potreb 

nam je posredoval Državni izpitni center. 

 

Iz slike 23 razberemo, da so nalogo 14 b učenci s posebnimi potrebami reševali slabše od 

učencev brez posebnih potreb. Med skupinami v vzorcu so nalogo 14 b slabše reševali učenci s 

specifičnimi učnimi težavami pri matematiki (MAT in DVE).  

 

Skozi celotno analizo se pojavlja vzorec, da skupina otrok s specifičnimi učnimi težavami pri 

matematiki dosega slabše rezultate od ostalih dveh skupin.  
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3.5.4.4 Analiza rezultatov skupin učencev s posebnimi potrebami (naloga 14 b) 

 

Tabela 14: Porazdelitev pravilnosti odgovorov 14. b–naloge na nacionalnem preverjanju znanja iz fizike 

2014 glede na motnjo. Prikazano je še skupno število odgovorov glede na pravilnost in delež odgovorov v 

celotnem vzorcu, to je 127 učencev. 

 
MOTNJA VZOREC 

MBP MAT DVE ŠTEVILO % 

PRAVILNI ODGOVOR 48 9 7 64 50,4 

NI ODGOVORA 5 4 3 12 9,4 

NEPRAVILNI ODGOVOR 30 13 8 51 40,2 

 

 PRAVILNI ODGOVOR 

Tabela 14 kaže, da je bila uspešnost reševanja celotnega vzorca učencev s posebnimi potrebami 

50,4 %. Ugotavljamo, da je bila med skupinami najbolj uspešna skupina učencev z motnjami 

branja in pisanja z 58 %. Skupini s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki in z dvema 

motnjama sta bili primerljivo uspešni. 

 

 NI ODGOVORA 

Izmed vseh opazovanih učencev jih  9,4 % ni reševalo naloge 14 b (Tabela 14). To so bili učenci 

iz vseh treh skupin v vzorcu. 

 

 NEPRAVILNI ODGOVOR 

Med vsemi opazovanimi učenci jih 40,2 % ne zna načrtovalno določiti rezultante dveh 

vzporednih enako usmerjenih sil. Med njimi je bila polovica učencev s specifičnimi učnimi 

težavami pri matematiki in več kot polovica učencev z dvema motnjama. 

 

 RAZREDI NEPRAVILNIH ODGOVOROV 

 

Nepravilne odgovore razvrstimo v pet razredov in izračunamo odstotke nepravilnih odgovorov v 

podvzorcu (Tabela 15). 
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Tabela 15: Porazdelitev nepravilnih odgovorov 14. b-naloge v razrede glede na motnjo. Prikazano je tudi 

skupno število nepravilnih odgovorov posameznega razreda in delež teh odgovorov znotraj podvzorca. 

Vseh nepravilnih odgovorov je bilo 51. 

NEPRAVILNI ODGOVORI 
MOTNJA CELOTEN VZOREC 

MBP MAT DVE ŠTEVILO % 

Nariše vsoto, ki ni v mejah natančnosti 7 1 4 12 23,5 

Nariše razliko  2 0 0 2 3,9 

Nariše silo Neže ali silo Katarine 6 3 2 11 21,6 

Nariše polovico vsote 2 2 1 5 9,8 

Drugo 13 7 1 21 41,2 

 

1. razred: Učenec nariše vsoto, ki ni v mejah natančnosti. 

23,5 % učencev v podvzorcu je načrtovalno določilo rezultanto dveh vzporednih enako 

usmerjenih sil, pri tem pa ni upoštevalo velikosti sil. Med njimi so bili učenci vseh treh skupin v 

vzorcu (Tabela 15). 

 

Ti učenci znajo grafično določiti vsoto dveh sil, ne upoštevajo pa merila. Zasledili smo nekaj 

primerov, ko so učenci izmerili dolžini vektorjev, ki predstavljata sili obeh deklic, jih sešteli in 

pri seštevanju naredili napako. Posledično je bila vsota sil narisana napačno. To bi vsekakor 

lahko bila posledica njihove motnje. Tako napako je naredil en učenec z motnjami branja in 

pisanja, en učenec s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki in trije učenci z dvema 

motnjama. V nekaj primerih zaradi povečave preizkusa učenci niso imeli dovolj prostora za 

risanje. 

