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IZVLEČEK  

 

V svoji diplomski nalogi želim podrobneje pregledati in na osnovi fonološke analize 

analizirati uspešnost zapisa Šalijevega skupinskega preizkusnega nareka kot 

presejalnega testa za odkrivanje rizičnih otrok na področju branja in pisanja pri 

otrocih z govorno-jezikovnimi motnjami. V tej skupini otrok so zajeti učenci, ki so bili 

ali so v času preizkusa kot diagnostičnega sredstva v obravnavi zaradi govorno- 

jezikovnih motenj, med katere sodijo fonetske, fonološke ter jezikovne motnje 

(morfološke, leksikalne in sintaktične), ki so lahko vzrok motenj branja in pisanja 

(disleksija, disortografija, disgrafija, diskalkulija).  

 

Za podrobnejšo raziskavo tega področja sem se odločila zaradi vse pogostejše 

problematike v zapisovanju. Glede na to, da na obalnem območju opravljamo 

tovrstno diagnostično metodo za odkrivanje motenj branja in pisanja sistematično v 

vseh tretjih razredih osnovne šole v obliki presejalnega testa za odkrivanje rizičnih 

otrok z motnjami branja in pisanja, se mi je zdelo smiselno to področje podrobneje 

analizirati. 

 

V teoretičnem delu naloge je podrobneje opisana spretnost pisanja in procesi, ki pri 

njej sodelujejo, ter motnje, ki nastopijo zaradi nepravilnosti (disortografija ter različne 

vrste disgrafije). 

 

Pričakujem, da bom s pomočjo raziskave svoje diplomske naloge identificirala 

najpogostejša področja težav pri zapisovanju pri otrocih z govorno-jezikovnimi 

motnjami ter na osnovi le-teh pripomogla k uspešnejši in učinkovitejši logopedski 

analizi ter posledično obravnavi. Podrobnejša analiza napak bo uporabna tudi za 

ostale strokovne sodelavke, logopedinje, ki imajo v obravnavi otroke s težavami 

zapisovanja. Pričakujem, da bodo izsledki raziskave koristili učiteljem in staršem 

otrok ter jih osvestili o razlogih za slabše zapise narekov otrok. 

 

KLJUČNE BESEDE: skupinski narek, fonološki procesi, disortografija, disgrafija, 

logopedska diagnostika 

  



 

 

 

ABSTRACT  

 

The purpose of this thesis is to thoroughly examine and analyse the success of the 

transcription of Šali's group test dictation on the basis of the phonological analysis. 

The dictation serves as a screening test for identifying children with speech and 

language difficulties who are at risk in the areas of reading and writing. The children 

in this group used to be or were being treated for speech and language difficulties at 

the time of the screening test. Speech and language difficulties involve phonetic, 

phonological and language disorders (morphological, lexical and syntactical), which 

can lead to reading and writing difficulties (dyslexia, dysortographia, dysgraphia, 

dyscalculia). 

 

This topic was chosen because writing issues are increasingly frequent. It seemed 

sensible to explore it further considering the fact that this diagnostic tool for 

discovering reading and writing difficulties is being used systematically in the coastal 

area of Slovenia. The test is conducted in every third grade of primary school as a 

screening test. 

 

The theoretical part of the thesis provides a detailed description of writing skills and 

accompanying processes. It also discusses the disabilities that may arise due to such 

deficiencies (dysorthographia and different types of dysgraphia). 

 

The research should help identify the most common writing-related issues in children 

struggling with speech and language difficulties. As a result, it would contribute to 

more successful and effective speech-language analysis and treatment. Moreover, a 

detailed analysis of errors would be useful for other professionals as well, including 

speech-language pathologists treating children with writing issues. We expect that 

the research results will help us give helpful advice to teachers and parents and raise 

awareness about the reasons for poor dictation results. 

 

KEYWORDS: group dictation, phonological processes, dysorthographia, dysgraphia, 

speech-language diagnostics 
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UVOD 

 

1 FONETIKA IN FONOLOGIJA 

 

Fonetika je veda o tvorjenju in značilnosti glasov (SSKJ, 1994, 220). Glasoslovje je 

jezikovni nauk o izrazni slušni podobi jezika. Mednarodni izraz za glasoslovje je 

fonetika. Predmet fonetičnega raziskovanja je izrazna podoba glasov z vsemi 

njihovimi značilnostmi (glasovnih zvez, besed, besednih zvez, stavkov, povedi). V 

širšem smislu so lahko predmet fonetičnega raziskovanja tudi odstavki in celotno 

besedilo. Pri izrazni podobi jezika glasoslovje raziskuje dvoje: njeno razločevalno 

oblikovnost (t. i. fonologija) in njeno tvornost (tj. od človeka z izgovarjalnimi gibi 

povzročeno valovanje zraka – poki, šumi, toni) (Toporišič, 2000, 41). 

 

Fonologija je nauk o fonemih (SSKJ, 1994, 220), ki analizira predvsem jezik. Pri tem 

se poslužuje fonemov ali glasovnih prvin (Omerza, 1970, str. 11). Fonologija je torej 

veda o pravilih sistema, ki urejajo enote govora (foneme) v pomenske enote. 

Preučuje našo nezavedno reprezentacijo glasov oziroma zvočne verige. Določa 

razlikovalne oznake, ki glasove ločijo med seboj in ugotavlja, kako se glasovi družijo 

v večje glasovne gradnike – zloge. Preučuje tudi nezavedne avtomatske procese, ki 

spreminjajo glasove v različnih okoljih (Marušič, 2013). 

 

Enote govora so organizirane v tri kategorije: 

 

- fonemi: so glasovi v besedi, kateri spreminjajo pomen besed (Omerza, 1970).  

Na osnovi fonotaktičnih pravil se združujejo v zloge. Fonotaktika danega 

jezika namreč ugotavlja, katere so tiste lastnosti, ki dopuščajo razvrstitev 

fonoloških segmentov in katere lastnosti imajo določene distribucijske omejitve 

(Unuk, 2003); 

 

- zlog: tvorjen je kot veriga segmentov, ki so urejeni po glasovnem principu. Je 

najmanjša enota besede. Pomen zloga je v tem, da je kot enota neprekinjene 

besede nosilec prozodičnih lastnosti v jeziku (Palkova, 1994, v Unuk, 2003). 
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Obenem je zlog fiziološka enota in nosilec besednega in govornega ritma 

(Omerza, 1970); 

 

- beseda: je višja enota kot zlog. Že en zlog je lahko beseda, vendar imajo 

besede običajno po dva ali več zlogov, v katerih si sledijo soglasniki in 

samoglasniki. Zlogi se med seboj razlikujejo po trajanju, poudarku in intonaciji. 

V vsaki besedi je na enem zlogu glavni poudarek, ki ga izgovarjamo močneje 

in natančneje. Zaradi lažjega in tekočega govora se v besedah izmenjujejo 

poudarjeni in nepoudarjeni zlogi (Omerza 1970). 

 

1.1 Analiza glasov in zlogov v slovenskem jeziku 

 

Slovenski jezik obsega 29 fonemov. To so (Toporišič, 2000):  

 

- samoglasniki: /a/, /ɛ/, /e/, /i/, /ɔ/, /o/, /u/, /ə/, pri čemer so: /a/, /ɛ/, /i/, /ɔ/, /u/, /ə/ 

lahko dolgi naglašeni, kratki naglašeni ali nenaglašeni, /e/ in /o/ sta dolga 

naglašena, izjemoma nenaglašena; 

 

      -   soglasniki:  

- zvočniki: /v/, /j/, /r/, /l/, /m/, /n/ so zveneči; 

- nezvočniki: /p/, /b/, /f/, /t/, /d/, /c/, /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /ʧ/, /ʤ/, /k/, /g/, /x/. Te 

lahko naprej delimo na:  

- zveneče nezvočnike (/g/, /d/, /z/, /b/, /ʒ/, /ʤ/) in 

- nezveneče nezvočnike (/t/, /s/, /ʃ/, /p/, /ʧ/). 

 

Omeniti je treba še alofone kot izgovorne različice fonemov. To sta /dz/ in /ʤ/. Prikaz 

slovenskih fonemov in alofonov je razviden iz tabele 1. 
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SOGLASNIŠKI 
GLASOVI 
KNJIŽNE 
SLOVENŠČINE  

Glavni 
artikulator je 
spodnja 
ustnica. 

Glavni artikulator je jezik. Pasivni so zobje, dlesni, trdo in 
mehko nebo in  jeziček. 

  Mesto artikulacije  
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     l         

Pretrgani 
(vibranti) 

     r         

Drsniki 
(likvidi) 

           j   

Tabela 1: Tabela slovenskih fonemov in alofonov (Toporišič, 2000) 

 

Osnovna razlika med samoglasniki (vokali) in soglasniki (konsonanti) je akustičen 

vtis. Razlika je tudi v zvočnosti. Vokali so bolj zvočni in jih zato slišimo z daljše 

razdalje. Poleg tega so tudi nosilci zloga, konsonanti pa služijo za razumevanje 

zlogov in besed v stavku (Omerza, 1970).  

 

1.2 Spajanje glasov v zloge 

 

Zlog je sestavljen iz enega pomembnega fonema, imenovanega vrh ali nucleus ter 

dodatnega manj pomembnega fonema oz. generalnega konsonanta/soglasnika. Vrh 

zloga v večini primerov predstavlja vokal – samoglasnik ali zlogotvorni konsonant 

(/m/, /n/, /l/, /r/), medtem ko se nezlogotvorni elementi (jezičniki in konsonanti) 
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pojavijo pred ali po vrhu zloga (Muznik, 2012). Konsonant, ki se pojavi pred vrhom 

zloga, tvori onset, konsonant, ki pa se pojavi po vrhu zloga, se imenuje koda. Zlog 

brez kode je odprt zlog, zlog s kodo pa zaprt zlog. Vrh in koda skupaj tvorita daljšo, 

večjo enoto, ki ji pravimo rima (prav tam). V sklopu nelinearne fonologije izhajamo iz 

nelinearne strukture zloga, iz skeletne sheme strukture (Unuk, 2003); njene 

sestavine so onset, nukleus in koda (členjenje na sestavine brez rime). 

 

V slovenskem jeziku poznamo enostavne zloge (enostavna zaporedja fonemov) in 

kompleksnejša zaporedja soglasnikov in samoglasnika, torej konsonantskih klastrov 

(Unuk, 2003). 

 

Enostavni zlogi: 

 

- CV1 (zlog, v katerem je na prvem mestu soglasnik, na drugem pa 

samoglasnik), 

- VC (na prvem mestu je samoglasnik, na drugem soglasnik), 

- CCV (zlog iz dveh soglasnikov in enega samoglasnika), 

- CVC (zaporedje soglasnik, samoglasnik, soglasnik). 

 

Konsonantski klastri: 

 

- CCVC (zaporedje soglasnik, soglasnik, samoglasnik, soglasnik), 

- CCCVC (soglasnik, soglasnik, soglasnik, samoglasnik, soglasnik). 

- CCCVV (soglasnik, soglasnik, soglasnik, samoglasnik, samoglasnik). 

 

1.3 Glasovi v govoru 

 

V govoru glasovi prehajajo drug v drugega. Nikoli niso izolirani. Pri poslušanju 

opazimo, da se med posamezne glasove vrivajo nekateri predhodni elementi, ki 

nastanejo zato, da se tok glasu pri prehodu govoril iz ene v drugo lego ne prekine. 

Pri vezanju dveh glasov lahko ostanejo govorila dalj časa v prvem položaju ali pa 

zavzamejo položaj za naslednji glas. Glasovi tako izgubljajo na svoji ostrini in 

                                                 
1
 C – soglasnik, V – samoglasnik 
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točnosti. Najbolj čisti del glasu je njegova druga faza – tenzija. Vsak vokal 

(samoglasnik) ima toliko odtenkov glasovnih barv, kolikor je zvez, v katerih se 

nahaja. Akustični učinek vokala ostaja vedno enak. To je odločilnega pomena za 

razumljivost in spoznavnost vsakega vokala (samoglasnika) (Omerza, 1970). 

Tudi konsonanti (soglasniki) spreminjajo svojo barvo pred vokali (samoglasniki). To 

pomeni, da se v zvezah z vokali višajo ali nižajo. Njihova značilnost pa ostaja 

nespremenjena. Tako so npr. v zvezi z /i/ vedno višji kot v zvezi z drugimi vokali, ker 

je ta vokal najvišji. V zvezi z vokalom /u/ pa nižji, ker je ta najnižji od vseh vokalov 

(Omerza, 1970). 

 

Vokali imajo značilne formantne strukture. V nizkih frekvencah imata svoje glavne 

formante /u/ in /o/, v visokih pa /i/ in /e/ (Unuk, 2003). 

 

V govoru je treba omeniti proces asimilacije ali prilikovanja. To pomeni, da en glas 

vpliva na drugega, navadno na sosednjega, ki se mu v izreki približa ali prilikuje. S 

prilikovanjem se ugladijo predvsem soglasniški sklopi. Proces prilikovanja vpliva na 

vse soglasnike, razen na zvočnike (Omerza 1970). 

 

Asimilacija je lahko: 

 

- zunanja (med dvema besedama v govorni enoti, npr. okrog hiše – 

/okrokhiše/), 

- notranja (v besedi sami, npr. bonbon – /bombon/). 

 

Razlikujemo tudi: 

 

- popolno (en glas popolnoma izpade in ga ne nadomesti noben glas), 

- delno asimilacijo (en glas se prilikuje glede na za njim stoječi zveneči 

konsonant). 
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Poleg te delitve pa Omerza (1970) navaja še tri vrste asimilacije: 

 

- regresivna asimilacija (soglasnik v besedi vpliva na tistega, ki je pred njim; npr. 

sladko – /slatko/), 

- progresivna asimilacija (prvi glas vpliva na tistega, ki mu sledi), 

- recipročna asimilacija (nosnik vpliva na predstoječi ali njemu sledeči vokal, 

npr. /ima/, /ona/). 

 

Akustične ali zvočne asimilacije nastanejo, ko nezveneči konsonant vpliva na 

zvenečega in nasprotno. Povzemamo po Omerzi (1970): 

 

1. Nekatere soglasnike pišemo drugače, kot jih izgovarjamo. Ker so soglasniki 

pod vplivom sledečega nezvenečega soglasnika, se zveneči soglasnik 

spremeni (npr. /zveski/ – zvezki; /ophoditi/ – obhoditi). 

2. Nekateri nezveneči soglasniki se v nekaterih zvezah prilikujejo zvenečim. 

Tako postanejo zveneči (npr. /gdaj/ – kdaj, /rizba/ – risba). 

3. Na enak način se prilikujejo nezveneči afrikati (zlitniki) pripornikom. Ti nimajo v 

slovenski pisavi ustrezne črke za svoj zveneči par (npr. /enadžba/ – enačba, 

/stridzgre/ – stric gre). 

4. Zveneči soglasniki (zaporniki in priporniki) v izglasju prilikujejo v nezveneči par 

(/sot/ – sod, /vos/ – voz). 

 

1.4 Fonološki procesi 

 

Fonološki procesi so mentalne operacije. Uporabljajo se v govoru pri zamenjavi 

skupine glasov. Predstavljajo specifično splošno razširjeno težavo govornih zmožnosti, 

z manjkajočimi zahtevnimi značilnostmi (Clark in Yallop, 1995, v Ozbič 2014b). Ozbič 

(2014) o fonoloških procesih pravi, da so to tisti procesi, s katerimi si otrok pomaga pri 

izgovorjavi glasov, ki so teže izgovorljivi, in pri kombinacji glasov, ki so zapleteni za 

izgovor in za zaznavo (jih poenostavi).  

 

Sposobnost tvorjenja določenih fonemov je pri otrocih fiziološko omejena, zato 

uporabljajo fonološke procese za zamenjavo in poenostavitev. Težke značilnosti 
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posameznih fonemov tako izpustijo. Ker želijo posnemati govor odraslih, se poslužujejo 

poenostavitev in tako uporabijo naravne fonološke procese. Teh se poslužujejo, ko še 

urejajo svoj fonološki sistem. Z razvojem te fonološke procese omejijo in preuredijo.  

 

Otrokov govor se počasi približuje govoru odraslega. Obstaja določeno časovno 

obdobje, ko naj bi določeni fonološki procesi izzveneli. Otroci, ki fonološke procese 

uporabljajo na nepričakovan način in v drugačnem zaporedju od pričakovanega, imajo 

fonološke težave. (v Škofic, 2015) 

  

Williamson, 2008 (v Ozbič in sodelavci, 2014b), fonološke procese razdeli v dve 

skupini: 

 

- procesi v strukturi; tu se spremeni struktura besede, torej količina 

konsonantov in vokalov v besedi; 

- procesi v sistemu; tu se ne spremeni struktura besede, pač pa posamezen 

fonem – zamenjava enega fonema z drugim. 

 

Bauman – Waengler, 2011 (v Ozbič in sodelavci, 2014b), pa tema procesoma dodaja 

še tretjega – proces asimilacije. Tu se glasovi prilikujejo in vplivajo na sosednje 

glasove v izgovoru. 

 

Po Ozbičevi (2014) povzemamo podrobnejšo razdelitev vseh treh oblik fonoloških 

procesov. 

 

1. Procese v strukturi predstavlja: 

 

- izpuščanje soglasniških sklopov, 

- zamenjava sosednjih ali bližnjih glasov, 

- slabljenje zapornikov (zamenjava s pripornikom), 

- izpuščanje soglasnikov v soglasniški skupini, 

- vstavljanje glasu ali epenteza. 
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3. Procesi v sistemu predstavljajo: 

 

- zaustavljanje (zamenjava pripornika z zapornikom),  

- afrikacija (pripornik se zamenja z zlitnikom), 

- frikacija (zlitnik se zamenja s pripornikom), 

- drsenje (zamenjava soglasnika z drsnikom), 

- anterioriacija (zamenjava zadnjega zapornika s sprednjim), 

- posteriorizacija (zamenjava sprednjega zapornika z zadnjim), 

- odzvenevanje (zamenjava zvenečega z nezvenečim), 

- ozvenevanje (zamenjava nezvenečega z zvenečim), 

- palatalizacija (mehčanje). 

 

4. Proces asimilacije: 

 

- prilikovanje labialov (nelabialni glas se spremeni v labialnega), 

- prilikovanje velarov (nevelarni glas se spremeni v velarnega), 

- prilikovanje nazalov (glas, ki ni nosnik, se spremeni v nosnik), 

- prilikovanje likvidov (vpliv likvida na nelikvid). 

 

Otroci iz različnih jezikovnih okolij do svojega prvega leta razvijajo fonološki sistem 

jezika na podoben način. Ta se dokončno razvije in izoblikuje do sedmega leta 

starosti. Otrok se nauči fonološkega razlikovanja ter fonotaktičnih pravil, ki jih mora 

biti zmožen zaznati in izvesti. Zaradi kompleksnosti slovenskega jezika se otrok sooči 

s fonološkimi in govornimi izzivi. Te izzive rešuje na različne načine: izpušča foneme, 

nadomešča, popači, poenostavlja zlogovne strukture. Na ta način kaže svoje 

razumevanje jezika in fonološko reševanje problemov (Ozbič s sod., 2015).  

 

V empiričnem delu naloge bomo te procese raziskali ter ugotavljali stopnjo 

razumevanja jezika ter uporabo fonoloških procesov pri pisanju nareka. 
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2 BRANJE IN PISANJE 

 

2.1 Sestavine branja in pisanja 

 

Razvijanje določenih sposobnosti, spretnosti in znanj v posameznih obdobjih razvoja 

pomembno vpliva na celoten potek razvoja pismenosti. V začetnem obdobju učenja 

branja in pisanja otrok prehaja na abecedno branje in pisanje. Razvoj pismenosti je v 

tem obdobju v tesni povezavi s sposobnostjo členjenja besed na glasove, 

sposobnostjo hitrega pretvarjanja glasov v črke (grafeme) in črk v glasove, 

sposobnostjo spajanja glasov v besede in sposobnostjo manipuliranja z glasovi – 

glasovno zavedanje (Zorman, 2007). 

 

Križaj Ortar (2002, v Zorman 2007) k spretnostim in sposobnostim, ki jih učenec 

razvija pri učenju branja in pisanja, prišteva: tehniko pisanja, držo in uporabo raznih 

pisal, držo telesa pri pisanju, grafomotoriko, orientacijo na papirju, smer pisanja ter 

poteze, ki tvorijo prvine črk. Ključnega pomena pa je sposobnost glasovnega 

procesiranja jezika. Ta nam omogoča učenje asociativnih zvez med glasovi in pisnimi 

ustreznicami. 