 

2. razred: Učenec nariše razliko sil. 

3,9 % učencev v podvzorcu je namesto vsote dveh vzporednih enako usmerjenih sil narisalo 

razliko (Tabela 15). To sta bila dva učenca iz skupine z motnjami branja in pisanja. 

 

Verjetno zaradi svoje motnje nista razumela prebranega besedila naloge, znata pa grafično 

določiti razliko dveh sil. 
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3. razred: Učenec namesto rezultante preriše silo Neže oziroma silo Katarine. 

21,6 % učencev v podvzorcu je mislilo, da je rezultanta enaka sili Neže oziroma sili Katarine. 

Med njimi so bili učenci vseh treh skupin v vzorcu (Tabela 15). 

 

Ti učenci niso razumeli besedila naloge in niso znali načrtovalno določiti rezultante dveh 

vzporednih enako usmerjenih sil.  

 

4. razred: Učenec nariše polovico rezultante. 

9,8 % učencev v podvzorcu je narisalo rezultanto in jo razpolovilo. To sta bila po dva učenca iz 

skupin z motnjami branja in pisanja in s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki ter en 

učenec iz skupine z dvema motnjama. 

 

Učenci znajo načrtovalno določiti rezultanto dveh vzporednih enako usmerjenih sil, vendar ne 

razumejo pogoja za ravnovesje in mislijo, da je treba vsoto dveh deklic razpoloviti, da dobimo 

silo enega dečka.  

 

5. razred: Drugo. 

V tej skupini so učenci narisali dve vzporedni sili, ki sta bili ali enako dolgi in enako usmerjeni, 

ali enako dolgi in nasprotno usmerjeni, ali samo prerisani dani sili. Med vsemi učenci z napačnim 

odgovorom je bilo takih 41,2 % . To so bili učenci vseh treh skupin v vzorcu. 

 

Ti učenci ne znajo načrtovalno določiti rezultante dveh vzporednih enako usmerjenih sil in ne 

razumejo pogoja za ravnovesje. Še bolj verjetno pa je, da ti učenci zaradi svoje motnje niso 

razumeli besedila naloge. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta, Fakulteta za matematiko in fiziko    Berce Renata; diplomsko delo 

  

74 

 

 

Slika 24: Porazdelitev nepravilnih odgovorov naloge 14 b na nacionalnem preverjanju znanja iz fizike 

2014 po razredih glede na motnjo. 

 

Iz slike 24 razberemo, da so učenci z dvema motnjama najbolj pogosto narisali vsoto, ki ni bila v 

mejah natančnosti. Pri nalogi 14 b ni izrazito takih odgovorov, ki bi jih lahko identificirali kot 

najbolj pogoste za vse skupine. 
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3.5.4.5 Primerjava uspešnosti posameznih skupin (naloga 14 c) 

 

Nalogo 14 c je pravilno rešilo 14 % učencev z motnjami branja in pisanja, 12 % učencev s 

specifičnimi učnimi težavami pri matematiki, 17 % učencev z dvema motnjama in 26 % učencev 

brez motenj (Slika 25). 

 

 

Slika 25: Primerjava povprečnega dosežka posameznih skupin  pri 14. c-nalogi na nacionalnem 

preverjanju znanja iz fizike 2014. Oznaka vsake od skupin je napisana pod ustreznim stolpcem. Podatki za 

skupine učencev s posebnimi potrebami smo pridobili z analizo, podatke za skupino brez posebnih potreb 

nam je posredoval Državni izpitni center. 

 

Iz slike 25 razberemo, da so nalogo 14 c učenci s posebnimi potrebami reševali slabše od učencev 

brez posebnih potreb. Med učenci s posebnimi potrebami ni opaziti statistično pomembnih razlik.  

 

Skupina otrok s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki je nalogo 14 c reševala slabše od 

ostalih dveh skupin. Pri nalogi 14 c pa opazimo, da skupina z dvema motnjama dosega boljše 

rezultate od skupine z eno motnjo. 
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3.5.4.6 Analiza rezultatov skupin učencev s posebnimi potrebami  (naloga 14 c) 

 

 Tabela 16: Porazdelitev pravilnosti odgovorov 14. c–naloge nacionalnem preverjanju znanja iz fizike 

2014 glede na motnjo. Prikazano je še skupno število odgovorov glede na pravilnost in delež odgovorov v 

celotnem vzorcu, v katerem je 127 učencev. 

 
MOTNJA VZOREC 

MBP MAT DVE ŠTEVILO % 

PRAVILNI ODGOVOR 12 3 3 18 14,2 

NI ODGOVORA 42 16 8 66 52,0 

NEPRAVILNI ODGOVOR 29 7 7 43 33,9 

 

 PRAVILNI ODGOVOR 

Tabela 16 kaže, da je bila uspešnost celotnega vzorca učencev s posebnimi potrebami  14,2 %. 

Ugotavljamo, da je bila med skupinami najbolj uspešna skupina učencev z dvema motnjama, 

najmanj uspešna pa je bila skupina učencev s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki. 

Večjih odstopanj med skupinami ni bilo. 

 

 NI ODGOVORA 

Izmed vseh učencev v vzorcu jih 52 % ni reševalo naloge 14 c (Tabela 16). V vsaki od skupin v 

vzorcu je bilo več kot polovica učencev, ki niso odgovarjali na zastavljeno vprašanje. 

 

 NEPRAVILNI ODGOVOR 

33,9 % učencev ne razume pogoja za ravnovesje sil in ne zna iz analize gibanja in iz enačbe za 

ravnovesje sil določiti velikosti sile trenja.  

 

 RAZREDI NEPRAVILNIH ODGOVOROV 

 

Nepravilne odgovore razvrstimo v pet razredov in izračunamo odstotke nepravilnih odgovorov v 

podvzorcu (Tabela 17). 
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Tabela 17: Porazdelitev nepravilnih odgovorov 14. c–naloge v razrede glede na motnjo. Prikazano je tudi 

skupno število nepravilnih odgovorov posameznega razreda in delež teh odgovorov znotraj podvzorca. 

Vseh nepravilnih odgovorov je bilo 43. 

NEPRAVILNI ODGOVORI 
MOTNJA VZOREC 

MBP MAT DVE ŠTEVILO % 

16 N ali 1600 N 3 0 0 3 7,0 

80 N (razpolovi vsoto) 4 2 0 6 14,0 

Prepiše podatek iz besedila naloge 

(100 N ali 20 N) 

3 1 1 5 11,6 

160 N ± 20 N 1 1 1 3 7,0 

Drugo 19 3 5 26 60,5 

 

1. razred: Učenec dobi rezultat, ki je pomnožen z 10n. 

7 % učencev v podvzorcu določi velikost sile trenja, ki je večkratnik 10. Vsi učenci, ki so storili 

to napako, so iz skupine z motnjami branja in pisanja (Tabela 17). 

 

2. razred: Učenec razpolovi vsoto vektorjev. 

14 % učencev v podvzorcu je seštelo dolžini vektorjev, nato pa jih razpolovilo (Tabela 17). 

Menimo, da ti učenci niso razumeli pogoja za ravnovesje sil in niso znali iz analize gibanja in iz 

enačbe za ravnovesje sil določiti velikosti sile trenja. To so učenci iz skupine s specifičnimi 

učnimi težavami pri matematiki in iz skupine učencev z bralno-zapisovalnimi težavami. 

 

3. razred: Učenec prepiše podatek iz besedila naloge (100 N ali 20 N). 

11,6 % učencev v podvzorcu ni razumelo besedila naloge in so samo prepisali enega od danih 

podatkov. To je storil samo en ali dva učenca iz vsake skupine (Tabela 17). 

 

4. razred: Učenec dobi rezultat 160 N ± 20 N. 

7 % učencev v podvzorcu razume pogoj za ravnovesje sil in zna določi velikosti sile trenja, 

vendar prišteje ali odšteje še velikost merila.  To so po en učenec iz vsake skupine v vzorcu. 
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Učenci s to napako niso razumeli pogoja za ravnovesje sil in ne znajo iz analize gibanja in iz 

enačbe za ravnovesje sil določiti velikost sile trenja, saj so pri računanju dodali ali odvzeli še 

merilo (20  N). Najbrž niso razumeli, za kaj pri nalogi gre. 