 

Bissel, Fisher, Owens in Polcyn (1988, v Gamser 2011) izpostavljajo devet 

senzoričnih in motoričnih komponent, ki vplivajo na naše vedenje in učenje. Slednje 

imajo pomembno vlogo na kasnejšo uspešnost pri spretnostih, kot so branje, pisanje 

in računanje. Te komponente so:  

 

- slušno procesiranje – zajema sposobnosti slušnega zaznavanja, 

razlikovanja med zvoki in glasovi, dekodiranje in povezovanje glasov ter 

razumevanje slišanega. Tvori osnovo za razvoj jezikovnih sposobnosti. Vpliva 

na različna področja učenja. Pomanjkljivo slušno procesiranje privede do 

slabšega sprejemanja in razumevanja navodil, danih po slušni poti (Gamser, 

2011); 

 

- telesna shema – je osnova za ustrezno razvito orientacijo v prostoru ter na 

listu, v pisnem besedilu. Zavedanje lastnega telesa ima izvor v dobrem 
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proprioceptivnem sistemu. Ta zagotavlja nujne senzorične informacije, 

potrebne za prilagoditev gibanja našega telesa v času in prostoru. 

Pomanjkljivo razvita telesna shema povzroča težave s koordinacijo in 

gibanjem. Posledično težave vplivajo na spretnost otroka pri opravljanju 

vsakodnevnih aktivnosti ter na pisanje (Gamser, 2011); 

 

- koordinacija telesa – pomembna je za uspešnost na področju grobe in fine 

motorike. Razvijamo jo spontano, z vsakodnevnim gibanjem ter z 

manipuliranjem z različnimi predmeti z istočasno uporabo obeh rok (Gamser, 

2011); 

 

- fino-motorična kontrola in motorično načrtovanje – med seboj sta tesno 

povezana. Motorično načrtovanje je prva stopnja pri učenju nove spretnosti. 

Razvijata se s finomotoričnimi aktivnostmi, z razvijanjem bilateralne 

koordinacije ter moči v drobnih mišicah rok, dlani in prstov (Gamser, 2011); 

 

- okulo-motorična kontrola – zajema tekoče in koordinirane gibe oči. Ti so 

potrebni za usmeritev pogleda, osredotočenje na želeno točko in sledenje oči 

pri branju, uspešno razvito vidno-motorično koordinacijo ter zaznavanje 

globine (Gamser, 2011); 

 

- zaznavanje gibanja – nanaša se na obdelavo vestibularnih informacij v 

možganih. Učenci s povečanim ali zmanjšanim vestibularnim procesiranjem 

imajo lahko težave na šolskem področju (Gamser, 2011); 

 

- zaznavanje dotika – pomembno vlogo ima pri zaznavanju lastnega telesa v 

prostoru, rokovanju s predmeti in razlikovanju med njihovimi lastnostmi 

(velikost, oblika …). Povezano je s proprioceptivnim in vidnim sistemom, to je 

z občutki iz mišic in sklepov (Gamser, 2011); 

 

- vidno-prostorska orientacija – omogoča nam pridobivanje informacij o tem, 

kje v prostoru se nahaja naše telo in kako zaznavamo okolje okoli sebe. 

Pomembna je za ocenjevanje prostorskih odnosov, pravilno oblikovanje črk in 
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številk, zapisovanje v črtovje, zaznavanje odnosov med likom in ozadjem, 

zaznavanje črk v pravilnem zaporedju ter podpisovanje računov (Gamser, 

2011). 

 

2.2 Razvoj fonološkega (glasovnega) zavedanja 

 

Glasovno ali fonološko zavedanje je občutljivost za glasovno strukturo jezika. Je 

zmožnost zavestnega razločevanja, združevanja in upravljanja z glasovnimi enotami 

različnih velikosti, ne glede na njihov pomen. Gre torej za razumevanje različnih 

načinov členjenja govora na manjše dele (npr. izjave na besede, besede na zloge, 

besede na foneme) in zmožnost njihove rabe. 

 

Fonološko zavedanje omogoča otroku razločevati glasovne elemente v besedah ter 

ločevati podobnosti in razlike med njimi. Spretnosti fonološkega zavedanja se 

razvijajo po določenih zakonitostih in v določenem zaporedju. Njihov razvoj poteka v 

skladu z otrokovo starostjo in njegovim spoznavnim razvojem. Stopnja fonološkega 

zavedanja je tudi eden od pokazateljev jezikovnega razvoja otroka. Tesno je 

povezano z učenjem branja in pisanja (Božič in sod., 2007), saj lahko pomanjkljivo 

glasovno zavedanje v začetni fazi opismenjevanja povzroči motnje branja v šolskem 

sistemu (Jelenc 1997, v Božič in sod., 2007). 

 

Fonološko zavedanje, kot sposobnost glasovne segmentacije in razumevanja 

odnosa med črko in glasom, predstavlja osnovo funkcioniranja določenega jezika 

(Golubović, 2012). 

 

Golubović nadalje pravi, da obstajajo določena področja, ki morajo zagotavljati 

določen nivo delovanja, da lahko doprinesejo k razumevanju in preciznosti 

fonetskega sistema določenega jezika. Ta so: 

 

- slušno zaznavanje (sposobnost prepoznavanja fonemov v dani besedi), 

- slušno razlikovanje (sposobnost razlikovanja, ali sta dva fonema enaka ali 

različna), 

- slušna analiza (sposobnost zaznavanja fonemov, ki sestavljajo besedo), 



Mojca Ferlež: Analiza zapisa nareka pri otrocih z govorno jezikovnimi motnjami. 

 

 

12 

 

- slušna sinteza (sposobnost grupiranja različnih in ločeno izgovorjenih fonemov 

v eno besedo), 

- slušno kombiniranje (sposobnost analize in sinteze glasov, t. i. tvorjenje nove 

besede pri izpustitvi enega ali dveh samoglasnikov ali soglasnikov, ko se 

beseda izgovarja ustno), 

- slušni spomin (sposobnost, da si v kratkem času zapomnimo in reproduciramo 

določeno število fonemov, besed in številk), 

- pravilna in neprekinjena slušna klasifikacija (sposobnost, da v pravilnem 

vrstnem redu reproduciramo določeno število besed), 

- slušna oblika ali slušno prepoznavanje besed (sposobnost, da prepoznamo 

besedo; ustno izgovorjen del te besede), 

- oblikovanje rim (sposobnost razlikovanja naglašenih in nenaglašenih zlogov v 

besedi ter sposobnost iskanja nove besede, ki se rima na dano besedo), 

- aliteracija (sposobnost, da iz dolgoročnega spomina prikličemo besedo, ki se 

začne na isti soglasnik), 

- intonacija in naglas (sposobnost, da razlikujemo naglas v besedi ali stavku). 

 

Spretnosti fonološkega zavedanja se razvijajo po določenih zakonitostih in v 

določenem zaporedju. Razvoj poteka od preprostejših k zapletenejšim operacijam 

fonološkega zavedanja; od občutljivosti za daljše glasovne enote (besede, zlogi) do 

manjših glasovnih enot (začetki in konci besed) in vse do najmanjših glasovnih enot, 

fonemov (Marjanovič Umek, 2006). 

 

Chard in Dickson (1999, v Marjanovič Umek, 2006) ravni fonološkega zavedanja 

opredeljujeta kot kontinuum od preprostih operacij k bolj zapletenim, na katerem si 

ravni sledijo v določenem zaporedju: 

 

1. rime in aliteracije: slušna zaznava in prepoznavanje rim in aliteracij v 

pesmicah in izštevankah ter oblikovanje besed, ki se rimajo; 

2. členjenje izjave na besede: otrok razume, da je vezano govorico mogoče 

členiti na manjše enote (besede); 

3. zlogovno zavedanje: otrok je zmožen členjenja besed na zloge ter 

povezovanja zlogov v besede; 
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4. začetki in konci besede: gre za zmožnost členjenja besede na dva dela, 

tvorjenja nove besede z danimi začetki ali konci ter spajanja začetkov in 

koncev v besede; 

5. fonemsko zavedanje: predstavlja najvišjo raven fonološkega zavedanja, ki 

temelji na razumevanju, da so besede sestavljene iz glasov, ter na 

sposobnosti rabe glasov. 

 

Najvišja raven fonološkega zavedanja je torej fonemsko zavedanje. To je predpogoj 

za uspešno pisanje. Iozzino, Campi in Paolucci Polidori (1998, v Zorman 2007) ga 

opredeljujejo kot sposobnost slušne zaznave in prepoznavanja glasov, ki sestavljajo 

glasovno verigo, ter sposobnost manipuliranja z glasovi.  

 

Fonemsko zavedanje vključuje: 

 

- prepoznavanje (identifikacijo) glasov v glasovni verigi; 

- manipuliranje glasov v glasovni verigi, npr. dodajanje, opuščanje ali 

nadomeščanje glasov; 

- členjenje (segmentacija) glasovne verige na glasove in spajanje glasov v 

besede. 

 

Številne raziskave, ki so preučevale soodvisnost med fonološkim zavedanjem ter 

učenjem branja in pisanja, so potrdile, da sta slednja vzročno in vzajemno povezana. 

Ugotovljeno je bilo, da imajo učenci s težavami pri učenju branja in pisanja slabo 

razvite sposobnosti fonološkega zavedanja.  

 

2.3 Pisanje 

 

Pisanje je oblika komunikacije, ki predstavlja nadgradnjo ustnega sporočanja 

(poslušanja ali govora). Je sprejemanje ter sporočanje po pisni poti, z uporabo jezika, 

besed in drugih grafičnih znamenj ob upoštevanju določenih pravil. Pisno podano 

sporočilo težje razumemo kot ustno. Težje ga tudi oblikujemo (Žerdin, 2003). 
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Magajna (1995) je v svoji razpravi o teorijah branja in pisanja zapisala, da je učenje 

branja in pisanja zapletena miselna dejavnost, ki temelji na razvoju govora. Proces 

usvajanja pismenosti ni omejen le na prvo leto šolanja, temveč traja vse življenje.  

 

Golubović (2006) poudarja, da je pisanje ena izmed najbolj zahtevnih oblik jezikovne 

uporabe in človeških sposobnosti, saj v sebi združuje skoraj vse možganske funkcije. 

Proces pisanja pri odraslem je avtomatiziran in se razlikuje od pisanja otroka, ki se te 

veščine šele uči. Pri odraslih je ta proces celovit in poteka pod dvojno kontrolo, 

kinestetično ter vizualno. 

 

Vladisavljević (1986) pravi, da sta branje in pisanje sekundarno izražena govor in 

jezik ter se razvijata na osnovi govorno-jezikovnega sistema. Oblikovanje govora in 

jezika je predpogoj za branje in pisanje, kar pomeni, da sta ta dva procesa 

nepredstavljiva brez govorno-jezikovne podlage. 

 

Razumevanje sistema kodiranja oz. abecedne narave našega sistema zapisovanja 

se začne z odkrivanjem odnosov med izgovorjenim in zapisanim, torej z 

razumevanjem, da predstavlja določena enota pisnega jezika neko pomensko enoto.  

Otrok se že veliko pred vstopom v šolo srečuje s problemi pisnega jezika, iz katerih 

izpeljuje hipoteze in oblikuje svoje znanje preko raziskovanja. V tem procesu prehaja 

od likovnega k simbolnemu ponazarjanju govora, pri čemer se vedno bolj približuje 

natančnemu fonetičnemu, kasneje pa pravopisnemu zapisu. 

 

Ferreiro in Teberosky (1982, v Magajna 1995) sta s svojimi študijami dokazovala 

obstoj sedmih ravni v razumevanju narave pisnega jezika. 

 

1. Otroci ne razločujejo med pisanjem in risanjem. 

2. Otroci začnejo razločevati med pisanjem in risanjem. 

3. Otroci začenjajo uporabljati simbole v pisavi maternega jezika; pri tem pišejo 

le verige črk ali številk in ob svojem zapisu »berejo«. To se torej nanaša na 

obdobje, ko otrok posnema značilne poteze pisave odraslih. Zapisuje znake v 

obliki krogov in črt, pisanje s pisanimi črkami pa ponazarja z valovito črto. 
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4. Otroci začenjajo tvoriti svoje lastne razlage o tem, kako je pisni jezik povezan 

z ustnim. Na tej stopnji pridejo do zaključka, da se črke uporabljajo za 

predstavitev lastnosti predmeta – ime predmeta, živali, kar jih vodi do 

nadaljnjih razmišljanj o tem, kako morajo biti črke organizirane, da lahko 

predstavljajo različne predmete. Na tej stopnji postavijo tudi domnevo, da je 

velikost predmeta tista, ki določa dolžino zapisa (za besedo slon bodo 

uporabili veliko črko, ker je slon velik, za besedo pikapolonica pa malo, ker je 

pikapolonica majhna). 

5. Pojavi se uporaba zlogovne hipoteze, da predstavlja en grafični simbol (črka) 

en zlog. V tej fazi otrok prerase globalno procesiranje besede in začne 

prepoznavati odnose med deli zapisa in deli govora, prehaja torej k analitični 

reprezentaciji besed. Pri tem posamezno črko uporablja za zapisovanje 

različnih glasov. 

6. Začne se kombinacija abecedne in zlogovne hipoteze. Nekatere črke 

predstavljajo zloge, druge glasove, kar je tipična nestabilna rešitev, ki zahteva 

nadaljnji proces in iskanje novih rešitev.  

7. Obdobje, ko otroci razumejo sisteme kodiranja in začenjajo odkrivati sistem 

pravilnega zapisovanja. Razumejo naravo abecednega sistema pisanja, niso 

pa še sposobni spoprijemanja z ostalimi značilnostmi pisanja (pravopisna 

pravila). 

 

Poznavanje kvalitetnih premikov v razvoju razumevanja sistema pisave, ki je 

intenziven med 4. In 6. letom starosti, nam omogoča kvalitetnejše spremljanje 

otrokovega razvoja. S tem otroku nudimo  primerno pomoč pri reševanju težav in 

preverjanju hipotez, ki jih postavlja, in ga tako vodimo do oblikovanja glasovne 

strategije, ki je osnovana na fonemskem zavedanju in je temelj razvoja branja in 

pisanja v abecednem sistemu (Zorman, 2007).  

 

2.3.1 Pisanje kot psihofizični proces 

 

Za samo branje in pisanje je potrebna vrsta sposobnosti in veščin, ki se razvijajo tako 

pred vstopom v šolo kot med šolanjem in jih različni avtorji opisujejo z različnimi modeli. 
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Logogen model (Patterson in Shewell, 1987, v Ozbič in sod. 2014), pravi, da slišano 

besedo najprej analiziramo na fonološki ravni, nato pa na ravni fonološkega besedišča, 

ki je povezano s semantičnim sistemom. Za ponovitev besede se zanašamo na 

semantični sistem, ki prek fonološkega besedišča v izhodu sestavi fonološke enote v 

besede. Temu sledi fonološko programiranje ter fonetsko izgovorjena beseda. Če 

želimo besedo zapisati, pa gre pot skozi grafemski izhodni kanal, ki mu sledi alografska 

realizacija, in sicer iz grafemske v grafično, nato grafično-motorno programiranje ter na 

koncu še zapisana beseda. 

 

Pisanje je kompleksna veščina, ki vključuje kognitivne, jezikovne in zaznavno-motorične 

veščine. Taylor (2006, v Košak Babuder, 2014) navaja, da za samostojno pisanje 

potrebujemo: 

 

- kognitivno organizacijo: pozornost, izbira, analiza in integracija komponent 

posameznih črk ter komponent fine in grobe motorike; 

- vizualno, slušno in taktilno natančnost; 

- spomin: prepoznavanje oblike črk in njenih elementov; 

- motorično organizacijo: načrtovanje zapisa posamezne črke ter izpeljave 

gibanja, ki je potrebno za izvedbo poteze. 

 

Nekateri raziskovalci in teoretiki (Marsh s sod., 1981, Seymour in McGregor, 1984, U. 

Frith, 1985; v Breda L. 2013) so se osredotočili na sam potek branja in pisanja, saj jih 

je zanimalo, ali lahko opišemo razvoj teh veščin v obliki razvojnih stopenj v razvoju 

učenja branja in pisanja. Povzemamo model U. Frith (1985), ki obravnava začetno 

obdobje usvajanja pisnega jezika. Ta trdi, da se pri otrokovem prehajanju na novo 

strategijo pojavljajo zastoji, izboljšanja ter nihanja. 

 

Logografski ali slikopisni stadij – v njem otrok bere in piše besede kot podobe, 

globalno. Ločuje med enakimi in različnimi besedami, pri čemer si pomaga z vizualno 

podobo besede oz. njenimi grafičnimi značilnostmi. Zaporedje črk pri tem ni 

pomembno. Na tej stopnji otrok prebere besede, ki jih ne zna črkovati, in zapiše take 

besede, ki jih ne zna prebrati. Pri prepoznavanju celotnih shem napisov si pomaga s 

slikovnim besedilom.  
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Abecedni ali alfabetski stadij se nanaša na prepoznavanje in uporabo glasov ter 

črk. Pogojen je z usvajanjem temeljnih znanj o pisnem jeziku, in sicer z zavedanjem, 

da sta črka ali skupina črk obliki ponazoritve glasu in da je povezava med njima 

dogovorjena. Otrokom omogoča razčlenjevanje besed na grafeme in foneme ter 

sintezo glasov v besede. Otrok na tej stopnji razume povezavo med črko in glasom. 

To mu omogoča branje z dekodiranjem.  

 

Pravopisni ali ortografski stadij – v njem se razvije avtomatizacija tehnike branja. 

Otrok besede ob vidni zaznavi analizira kot pravopisne enote, ne da bi besedo 

glasovno analiziral. Faza temelji na hitrem prepoznavanju pravopisne reprezentacije 

predhodno že analiziranih besed. V pravopisnem stadiju otrok uporablja abecedno 

strategijo le še pri dekodiranju težjih, neznanih ali redkeje uporabljenih besed. 

Ortografska strategija se najprej kaže v branju in šele nato v pisanju.  

 

V razvoju osnovne pismenosti si strategije torej sledijo v stalnem in točno določenem 

zaporedju. Pojav nove strategije predpostavlja, da je bila predhodna strategija že 

usvojena. Otrok v obdobju pred logografskim stadijem tako pridobiva osnovne 

spominske spretnosti, ki jih v obdobju logografskega branja in pisanja aplicira na 

zapisane besede. Ko nalaganje besed v spomin doseže kritično mejo in se pojavlja 

vedno več vizualno podobnih besed, postane logografska strategija neučinkovita. 

Pojavi se abecedna strategija, ki poleg spominske kapacitete pogojuje še pojav 

glasovnega zavedanja. V tem stadiju se pri otroku najprej razvijejo preprosta načela 

pretvarjanja glasov v črke in kasneje na pravila (npr. zapis glasu /u/) (Zorman, 2007). 

Ob poznavanju modela razvoja pisnega jezika nam tudi analiza napak v zapisih otrok 

omogoča ugotavljanje faze razvoja ter morebitnega neprehajanja oz. kasnitve v 

prehajanju iz ene v drugo fazo. 

 

Tudi Posokhova (2000) pravi, da je govor osnova za učenje pisnega jezika. Preden 

nekaj zapišemo, moramo vedeti, kaj želimo napisati. Sledi pretvorba misli v govorno 

obliko oz. v poved. Za ta proces potrebujemo dobro razvit govor, dober besedni zaklad 

in sintakso, ki ureja vrstni red besed v stavku, pravila, po katerih se iz stavkov tvorijo 

povedi, ter nadzira sklanjanje besed.  
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Sledi pomnjenje povedi, za kar potrebujemo avditivno-verbalni spomin, kjer poved 

začasno shranimo in smo pozorni na pravilni vrstni red besed. Med pisanjem nam 

pomaga delovni spomin. Z njegovo pomočjo se znajdemo v delu stavka, v katerem se 

trenutno nahajamo, saj tako vemo, kaj je že napisano in kaj je še treba napisati. Brez 

njega bi vsak moteči dejavnik pomešal pravilni vrstni red besed in uničil prvotno misel. 

V tem procesu sodeluje tudi pozornost, ki pomaga odstraniti moteče dejavnike. Misel 

se tako pretvarja v poved, ki je sestavljena iz besed, besede pa zapisujemo drugo za 

drugo.  

 

Prva operacija samega pisanja je torej glasovna analiza, za katero je potrebna zrelost 

fonematskega sluha (zaznavanje posameznih glasov ter razlikovanje med njimi), ki 

pomaga ozavestiti glasove v besedi ter njihovo zaporedje. Sledi pretvorba glasov v 

črke oziroma prevedba fonemov (glasove, ki jih slišimo) v grafeme (grafični simboli). 

Nenazadnje je treba grafično zapisati simbole, torej prekodirati vizualne slike črk v 

kinetični sistem zaporednih gibov. Za čitljivo pisanje potrebujemo motorično zrelost, 

predvsem dominantne roke (natančni in tekoči finomotorični gibi zapestja in prstov) ter 

vizualno-motorično koordinacijo.  

 

Če povzamemo, je potrebna izgovorjava fonemov, njihova analiza v slišanem 

zaporedju, uporaba pretvorbenih pravil fonem–grafem ter grafomotorična aktivacija 

grafične izvedbe grafema v določenem času.  

 

Da gre torej za miselni proces, ki se razvija, je razvidno pri otrocih v začetni fazi 

opismenjevanja. Ti so zmožni zapisati fonološko nezahtevne besede z lažjo zlogovno 

strukturo (CVCV2), medtem ko besede s težjimi in fonološko zahtevnejšimi 

soglasniškimi sklopi (CCV ali CCCV) zapisujejo nepopolno. Tako na primer besede 

vrata, brada, mreža zapišejo vata, bada, meža. Gre torej za omisijo soglasnika v 

soglasniškem sklopu. Z nadaljnjim razvojem je otrok zmožen pravilnega zapisovanja 

tako enostavnih besed kot tistih s težjimi soglasniškimi sklopi ter večložnih besed. Sledi 

uporaba pravopisnih (ortografskih) pravil.  

 

  

                                                 
2
 C – konsonant ali soglasnik, V – vokal ali samoglasnik 
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2.3.2 Razvojne faze pisanja 

 

Razvoj pisanja poteka v treh fazah (Zrimšek, 2003): 

 

Predkaligrafska faza 

Otrok začne že zelo zgodaj uporabljati svinčnik in druga pisala ter ugotovi, da 

puščajo sledove. Razvoj pisanja se začne s čečkanjem in vlečenjem črt. Otrok 

sčasoma spozna, da lahko sam vodi svinčnik. Začne ločevati med risanjem in 

pisanjem, uporablja znake, podobne črkam, črke prerisuje ali si jih izmišlja. Ta način 

pisanja uporablja do četrtega leta starosti. Povezave med grafemom in fonemom še 

nima razvite. Otroci začnejo uporabljati prave črke pri petih letih, nekateri že tudi 

identificirajo določene glasove v besedi ter začenjajo razvijati glasovno zavedanje. 

 

Kaligrafska faza 

Kaligrafska faza nastopi s sistematičnim poučevanjem črk in pisanja. Večina otrok 

poskuša čim lepše in čim bolje posnemati učiteljevo obliko posameznih grafičnih 

simbolov. Trudijo se z urejenostjo rokopisa. Za uspešnost te faze so pomembne 

dobro razvite spretnosti v predšolskem obdobju. 

 

Individualizacija rokopisa 

Faza individualizacije rokopisa se pojavi v devetem oz. desetem letu starosti. Pisava 

se spreminja in dobiva individualne značilnosti. Otrok opušča naučeno obliko črk. 

Pisavo prilagaja lastnim potrebam in značilnostim. Pisava postaja slabše berljiva, 

otroci iščejo svoj lasten slog. Pri otrocih s težavami pri pisanju postane zapis v tem 

obdobju še slabše oblikovan, včasih tudi neberljiv. Ker je zapis vedno bolj 

avtomatiziran, oblika ni več tako pomembna.  

 

2.3.3 Razvojne stopnje pisanja 

 

Pisanje je proces, ki se pojavlja pred branjem (Chomsky, 1979; v Magajna 1995). 

Analize številnih strokovnjakov so pokazale, da njegovo usvajanje poteka po 

določenih stopnjah, ki so odraz otrokove domneve o sistemu pisanja.  
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Gentry (1982, v Magajna 1995) predlaga štiri stopnje v razvoju obvladovanja sistema 

pisanja: predkomunikativno, delno fonetično, fonetično in prehodno stopnjo. 

 

Predkomunikativna stopnja 

Otrok uporablja za predstavitev določenega pomena oblike, ki so značilne za črke, in 

na tak način izkazuje nekaj znanja o črkah, oblik pa ni zmožen povezati z ustreznimi 

glasovi. Glasovnega zavedanja še nima razvitega. Njegovo pisanje je videti kot 

slučajna veriga črk in številk. Smer od leve proti desni je lahko prisotna, ali pa tudi 

ne. Nekateri otroci lahko na tej stopnji poznajo le nekaj črk, medtem ko jih drugi 

poznajo veliko več.  

 

Delno fonetična stopnja 

Otrok začenja razumevati, da uporabljamo znake – črke za predstavljanje slišanih 

glasov. V svojih zapisih uporablja črke, ki se s fonetično predstavitvijo teh besed le 

delno ujemajo. Celo besedo lahko predstavijo z eno, dvema ali več črkami. En simbol 

(črka) običajno predstavlja en zlog. Otrok začenja razumeti, da pišemo od leve proti 

desni, in bolje obvlada oblikovanje črk.  

 

Fonetična stopnja 

Na tej stopnji začetnega pisanja so v zapisu prisotni vsi glasovi posameznih besed, 

ujemanje med črkami in glasovi je popolno. Otroci izbirajo črke na osnovi slišanih 

glasov. Ne ozirajo se na pravopisne značilnosti (reku namesto rekel). 

 

Prehodna stopnja 

Na stopnji prehoda v pravopisno pravilen način zapisovanja se otroci običajno držijo 

dogovorjenega načina zapisovanja besed (pravopisa). V vsakem zlogu se pojavijo 

tudi ustrezni samoglasniki. V zapisu se pojavljajo vse ustrezne črke, čeprav je vrstni 

red lahko včasih obrnjen. Ta stopnja razvoja pisanja se začenja pojavljati ob koncu 

prvega ali v začetku drugega razreda. Sledi fonološko-ortografska stopnja, v kateri 

otroci zmorejo upoštevati vse prvine pisanja.  
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S poznavanjem stopenj razvoja začetnega pisanja lahko ugotavljamo, kakšne so 

otrokove domneve o različnih sestavinah sistema pisanja ter njegove hipoteze o 

pravopisu in pretvarjanju črk v glasove (Magajna, 1995).  

 

2.3.4 Vrste pisanja po težavnosti 

 

Različne vrste pisanja imajo različne stopnje težavnosti, saj od posameznika 

zahtevajo različne nivoje znanja in angažiranosti. Zahtevnost pisanja narašča po 

sledečem vrstnem redu (Vladisavljević, 1986): 

 

- prepis, 

- narek, 

- opis slike, 

- pisanje po pripovedovanju drugega, 

- opis doživetja, 

- pisanje na dano temo ali samostojen izbor teme, 

- kreativno pisanje. 

 

Podrobneje bomo opisali narek, ker je ta oblika zapisa uporabljena tudi v empiričnem 

delu naloge. 

 

NAREK 

Pisanje nareka je zasnovano na slušni kontroli, kar pomeni, da ima poleg vizualne in 

grafomotorične spretnosti pomembno vlogo sluh, predvsem razvitost fonematskega 

sluha ter zgrajena jezikovna osnova. 

 

Razvitost fonematskega sluha omogoča otroku razlikovanje glasov ter razlikovanje 

slišno podobnih glasov. Njegova pomanjkljiva razvitost doprinese k večjemu številu 

napak pri pisanju nareka, saj avtomatsko prevajanje iz slišanega v vizualno ne 

zadostuje. Potreben je še posrednik za pravilen zapis. 

 

Na področju vizualne spretnosti je treba poiskati ustrezno vizualno (grafično) podobo 

glede na slušni vtis (fonem), v spominu poiskati obliko grafema ter prenesti grafično 
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podobo na motorične gibe roke ob upoštevanju ortografskih (pravopisnih) pravil, kot 

so: raba velike začetnice, končnega ločila, presledka med besedami … Vse to torej 

predpostavlja hitre povezave med sluhom in vidom. 

 

Proces pisanja se zaključi z grafomotorično realizacijo – z gibom in oblikovanjem 

črke, pri čemer je vsak gib vezan na določen prostor. Iz spomina je treba priklicati 

položaj vsake črke, najprej same zase, nato v sklopu cele besede in se pri tem 

orientirati na podlagi – na listu. 

 

Ob vseh spretnostih, ki potekajo usklajeno in hitro, je pomembna še hitrost 

zapisovanja, saj počasno pisanje vodi v spuščanje črk in besed ter v nepravilne 

vezave med črkami in besedami. To nakazuje na pomembnost vseh procesov, ki pri 

tem sodelujejo (Vladisavljević, 1986). 

 

Pri mlajših otrocih sta pri pisanju nareka ključnega pomena spomin in izgovorjava. 

Otrok pomni besedilo s svojim notranjim govorom, ki je viden s premikanjem ustnic in 

jezika – kar pomeni, da predeluje slušne vtise s svojim načinom izgovora. Pojavljajo 

se enake napake v izgovoru in zapisu. Sama količina napak je odvisna tudi od 

zahtevnosti vsebine in hitrosti narekovanja. 

 

Narek in napake, ki jih učenci naredijo pri pisanju, nam omogočijo vpogled v otrokovo 

zmožnost pravilnega zapisovanja, torej v težave, označene s pojmom disortografija. 

Nekaj vrst napak pa nakazuje tudi na motnjo v jezikovnem razvoju. Take napake so: 

cepljenje besed na dva dela ali spajanje dveh besed v eno (predlog in samostalnik ali 

pridevnik), opuščanje ločil na koncu povedi, zmaličen zapis manj znanih besed ali 

postavljanje pik tam, kjer jih ni. Otrok dela tovrstne napake zato, ker ne zmore slediti 

vsebini narekovanega besedila, saj je ne razume. Besede cepi ali združuje zato, ker 

jih ne dojame kot pomenske enote, neznane besede zapisuje po slušnem vtisu in 

misel zaključi s piko, da narekovana enota ne bi bila predolga (Žerdin, 2003).   
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3 SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE 

 

Učne težave delimo na splošne in specifične, oboje pa se razprostirajo na 

kontinuumu od lažjih do težjih; od enostavnih do kompleksnih ter od kratkotrajnih do 

težav, ki lahko trajajo vse življenje. Nekateri učenci imajo lahko samo splošne učne 

težave, nekateri le specifične. Veliko pa je takih učencev, ki imajo učne težave obeh 

vrst.  

 

Izraz specifične učne težave označuje heterogeno skupino primanjkljajev, ki se 

kažejo z zaostankom v zgodnjem razvoju in/ali težavah na katerem od naslednjih 

področij: pomnjenje, koordinacija, pozornost, mišljenje, komunikacija (jezik, govor), 

pisanje, pravopis, branje, računanje, čustveno dozorevanje in socialna 

kompetentnost. Težave na teh področjih vplivajo na posameznikovo sposobnost 

predelovanja, interpretiranja zaznanih informacij in povezovanja informacij. S tem 

ovirajo učenje osnovnih šolskih veščin branja, pisanja in računanja. So 

nevrofiziološko pogojene in niso posledica slušnih, vidnih, motoričnih okvar, 

čustvenih motenj, motenj v duševnem razvoju in neustreznih okoljskih dejavnikov. 

Lahko pa se pojavljajo skupaj z njimi (Magajna idr., 2008). 

 

SUT3 bi glede na to, katere procese vključujejo, lahko razdelili v dve skupini:  

 

- primanjkljaji v slušno-vizualnih procesih, ki povzročijo motnje branja – 

disleksijo), pravopisne težave (disortografijo) ali učne težave, povezane z 

uporabo jezika; 

- primanjkljaji v vizualno-motoričnih procesih – so povzročitelji težav pri pisanju 

(disgrafija), matematiki (diskalkulija), pri planiranju in izvajanju motoričnih 

aktivnosti (dispraksija) in na področju socialnih veščin (Magajna idr., 2008). 

 

Stopnja izraženosti SUT se lahko zelo razlikuje od primera do primera. Te težave se 

gibljejo na kontinuumu od blažjih in zmernih do težjih in težkih.  

 

                                                 
3
 SUT – specifične učne težave 
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V osnovni šoli so učenci z lažjimi in zmernimi SUT opredeljeni kot učenci z učnimi 

težavami. Učenci s hujšimi in najhujšimi oblikami SUT pa so opredeljeni kot učenci s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Ti so usmerjeni v izobraževalni 

program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

 

Podskupina učencev z lažjimi in zmernimi SUT so tudi učenci s specifičnimi 

primanjkljaji na področju jezika, specifičnimi bralno-napisovalnimi težavami ter 

dispraksijo. Ti učenci so v logopedski obravnavi. Ker so zajeti v empiričnem delu 

naloge, te podskupine tudi podrobneje opisujemo.  

 

3.1 Specifični primanjkljaji na področju jezika 

 

Specifični primanjkljaji na področju jezika so razvojne motnje, ki niso posledica 

nevroloških, zaznavnih ali čustvenih primanjkljajev. Po klasifikaciji DSM-IV4 se ta 

izraz uporablja za posameznike s slabšimi jezikovnimi spretnostmi od pričakovanih 

glede na njihove neverbalne sposobnosti. Specifični primanjkljaji na področju jezika 

sodijo med komunikacijske motnje, ki se delijo na ožje kategorije: 

 

- ekspresivne motnje: motnje, ki vplivajo na govorno izražanje; 

- mešane ekspresivne – receptivne motnje: motnje, ki vplivajo na razumevanje 

jezika in govorno izražanje; 

- fonološke motnje: motnje, ki vplivajo na predelavo glasov, ki imajo pomen 

(Hulme in Snowling, 2009; v Peklaj, 2012). 

 

DSM-55 primanjkljaje na jezikovnem področju razvršča nekoliko drugače. Kot novo 

diagnostično kategorijo dodaja »motnjo v komunikaciji« (communication disorder). 

Med primanjkljaje na jezikovnem področju uvršča (Vio, Lo Presti, 2014): 

 

- jezikovne motnje – skupina vključuje do sedaj že uporabljen izraz 

ekspresivno-jezikovne motnje in mešano receptivno-ekspresivno razvojno 

motnjo. Tu gre za trajajoče težave pri pridobivanju jezikovnih veščin  in 

                                                 
4
 DSM – IV – Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fourth Edition 

5
 DSM – 5 – Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fifth edition (2013) 
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uporabi jezika pri vseh modalitetah, zaradi primanjkljajev v izražanju in 

razumevanju; 

- motnje v produkciji besed, kamor sodijo fonološke motnje; 

- motnje fluentnosti; 

- motnjo v socialni komunikaciji, ki jo dodaja kot novo kategorijo. 

 

Jezik je zelo kompleksen komunikacijski sistem, zato so tudi specifični primanjkljaji 

na področju jezika heterogene motnje. Kažejo se v različni stopnji in težavnosti in 

prizadenejo od 3 % do 5 % otrok (Magajna idr., 2008). Pogosteje se pojavijo pri 

dečkih kot pri deklicah, v razmerju 3 : 1 (Hulme in Snowling, 2009; v Peklaj, 2012). 

Učence s težjo obliko specifičnih primanjkljajev na področju jezika se po zakonu o 

usmerjanju usmeri v skupino učencev z govorno-jezikovnimi motnjami.  

 

Govorno-jezikovne motnje povzročajo primanjkljaji na področju specifičnih kognitivnih 

procesov kot tudi primanjkljaji pri procesiranju znotraj sistema jezika, na katerih 

temelji jezikovno delovanje. Pogosto se pojavljajo tudi v povezavi z drugimi motnjami, 

dispraksijo, splošnimi učnimi težavami ter motnjami branja in pisanja.  

 

Primanjkljaji pri učencih s specifičnim primanjkljajem na področju jezika se lahko 

kažejo na različne načine, glede na ovirano področje jezika (Grobler, 2002):  

 

Na fonološkem področju (glasovni sistem jezika) so prisotne težave z izgovorjavo 

posameznih glasov, ki jih nadomeščajo z lažjimi (r nadomestijo z j ali l); prav tako se 

kažejo v nedoslednosti pri izgovorjavi posameznih glasov (predvsem sičnikov, 

šumnikov) ali posameznih besed. Prisotne so lahko težave pri izgovoru dolgih ali 

glasovno zahtevnih besed ter v zabrisani izreki glasov v posameznih besedah. 

Negotovost v izgovoru besed se kaže tako, da ne vedo, kateri glas je treba izgovoriti 

ali v kakšnem sosledju. Težavni so glasovi z nizko slušno diskriminacijo (d-t, p-b, š-ž, 

s-z). Še večje težave so prisotne pri zapisovanju črk za te glasove.  

 

Na morfološkem področju (oblikoslovje in besedotvorje) povzročajo največ težav 

tisti deli jezika, ki zahtevajo ustrezno rabo pravil: spol, število, sklon, čas, naklon. 

Otroci lahko uporabljajo več polnopomenskih besednih vrst, kot so: samostalniki, 
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glagoli, pridevniki, zaimki, manj pa nepolnopomenskih, kot so predlogi, vezniki, 

števniki. Te besede so v besednjaku manj prisotne, pogosto jih uporabljajo napačno.  

 

Na področju sintakse oz. skladnje (pravila, po katerih se tvorijo povedi – vrstni red 

besed v stavku, kontrola dela morfologije, po katerem se besede sklanjajo oz. 

spregajo) – pri otrocih s to težavo prevladujejo kratki stavki. Znotraj povedi manjkajo 

nepolnopomenske besedne vrste. Težave imajo s pomožnimi glagoli, z zaporedjem 

besed v stavku in stavkov v povedi. Pri pisnem izražanju so težave še opaznejše. 

Izrazite so težave pri učenju slovnice. 

 

Na področju semantike (nanaša se na pomen jezika, v ožjem pomenu na 

besednjak) je lahko okvarjena zmožnost razumevanja in uporabe pomena 

posameznih besed. Učenci so počasnejši pri učenju novih besed, lahko imajo težave 

pri priklicu besed, zato pri govoru oklevajo, uporabljajo mašila ali dolgovezijo. Njihov 

besednjak je skromnejši, pogosteje uporabljajo konkretne besede kot abstraktne. 

Težave se kažejo pri iskanju besed z istim ali nasprotnim pomenom. Metafor ne 

uporabljajo.  

 

Na področju pragmatike oz. uporabe jezika v kontekstu se neustrezna raba jezika 

lahko kaže v tem, da posameznik veliko in dolgo govori o stvareh, ki za dano 

situacijo niso pomembne. 

 

3.2 Specifične bralno-napisovalne težave  

 

V literaturi je zaslediti veliko definicij, ki opredeljujejo bralno-napisovalne težave oz. 

motnje branja in pisanja. Definicije se razlikujejo glede na osredotočenost na 

specifični dejavnik, ki ga avtorji želijo poudariti kot povzročitelja specifičnih težav.  

 

Specifične bralno-napisovalne težave spadajo med najpogostejše motnje učenja, saj 

predstavljajo kar 80 % vseh težav pri učenju. Magajna (2002) navaja, da ima bralno-

napisovalne težave v različnih državah po ocenah med 2 % in 10 % celotne 

populacije. V domači in tuji literaturi se uporabljajo v povezavi z nevrofiziološko 
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pogojenimi motnjami branja in pisanja različni izrazi: disleksija – bralne težave, 

disgrafija – težave pri pisanju, disortografija – pravopisne težave.  

Za otroke, ki imajo težjo obliko bralno-napisovalnih težav, se v naši šolski zakonodaji 

(od leta 2000), uporablja izraz učenci s primanjkljaji na področju učenja branja in 

pisanja.  

 

Največ dolgotrajnih težav povzroča disleksija. Mednarodna organizacija za disleksijo 

(IDA – International Dyslexia Association; 2002) opredeljuje disleksijo kot nevrološko 

motnjo, za katero so značilne težave v točnem in tekočem prepoznavanju besed ter 

slabša sposobnost dekodiranja, črkovanja in pravilnega zapisa. Težave so 

najpogosteje posledica težav na področju fonološkega primanjkljaja, saj fonološke 

spretnosti odstopajo od splošnih kognitivnih sposobnosti. Sekundarno lahko 

nastopijo težave z bralnim razumevanjem in zmanjšane bralne izkušnje, ki zavirajo 

širjenje besednega zaklada in splošnega znanja (International Dyslexia associations, 

2016). 

 

Magajna in drugi (2008) opisujejo disleksijo kot notranje pogojeno motnjo, ki jo 

spremljajo motnje ali posebnosti v nekaterih procesih spoznavanja – kognitivni 

primanjkljaji. Pri disleksiji so moteni procesi predelovanja jezikovnih informacij, kar 

povzroča težave pri prepoznavanju posameznih glasov (fonemov) in težave s 

sintetiziranjem, analiziranjem ter odstranjevanjem glasov. Otroci z disleksijo 

posledično ne razvijejo zmožnosti samodejnega prepoznavanja posameznih besed 

oz. to poteka nepopolno ali z velikimi težavami. Hitro in natančno prepoznavanje 

glasov pa je pogoj za razumevanje prebranega. Učenec mora biti zaradi pomanjkljive 

avtomatizacije pozoren na tehniko branja in pisanja, kar ga dodatno obremenjuje. 