 

5. razred: Učenec dobi drug rezultat. 

60,5 % učencev v podvzorcu ne razume pogoja za ravnovesje sil in ne zna določiti velikosti sile 

trenja (Tabela 17). To so učenci iz vseh treh skupin. 

 

 

Slika 26: Porazdelitev nepravilnih odgovorov naloge 14 c na nacionalnem preverjanju znanja iz fizike 

2014 po razredih glede na motnjo. 

 

Slika 26 prikazuje, za katere nepravilne odgovore so se posamezne skupine učencev s posebnimi 

potrebami najbolj pogosto odločale. Med skupinami ni opaziti statistično pomembnih razlik. 

 

Pri nalogi 14 c ni izrazito takih odgovorov, ki bi jih lahko identificirali kot najbolj pogoste za vse 

skupine. 
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4 SKLEPI  

 

V diplomskem delu smo podrobno analizirali tiste naloge, za katere smo predvidevali, da bi 

motnja otrok s posebnimi potrebami lahko imela vpliv na reševanje. Ob analizi izbranih nalog in 

ob tipičnih nepravilnih odgovorih smo poskušali sklepati o načinu razmišljanja učencev in hkrati 

skušali ugotoviti, ali bi motnja lahko vplivala na način njihovega razmišljanja. 

 

Rezultati analiz, opravljenih na Državnem izpitnem centru kažejo, da učenci s posebnimi 

potrebami v povprečju dosegajo slabše učne rezultate od vrstnikov, ki teh potreb nimajo. Prav 

tako učenci s posebnimi potrebami dosegajo slabše učne rezultate od državnega povprečja. 

Najslabše učne rezultate med izbranimi skupinami dosegajo učenci s specifičnimi učnimi 

težavami pri matematiki, kar ni presenetljivo, saj je fizika kot naravoslovna veda tesno povezana 

z matematiko, predvsem pa je znaten del fizikalnih nalog tak, da zahteva določene matematične 

spretnosti, od obračanja enačb do računanja s številkami. 

 

Seveda obstajajo tudi posamezne naloge pri katerih so učenci s posebnimi potrebami enako  

uspešni kot učenci brez posebnih potreb. V preizkusu znanja iz fizike v letu 2014 sta to dve 

nalogi I. taksonomske stopnje, ki ju je možno rešiti na podlagi sklepanja in vsakodnevnih 

izkušenj tudi brez specifičnega znanja, ki ga učenci pridobe pri pouku fizike (nalogi 12 in 8). 

 

Obstajajo pa tudi znanja, za katera lahko trdimo, da jih učenci s posebnimi potrebami nimajo. Iz 

rezultatov na nacionalnih preizkusih znanja je videti, da učenci s posebnimi potrebami: 

- ne poznajo zgodovinskega razvoja astronomije in dela nekaterih astronomov; 

- niso usvojili pojma gorišče in goriščna razdalja zbiralne leče; 

- ne poznajo zakonitosti preslikave z zbiralno lečo; 

- ne znajo uporabiti enačbe za računanje dela; 

- ne razumejo in ne znajo uporabiti izreka o kinetični in potencialni energiji; 

- ne poznajo zakonitosti delitve toka skozi vzporedno vezane porabnike, spreminjanje toka 

skozi izvir, če se število vzporedno vezanih porabnikov povečuje in ne primerjajo 

napetost izvira z napetostjo na porabnikih. 
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Učenci so naloge reševali bolj ali manj uspešno. Ugotovili smo, da so učenci z motnjami branja 

in pisanja izmed vseh nalog na nacionalnem preverjanju znanja iz fizike 2014 uspešno ali skoraj 

uspešno rešili šest nalog in da je vsako od nalog v preizkusu rešil vsaj kdo. Učenci s specifičnimi 

učnimi težavami pri matematiki so izmed vseh nalog na nacionalnem preverjanju znanja iz fizike 

2014 uspešno ali skoraj uspešno rešili tri naloge, dveh nalog pa ni rešil nihče. Učenci z dvema 

motnjama so izmed vseh nalog na nacionalnem preverjanju znanja iz fizike 2014 uspešno ali 

skoraj uspešno rešili tri naloge, ene naloge pa ni rešil nihče. Učenci brez posebnih potreb so 

izmed vseh nalog na nacionalnem preverjanju znanja iz fizike 2014 uspešno ali skoraj uspešno 

rešili dvanajst nalog in vsako od nalog je rešil vsaj kdo. 