 

Veliko otrok z disleksijo ima lahko težave tudi pri pisanju. Učenci kljub ustreznemu 

poučevanju ne dosežejo zadostnega napredka na področju pisanja. Bralno-

napisovalne težave se pri učencih razlikujejo po težavnosti, vrsti in obsegu motnje. 

Lahko so zelo blage, da jih okolica niti ne zazna, saj jih otrok dobro kompenzira in 

ima v šoli dobre ocene. Težave pa so lahko tudi tako velike, da jih ne moremo 

odpraviti niti z intenzivnim delom niti kompenzirati z različnimi strategijami. Prav tako 



Mojca Ferlež: Analiza zapisa nareka pri otrocih z govorno jezikovnimi motnjami. 

 

 

28 

 

so motnje lahko izolirane ali pa zajemajo več področij, zato se moramo zavedati, da 

je vsak otrok s to težavo drugačen in ga je treba obravnavati individualno.  

 

Na začetku šole se otrokove težave kažejo kot nezadovoljstvo in odpor do šole, slab 

spomin, izgubljanje predmetov, težave pri barvanju, slaba koordinacija, težave pri 

učenju črk, težave pri pomnjenju zaporedja črk v abecedi, težave z oblikovanjem črk, 

težave pri pretvarjanju črk v glasove, odpor do branja, težave pri prepisovanju in 

pisanju. Potem, ko se od otroka pričakuje, da že tekoče bere in piše (konec 3. 

razreda), kaže izrazit odpor do branja (med branjem je napet, nemiren), branje je 

zatikajoče, slabo prepoznava glasove v besedah, obrača črke ali besede, napačno 

izgovarja besede, izpušča, dodaja, zamenjuje besede, težkih besed ne prebere. 

Branje je počasno. Prav tako pa se vzporedno lahko pojavijo tudi težave s pravilnim 

zapisom, kjer otrok izpušča črke, jih zamenjuje, izpušča besede, nadomešča besede 

z drugimi, pomensko podobnimi. Težave pa se lahko kažejo tudi v razumevanju. Ne 

more odgovoriti na vprašanje, vezano na prebrano, in ne zmore pojasniti zaporedja 

dogodkov v besedilu ali razvozlati glavne misli.  

 

Kot najpogostejše znake teh motenj Magajna idr. (2008) navajajo: 

 

- težave pri zavedanju glasov v besedah, vrstnega reda glasov, rim, zaporedja 

zlogov, 

- težave pri prepoznavanju besed, 

- težave pri priklicu črk in pravilnem zapisovanju, 

- težave z vrstnim redom glasov, črk, številk, besed pri branju ali pisanju, 

- težave z razumevanjem pri branju, 

- težave z izražanjem misli v pisni obliki, 

- zaostanek v razvoju govora in jezika, 

- težave pri izražanju misli v ustni obliki,  

- težave pri orientaciji v prostoru in času (zmeda pri uporabi pojmov levo – 

desno, zgoraj – spodaj, zgodaj – pozno, meseci, dnevi), 

- težave na področju stranskosti, 

- težave na področju pisanja (oblika in hitrost), 
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- težave pri matematiki (pravilno zaporedje korakov, orientacija, matematični 

jezik).  

 

Opisane težave so notranje pogojene in se pojavljajo kljub ustreznim sposobnostim 

in motivaciji, ustreznemu poučevanju in spodbudah okolja. Zaradi značilnih bioloških 

posebnosti, ki ovirajo predelovanje jezikovne informacije v vidni obliki, se otrok uči na 

drugačen način. Najpogosteje se pri otrocih z bralno-napisovalnimi motnjami 

izpostavljajo naslednje motnje v procesih spoznavanja, ki ovirajo učinkovito branje in 

pisanje: 

 

- težave v poimenovanju (barv, simbolov, predmetov), manipuliranju abstraktnih 

pojmov in izkazovanju znanja o nekem pojavu s pravilnimi izrazi; 

- težave v kratkotrajnem ali delovnem spominu, zaradi katerih ima otrok lahko 

težave s pomnjenjem pravilnega zaporedja ter razumevanjem in pomnjenjem 

prebranega; 

- primanjkljaji v zaznavanju časa, težave pri časovni presoji in počasnejši tempo 

odzivanja, ki jim otežujejo izkazovanje znanja v omejenem času ter ovirajo 

učinkovitost šolskega dela tudi ob vloženem dodatnem trudu (Magajna, 2002). 

 

Prevladovanje razmišljanja v slikah predstavlja oviro, ko je treba to razmišljanje 

ubesediti, saj je potrebno dodatno prevajanje notranjih slik v besede. Učenec s 

težavami z ohranjevanjem pravilnega zaporedja v delovnem spominu je kljub 

enakemu znanju v slabšem položaju kot učenec, ki razmišlja verbalno (Magajna, 

2008).  

 

Težave učencev z disleksijo se kažejo pri branju, pisanju, matematiki in pri drugih 

dejavnostih, ki zahtevajo prevajanje in ravnanje s simboli.  

 

3.3 Dispraksija 

 

Dispraksija je SUT, ki je učitelji in starši pogosto ne prepoznajo kot učno težavo. 

Kljub temu pa otroka ovira pri delu v šoli, predvsem pri predmetih, ki vključujejo 

gibanje in koordinacijo (pisanje, tehnični in likovni pouk, praktično delo, športna 
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vzgoja). Dispraksija se kaže v nesposobnosti naučiti se in ustrezno izvajati zaporedja 

gibov z ustrezno koordinacijo, močjo in občutkom. Gibalni primanjkljaji se kažejo tudi 

v hitrosti izvajanja (Gregg, Colleman in Lindstrom, 2008; v Peklaj, 2012). Magajna 

(2008) jo opisuje kot okvaro ali nezrelo organizacijo gibanja ter kot primanjkljaj v 

zaznavanju ter miselnem in jezikovnem delovanju.  

 

V populaciji šolskih otrok in mladostnikov je pojavnost lažje stopnje dispraksije od 

8 % do 10 %, pojavnost hujše stopnje dispraksije pa 2 %. Dispraksijo ima kar štirikrat 

več dečkov kot deklic, a je pri deklicah izražena v hujši obliki. Poleg tega je polovica 

otrok z dispraksijo tudi dislektikov (Magajna idr., 2008). 

 

Težave otrok z dispraksijo je opaziti že v predšolskem obdobju. Kažejo se v 

počasnem oblačenju, oblačenju v napačnem zaporedju; otrok se umaže pri 

hranjenju, je neroden pri uporabi jedilnega pribora, škarij. V šoli pa učitelji opazijo, da 

je učenec neroden, izgublja šolske potrebščine, pogosto se napačno obleče, ima 

težave z orientacijo. Težave se kažejo tudi na področju pisanja, saj ne more dovolj 

hitro pisati, črke so nečitljive in se težko drži omejenega prostora pisanja – vrstice.  

  

Primanjkljaji, značilni za dispraksijo, najbolj ovirajo učenčevo iniciativnost ter 

zmožnost organizacije in izvedbe gibalnih dejavnosti. Učenec ima težave pri 

predelavi senzornih informacij pri načrtovanju, učenju in izvajanju želenih gibalnih 

veščin. Najznačilnejše težave teh učencev so (Magajna idr., 2008): 

 

Težave na področju grobe in fine motorike; vidne so težave pri učenju veščin s 

področja grobe ali fine motorike ter pri pomnjenju, posploševanju in izvajanju gibalnih 

dejavnosti. Grobomotorični nadzor je povezan z gibanjem telesa. Finomotorični 

nadzor pa z gibanjem prstov, rok, govornih organov ter gibanjem oči. Zelo 

pomembna je tudi koordinacija, saj imajo nekateri otroci slabšo koordinacijo mišic 

celega telesa in imajo zato težave že pri osnovnih gibalnih dejavnostih (tek, 

skakanje, plezanje), pogosto padejo in se počasneje učijo športnih aktivnosti. Težji je 

tudi nadzor telesa v prostoru, zato se lahko zaletavajo v ljudi in predmete. Nekaterih 

aktivnosti včasih ne uspejo avtomatizirati (avtomatizacija pisanja), zato so pri 

nalogah, ki vsebujejo te kritične gibe (narek), vedno počasnejši in pri tem naredijo 
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veliko več napak kot njihovi vrstniki brez tovrstnih težav. Pri neavtomatiziranih gibih 

potrebujejo določen miselni nadzor, kar od njih terja dodaten napor in čas.  

 

Težave z artikulacijo; pojavijo se v zgodnjem otroštvu zaradi neuspešne 

koordinacije mišic govornega aparata. Pozneje se kažejo kot jezikovne težave, 

predvsem pri pisnem izražanju. Učenci govor dobro razumejo, imajo pa težave z 

nadzorom govornega aparata, zato ne zmorejo razločno artikulirati, njihova izreka pa 

je posledično nerazumljiva. To vpliva na stike z vrstniki in na njihovo samopodobo. 

 

Težave na področju zaznavanja; kažejo se v slabšem razumevanju pomena 

sporočil in v slabši uporabi teh sporočil. Ker otrok ne razume nebesednih znakov, ne 

izbere pravega načina odziva.  

 

Težave pri načrtovanju in organizaciji misli; pojavijo se kljub povprečnim ali 

nadpovprečnim intelektualnim sposobnostim.  

 

Pri premagovanju in odpravljanju težav dispraksije potrebujejo učenci dovolj časa, vaj 

in spodbud, da bi uspešno razvili pomanjkljive gibalne spretnosti. Ozbič (2006) je v 

svojem članku Prepoznavanje razvojne dispraksije in pomoč otrokom z dispraksijo 

navedla kar nekaj diagnostičnih pripomočkov za njeno odkrivanje ter različne oblike 

priporočil z vajami za pomoč učencem, ki jo imajo.  
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4 MOTNJE PISANJA 

 

Različni avtorji o primanjkljajih na področju pisanja navajajo različne razlage in 

definicije. 

 

Reid (2011, v Peklaj 2012) motnjo pisanja definira kot težavo pri pisanju, pri kateri 

učenci kljub ustreznemu poučevanju ne dosežejo zadostnega napredka na področju 

pisanja. Težave se kažejo v grdi pisavi, v neustrezni velikosti črk in razmikih med 

njimi ter na ravni rabe pravopisa.  

 

Milena Košak Babuder s sodelavci (2014) navaja primanjkljaje na področju pisanja, ki 

se kot primanjkljaji pojavljajo pri specifičnih učnih težavah takole:  

 

- težave na področju ortografskega kodiranja, ki se kažejo kot nepravilno 

črkovanje, neustrezen priklic črke/simbola; 

- nepravilno zaporedje črk in številk, neustrezno navajanje pisnih informacij; 

- težave pri pisnem izražanju na ravni ustreznega in natančnega uporabljanja 

pravopisnih pravil, slovnice in postavljanja ločil ter jasnosti ali organizacije 

zapisanega, ki so posledica težav sočasnega izvajanja in usklajevanja 

kognitivnih veščin; 

- moten in/ali neustrezen priklic informacij oz. simbolov/črk ob osredotočenosti 

na grafomotorično izvedbo pisanja; 

- težave s hitrostjo pisanja, ki se kažejo kot počasno pisanje; 

- težave s tekočnostjo pisanja, ki se kažejo kot neenakomeren tempo pisanja 

(Košak Babuder, Primanjkljaji na področju branja in pisanja – Kriteriji za 

opredelitev, 2014, str. 121). 

 

Žerdinova (2003) pravi, da se motnje pisanja pojavijo zaradi motenega delovanja 

enega ali več procesov, ki pri tem sodelujejo. Težave se lahko pojavijo pri: 

 

- vidnem in slušnem razločevanju, 

- sledenju, 

- razčlenjevanju, 
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- pomnjenju, 

- samodejnem prepoznavanju glasov in simbolov, 

- pozornosti, 

- orientaciji, 

- grafomotoriki, 

- jeziku ter razumevanju. 

 

Posokhova (2000) pove, da pri pisanju sodeluje veliko kognitivnih funkcij, hkrati pa 

mora vse potekati usklajeno. Do težav pri zapisovanju prihaja, ko se določeni deli 

procesa ne odvijajo tako, kot je treba oz. ko določene funkcije niso v celoti razvite. 

 

Pri specifičnih motnjah zapisovanja gre za nezmožnost obvladovanja spretnosti 

pisanja, upoštevajoč vse prvine pravopisa, pri čemer gre za pojav številnih, trajnih in 

tipičnih napak. Le-te niso povezane z nepoznavanjem pravopisnih pravil in so trajno 

prisotne ne glede na povprečne oz. nadpovprečne intelektualne sposobnosti, 

normalen govorni razvoj, normalno stanje sluha in vida (Posokhova, 2000). 

 

Običajno srečujemo napake pri pretvorbi iz slišnega v pisno, kjer deluje ortografski 

pretvornik, ki upošteva specifično-jezikovna pretvorbena fonološko-grafemska pravila 

(disortografija). Nadalje lahko pride do napak pri izvedbi zapisa, tako na nivoju 

načrtovanja, programiranja kot dejanske izvedbe (disgrafija); slednja je lahko rezultat 

napake priklica predstave črke kot grafema (analogno fonemu, ki je abstraktna 

predstava fona v fonemu). Pogoste pa so napake zaradi težav priklica fonema, 

fonemskih zaporedij, torej fonološke zanke in fonološkega sistema. 

 

Motnje pisanja imajo značilen potek. Odvijajo se v treh osnovnih fazah (Matajc, 1983 

v Urleb, 2013): 

 

- Zgodnja, nespecifična faza (od šestega do osmega leta); motnje pisanja se 

enačijo z začetniškimi težavami pisanja. 

- Glavna, specifična faza (od osmega do dvanajstega leta); otroci naredijo 

veliko pravopisnih napak, pisava je dokaj nečitljiva. 
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- Pozna, nespecifična faza (od dvanajstega do petnajstega leta); otroci še 

vedno naredijo več pravopisnih napak v primerjavi z otroki brez motenj. Motnje 

se kažejo v slabšem pisnem izražanju, poleg tega pa se pojavijo tudi težave 

pri tujem jeziku. 

 

Bolj kot simptomatologija pa je pomembna etiologija, saj nam zgolj opis napak ne 

nudi vpogleda v jezikovne procese otroka in torej ne daje iztočnice za terapijo, ki 

mora biti vedno globinska in ciljna (to je ciljati na vzrok, ne pa na posledico). 

 

4.1 Razdelitev motenj pisanja 

 

V strokovni literaturi je zaslediti več klasifikacij motenj pisanja. Glede na napake pri 

pisanju so v zadnjih letih na konferenci Consensus Conference 2011 sklenili dogovor 

o delitvi motenj pisanja glede na tipologijo napak v dve skupini: 

 

1. DISORTOGRAFIJA – motnja, vezana na procese pretvorbe jezikovno-

fonoloških prvin jezika. 

2. DISGRAFIJA – motnja, vezana na načrtovanje ter motorično izvedbo giba, pri 

čemer je lahko težava tudi že v napačnem priklicu črke kot grafema.  

 

Disortografija je motnja na področju pisanja, kjer posameznik nezadostno uporablja 

pravopisna pravila, ko jih vrstniki iste starosti že obvladajo. Gre za neupoštevanje 

morfoloških, sintaktičnih in fonoloških pravil jezika, ki se kaže v trajnih in tipičnih 

napakah (Golubović, 2011). 

 

Disortografičen zapis je v napakah podoben disleksičnemu branju. Medtem ko se 

disleksija lahko pojavi tudi brez izražene disortografije, se disortografija redko pojavi 

brez disleksije. Bojanin (1985 v Golubović, 2011) pravi, da je disortografija problem 

govora oz. simbolizacije govora.  

 

Tressoldi (2000) v Rampinini, 2014, disortografijo opisuje kot specifično motnjo 

pisanja, kjer gre za nepravilno rabo ortografskih pravil pri pretvorbi slišanega v pisno 



Mojca Ferlež: Analiza zapisa nareka pri otrocih z govorno jezikovnimi motnjami. 

 

 

35 

 

obliko oz. napake pri pretvorbi fonemov v grafeme, ki tvorijo besede. Tovrstne 

nepravilnosti privedejo do številnih napak, tako fonoloških kot pravopisnih.  

 

Golubovićeva (2011) opisuje potek šolanja otrok z disortografijo in disleksijo. Pravi, 

da ima mnogo učencev podaljšan proces učenja začetnega branja in pisanja zaradi 

metodičnega neznanja ter nepoznavanja njihovih težav. Zaradi nepoznavanja 

simptomatologije disleksije in disortografije so učenci pogosto označeni kot 

intelektualno manj sposobni in težko prehajajo iz razreda v razred. Analiza 

otrokovega funkcioniranja, napredka, izdelkov ter napak je pogosto opravljena 

nestrokovno, zato je prešolanje otrok v ustreznejše ustanove (na obalnem področju 

je to Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož) velikokrat edina možnost za 

boljše napredovanje učenca. 

 

Italijanska študija, predstavljena na konferenci Consensus Conference ISS, 2011, o 

pogostosti pojavljanja disortografije na šolski populaciji otrok, pravi, da ta prizadene 

od 2,5 % do 3,5 % otrok.  

 

Disgrafija je motnja na področju pisanja, ki označuje nepravilno motorično izvedbo 

zapisa. Golubovićeva (2011) jo opisuje kot specifično motnjo v razvoju, učenju in 

pridobivanju sposobnosti pisanja pri normalno inteligentni osebi ter dobro razvitem 

vidu in sluhu. Po Bojaninu (1985; v Golubović 2011) disgrafija predstavlja vsak moten 

ali neizgrajen rokopis. 

 

Žerdinova (2003) disgrafijo opisuje kot sestavni del obširnejših motenj dozorevanja 

orientacije na telesu in v prostoru, stranskosti, koordinacije, dozorevanja mišične 

napetosti ali kot samostojen pojav. Kaže se pri otrokovih pisnih izdelkih ter v načinu 

pisanja.  

 

Navaja značilnosti, ki se pojavijo pri pisnih izdelkih kot znamenja disgrafije: 

 

Orientacija 

Otrok se slabše orientira na listu oz. pisalni površini. Zvezek obrača enkrat pravilno, 

drugič narobe. Začne pisati na začetku, na sredini ali na koncu zvezka, pri tem pa 
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izpušča strani, liste ali vrstice. Na listu začenja pisati zgoraj, na sredini ali spodaj; 

enkrat na levi, drugič na desni strani vrste. Poteze črk velikokrat vleče od spodaj 

navzgor, namesto od zgoraj navzdol. Besede piše v obratni smeri. Ravne poteze 

zamenjuje s krivimi, zaprte pa pušča odprte. Veliko težav ima tudi s pomnjenjem 

smeri pri črkah, ki se razlikujejo le v smereh (levo – desno, zgoraj – spodaj). Črke 

ležijo pod ali nad črto. Otrok si težko predstavlja dolžino besede in črke tlači skupaj.  

 

Velikost črk 

Velikost je odvisna od sposobnosti načrtovanja giba ter od predstavljivosti. Pri 

težavah z grafomotoriko so črke pogosto različno velike. Črka, ki se piše čez polovico 

vrste, je včasih večja od tiste, ki se piše čez celo vrsto. Velike tiskane oz. pisane črke 

so manjše od malih. Enake črke so enkrat zelo velike, drugič majhne. Črke, besede 

in besedilo so prav tako enkrat stisnjeni, drugič razpotegnjeni z velikimi presledki.  

 

Presledki 

Presledki med besedami ali med črkami so neenakomerni (enkrat majhni, drugič 

veliki). Prav tako je pri vrsticah Enkrat jih izpusti, drugič ne, včasih lahko izpusti celo 

dve. 

 

Oblikovanje črk in pomnjenje oblike 

Otrok ima lahko posebne težave z oblikovanjem in zapomnitvijo oblike določenih črk 

in njihovo motorično izvedbo. Črke zato slabše oblikuje. Ne ve, kdaj je treba potegniti 

ravno, pokončno oz. poševno črto in si težko predstavlja, kaj bo nastalo iz določene 

črte. Tako so okrogle poteze velikokrat oglate, črtice in strešice pa nesorazmerno 

velike. Prav tako ne ve, kje je treba začeti pisati in kako povezati črke med seboj.  