 

Glede na dobljene rezultate lahko trdimo, da so bili učenci brez posebnih potreb izrazito 

uspešnejši od učencev s posebnimi potrebami. Med skupinami učencev s posebnimi potrebami je 

bila skupina z motnjami branja in pisanja uspešnejša od drugih dveh skupin. Skupina s 

specifičnimi učnimi težavami pri matematiki je bila manj uspešna od drugih dveh skupin. 

Skupina z dvema motnjama (DVE) je bila uspešnejša od skupine z eno motnjo (MAT).  

 

Razloge za odstopanja bi morebiti lahko iskali v številu in vrstah prilagoditev. Izpostavili smo 

nekatere prilagoditve, ki bi morebiti lahko imele vpliv na rezultate preizkusa. To so opravljanje 

NPZ-ja s pomočnikom – bralcem, uporaba žepnega računala, list z matematičnimi obrazci, 

kartonček s poštevankinim kvadratom in kartonček s pretvorniki merskih enot. Pomočnika – 

bralca so imeli na voljo učenci z motnjami branja in pisanja in učenci z dvema motnjama. Žepno 

računalo, list z matematičnimi obrazci, poštevankin kvadrat in kartonček s pretvorniki merskih 

enot so lahko uporabljali učenci s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki in učenci z dvema 

motnjama. Učenci z dvema motnjama so tako imeli več prilagoditev in so bili uspešnejši od 

učencev z eno motnjo.  

 

Največji vpliv na rezultate preizkusa bi lahko imel pomočnik – bralec, saj so bili učenci z 

motnjami branja in pisanja ter učenci z dvema motnjama uspešnejši od učencev s specifičnimi 

učnimi težavami pri matematiki, ki te prilagoditve niso imeli. Vsak pomočnik – bralec lahko hote 

ali nehote z barvo glasu, višanjem ali nižanjem glasu ali s premori vpliva na učenca s posebnimi 
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potrebami, da nalogo razume po svoje. S tem mu lahko pomaga ali pa ga celo zavede. Rešitev bi 

bila  vnaprej posneto besedilo naloge, ki bi ga učencu predvajal pomočnik. Tako bi za vse učence 

zagotovili enake pogoje.  

 

Učenci, ki imajo specifične učne težave pri matematiki, si niso sposobni zapomniti matematičnih 

obrazcev in pravil, imajo težave z osnovnimi računskimi operacijami, zato je smiselno, da jim za 

premostitev teh težav omogočimo uporabo pripomočkov, ki te težave omilijo. Vemo, da je v 

osnovnih šolah še veliko učencev, ki imajo težave z matematiko, pa niso bili identificirani kot 

otroci s posebnimi potrebami, ker ne izpolnjujejo vseh kriterijev. Učenci s posebnimi potrebami, 

ki na nacionalnem preverjanju znanja lahko uporabljajo žepno računalo, so v prednosti pred 

učenci, ki te prilagoditve nimajo. Vemo, da uporaba žepnega računala pri vseh učencih poveča 

uspešnost, saj se pri tem bistveno zmanjša miselna obremenitev. Po drugi strani pa bi bila 

uporaba žepnega računala lahko tudi težava, saj ga učenci s posebnimi potrebami pogosto ne 

znajo pravilno uporabljati. Podobno je z listi, na katerih so matematični obrazci, poštevanka in 

pretvorniki merskih enot. Če jih ne znajo uporabljati, jim nič ne koristijo. Listi z obrazci koristijo 

predvsem tistim učencem s posebnimi potrebami, ki si obrazcev ne zapomnijo, a jih znajo 

uporabljati. Lahko bi vsem učencem omogočili uporabo osnovnih matematičnih obrazcev, ki bi 

bili natisnjeni na prvi strani preizkusa znanja, podobno kot je to pri preizkusih iz matematike na 

maturi. To pa odpira vprašanje miselnega razvoja otrok, saj se jim ne bi bilo treba miselno truditi, 

s tem bi se poslabšala njihova sposobnost razmišljanja in neposredno računske spretnosti in 

funkcionalna pismenost.  