 

Položaj telesa, roke in drža svinčnika 

Otrok, ki ni spreten na grafomotoričnem področju, je pri pisanju napet, lahko je 

pretirano sklonjen nad zvezkom in ima napačno držo trupa ter glave. Glavo pogosto 

naslanja na roke oz. jo podpira z rokami. Roka je potisnjena s komolcem navzven in 

dvignjena v ramenu, kar je zelo utrujajoče. Roko v zapestju obrača, jo dviga in 

prestavlja. Pisalo drži na vse mogoče načine, navpično ali preveč položno. S pisalom 
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preveč pritiska ali ga držijo čisto rahlo. Otroci so pri pisanju zaradi tega pogosto hitro 

utrujeni in jih boli roka.  

 

4.2 Tipi motenj pisanja 

 

Glede na prevladujoče napake Žerdinova (2003) motnje pisanja deli v dve skupini: 

 

Vidni oziroma vizualni tip motenj pisanja; povezuje se z disgrafijo, motnjo 

rokopisnega pisanja in motnjo v orientaciji. Kaže se s fonetičnim pisanjem, ki izhaja iz 

pomanjkljive predstavljivosti besed (Žerdin, 2003: 177).  

 

Slušni oziroma akustični tip motenj pisanja; pojavlja se pri otrocih, pri katerih je bil 

razvoj besednega jezika počasen in zapoznel. Napake izvirajo iz slabega slušnega 

razločevanja in razčlenjevanja. Otrok ima težave pri opismenjevanju, saj slabše 

razume pisni jezik in slabše tvori pisano besedilo. Ta tip motnje povezujemo z 

disortografijo oziroma motnjo pisanja na ravni rabe pravopisa.  

 

Vladisavljevićeva (1986) razlaga, da ima vsaka vrsta napake svoj izvor ter da se jo 

da analizirati. Glede na izvor nastanka napak disgrafijo razdeli na vizualno, avditivno, 

grafomotorno in jezikovno, na kar nakazujejo napake pri pisanju. 

 

Golubovićeva (2005; po Posokhovi 2000) disgrafijo razdeli po treh kriterijih: 

 

1. Glede na vzrok nastanka: 

 

- dedna disgrafija, 

- disgrafija kot posledica zunanjih – okoljskih dejavnikov, 

- kombinirana oblika (dedne predispozicije in vplivi zunanjih dejavnikov). 

 

2. Glede na stopnjo izraženosti: 

 

- lažja disgrafija, 

- izrazita disgrafija, 
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- agrafija oz. popolna nesposobnost pisanja. 

 

3. Glede na prevladujoč primanjkljaj: 

 

- fonološka disgrafija, 

- jezikovna disgrafija, 

- vizualna disgrafija, 

- grafomotorična (motorična) disgrafija. 

 

Fonološka disgrafija povzroča napake v zapisu zaradi pomanjkljivega slušnega 

razlikovanja glasov, neizgrajenih jasnih predstav o glasovih ter pomanjkljivega 

slušnega pomnjenja. Otrok pri zapisu zamenjuje fonetično podobne glasove in bližnje 

samoglasnike ali zapisuje tako, kot izgovarja. Do izraza pride pri samostojnih zapisih 

ter pri pisanju po nareku. Razdeli jo na:  

 

- artikulacijsko – akustično disgrafijo, kjer otrok neustrezno izgovarja glasove. 

Svoje napake v izgovorjavi prenaša na pisanje in besede zapisuje tako, kot jih 

izgovarja; 

- fonemsko disgrafijo, kjer se težave kažejo v medsebojnem slušnem 

razlikovanju glasov, kljub temu da je izgovorjava glasov pravilna. Slušno 

razlikovanje, potrebno pri pisanju, še ni zadostno razvito. V zapisih so to 

zamenjave bližnjih soglasnikov b-p, d-t, k-g, s-z, c-s, š-s in drugih.  

 

Jezikovna disgrafija predstavlja težave pri pisanju, ki se kažejo na ravni besed in 

stavkov. Pojavlja se pri učencih s skromnim besednim zakladom ter agramatično 

izreko. V to skupino sodijo otroci z zakasnelim razvojem govorno-jezikovne 

komunikacije. Ta se kaže se v slabi glasovni, morfološki in skladenjski analizi in 

sintezi. Otrok pri pisanju izpušča in vstavlja glasove, ima težave s sintakso in 

uporabo pravopisnih pravil, ki jih, kljub temu, da jih pozna, ne zmore uporabljati. 

Struktura notranjega govora se prenaša na pisanje, jezikovne strukture niso dovolj 

oblikovane. Deli jo na:  
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- disgrafijo zaradi težav jezikovne analize in sinteze, pri kateri se pojavljajo 

težave pri razstavljanju besedila na stavke, stavkov na besede in besed na 

morfeme, zlogov in glasove. Napake pri pisanju se izkazujejo kot: 

 izpuščanje, premeščanje in dodajanje črk, 

 razstavljanje in sestavljanje besed; 

- disgramatično disgrafijo, kjer so prisotne napake na nivoju stavka. Gre za 

gramatikalne težave pri oblikovanju besed in stavkov. Ta oblika se pojavlja pri 

otrocih, ki v predšolskem obdobju niso razvili potrebne jezikovne zrelosti glede 

na svojo starost. Pojavlja se tudi pri pisnih nalogah otrok z dobro razvitim in 

gramatikalno pravilnim govorom, vendar s težavami v kratkoročnem slušno-

verbalnem spominu in pomanjkljivo pozornostjo.  

 

Vizualna disgrafija je posledica motene oziroma neizoblikovane vizualne percepcije 

ter prostorske orientacije. Otroci s to obliko disgrafije imajo praviloma dobro razvit 

govor. Težave se pojavljajo pri verbalizaciji prostorsko-časovnih odnosov. Redko 

uporabljajo ali so nesigurni pri rabi predlogov spredaj – zadaj in parov pridevnikov 

suh – debel, ozek – širok. Težje usvojijo in razumejo razliko med pojmoma levo – 

desno. Pri zapisovanju se kaže v zamenjavah vidno podobnih grafemov (b-d, m-n, b-

p …), nepravilnem zapisovanju grafične oblike črk (nepravilne poteze, dodajanje ali 

izpuščanje potez ter spremenjena oblika), težavah z zapomnitvijo oblike ter zrcalnih 

oblikah risanja in pisanja. Otrok pogosto ne vidi razlik v položaju določene črke, zato 

jih piše neustrezno in črke obrača. Težave pri učenju vizualne oblike črk so prisotne 

pri otrocih, pri katerih dominira desna možganska hemisfera, kar povzroča drugačno 

dojemanje prostora in težave pri analizi vizualno-prostorskih elementov. Dokazana 

pa je tudi povezava med disgrafijo in zaostankom v možganski lateralizaciji (pri 60 % 

otrok z disgrafijo se dominantna vloga ene od hemisfer ni odredila) (Posokhova, 

2000). 

 

Grafomotorna disgrafija je posledica nerazvitosti in nekoordiniranosti 

grafomotoričnih gibov rok. Nanaša se na rokopis in ne na vsebino zapisanega ali 

pravopisno pravilnost. Učenec ni avtomatiziral zapisa, zato dodaja ali odvzema 

elemente, zamenjuje črke, piše počasi in se hitro utrudi. Spremlja ga tudi premočan 

ali prelahek pritisk na podlago. Zapis je v celoti videti neurejeno. 
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Pri zapisih otrok redko srečamo posamezno obliko disgrafije kot izolirano, čisto 

motnjo. Posokhova (2000) pravi, da so najpogostejše kombinacije fonološke in 

jezikovne disgrafije ter grafomotorične disgrafije. 

 

V hrvaški literaturi o motnjah pisanja pišejo številni avtorji (Vladisavljević, Posokhova, 

Golubović). Razvidno pa je, da pojem disortografija redko uporabljajo, je pa zato 

disgrafija podrobneje opisana. Disortografijo omenja dr. Golubović v povezavi z 

disleksijo.  

 

4.3 Klasifikacija napak zapisovanja 

 

Napake in pomanjkljivosti pri pisanju lahko razvrščamo na različne načine. Šali 

(1975), ki je tudi avtor nareka za odkrivanje motenj branja in pisanja, napake in 

pomanjkljivosti pri pisanju razvršča s pomočjo treh vidikov: 

 

Formalni (deskriptivni) vidik: obsega vrsto prizadete jezikovne dejavnosti, to je 

pisanje, prizadeti vidik jezikovne komunikacije (npr. rokopis, pravopis, skladnja, 

vsebina) ter napake (npr. izpust, dodatek, zamenjava, podvojitev, razcepitev, 

obrnitev). Klasifikacija je pregledna, ne razkriva pa izvora posameznih napak pri 

pisanju. 

 

Funkcionalni (interpretativni) vidik: napake naj bi izhajale iz šibkih funkcij s 

področja vidnega in slušnega zaznavanja, motorike ter spomina. Tovrstna 

klasifikacija prikaže izvor posameznih napak in omogoča načrtno odpravljanje 

motenj. 

 

Kombinirani vidik – formalno-funkcionalni vidik: vključuje napake na osnovi: šibkega 

vidnega razločevanja (zamenjave vizualno podobnih grafemov), šibkega 

prostorskega zaznavanja, šibkega slušnega razločevanja (zamenjave podobnih 

glasov), šibkega slušnega razčlenjevanja in pomanjkljivega pomnjenja (Šali, 1975).  
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Posokhova (2000) pravi, da napake otrok z disgrafijo same po sebi niso specifične, 

saj so povsem običajne za večino otrok v nižjih razredih. Specifičnost napak se kaže 

v tem, da so disgrafične napake številne in vztrajne. Pojavljajo se lahko na ravni: 

 

- črk (otrok izpušča, zamenjuje, dodaja posamezne črke ter jih premešča); 

- besed (otrok piše narazen dele iste besede ali pa piše skupaj več besed – jih 

združuje in ne upošteva presledkov med njimi); 

- stavkov (otrok nepravilno povezuje besede v stavku ter nepravilno uporablja 

ločila).  

 

Posokhova (2000) nadalje pravi, da vsak tip napak nakazuje nezadostno razvito 

določeno veščino, potrebno za pisanje.  

Izpuščanje (omisija) črk nakazuje na nezadostno zaznavo vseh glasovnih 

komponent, ki sestavljajo besedo. 

Premeščanje je posledica težav z zaznavanjem zaporedja glasov v besedi zaradi 

pomanjkljive pozornosti in samokontrole. Otrok zazna glasove v besedi, vendar kljub 

temu nepravilno sestavi njihovo zaporedje.  

Dodajanja se pojavijo pri otrocih z nepravilnim notranjim govorom pri pisanju.  

Zamenjave so posledica težav v razlikovanju med artikulacijsko in akustično bližnjimi 

glasovi ter nestabilnega povezovanja med glasom in črko.  

Pri prebiranju tuje literature je zaslediti drugačne klasifikacije napak pri zapisovanju. 

Tressoldi (v Savelli E., Zoia S., 2013) navaja sledečo klasifikacijo napak, ki smo jo 

uporabili tudi v empiričnem delu naloge. 

 

FONOLOŠKE NAPAKE pri pisanju  

Fonološke napake nakazujejo primanjkljaj začetne faze učenja pisanja, kjer gre za 

nepravilno pretvorbo iz fonema v grafem in kjer zapisano ne ustreza slišanemu. 

Pripisujemo jih otrokom, ki delajo številne napake pri zapisovanju besed z enostavno 

zlogovno strukturo ter besed s težjimi soglasniškimi sklopi. Napake se pojavljajo v 

obliki: 
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- omisije enega ali več grafemov, 

- substitucije slušno podobnih glasov (f-v, t-d, k-g, p-b, v-b, b-d), 

- zamenjave vrstnega reda grafemov (metateza), 

- dodajanja nepravilnih grafemov. 

 

ORTOGRAFSKE NAPAKE pri pisanju 

Ortografske napake ne izvirajo iz fonoloških pomanjkljivosti, temveč se kažejo kot 

nezmožnost uporabe pravopisnih pravil jezika. Gre za napačno vidno podobo besed, 

povedi. Napake se pojavljajo tako na besednem kot na stavčnem nivoju. 

 

Napake na besednem nivoju so: 

 

- razcepljena beseda (pisanje narazen), 

- zamenjan soglasnik (pod vplivom premene), 

- nepravilno zapisan dvoglasnik, 

- nepravilno zapisana lj, nj6, 

- nepravilno zapisan podvojeni soglasnik, 

- nepravilna raba velike začetnice in ločila. 

Napake na stavčnem nivoju so: 

- združena beseda, 

- izpuščen predlog, 

- izpuščena beseda: skrajšan stavek, fraza, poved. 

 

DRUGE NAPAKE – slabša motorična izvedba giba, kamor sodijo napake v 

obliki: 

 

- menjave velikih in malih črk, 

- nepravilne velikosti in oblike črk, 

- zmanjšana hitrost pisanja, 

- tihega narekovanja med pisanjem, 

- splošne neberljivosti, 

                                                 
6
 Zapisa lj in nj v besedah izhajata iz italijanskega zapisa gn in gl. 
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- neobičajne drže telesa, glave in roke, 

- nepravilne drže pisala (Posokhova, Ostvarenje in Lekenik, 2000) ter ostale 

napake, ki jih še zasledimo v zapisu. 

 

4.4 Pogostost pojavljanja motenj pisanja  

 

Podatki o pogostosti pojavljanja disgrafije med otroki so različne in se v različnih 

raziskavah gibljejo med 6 % in 10 % populacije. Podatke povzemamo po 

Golubovićevi (2011).  

 

Bojanin (1985, v Golubović 2011) je pogostost disgrafije ocenil na 6,3 %. Kot navaja, 

jo ima od tega kar 80 % dečkov in 20 % deklic. Golubovićeva je v svoji raziskavi 

(1994) ocenila pogostost disgrafije na 6,4 %, Brakus (1995) pa na 7,7 %.  

 

Po nekoliko novejši raziskavi Golubovićeve (2010) pa je pojav disgrafije pogostejši, 

okrog 18 %, od tega 12 % pri dečkih in 6 % pri deklicah. Dalje piše, da so pri tem 

pogostejše jezikovne disgrafije (12 %) od grafomotornih (6 %). Podatki kažejo na 

naraščanje pogostosti disgrafične pisave, kar lahko tudi sami ocenimo pri pregledu 

otrokovih zapisov, ter na pogostejši pojav pri dečkih. 

 

4.5 Diagnostična sredstva za odkrivanje učencev z MBP 

 

Identifikacija učencev z motnjami branja in pisanja je proces, ki dovoljuje, da se 

pravočasno odkrije učence s tovrstnimi težavami. Učenci z motnjami branja in pisanja 

potrebujejo pravočasno identifikacijo in specifično obravnavo še v času usvajanja 

branja in pisanja, saj lahko tako preprečimo negativne učinke, ki lahko nastopijo ob 

neuspehih, ter avtomatizacijo neustreznih strategij.  

 

Štrekelj je v svoji diplomski nalogi Identifikacija in diagnostično ocenjevanje učencev 

z motnjami branja in pisanja v osnovnih šolah v Sloveniji raziskala najpogostejša 

diagnostična sredstva za odkrivanje učencev z motnjami branja in pisanja, ki se 

uporabljajo v slovenskih osnovnih šolah. Navaja, da se najpogosteje uporablja: 
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- Šalijev skupinski preizkusni narek (Šali, 1975), ki bo podrobneje opisan v 

naslednjem poglavju; 

 

- test glasovnega zavedanja (Magajna, 1994), s katerim preverjamo fonološki 

razvoj s pomočjo osmih preizkusov. Na podlagi le-teh ugotovimo, na kateri 

stopnji razvoja se nahaja otrokov razvoj, saj si preizkusi razvojno sledijo. Test 

sprva preverja prepoznavanje rim v slišanih besedah, sledi ugotavljanje 

prvega in nato zadnjega glasu v besedi. Otrok v sledečem preizkusu pove, ali 

sliši v besedi glas m. Nato pri otroku preverja večjo stopnjo slušne pozornosti, 

saj mora povedati, ali sta prva glasova v slišanih besedah enaka ali različna. 

Sledi preizkus zlogovanja. Preizkus slušne analize od otroka pričakuje 

pravilno glaskovanje slišane besede, zadnji preizkus pa preverja obratno 

spretnost, to je slušno sintezo, kjer otroku glaskujemo besedo, sam pa pove, 

katera beseda je to; 

 

- lestvica tveganja za disleksijo (Bogdanowich, 2002), namenjena je staršem 

ali vzgojiteljem šestletnega otroka (lahko tudi malo mlajšega ali starejšega). 

Sestavljena je iz 21 trditev, ki jih izpolnjevalec določi glede na trenutno 

funkcioniranje otroka. Trditve v lestvici opredeljujejo težave na šestih 

področjih: finomotorične spretnosti, vidno zaznavanje, jezikovno procesiranje, 

izražanje ter pozornost. Kruh (2009) je v svoji magistrski nalogi Zgodnje 

odkrivanje disleksije potrdila, da je skala tveganja za disleksijo dober 

presejalni test za identifikacijo otrok s tveganjem pojava disleksije; 

 

- preizkus pripravljenosti na šolo (Toličič, 1986), ki ga lahko opravijo in 

vrednotijo le psihologi. Izvedba testa je možna v manjših skupinah od 6 do 7 

otrok v starosti od 5 let in 8 mesecev do 7 let. Preizkus ugotavlja pripravljenost 

otrok za vstop v šolo in v ta namen preverja različne sposobnosti: govorno 

razumevanje, rezoniranje, grafomotorične sposobnosti oz. grafomotorično 

koordinacijo, dojemanje količin in razumevanje navodil ter pripravljenost na 

delo v skupini.  
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V individualni situaciji sta pogosto uporabljena še: 

 

- ACADIA test razvojnih sposobnosti (Atkinson, Johntson, Lindsay, 1972) – leta 

1989 je bil preveden in prilagojen slovenski jezikovni posebnosti; namenjen je 

otrokom starim od 6 let in 3 mesece do 12 let in 3 mesece. Meri razvoj 

spoznavnih, motoričnih in kognitivnih sposobnosti. Uporablja ga lahko 

strokovno osebje, da učinkovito in na hiter način prepozna otroke z učnimi in 

razvojnimi težavami. Vsebuje trinajst podtestov, s katerimi se preverja: slušno 

diskriminacijo, vidnomotorično koordinacijo in sposobnost sledenja, vidno 

diskriminacijo, risanje oblik, vidno pomnjenje, slušno-vidno asociacijo, 

zaporedja in šifriranje, slušno pomnjenje, sposobnost tvorjenja pojmov, 

usvojeni besedni zaklad, avtomatizacijo besednega zaklada, vidno asociacijo 

in risanje slik.  

 

- SNAP profil ocene posebnih potreb (Weedon in Reid prevod za slovenske 

potrebe Grobler, K. Babuder, L. Stopar, Ozbič, Magajna, P. Lah 2008) – 

namenjen je otrokom, starim med 5 in 14 let. Obsega 118 vprašanj, ki 

pokrivajo področja branja, pisanja, računanja, govorjenja in poslušanja, 

izgovorjave, organizacije, vedenja, čustvovanja, pozornosti, spomina, gibalnih 

veščin, informacije glede hitrosti dela ter področje vidne in zaznavne 

sposobnosti. Uporabljen je kot pogosto diagnostično sredstvo, ki služi kot 

pripomoček za zbiranje informacij o učencu, pomembnih za ugotavljanje 

morebitnih težav pri določeni spretnosti (Košak Babuder, Primanjkljaji na 

področju branja in pisanja – Kriteriji za opredelitev, 2014). 

 

V tujini je tovrstnih diagnostičnih preizkusov več. Navajamo nekaj virov iz sosednjih 

držav. Veliko virov je italijanskih, saj je naše področje dvojezično.  

 

V Italiji se kot diagnostično sredstvo za odkrivanje disortografije pri osnovnošolskih 

otrocih uporablja (De Cagno, A., Riccardi Ripamonti, I., Savelli, E, 2013): 

 

DDE-2 Batteria per la valutazione della dislessia e della disortografia evolutiva 

2 (G. Sartori, R. Job, P. Tressoldi, 1994): zbirka testov za ocenjevanje razvojne 
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disleksije in disgrafije. Sestavljena je iz osmih testov, pri čemer pet testov služi 

preverjanju procesa branja, ostali trije pa preverjanju procesa pisanja (narek besed in 

nebesed ter narek z enakozvočnicami). 

 

Batteria per la valutazione della scrittura e della competenza ortografica nella 

scuola dell` obbligo (Tressoldi, Cornoldi, 1995): baterija za ocenjevanje pisanja in 

pravopisne usposobljenosti v osnovni šoli; razdeljena je na teste za razredno stopnjo 

in na teste za predmetno stopnjo. Baterija za razredno stopnjo je sestavljena iz dveh 

narekov, dveh poskusov prostega pisanja ter preizkusa hitrosti pisanja. 

 

CEO – Classificazione degli errori ortografici (M. T. Bozzo, E. Pesenti, S. Siri, M. 

C. Usai, M. Zanobini, 2003): klasifikacija pravopisnih napak; uporablja se jo za oceno 

pravopisne sposobnosti otrok v osnovni šoli. 

 

Prove di valutazione dell` abilita` di scrittura (Rossi, Malaguti, 1994): preizkusi za 

preverjanje zmožnosti pisnega sporočanja; uporabljeni so pri preverjanju celega 

razreda oziroma kot diagnostični instrument v individualni situaciji. Vsebujejo 

besedila za prepis, besedila za narek ter naloge za preverjanje prostega pisanja. Ta 

oblika preverjanja je v italijanskih šolah najpogosteje uporabljena.  

 

Za odkrivanja disgrafije se v Italiji poslužujejo:  

BHK – Scala sintetica per la valutazione della scrittura in eta` evolutiva (Di 

Brina, G. Rossini, 2011): lestvica za ocenjevanje pisave v razvojni starosti; za 

italijanske otroke in mladostnike je prirejena po nizozemski lestvici (Hamstra-Bletz in 

ostali, 1987). Otrok mora v omejenem času (5 minut) prepisati besedilo na brezčrten 

list. 

 

Test DGM – P – Test per la valutazione delle difficolta` grafo-motorie e posturali 

della scrittura (Borean in ostali, 2012): test za ocenjevanje grafomotoričnih 

spretnosti pri zapisovanju otrok od drugega do petega razreda. Otrok mora prepisati 

enostavno poved z navodilom: »Piši najbolje, kot zmoreš, ter čim hitreje, kot to lahko 

storiš.« Otrok zapisuje na list z enakim črtovjem, kot ga uporablja pri pouku. 

 



Mojca Ferlež: Analiza zapisa nareka pri otrocih z govorno jezikovnimi motnjami. 

 

 

47 

 

Na Hrvaškem se poslužujejo testov, ki sta jih za njihovo področje priredila Ćordić in 

Bojanin (iz L'eciture de L'enfant I, Ajuriaguerra, Auzias, Delachau-x et Niestle, 1971). 

Ocena zajema pisanje nareka, prepis ter prosto pisanje – opis. Na dobljenih vzorcih 

zapisov tako najprej preverjajo zrelost pisave, nato disgrafičnost pisave in nazadnje 

pravopisno pravilnost (Golubović, 2011). 

 

Skala za procenu zrelosti rukopisa (Ćordić, Bojanin, 1992 v Golubović 2011): 

lestvica za oceno zrelosti pisave; razdeljena je na dva dela in preverja 30 področij. 

Prvi del zajema področja za še nezrelo pisavo začetnikov, drugi del pa preverja 

nepravilnosti in nepravilne oblike v že izoblikovani pisavi. Ocena zajema pisanje 

nareka, prepis ter prosto pisanje. 

 

Skala za procenu disgrafičnosti rukopisa (Ćordič, Bojanin, 1992, v Golubović 

2011): lestvica za oceno disgrafične pisave; razdeljena je na tri dele, podrobneje 

preverja kar 25 lastnosti pisave. 

 

Navajamo še nekaj znanih preizkusov, uporabljenih v različnih raziskavah v zadnjih 

dvajsetih letih (v De Cagno, A., Riccardi Ripamonti, I., Savelli, E., 2013): 

 

- Minnesota Handwriting Test (MHT, Reisman, 1999), 

- Children's Handwriting Evaluation Scale (CHES, Phelps, Stempel, 1988), 

- Evaluation Tool of Children's handwriting (ETCH, Amundson, 1995), 

- Test of legible handwriting (TOLH, Larsen, Hammill, 1989). 

 

4.5.1 Skupinski preizkusni narek 

 

Najpogostejše diagnostično sredstvo, ki se ga v Sloveniji poslužujemo za 

identifikacijo rizičnih učencev z motnjami zapisovanja, je Šalijev skupinski preizkusni 

narek. Razlikuje med posamezniki z večjim in manjšim jezikovnim znanjem, občutljiv 

je za posebne sposobnosti, kot so slušno razločevanje, slušno razčlenjevanje, 

slušno-motorična koordinacija, prostorsko zaznavanje, pomnjenje in poznavanje 

pravopisnih pravil. Obsega preprosto zgodbo, sestavljeno iz 60 besed različnih 
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težavnostnih stopenj, ki ustrezajo različnim pravopisnim in glasoslovnim pravilom 

slovenskega jezika (Šali, 1975). 

 

Besedilo nareka 

Matevž je čez zimo / budno in vestno skrbel / za ubogo divjačino. / V najhujšem 

mrazu / se je zjutraj odpravil / v oddaljeni gozd. / S polnim košem sena / se je 

mukoma prebijal / skozi globoki sneg. / Na majhni gozdni jasi / je z občutnim 

olajšanjem / odvrgel dragoceni tovor. / Njegov sladki vonj / je nemudoma privabil / 

sestradano divjad. / Naš dobri prijatelj je nato z zadoščenjem / odšel domov. / 

 

Zlogovna struktura nareka 

CVCVCC CV CVC CVCV / CVCCV VC CVCCCV CCCCVC / CV VCVCV 

CVCCVCVCV. / C CVCCVCCVC CV CV CCVCCVC VCCCVCVC / C VCCVCCVCV 

CVCC. / C CVCCVC CVCVC CVCV / CV CV CVCVCV CCVCVCVC /CCVCV 

CCVCVCV CCVC. / CV CVCCCV CVCCCV CVCV / CV C VCCVCCVC 

VCVCCVCCVC /VCCCCVC CCVCVCVCV CVCVC. / CCVCVC CCVCCV CVCC /CV 

CVCVCVCV CCVCVCVC / CVCCCVCVCV CVCCVC. /CVC CVCCV CCVCVCVCC 

CV CVCV C CVCVCCVCCVC / VCCVC CVCVC.  

Narek sestavljajo tako enostavne zlogovne strukture kot tudi kompleksnejša 

zaporedja samoglasnika in soglasnikov, soglasniški sklopi. Ti so dvočlenski (29), 

tročlenski (5) in štiričlenski (2). 

 

Sestava nareka: 

 

Povprečna dolžina povedi 

Narek sestavlja 6 povedi. Prevladujejo povedi z 11 besedami (3 povedi), sledi poved 

z 10 besedami, ena z 9 besedami ter ena z 8 besedami. Vse povedi so enostavčne.  

 

- 1. poved: 11 besed, 

- 2. poved: 10 besed, 

- 3. poved: 11 besed, 

- 4. poved: 11 besed, 

- 5. poved: 8 besed, 
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- 6. poved: 9 besed. 

 

Dolžina besed (število zlogov) 

Besedilo sestavljajo besede: 

 

- enozložnice (21),  

- dvozložnice (22), 

- trozložnice (10),  

- štirizložnice (7). 

 

Sestava nareka: 

 

Narek smo razčlenili na besedne vrste. Sestavlja ga: 

 

- 15 samostalnikov: /Matevž/, /zimo/, /divjačino/, /mrazu/, /gozd/, /košem/, 

/sena/, /sneg/, /jasi/, /olajšanjem/, /tovor/, /vonj/, /divjad/, /prijatelj/, 

/zadoščenjem/; 

- 11 pridevnikov: /ubogo/, /najhujšem/, /oddaljeni/, /polnim/, /globoki/, /majhni/, 

/občutnim/, /dragoceni/, /sladki/, /sestradano/, /dobri/; 

- 6 glagolov: /je skrbel/, /se je odpravil/, /se je prebijal/, /je odvrgel/, /je privabil/, 

/je odšel/; 

- 7 predlogov: /za/, /v/, /v/, /s/, /na/, /z/, /z/; 

- 1 veznik: /in/; 

- 8 prislovov: /čez/, /budno/, /vestno/, /zjutraj/, /mukoma/, /skozi/, /nemudoma/, 

/nato/, /domov/; 

- 2 zaimka: /njegov/, /naš/. 

 

Pravopisne in glasoslovne prvine: 

 

- podvojeni soglasnik (1) v besedi /oddaljeni/; 

- premena na koncu besede (5) v besedah /Matevž/, /čez/, /gozd/, /sneg/, 

/divjad/; 

- premena v sredini besede (2) v besedah /odpravil/, /sladki/; 



Mojca Ferlež: Analiza zapisa nareka pri otrocih z govorno jezikovnimi motnjami. 

 

 

50 

 

- palatalizirana l in n v besedah /vonj/, /prijatelj/; 

- dvoglasnik na koncu besede (9) v besedah /skrbel/, /zjutraj/, /odpravil/, 

/prebijal/, /odvrgel/, /njegov/, /privabil/, /odšel/, /domov/; 

- dvoglasnik v sredini besede (8) v besedah /Matevž/, /divjačino/, /najhujšem/, 

/polnim/, /majhni/, /olajšanjem/, /divjad/; 

- zlogotvorni r (2) v besedah /skrbel/, /odvrgel/; 

- r na koncu besede (1) v besedi /tovor/; 

- m na koncu besede (6) v besedah /najhujšem/, /polnim/, /košem/, /občutnim/, 

/olajšanjem/, /zadoščenjem/; 

- zveneči nezvočniki b, d, g, z in ž pred samoglasnikom na začetku besede (10) 

v besedah /zimo/, /budno/, /za/, /divjačino/, /gozd/, /gozdni/, /divjad/, /dobri/, 

/zadoščenjem/, /domov/; 

- zveneči nezvočniki b, d, g, z in ž med samoglasnikoma v sredini besede (10) v 

besedah /ubogo/, /prebijal/, /skozi/, /globoki/, /dragoceni/, /njegov/, 

/nemudoma/, /privabil/, /sestradano/, /zadoščenjem/.  

 

Šali (1975) je besede v nareku razdelil po težavnosti in diskriminativni veljavnosti. 

Med najtežavnejše izraze sodijo: /najhujšem/, /oddaljeni/, /polnim/, /občutnim/, 

/olajšanjem/, /sladki/, /vonj/, /privabil/, /prijatelj/, /zadoščenjem/. 

 

Med najmanj težavne izraze sodijo predlogi (9) in pomožni glagol je (6), ki nimajo 

prave diskriminativne veljavnosti, nam pa povejo o spominu in so nujen del besedila. 

Najvišjo diskriminativno veljavnost imajo besede: /vestno/, /divjačino/, /odpravil/, 

/košem/, /prebijal/, /odvrgel/, /njegov/, /nemudoma/, /sestradano/, /odšel/.  

 

4.6 Težave pri zapisu nareka na dvojezičnem območju 

 

Ozbič in Štrekelj (2008) sta v članku Uspešnost pri zapisu slovenskega in 

italijanskega nareka pri slovensko-italijansko in italijansko-slovensko govorečih 

dvojezičnih učencih na Primorskem, v Italiji in Sloveniji ugotavljali šibka področja 

dvojezičnih otrok pri zapisovanju slovenskega in italijanskega nareka v tretjem 

razredu osnovne šole.  
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Pri pregledu narekov sta zasledili številne napake pri zapisih učencev dvojezičnega 

področja, na osnovi katerih bodo v višjih razredih s težavo uspešni. Opozorili sta na 

kompleksnost dvojezičnosti pri učencih z učnimi težavami, kjer je izražena 

pomanjkljivost vidne in fonološke poti ter ortografskih pravil v obeh jezikih. 

Ugotavljata, da veliko napak izvira iz slabega fonološkega zavedanja, največ pa 

zaradi slabega verbalnega spomina ter nepoznavanja ortografskih pravil. Iz dobljenih 

podatkov dalje nudita smernice za logopedsko in specialno pedagoško obravnavo, 

pri čemer se je treba osredotočiti na usvajanje ortografskih pravil, urjenje 

fonološkega zavedanja in fonotaktičnih pravil, širjenje besedišča ter izboljšanje 

verbalnega spomina.  
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5 PROBLEMI IN CILJI RAZISKOVANJA 

 

Glede na sodobne jezikovne modele, kjer igrata fonološka zanka in fonološki sistem 

pomembo vlogo, bomo v diplomski nalogi analizirali zapise Šalijevega preizkusnega 

nareka za odkrivanje motenj branja in pisanja pri učencih z govorno-jezikovnimi 

motnjami, to je fonetskimi, fonološkimi ter jezikovnimi motnjami v tretjem razredu 

osnovne šole, v starosti 9 let. Preučiti želimo odstopanja v zapisu med dečki in 

deklicami z govorno-jezikovnimi motnjami ter podrobneje analizirati profil napak, 

nastalih pri pisanju omenjenega preizkusnega nareka, še posebej iz zornega kota 

fonologije, vede o glasovih ter pravilih, ki urejajo zaporedje glasov. 

 

Cilje diplomske naloge bomo preučili s pomočjo ugotovitev analize zbranih napak pri 

pregledu pisnih izdelkov. 

V empiričnem delu bomo odgovorili na naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Katere vrste napak prevladujejo? 

2. Katere so razlike v zapisu med deklicami z govorno-jezikovnimi motnjami ter 

dečki z  govorno-jezikovnimi motnjami? 

3. V kolikšnem deležu se pojavijo fonološke napake? 

4. Ali lahko analiziramo napake na osnovi fonoloških procesov?  

5. V kolikšnem deležu se pojavijo ortografske napake? 

6. Katere vrste napak se še pojavijo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mojca Ferlež: Analiza zapisa nareka pri otrocih z govorno jezikovnimi motnjami. 

 

 

53 

 

6 METODOLOGIJA 

 

6.1 Vzorec 

 

Vzorec vključuje 25 otrok tretjih razredov, ki so ob pisanju Šalijevega preizkusnega 

nareka za odkrivanje rizičnih otrok na področju branja in pisanja že v logopedski 

obravnavi zaradi fonetsko-fonoloških motenj ter drugih jezikovnih težav ali pa so 

zaradi nakazanih težav le spremljani, ter kontrolno skupino desetih naključno izbranih 

otrok brez težav enake starosti in brez drugih razvojnih posebnosti (tabela 2). 

 

 Dečki Deklice Skupaj 

Testna skupina otrok GJM 16 9 25 

Kontrolna skupina otrok brez 
težav 

5 5 10 

Tabela 2: Vzorec otrok v raziskavi 

 

6.2 Spremenljivke 

 

Za analizo napak pri zapisu bomo uporabili naslednje spremenljivke: 

 

Kriterijski spremenljivki: 

1. starost otroka 

2. vključenost v logopedsko terapijo ali spremljanje 

 

Neodvisna spremenljivka: 

1. spol otroka 

 

Odvisne spremenljivke: 

1. fonološke napake: 

- sistemske:  

 substitucija grafemov (ob tem bomo analizirali fonološke 

procese (anteriorizacija, posteriorizacija, ozvenevanje, 

odzvenevanje, menjava pripornik – zapornik, menjava 
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samoglasnika z drugim samoglasnikom, menjava zvočnik – 

nezvočnik ter druge menjave); 

- strukturne:  

 omisija grafemov, 

 vstavljanje grafemov – epenteza, epiteza, proteza, 

 premeščanje grafemov – metateza, migracija, 

 poenostavitev zloga, še posebej konsonantskega klastra, 

 dodajanje zloga. 

 

2. ortografske napake: 

- besedni nivo: 

 razcepljena beseda, 

 nepravilno zapisan dvoglasnik, 

 nepravilno zapisana lj, nj, 

 nepravilno zapisan podvojeni soglasnik, 

 zamenjan soglasnik (pod vplivom premene), 

 nepravilna raba velike začetnice, 

- stavčni nivo: 

 združena beseda, 

 izpuščen predlog, 

 izpuščena beseda: skrajšan stavek, fraza, poved.  

 

3. druge napake:  

- manjkajoče pike,  

- strešice in črte na t,  

- zmaličena beseda, zamenjana beseda,  

- slaba motorična izvedba,  

- narečni izraz,  

- spremenjen vrstni red besed. 

 

Te kriterije bomo uporabili v preglednicah in tako podatke primerjali med seboj ter 

podrobneje analizirali napake v zapisih otrok. 
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6.3 Instrumentarij 

 

Za namen raziskave bomo uporabili Šalijev skupinski preizkusni narek, ki so ga v 

slovenskih osnovnih šolah začeli izvajati že v 70. letih kot sredstvo za identifikacijo 

rizičnih otrok z motnjami na področju branja in pisanja. Podrobneje ga bomo 

analizirali glede na fonološko strukturo.  

 

Narek traja približno dvajset minut in ga izvajajo učitelji v razredu, po danih navodilih 

ter običajnem tempu narekovanja. Nareke popravljajo logopedinje na osnovnih šolah 

in tako ugotavljajo odstopanja v zapisu ter morebitne težave pri zapisovanju.  

 

6.4 Pridobivanje podatkov 

 

Podatke za raziskavo smo pridobili iz podrobne analize Šalijevih skupinskih 

preizkusnih narekov, ki so jih otroci s fonetsko-fonološkimi ter drugimi jezikovnimi 

motnjami, ki so spremljani ali obravnavani pri logopedu, pisali kot skupinski presejalni 

test v tretjem razredu. 

 

6.5 Obdelava podatkov 

 

Pridobljene zapise otrok smo analizirali ter napake klasificirali v tabeli glede na 

pojavnost različnih fonoloških napak, ortografskih napak ter drugih napak, ki jih še 

lahko zasledimo pri analizi zapisa. Pridobljeni rezultati so analizirani z opisno 

statistično metodo, in sicer s tabelaričnim in grafičnim prikazom ter podrobnejšo 

analizo dobljenih rezultatov. Nadalje so analizirane razlike med testno in kontrolno 

skupino otrok. 

 

6.6 Vrste prevladujočih napak v nareku otrok z GJM 

 

Tabela 3 prikazuje zbirne podatke pregledanih narekov otrok z GJM. Ob tem naj 

povemo, da so zajete in grupirane vse napake, ki smo jih lahko zasledili v nareku 

vsakega otroka. Ti so označeni s številkami od 1 do 25 v stolpcu Otroci GJM. Nadalje 



Mojca Ferlež: Analiza zapisa nareka pri otrocih z govorno jezikovnimi motnjami. 

 

 

56 

 

smo preštevali napake ter jih grupirali v skupino ortografskih, fonoloških in drugih 

napak ter izračunali delež pojavljanja posamezne skupine napak pri vsakem otroku 

glede na celotno število napak v skupini.  

 

Spodnji del tabele prikazuje prevladujoče napake v celotni skupini otrok z GJM, 

najmanjše ter največje število narejenih napak, povprečno vrednost ter odstotek 

napak glede na vse pojavljajoče napake.  

 

Vidimo lahko, da v skupini otrok z GJM prevladujejo ortografske napake (slika 1). Teh 

je kar 49,54 %. Sledijo fonološke napake, 30,60 %, ter ostale napake v zapisih otrok, 

ki smo jih grupirali v skupino drugih napak, 19,86 %. Če primerjamo še povprečja 

napak po skupinah, ugotovimo da se le-ta gibljejo od 10,88 pri ortografskih napakah, 

6,72 pri fonoloških napakah do 4,36 pri drugih napakah. Povprečje vseh narejenih 

napak pa je 21,96.  