 

Pri analizi izbranih preizkusov smo nekajkrat opazili, da učitelji niso pravilno vrednotili 

učenčevega izdelka in niso upoštevali prilagoditev posameznih učencev, predvsem povečave. 

Težav s povečavo se zavedajo tudi na Državnem izpitnem centru, zato so glede nalog, kjer 

povečava spremeni rezultat, od leta 2014 naprej še mnogo bolj pozorni. Podatki Državnega 

izpitnega centra in naše vrednotenje se pri 14. nalogi razlikuje ravno zato, ker so na Državnem 

izpitnem centru, ko so ugotovili, da je povečava problematična za vrednotenje, vsem učencem, ki 

so imeli prilagoditev – povečavo, pri 14. nalogi avtomatsko dali točko, kot da so nalogo rešili 

pravilno, tudi če je v resnici niso. Teh nekaj napačno vrednotenih preizkusov ne vpliva znatno na 
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globalne rezultate nacionalnega preverjanja znanja. Zato vrednotenje statistično gledano na 

razlike med skupinami učencev z in brez posebnih potreb ne vpliva opazno. Pri prilagoditvi – 

povečava moramo opozoriti še na eno pomanjkljivost v preizkusu, za rešitev naloge je bilo na 

listu danega premalo prostora.  

 

Rezultati analize naloge, ki ni bila niti matematično niti bralno zelo zahtevna (naloga 10) kažejo, 

da so bile skupine učencev s posebnimi potrebami pri tej nalogi enako uspešne. Približno četrtina 

učencev s posebnimi potrebami te naloge ni reševala, med ostalimi učenci jih je 43 % rešilo 

pravilno, 32 % pa nepravilno. Med nepravilnimi odgovori se najpogosteje pojavljata simbola za 

varovalko in žarnico, vendar nikoli med učenci z dvema motnjama. Učenci so si najverjetneje ta 

dva simbola priklicali zato, ker sta to simbola, ki se v osnovni šoli najpogosteje pojavljata (fizika, 

naravoslovje in tehnika, tehnika in tehnologija). 

 

Rezultati analize bralno-zapisovalno zahtevnejše naloge (naloga 7) kažejo, da so bili učenci z 

motnjami branja in pisanja nekoliko bolj uspešni od ostalih dveh skupin. Eden od razlogov 

gotovo tiči v številu in vrsti prilagoditev, saj je kar 40 odstotkov učencev z motnjami branja in 

zapisovanja imelo na voljo pomočnika – bralca, medtem ko učenci s specifičnimi učnimi 

težavami pri matematiki teh prilagoditev niso imeli. 

 

Iz lastnih izkušenj vem, da v današnjem času učenci vse manj berejo, še manj je branja z 

razumevanjem. Lahko bi rekli, da imajo tudi učenci s specifičnimi učnimi težavami pri 

matematiki težave z branjem, zato so njihovi učni rezultati slabši, kot bi nemara pričakovali. 

 

Presenetljivo pri bralno zahtevnejši nalogi (naloga 7) je tudi to, da je zelo malo učencev, ki 

naloge niso reševali. Razmerje med učenci, ki so nalogo rešili pravilno in tistimi, ki so jo rešili 

nepravilno, je približno enako.  

 

Med nepravilnimi odgovori najpogosteje zasledimo enakomerno gibanje in enakomerno 

pospešeno gibanje. Hkrati sta bila to pravilna odgovora, samo pravi vrstni red je bilo treba najti. 

To sta gibanji, ki ju pri fiziki v osnovni šoli najbolj podrobno obravnavamo, zato ni presenetljivo, 
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da so ju učenci izbrali. Domnevamo, da so ugibali tudi nekateri učenci, ki so pravilno rešili 

nalogo. 