 

 

Slika 1: Delež pojavljanja napak pri otrocih z GJM 

 

  

Fonološke 
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Otroci 
GJM 

Število 
ortogr. 
napak 

% 

Število 
fonol. 
napak 

% 

Število 
drugih 
napak 

% 

Število 
vseh 

napak 

% 

7M1 15 5,51 3 1,79 1 0,92 19 3,46 
8Ž2 10 3,68 17 10,12 8 7,34 35 6,38 

M3 12 4,41 4 2,38 3 2,75 19 3,46 

Ž4 13 4,78 8 4,76 5 4,59 26 4,74 

M5 13 4,78 8 4,76 7 6,42 28 5,10 

M6 9 3,31 9 5,36 4 3,67 22 4,01 

M7 9 3,31 3 1,79 6 5,50 18 3,28 

Ž8 10 3,68 3 1,79 1 0,92 14 2,55 

Ž9 8 2,94 4 2,38 1 0,92 13 2,37 

M10 2 0,74 2 1,19 5 4,59 9 1,64 

Ž11 7 2,57 3 1,79 3 2,75 13 2,37 

M12 18 6,62 6 3,57 3 2,75 27 4,92 

M13 15 5,51 4 2,38 9 8,26 28 5,10 

M14 19 6,99 18 10,71 3 2,75 40 7,29 

Ž15 18 6,62 8 4,76 1 0,92 27 4,92 

M16 14 5,15 5 2,98 5 4,59 24 4,37 

M17 13 4,78 17 10,12 6 5,50 36 6,56 

M18 8 2,94 8 4,76 4 3,67 20 3,64 

M19 4 1,47 2 1,19 1 0,92 7 1,28 

M20 8 2,94 5 2,98 8 7,34 21 3,83 

Ž21 9 3,31 6 3,57 0 0,00 15 2,73 

Ž22 9 3,31 5 2,98 4 3,67 18 3,28 

Ž23 4 1,47 4 2,38 7 6,42 15 2,73 

M24 7 2,57 7 4,17 5 4,59 19 3,46 

M25 18 6,62 9 5,36 9 8,26 36 6,56 

Σ 272 
 

168 
 

109 
 

549 
 

Min. 2 
 

2 
 

0 
 

7 
 

Max. 19 
 

18 
 

9 
 

40 
 

M 10,88 
 

6,72 
 

4,36 
 

21,96 
 

% 49,54 
 

30,60 
 

19,86 
 

100,00 
 

Tabela 3: Napake v narekih otrok z GJM 

 

Dalje smo ugotavljali najmanjše ter največje število napak v nareku. Tako je pri 

ortografskih napakah najmanjše število napak 2, največje pa 19, povprečna vrednost 

pa 10,88. Pri fonoloških napakah je najmanjše število napak 2, največje 18, 

povprečna vrednost 6,72. Te vrednosti se pri drugih napakah gibljejo v manjšem 

                                                 
7
 M (moški) je oznaka za dečke v kontrolni skupini 

8
 Ž (ženska) je oznaka za deklice v kontrolni skupini 
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razponu, najmanjše število je 0, največje pa 9, njihova povprečna vrednost pa je 

4,36.  

 

Podrobnejši opis pojavljajočih se napak sledi v nadaljevanju.  

 

Slika 2 prikazuje porazdelitev napak v deležu pri posameznem otroku. Opazimo 

lahko, da le pri treh otrocih izstopajo fonološke napake, pri šestih pa so bolj izrazito 

prisotne ortografske napake. Opazimo pa lahko veliko količino ostalih napak. 
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Slika 2: Delež napak posameznega otroka z GJM 
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6.7 Razlike v zapisu med dečki in deklicami z govorno-

jezikovnimi motnjami (GJM) 

 

Pri primerjanju napak v narekih med dečki in deklicami z GJM smo najprej izračunali 

delež pojavljanja vseh napak, z namenom pridobivanja informacije o razliki v zapisih 

med dečki in deklicami z GJM, kar nam prikazuje slika 3. Iz njega razberemo, da je 

bilo 69,03 % vseh napak zabeleženih pri narekih dečkov z GJM ter 30,97 % napak 

pri deklicah z GJM. Vidimo lahko, da so torej pri dečkih napake pogostejše kot pri 

deklicah, odstotek je nekoliko višji tudi zaradi večjega števila dečkov, zajetih v 

raziskavi. Poudariti pa moramo, da je v vzorcu otrok z GJM več dečkov kot deklic, ker 

je v logopedski obravnavi dejansko več dečkov kot deklic. 

 

 

Slika 3: Primerjava deleža napak dečkov in deklic z GJM 

 

V tabeli 4 so prikazani podatki o deležu, najmanjšem in največjem številu napak ter 

povprečju ortografskih, fonoloških ter drugih napak, ki jih zasledimo pri zapisu nareka 

pri dečkih ter zapisu nareka pri deklicah z GJM. Vidimo lahko, da se tako pri dečkih 

kot pri deklicah najpogosteje pojavljajo ortografske napake. Izračunan delež 

prikazuje, da so pri dečkih prisotne v 49,87 %, pri deklicah pa v 48,82 %. Fonološke 

napake so pri dečkih prisotne v 30,61 %, pri deklicah pa v 30,59 %, kar nekaj pa je 

tudi drugih napak (19,53 % pri dečkih ter 20,59 % pri deklicah). Ugotovimo torej, da 

se tako pri dečkih kot pri deklicah z GJM pojavljajo zelo podobne napake in da 

pravzaprav ni velikega odstopanja v strukturi napak pri pisanju po nareku.  

  

 Dečki GJM; 
69,03% 

Deklice GJM; 
30,97% 

Delež napak pri deklicah in dečkih z GJM 
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 Dečki (16) Deklice (9) 

Napake % Min Max M % Min Max M 

Ortografske 
napake 

49,86 4 19 11,81 48,82 2 18 9,22 

Fonološke 
napake 

30,61 2 18 7,25 30,59 2 17 5,78 

Druge napake 19,53 1 9 4,63 20,59 0 8 3,89 

Vse napake  7 40 23,69  9 35 18,89 

Tabela 4: Primerjava pogostosti napak med dečki in deklicami z GJM 

 

Če dalje primerjano napake, lahko razberemo, da je pri dečkih z GJM najmanjše 

število ortografskih napak 4, največje pa 19. Povprečno število napak je 11,81. Pri 

deklicah z GJM je najmanjše število ortografskih napak 2, največje 18, povprečje 

napak je za 2,59 manjše kot pri dečkih in znaša 9,22. Najmanjše število fonoloških 

napak je pri dečkih z GJM 2, največje 18, njihova povprečna vrednost je 7,25. Pri 

deklicah z GJM je najmanjše število fonoloških napak 2, največje 17. Povprečje 

napak se tako razlikuje za 1,47, kar pomeni, da znaša pri deklicah 5,78. Ostale 

napake, ki smo jih še zasledili v narekih dečkov z GJM, so se pojavile z najmanjšo 

vrednostjo 1, največjo 19 ter povprečjem 4,63. Pri deklicah z GJM pa so se druge 

napake pojavile z najmanjšo vrednostjo 0, največjo 8 in povprečjem, nižjim za 0,74, 

kar znaša 3,89.  

 

Slika 4 prikazuje primerjavo povprečnega števila napak med dečki in deklicami z 

GJM. Na njem lahko nazorno vidimo, da so vse tri skupine napak v zapisu nareka pri 

dečkih z GJM pogostejše kot pri deklicah z GJM. Primerjamo lahko tudi povprečno 

število napak, ki je pri dečkih z GJM za 4,8 napake večje kot pri deklicah. Glede na 

dobljene podatke lahko sklepamo, da so pri dečkih z GJM napake pogostejše kot pri 

deklicah z GJM.  
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Slika 4: Primerjava povprečja napak med dečki in deklicami z GJM 

 

6.8 Analiza fonoloških napak pri zapisu nareka otrok z 

GJM  

 

Nadalje smo podrobneje analizirali fonološke napake v narekih, saj so te z 

logopedskega vidika ključnega pomena – pojavljajo se v 30,60 % vseh zabeleženih 

napak. Od tega je bilo zaslediti 69,05 % fonoloških napak pri dečkih ter 30,95 % 

fonoloških napak pri deklicah z GJM. Napake smo nadalje delili na sistemske in 

strukturne, beležili število napak pri zapisu ter jih podrobneje analizirali.  

 

Slika 5 prikazuje pogostost pojavljanja fonoloških napak po skupinah, kot so 

razdeljene v teoretičnem delu. Tako pri dečkih kot pri deklicah z GJM prevladujejo 

sistemske napake, kamor sodijo različne substitucije glasov. V nadaljevanju so 

slednje podrobneje analizirane ter prikazani fonološki procesi zamenjav. Pri deklicah 

z GJM se sistemske fonološke napake pojavljajo v 51 %, strukturne fonološke 
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napake pa v 49 %. Pri dečkih z GJM se sistemske napake pojavljajo v 59,70 %, 

strukturne pa v 49,30 %.  

 

 

Slika 5: Primerjava deleža fonoloških napak po skupinah med dečki in deklicami 

 

 

Slika 6: Primerjava povprečij sistemskih in strukturnih fonoloških napak pri otrocih z GJM 

 

Če primerjamo še povprečja napak med dečki in deklicami z GJM na sliki 6 vidimo, 

da se sistemske napake pri dečkih pojavljajo v povprečju 4,44, pri deklicah v nekoliko 

nižjem povprečju, 2,78. Povprečje strukturnih napak pa je bolj enakomerno 
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porazdeljeno. Pri dečkih so se v povprečju pojavile 3 napake, pri deklicah 2,67. 

Povprečje vseh sistemskih fonoloških napak je 3,84, strukturnih 2,88. Pri otrocih z 

GJM prevladujejo sistemske fonološke napake, torej različne zamenjave glasov.  

 

6.8.1 Strukturne fonološke napake pri otrocih z GJM 

 

Iz slike 7 je viden pregled strukturnih fonoloških napak, ki jih najdemo v zapisu 

nareka pri otrocih z GJM. Ugotovili smo, da se pojavljajo sledeče napake: 

 

- omisija grafemov (61,11 %); tu so učenci najpogosteje izpuščali vokale 

(81,82 % vseh omisij), v preostalem delu so bili izpuščeni konsonanti; 

- poenostavitev soglasniškega sklopa (25,00 %); tu smo zabeležili vsa 

izpuščanja v soglasniških sklopih in kot najpogostejšo napako zasledili izpust 

grafema t v besedi vestno (namesto /vestno/ so zapisali /vesno/), ostala 

tretjina je bila drugačnih omisij; 

- vstavljanje grafemov (8,33 %), kjer je prevladovalo vstavljanje konsonantov, 

(samo enkrat smo zasledili vstavljanje vokala); 

- dodajanje zloga ter premeščanje grafemov, ki se pojavljata enako pogosto 

(2,78 %). 

Slika 7: Delež strukturnih fonoloških napak pri otrocih z GJM 
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 Dečki GJM Deklice GJM Skupaj 

 
Št. 

napak 
% M 

Št. 
napak 

% M 
Št. 

napak 
% M 

Omisija grafema 28 58,34 1,75 16 66,67 1,78 44 61,11 1,76 

Poenostavitev 
soglasniškega 
sklopa 

14 29,17 0,88 4 16,67 0,44 18 25 1 

Vstavljanje 
grafemov 

3 6,25 0,19 3 12,5 0,33 6 8,33 0,24 

Premeščanje 
grafemov 

1 2,08 0,06 1 4,16 0,11 2 2,78 0,08 

Dodajanje zloga 2 4,16 0,13 0 0 0 2 2,78 0,08 

 48 66,67  24 33,33  72   

Tabela 5: Strukturne fonološke napake 

 

V tabeli 5 lahko primerjamo strukturne fonološke napake med dečki in deklicami z 

GJM. Razvidno je, da je pri deklicah omisija grafemov nekoliko bolj pogosta kot pri 

dečkih. Pojavi se v 66,67 % vseh strukturnih napak, medtem ko jo pri dečkih z GJM 

zasledimo v 58,34 %. Izračunano povprečje za tovrstne napake pri dečkih je 1,75, pri 

deklicah pa je za 0,03 večje kot pri dečkih. Pri podrobnejši analizi smo ugotovili, da je 

omisija vokalov pogostejša kot omisija konsonantov tako pri dečkih kot pri deklicah. 

Prisotna so izpuščanja na začetku, na sredini in na koncu besede.  

 

Poenostavitev soglasniškega sklopa se pri dečkih z GJM pojavi v 29,17 %, pri 

deklicah pa v 16,67 %. Pri dečkih je povprečje napak 0,88, medtem ko je pri deklicah 

polovično, 0,44. V soglasniških sklopih so učenci izpuščali grafeme /t/, /d/, /n/ in /r/, 

najpogosteje pa se je poenostavitev pojavila v besedi /vestno/, kjer se je največkrat 

pojavila omisija grafema /t/, nekajkrat pa tudi grafema /n/.  

 

Vstavljanje ali epentezo pri dečkih z GJM zasledimo v 6,25 %, pri deklicah pa v 

12,50 %. Povprečna vrednost je pri dečkih 0,19 napake, pri deklicah pa 0,33. 

Prevladovala je konsonantska epenteza, kjer so bili vstavljeni grafemi /l/, /n/ ter /j/. 

Vokalska epenteza je bila zabeležena le enkrat, in sicer z vstavljenim grafemom /u/. 

Premeščanje grafemov znotraj besede se pri deklicah pojavi v 4,16 % in povprečjem 

0,11, pri dečkih pa v 2,08 % in povprečjem 0,06. Dodajanje zloga smo zasledili le pri 

dečkih z GJM (4,16 %). Pri deklicah z GJM tovrstne napake ni bilo.  
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Slika 8: Primerjava deleža strukturnih napak med dečki in deklicam z GJM 

 

6.8.2 Sistemske fonološke napake pri otrocih z GJM 

 

 

Dečki GJM Deklice GJM Skupaj 

Št. 
napak 

% M 
Št. 

napak 
% M 

Št. 
napak 

% M 

Anteriorizacija 19 26,40 1,19 2 8,00 0,22 21 21,65 0,84 

Posteriorizacija 1 1,38 0,06 0 0 0 1 1,03 0,04 

Menjava pripornik – 
zapornik 

1 1,38 0,06 1 4,00 0,11 2 2,06 0,08 

Ozvenevanje 3 4,17 0,19 5 20,00 0,55 8 8,25 0,32 

Odzvenevanje 4 5,55 0,25 0 0 0 4 4,12 0,16 

Menjava 
samoglasnik –
samoglasnik 

25 34,73 1,56 7 28,00 0,77 32 32,99 1,28 

Menjava zvočnik – 
nezvočnik 

3 4,17 0,19 4 16,00 0,44 7 7,22 0,28 

Druge menjave 16 22,22 1 6 24,00 0,66 22 22,68 0,88 

 72 74,23  25 25,77  97   

Tabela 6: Sistemske fonološke napake 

 

Pri analizi narekov otrok z GJM smo zasledili sistemske fonološke napake, navedene 

v tabeli 6, kjer so prikazani tudi podatki o: številu zaznanih napak, deležu napak 

glede na pojavljajoče se sistemske napake pri deklicah in dečkih, skupnem številu 

vseh sistemskih fonoloških napak in povprečju napak. Iz podatkov razberemo, da se 
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kot najpogostejši fonološki proces pojavi menjava samoglasnika z drugim 

samoglasnikom (32,99 %), sledijo mu drugačne menjave, ki niso opredeljene v 

fonoloških procesih (22,7 %), anteriorizacija (21,65 %), ozvenevanje (8,25 %), 

menjava zvočnik – nezvočnik (7,22 %), odzvenevanje (4,1 %), menjava pripornik – 

zapornik (2,06 %) ter posteriorizacija (1,03 %). 

 

Podrobnejša analiza posamezne zamenjave sledi v nadaljevanju, kjer bo 

predstavljen posamezen fonološki proces. 

 

6.8.3 Analiza fonoloških napak na osnovi fonoloških procesov 

 

Pri podrobnejši analizi napak v narekih otrok z GJM smo ugotovili, da napake lahko 

analiziramo na osnovi fonoloških procesov, in to predstavili v tabeli 7, kjer je označen 

tudi delež pojavljanja posamezne zamenjave.  

 

FONOLOŠKI PROCES 
Zamenjave glasov 

Delež v % 

Anteriorizacija 
(21,65 %) 

g-d 
 

3,09 

č-c 
 

6,19 

š-s 
 

12,37 
     

Posteriorizacija 
(1,03 %) 

d-g 
1 

1,03 
       

Ozvenevanje 
(8,24 %) 

š-ž 
 

3,09 

p-b 
 

2,06 

t-d 
 

1,03 

k-g 
 

1,03 

s-z 
 

1,03 
   

Odzvenevanje 
(5,12 %) 

z-s 
 

2,06 

d-t 
 

1,03 

g-k 
 

1,03 
     

Menjava pripornik –
zapornik 
(2,06 %) 

h-k 
 

2,06 
       

Menjava samoglasnik 
–samoglasnik 
(32,98 %) 

o-u 
 

13,40 

i-e 
 

7,22 

a-e 
 

5,15 

o-a 
 

2,06 

o-e 
 

3,09 

u-a 
 

1,03 

u-i 
 

1,03 
 

Menjava zvočnik –
nezvočnik 
(7,21 %) 

n-b 
 

1,03 

b-l 
 

3,09 

d-n 
 

1,3 

z-n 
 

1,03 

b-v 
 

1,03 
   

Druge menjave 
(22,67 %) 

m-n 
 

15,46 

j-r 
 

1,03 

m-l 
 

1,03 

m-v 
 

1,03 

j-n 
 

1,03 

r-l 
 

1,03 

j-v 
 

1,03 

j-l 
 

1,03 

Tabela 7: Zamenjave glasov v narekih otrok z GJM 
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Menjava samoglasnika z drugim samoglasnikom 

Iz tabele 7 razberemo, da se v narekih najpogosteje pojavlja fonološki proces 

menjave samoglasnika z drugim samoglasnikom, in to kar v 32,99 %. V vzorcu 

pregledanih narekov je bilo zaslediti različne menjave, kar prikazuje slika 9. Opaziti 

je, da otroci pri zapisu samoglasnike med seboj pogosto zamenjujejo, poleg tega pa 

so te zamenjave zelo različne. V najvišjem deležu, 13,40 %, se pojavi zamenjava 

samoglasnikov o in u, čemur sledi zamenjava samoglasnikov i in e, 7,22 %. Pari 

samoglasnikov imajo podobno formantno strukturo, zato so tovrstne menjave tudi 

najpogostejše. Zasledimo naslednje zamenjave samoglasnikov o in u: namesto 

/občutnim/ zapišejo /ubčutnim/, /olajšanjem/ zapišejo /ulajšanjem/, /ubogo/ zapišejo 

/obogo/, /mukoma/ zapišejo /mukuma/, /nemudoma/ zapišejo /nemuduma/. Menjave 

samoglasnikov i in e se pojavijo v besedah: /povnim/ zapišejo /povnem/, /divjačino/ 

zapišejo /divjačeno/, /košem/ zapišejo /košim/, /občutnim/ zapišejo /občutnem/. 

 

Samoglasnika a in e sta zamenjana v besedah sestradano, olajšanjem in zjutraj. 

Zasledimo naslednje zapise besed: /sestradeno/, /olajšenjem/, /zjutrej/, olajšanjam/. 

Ostale zamenjave so manj pogoste. Sklepamo, da je nekaj teh tudi zaradi 

pomanjkljivega spomina za slišano besedo ter šibkega besedišča otrok.  

 

 

Slika 9: Proces menjave samoglasnika z drugim samoglasnikom 
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Anteriorizacija 

Proces anteriorizacije se kot napaka v narekih pojavi v 21,65 %. Iz tabele 7 

razberemo, da se najpogosteje pojavita menjava grafemov š in s, sledi menjava 

grafemov č in c in nato g in d. Pogostost pojavljanja prikazuje slika 10.  

 

Menjava zapornika g z zapornikom d se pojavi v besedi globoki, ki jo zapišejo 

/dloboki/. Menjave pripornika š s pripornikom s in zlitnika č z zlitnikom c pa zasledimo 

skupaj, pri otrocih, ki te glasove zamenjujejo tudi v govoru.  

 

 

Slika 10: Procesi anteriorizacije v narekih otrok z GJM 

 

Ozvenevanje 

Pri napakah ozvenevanja, kjer zveneči soglasnik zamenja nezvenečega, so bili v 

narekih zamenjani pari grafemov š in ž, p in b, t in d, k in g ter s in z, vsi iz skupine 

nezvočnikov. Tovrstne napake se pojavijo pri vseh otrocih z GJM v 8,25 %. V narekih 

se kot napake pojavljajo redko, od 3,09 % do 1,03 %. Podrobnejši prikaz pogostosti 

pojavljanja je prikazan na sliki 11.  

 

Menjava nezvenečega pripornika š z zvenečim pripornikom ž se pojavi v besedni 

zvezi /naž dobri/, kjer se ž prilikuje glede na zveneči zapornik d. Zamenjavo b za p 

zasledimo v besedi /brebijal/, kjer je namesto nezvenečega p zapisan zveneči b. 

Sklepamo, da je to zaradi vpliva /b/, ki sledi. Menjavi t in d ter k in g srečamo v 

besedah /nado/ in /mugoma/. Grafema s in z sta zamenjana v besedni zvezi /z 

polnim/, kjer je otrok sklepal na pravilo rabe predloga s in ga napačno zapisal.

12,37% 
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Slika 11: Procesi ozvenevanja v narekih otrok z GJM 

 

Odzvenevanje 

Napake odzvenevanja, kjer nezveneči nezvočnik zamenja zvenečega, smo v narekih 

zasledili pri zamenjavi grafemov z in s, d in t ter g in k. Tovrstna sprememba se v 

zapisih pojavi v 4,12 %. Pogostost pojavljanja posamezne menjave razberemo s 

slike 12.  