 

Rezultati analize matematično zahtevnejše naloge (naloga 3) kažejo, da so bili učenci s 

specifičnimi učnimi težavami pri matematiki nekoliko manj uspešni od ostalih dveh skupin 

učencev s posebnimi potrebami. Približno tretjina učencev s posebnimi potrebami te naloge ni 

reševala, tretjina jo je rešila pravilno, tretjina pa nepravilno.  

 

Med nepravilnimi odgovori učencev z motnjami branja in pisanja je bil glavni razlog, da naloga 

ni bila pravilno rešena ta, da ni bilo enote oziroma enota ni bila ustrezna, kar bi lahko bila 

posledica njihove motnje. 

Učenci s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki pa so najpogosteje napačno obrnili obrazec 

za izračun gostote in zato dobili napačen rezultat, kar bi prav tako lahko bila posledica njihove 

motnje. 

 

Bralno-zapisovalno in matematično zahtevnejša naloga (naloga 14) je bila sestavljena iz treh 

delov. Analizirali smo jo po posameznih delih.  

 

Rezultati analize prvega dela (naloga 14 a) kažejo, da so bili učenci z motnjami branja in pisanja 

nekoliko bolj uspešni od ostalih dveh skupin. Naloge ni reševalo 13,4 % učencev s posebnimi 

potrebami, pravilno jo je rešila tretjina učencev s posebnimi potrebami, nekoliko več kot polovica 

učencev pa naloge ni rešila pravilno. 

 

Med nepravilnimi odgovori je med skupinama z motnjami branja in pisanja in z dvema motnjama 

najpogostejši odgovor 1 N ali 10 N, kar ustreza merilu, ki ga najpogosteje srečamo v 

osnovnošolskih učbenikih za fiziko. Skupina s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki pa je 

najpogosteje izbrala merilo, ki bi lahko predstavljalo prepisan podatek iz besedila naloge, kar bi 

lahko pomenilo, da niso razumeli besedila naloge. 
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Rezultati analize drugega dela bralno-zapisovalno in matematično težke naloge (naloga 14 b) 

kažejo, da so bili učenci s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki in učenci z dvema 

motnjama pri tej nalogi manj uspešni. Približno desetina učencev s posebnimi potrebami te 

naloge ni reševala, polovica učencev pa jo je rešila pravilno. Pri tej nalogi ni izrazitih odgovorov, 

ki bi jih lahko identificirali kot najbolj pogoste za vse skupine. 

 

Rezultati analize tretjega dela bralno-zapisovalno in matematično težke naloge (naloga 14 c) 

kažejo, da so bili učenci z dvema motnjama pri tej nalogi nekoliko bolj uspešni od drugih dveh 

skupin otrok s posebnimi potrebami. Več kot polovica učencev s posebnimi potrebami te naloge 

ni reševala, tretjina učencev pa jo je rešila nepravilno. Tudi pri tej nalogi ni izrazitih odgovorov, 

ki bi jih lahko identificirali kot najbolj pogoste za vse skupine. 

 

Skozi celotno analizo se pojavlja vzorec, da skupina otrok s specifičnimi učnimi težavami pri 

matematiki dosega slabše rezultate od ostalih dveh skupin. Pri učencih s specifičnimi učnimi 

težavami pri matematiki se v obdobju šolanja pojavijo težave pri računanju zaradi jezikovnega 

procesiranja. Učenec slabše obvlada osnovne računske operacije (seštevanje, odštevanje, 

množenje in deljenje števil) ima težave z matematičnim besednjakom, slabši priklic aritmetičnih 

dejstev, težave pri merjenju in z reševanjem besedilnih nalog. Ker naloge na nacionalnem 

preverjanju znanja iz fizike vsebujejo vse te elemente, ni presenetljivo, da imajo učenci s 

specifičnimi učnimi težavami pri matematiki, toliko težav. 
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Rezultati, ki smo jih dobili, nam pomagajo potrditi ali ovreči naslednje hipoteze: 

 

Hipoteza 1: Učenci z motnjami na področju branja in pisanja so dosegli slabše učne 

rezultate pri tistih nalogah, ki zahtevajo veliko branja. 

Ta hipoteza je ovržena. 

 

Z raziskavo smo ugotovili, da učenci z bralno-zapisovalnimi težavami ne dosegajo slabših učnih 

rezultatov pri nalogah, ki zahtevajo veliko branja. Bralno zahtevno nalogo so učenci z motnjami 

branja in pisanja reševali bolje kot učenci s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki in bolje 

kot učenci z dvema motnjama.  

 

Hipoteza 2: Učenci s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki so dosegli slabše rezultate 

pri nalogah, kjer je potrebno več matematičnega znanja. 

Ta hipoteza je potrjena. 

 

Ugotovili smo, da so učenci s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki izkazali slabše znanje 

pri tisti nalogah, oziroma delih naloge, kjer je bilo treba uporabiti matematično znanje.  

 

Hipoteza 3: Učenci z motnjami na področju branja in pisanja so dosegli primerljive 

rezultate pri nalogah, ki niso bralno zahtevne. 

Ta hipoteza je potrjena. 

 

Ugotovili smo, da so učenci z motnjami branja in pisanja dosegli primerljive rezultate kot učenci 

s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki, pri nalogah, ki niso bralno in matematično 

zahtevne. 

 

Hipoteza 4: Učenci s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki so dosegli primerljive 

rezultate pri nalogah, kjer ni potrebno uporabljati matematičnega znanja. 

Ta hipoteza je delno potrjena. 
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Primerjali smo učence z bralno-zapisovalnimi težavami in učence s specifičnimi učnimi težavami 

pri matematiki. Pri nalogi, ki ni bila bralno-zapisovalno in niti matematično zahtevna, so vse 

skupine dosegle primerljive rezultate. Pri nalogi, ki pa je bila bralno-zapisovalno in matematično 

zahtevnejša, so učenci s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki dosegli slabše učne 

rezultate kot učenci z motnjami branja in pisanja. To potrjuje ugotovitev, da imajo tudi učenci s 

specifičnimi učnimi težavami pri matematiki težave z branjem in morebiti tudi zapisovanjem. 

 

Hipoteza 5: Učenci z dvema motnjama so dosegli slabše rezultate od učencev z eno motnjo. 

Ta hipoteza je ovržena. 

 

Primerjava rezultatov, ki so jih dosegli učenci z dvema motnjama kaže, da so bili ti učenci pri 

matematično in bralno-zapisovalno nezahtevni nalogi primerljivi z ostalima dvema skupinama. 

Pri bralno-zapisovalno zahtevnejši nalogi so bili učenci z dvema motnjama uspešnejši od skupine 

s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki in manj uspešni kot učenci z motnjami branja in 

pisanja. Pri matematično zahtevnejši nalogi so bili učenci z dvema motnjama uspešnejši od 

učencev s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki in manj uspešni od učencev z bralno-

zapisovalnimi težavami. Prav tako so bili učenci z dvema motnjama pri bralno-zapisovalno in 

matematično težki nalogi uspešnejši od učencev z eno motnjo.  

 

Hipoteza 6: Število prilagoditev pri pisanju testa vpliva na končen rezultat tako, da več 

prilagoditev pomeni boljši rezultat. 

Ta hipoteza je potrjena. 

 

Ugotovitve kažejo, da so učenci z dvema motnjama v povprečju imeli več prilagoditev in so 

dosegli boljši končen rezultat kot učenci z eno motnjo. 
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Za konec ... 

Vse več je otrok s posebnimi potrebami in ni univerzalnih rešitev tega problema, ki je večplasten. 

Učiteljeva naloga je prepoznati in upoštevati drugačnost, različnost, individualnost učencev. Učni 

proces, učno okolje in pripomočke bi morali prilagoditi tako, da bi bili vsi učenci aktivni in 

uspešni. Potrebno je, da se učence s posebnimi potrebami sprejme in se jim skuša prilagoditi učni 

proces. Na drugi strani pa se zavedamo, da brez intenzivnega sodelovanja staršev z učitelji ni 

napredka.  Za to je potreben čas, spremembe v miselnosti, prepričanjih in stališčih vseh vpletenih. 
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