 

Menjavo zvenečega pripornika z z nezvenečim parom s zasledimo v zapisu v 

besednih zvezah /čes zimo/ in /s olajšanjem/. Menjavi d in t ter g in k pa v zapisanih 

besedah /otvrgel/ in /kloboki/.  
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Slika 12: Odzvenevanje v narekih otrok z GJM 

 

Menjava zvočnik – nezvočnik 

V narekih otrok z GJM se proces menjave zvočnik – nezvočnik pojavi v 7,22 %. S 

slike 13 razberemo menjave glasov b in l, n in b, d in n, z in n ter b in v, in sicer vse 

zamenjave med zvenečimi glasovi. Od omenjenih zamenjav se le menjava b in l 

ponovi trikrat, ostale se pojavijo po enkrat.  

 

Zamenjava b in l je prisotna v zapisih besed /skrlel/, /privalil/ in /gloloki/. Ob napakah 

lahko pomislimo tudi na nepravilno motorično izvedbo giba za grafem b. Nadalje so 

napake v zapisih besed /bajhujšem/, /nivjačino/, /nadoščenjem/ in /previjal/.  
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Slika 13: Proces menjave zvočnik – nezvočnik v narekih otrok z GJM 

 

Menjava pripornik – zapornik 

Kot proces menjave pripornika z zapornikom se pojavi menjava grafemov h in k in ta 

le dvakrat, kar predstavlja 2,06 % vseh procesov zamenjav v vseh narekih otrok z 

GJM. Zamenjavo zasledimo v zapisu besede /muhoma/ namesto /mukoma/ ter 

besede /najkujšem/ namesto /najhujšem/. Tudi pri teh napakah lahko pomislimo na 

napačno motorično realizacijo grafema k, ki je zapisan kot h, ali pa na pomanjkljivo 

mentalno reprezentacijo črk h in k. 

 

Posteriorizacija 

Proces posteriorizacije v narekih zasledimo le enkrat, in sicer kot zamenjavo grafema 

d za g. Ta predstavlja le 1,03 % vseh procesov zamenjav. Grafem g je zapisan v 

besedi /zagoščenjem/ namesto /zadoščenjem/.  

 

Drugačne menjave  

V skupini drugačnih zamenjav smo beležili vse zamenjave grafemov v narekih otrok, 

ki jih nismo uvrstili v zgoraj navedene fonološke procese. Pojavijo se zamenjave: 

 

 grafemov m in n (15-krat), kar predstavlja 15,46 %, in sicer v zapisih besed 

/košon/ namesto /košem/, /občutnin/ namesto /občutnim/, /nenudoma/ 

namesto /nemudoma/, /donov/ namesto /domov/, /sema/ namesto /sena/, 

/budmo/ namesto /budno, /zino/ namesto /zimo, /zadoščenjen/ namesto 
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/zadoščenjem, /polmim/ namesto /polnim/, /nrazu/ namesto /mrazu/. Ob tem 

lahko še poudarimo, da je bilo največ zamenjav prav v besedi nemudoma. Ker 

sta grafema m in n tudi vizualno podobna, gre pripisati napake tudi vizualni 

podobi ter nepravilni motorični izvedbi pri zapisu; 

 j in r v besedi /prebirau/ namesto pravilnega zapisa /prebijal/; 

 m in l v besedi /polnil/ namesto pravilnega zapisa /polnim/; 

 m in v v besedi /mukovo/ namesto pravilnega zapisa /mukoma/; 

 r in l v besedi /odvlgel/ namesto pravilnega zapisa /odvrgel/; 

 j in v v besedi /vasi/ namesto pravilnega zapisa /jasi/; 

 j in l v besedi /prebilav/ namesto pravilnega zapisa /prebijal/; 

 j in n v besedi /olanšanjem/ namesto pravilnega zapisa besede /olajšanjem/.  

 

V tej skupini napak so navedene vse napake, ki smo jih zasledili poleg ostalih 

fonoloških procesov, vsi zamenjani glasovi pa so iz skupine zvočnikov. 

  

Podrobnejši prikaz pogostosti pojavljanja posamezne menjave je razviden s slike 14.  

 

 

Slika 14: Druge zamenjave grafemov v narekih otrok z GJM 

 

6.8.4 Primerjava fonoloških procesov v nareku med dečki in deklicami z GJM 

 

S slike 15 lahko razberemo razliko v pogostosti pojavljanja fonoloških procesov pri 

nareku dečkov in deklic z GJM. Prikazuje primerjavo izračunanih povprečij fonoloških 

procesov med dečki in deklicami z GJM. Vidimo, da so najpogostejši fonološki 
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procesi pogosteje prisotni pri dečkih z GJM kot pri deklicah z GJM. Menjava 

samoglasnika s samoglasnikom predstavlja pri dečkih v povprečju 1,56 napake, pri 

deklicah le 0,77. Anteriorizacija predstavlja pri dečkih v povprečju 1,19 napake, pri 

deklicah pa je to povprečje precej nižje, 0,22. Skupino drugih napak predstavlja pri 

dečkih v povprečju 1 napaka, pri deklicah pa 0,66 napake. Pri deklicah je pogosteje 

prisoten proces ozvenevanja, 0,55 napake (pri dečkih je ta le 0,19), menjava 

zvočnika z nezvočnikom, 0,44 napake (pri dečkih je ta 0,19) ter menjava pripornika z 

zapornikom, 0,11 napake (pri dečkih le 0,06). 

 

 

Slika 15: Primerjava povprečja fonoloških procesov med dečki in deklicami z GJM   
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6.9 Analiza ortografskih napak 

 

Analiza ortografskih napak je pokazala, da se slednje pojavijo pogosteje kot 

fonološke napake. Pri vseh otrocih z GJM jih zabeležimo v 49,54 %. Od tega je bilo 

69,49 % napak pri dečkih in 30,51 % napak pri deklicah. Povprečje ortografskih 

napak pri dečkih je bilo 11,81; pri deklicah je bilo kar za 2,59 napake manjše, in sicer 

9,22.  

 

 

Slika 16: Delež ortografskih napak pri dečkih in deklicah z GJM 

 

Opravili smo tudi podrobnejšo analizo pogostosti pojavljanja posamezne ortografske 

napake in to prikazali na sliki 17. Ugotovili smo, da je najpogostejša napaka 

zamenjan soglasnik (21,32 %), kot posledica nepoznavanja pravila o premenah 

soglasnikov in zapisovanja na slušni osnovi. V tej skupini napak so bile napačno 

zapisane besede: /opčutnim/, /slatki/, /divjat/, /otpravil/, /Mateuš/, /gost/, /snek/, 

/gosd/. Napake so se ponavljale in se pojavljale v kombinaciji še z drugimi 

ortografskimi in fonološkimi napakami.  

 

Sledi nepravilen zapis besed z lj in nj (15,81 %). Pri tovrstnih napakah smo beležili 

tako dodajanja kot opuščanja grafema j. Pojavijo se v zapisih /von/, /prijatel/, 

/divjacinjo/, /olajšanem/ in /gozdnji/. 

  

Izpuščene besede, bodisi kot posledica pomanjkljivega pomnjenja ali prepočasnega 

zapisovanja, se pojavijo v 13,23 %, nepravilna raba velike začetnice pa v 11,03 %. 

Združevanje besed smo zasledili v 9,56 %, in to najpogosteje pri zapisu predloga 
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skupaj z besedo. Te napake se pojavijo v zapisih /vodaljeni/, /zopčutnim/, 

/Vnajhujšem/, /Spovnim/, /Namajhni/, /skrbeuza/, /seje/, /sladkivon/.  

 

Nepravilen zapis dvoglasnika (8,09 %) smo zasledili v zapisih /skrbev/, /povnim/, 

/odvrgev/, /odšev/, /Mateuž/, /prebijau/, /diujačino/, /pounim/, /skrbeu/, /prebijav/.  

Napake razcepitve besed na dva dela (6,99 %) so bile v zapisih /naj hujšem/, /se na/, 

/u bogo/, /od vlgev/, /Unaj hujšem/, /na to/, /drago ceno/, /ot vrgel/.  

 

Pojavile so se še napake pri zapisu podvojenega soglasnika v besedi oddaljeni 

(6,62 %), dodajanje besed (4,41 %) ter izpust predloga (2,94 %) v besedni zvezi /z 

zadoščenjem/. 

 

 

Slika 17: Delež pojavljanja ortografskih napak pri otrocih z GJM 

 

Napake smo dalje delili na napake besednega in napake stavčnega nivoja, jih 

podrobneje razdelali, prikazali frekvenco pojavljanja in računali delež ter povprečja 

pojavljanja posamezne napake pri dečkih, deklicah ter skupaj. Izračuni so prikazani v 

tabeli 8.  
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Ortogr. n. 

Dečki GJM Deklice GJM Skupaj 

Št. 
napak 

% M 
Št. 

napak 
% M 

Št. 
napak 

% M 
B

e
s
e
d

n
i 
n

iv
o

 

Razcepljena 
beseda 

16 11,76 1,00 3 5,56 0,33 19 10,00 0,76 

Nepravilen 
zapis lj, nj 

34 25,00 2,13 9 16,67 1,00 43 22,63 1,72 

Nepravilen  
zapis 
dvoglasnika 

14 10,29 0,88 8 14,81 0,89 22 11,58 0,88 

Nepravilen 
zapis 
podvojenega 
soglasnika 

11 8,09 0,69 7 12,96 0,78 18 9,47 0,72 

Zamenjan 
soglasnik 

40 29,41 2,50 18 33,33 2,00 58 30,53 2,32 

Nepravilna raba 
velike začetnice 

21 15,44 1,31 9 16,67 1,00 30 15,79 1,2 

 

Skupaj 136 71,58 
 

54 28,42 
 

190 
  

S
ta

v
č
n

i 
n

iv
o

 

Združena 
beseda 

17 31,48 1,0625 9 32,14 1,00 26 31,71 1,04 

Izpuščen 
predlog 

6 11,11 0,375 2 7,14 0,22 8 9,76 0,32 

Izpuščena 
beseda 

22 40,74 1,375 14 50,00 1,56 36 43,90 1,44 

Dodana beseda 9 16,67 0,5625 3 10,71 0,33 12 14,63 0,48  

Skupaj 54 65,85 
 

28 34,15 
 

82 
  

Tabela 8: Ortografske napake v narekih otrok z GJM 

 

Na sliki 18 smo ugotavljali razliko v pojavljanju ortografskih napak med dečki in 

deklicami z GJM, pri čemer smo primerjali povprečne vrednosti pojavljanja 

posamezne napake. Vidimo, da pri dečkih izstopajo napake zamenjave soglasnika, 

nepravilnega zapisa lj in nj v besedah ter nepravilnosti pri cepitvi besed na dva dela.  

Če dalje primerjamo povprečja posamezne ortografske napake med dečki in 

deklicami, ugotovimo, da se najbolj pogosta napaka, zamenjan soglasnik v zapisu, 

pri dečkih pojavi v povprečju 2,50. Pri deklicah je to nekoliko manjše, 2,00 napaki. 

Sledi nepravilen zapis lj in nj v besedah, kar predstavlja pri dečkih v povprečju 2,13, 

pri deklicah le 1,00 napako. Izpuščanja besed so pri dečkih v povprečju 1,37, pri 

deklicah 1,56, nepravilna raba velike začetnice pa je pogostejša pri dečkih, 

povprečno 1,31 napake, pri deklicah je to 1,00. Sledi združevanje besed, pri čemer 

odstopanje med povprečji ni veliko. Pri dečkih je ta izračun 1,06, pri deklicah 1,00. 

Nepravilen zapis dvoglasnika se ravno tako pojavlja precej pogosto pri obeh 

skupinah, pri dečkih v povprečju 0,88, pri deklicah 0,89. Razdruževanje besed smo 

grupirali v skupino razcepljene besede. Te napake so pogostejše pri dečkih, njihovo 
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povprečje je 1,00, medtem ko je povprečje pri deklicah 0,33 napake. Nepravilen 

zapis podvojenega soglasnika v besedi /oddaljen/ je nekoliko bolj prisoten pri 

deklicah, povprečno 0,89, pri dečkih je izračun povprečja 0,88. Dodajanje besed pri 

pisanju nareka je pri dečkih v povprečju 0,56, pri deklicah 0,33, medtem ko so 

najmanj prisotne napake izpuščanja predloga – pri dečkih v povprečju 0,37, pri 

deklicah le 0,22.  

 

 

Slika 18: Primerjava povprečij ortografskih napak med dečki in deklicami z GJM 

 

S slike 19 je razvidna razlika v pojavnosti napak besednega in stavčnega nivoja med 
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skupine napak je 3,11. Teh napak je tako pri dečkih kot pri deklicah manj in so 

enakomerneje porazdeljene med obema skupinama.  
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Slika 19: Primerjava napak besednega in stavčnega nivoja med deklicami in dečki z GJM 

 

6.10 Druge napake, ki jih še zasledimo v zapisu 

 

Poleg fonoloških in ortografskih napak v narekih zasledimo tudi druge napake, ki se 

pojavijo v 19,86 % deležu vseh izvedenih napak in so prikazane v tabeli 9. Razdelili 
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Vrsta napak 

Dečki GJM Deklice GJM Skupaj 

št. 
napak 

% M 
št. 

napak 
% M 

št. 
napak 

% M 

Manjkajoče 
pike, strešice 

21 28,38 1,31 15 42,86 1,67 36 33,03 1,44 

Zmaličena 
beseda 

16 21,62 1,00 4 11,43 0,44 20 18,35 0,8 

Zamenjana 
beseda 

11 14,86 0,69 7 20,00 0,78 18 16,50 0,72 

Slaba 
motorična 
izvedba 

13 17,57 0,81 4 11,43 0,44 17 15,60 0,68 

Narečni izraz 12 16,22 0,75 5 14,29 0,56 17 15,60 0,68 

Spremenjen 
vrstni red 

1 1,35 0,06 0 0,00 0,00 1 0,92 0,04 

 
74 67,89 4,625 35 32,11 3,89 109 

  
Tabela 9: Druge napake v narekih otrok z GJM 

 

S slike 20 razberemo, da se v največjem deležu, 33,03 %, pojavijo napake iz 

pomanjkljive pozornosti za postavljanje pik nad i in j, strešic ter črtic za t. 

Predvidevamo lahko, da so te napake tako pogoste zaradi tempa pisanja, 

pomanjkljivega spomina in mentalne reprezentacije črke ali pa površne pozornosti.  

V 18,35 % se pojavljajo zmaličene besede kot posledica nepoznavanja besed in 

slabše zapomnitve. Zasledili smo sledeče zapise besede zadoščenjem: /zadsenjem/, 

/dasosenjem/, /zadošeln/, /nazudoščenjem/ ter druge zapise: /pripural/ za besedo 

prebijal, /zočuteno/ za besedo z občutnim, /budno kodjačino/ za besedno zvezo 

ubogo divjačino, /sestravinja/ za besedo sestradano, /priptavil/, za privabil, /sesradno 

diva/ za sestradano divjad. 

 

 V 16,50 % zaznamo zamenjane besede, kjer je beseda zamenjana z drugo smiselno 

besedo. Za besedo prebijal je uporabljen /premikal/, za nato /tako/, za globoki 

/debel/, za jasi /vasi/.  

 

V 15,60 % smo zabeležili slabo motorično izvedbo, kjer je večinoma zamenjana 

motorična izvedba črk a za o ter v za u, ki so se pojavljale skozi celoten narek. 

Ravno tako se v 15,60 % otroci poslužujejo narečnih izrazov /odvrgu/, /košom/, 

/odpravu/, ki se ponavljajo. Le redko, v 0,92 %, pa opazimo napake spremenjenega 

vrstnega reda.  
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Slika 20: Delež ostalih napak v narekih otrok z GJM 

 

Primerjali smo tudi razliko v pojavljanju teh napak med dečki in deklicami, kar 

prikazuje slika 21. Z njega je razvidno, da so pri dečkih pogostejše napake 

zmaličenih besed, slabše motorične izvedbe zapisa ter rabe narečnih izrazov. 

Deklice pa pogosteje pozabljajo pike na i in j, strešice in črtice na t ter smiselno 

menjujejo besede. Spremenjen vrstni red zasledimo pri dečkih.  

 

 

Slika 21: Primerjava povprečij drugih napak med dečki in deklicami z GJM 
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6.11 Primerjava napak skupine otrok z GJM ter kontrolno 

skupino otrok brez težav (NeGJM) 

 

Pri analizi napak v kontrolni skupini smo napake v narekih ravno tako delili na 

ortografske, fonološke in druge napake, jim računali delež pojavljanja, določili 

najmanjše ter največje število napak ter računali povprečje. Izračuni so prikazani v 

tabeli 10. Te podatke smo uporabili za primerjavo napak med skupino otrok z GJM 

ter skupino otrok brez težav, ki jo krajše označujemo z NeGJM.  

 

 
Ortografske 

napake 
Fonološke napake Druge napake Skupaj 

 
GJM NeGJM GJM NeGJM GJM NeGJM GJM NeGJM 

M 10,88 4,30 6,72 2,00 4,36 1,90 21,96 8,20 

Min 2 0 2 1 0 0 7 2 

Max 19 7 18 5 9 5 40 14 

% 49,54 52,44 30,60 24,39 19,85 23,17 
  

Tabela 10: Primerjava napak med skupinama 

 

V kontrolni skupini otrok brez težav ravno tako opazimo, da prevladujejo ortografske 

napake. Te so pri pregledanih narekih v 52,44 % deležu, sledijo fonološke napake, 

24,39 %, ter druge napake v 23,17 %. Delež pojavljanja napak v kontrolni skupini 

otrok je prikazan na sliki 22.  

 

 

Slika 22: Napake v narekih otrok Ne GJM 
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Slika 23 nam prikazuje primerjavo povprečja posamezne skupine napak med obema 

skupinama. Razvidno je, da so povprečja napak v kontrolni skupini veliko nižja od 

povprečij napak v skupini otrok z GJM, kar pomeni, da so napake manj pogoste. 

Ortografske napake se v skupini GJM pojavijo v povprečju 10,88, v skupini otrok 

NeGJM pa le 4,3. Fonološke napake so v skupini otrok z GJM prisotne tudi s precej 

večjim povprečjem, 6,72, medtem ko je to pri otrocih NeGJM le 2,00. Nekoliko 

manjša je razlika med izračuni povprečij ostalih napak. Ta je pri otrocih z GJM 4,36, 

pri skupini otrok Ne GJM pa 1,9.  

 

Ravno tako primerjava najmanjšega in največjega števila napak med skupinama 

prikazuje razliko v pogostosti pojavljanja napak. Pri fonoloških napakah otrok z GJM 

je najmanjše število 2, največje 18, medtem ko sta pri otrocih NeGJM ti vrednosti 1 in 

5. Ortografske napake se pri otrocih z GJM pojavijo z najmanjšo vrednostjo 2, 

največjo 19. V skupini otrok NeGJM pa je najmanjše število 0, največje 8. Ti dve 

vrednosti se pri ostalih napakah manj razlikujeta. V skupini otrok z GJM se gibljeta od 

0 do 9, v kontrolni skupini otrok NeGJM pa od 0 do 5. 

 

 

Slika 23: Primerjava povprečij napak v nareku otrok z GJM ter otroki NeGJM 
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6.11.1 Primerjava ortografskih napak v narekih med skupinama  

 

Pri analizi ortografskih napak v kontrolni skupini smo ugotovili, da se najpogosteje 

pojavi napaka nepravilnega zapisa dvoglasnika, ki jo zasledimo v napačnih zapisih 

/skrbev/, /povnim/, /domol/, ki se večkrat ponavljajo. Sledi ji napaka izpuščanja 

predloga, kjer je sta bila izpuščena dva predloga, zapisi pa so se kar ponavljali 

(/Najhujšem/, /Zadoščenjem/). Pri napaki zamenjanega soglasnika zasledimo napake 

v napačnem zapisu besed /slatki/ in /divjat/, ki se pojavijo tudi v narekih otrok GJM. 

Enako pogosto se pojavi tudi napaka izpuščanja besed. Vse ostale napake so 

prisotne s povprečjem, manjšim od 0,4.    

 

 

Slika 24: Primerjava povprečij ortografskih napak med skupinama otrok 

 

Slika 24 prikazuje primerjavo povprečij ortografskih napak med skupinama otrok. 

Razberemo lahko, da so povprečja napak v skupini GJM-otrok precej višja kot v 

kontrolni skupini. Presenetljivo pa je povprečje napake nepravilne rabe dvoglasnika v 

skupini NeGJM višje kot pri otrocih GJM, in sicer 1,30, in 0,88. Ravno tako je napaka 

izpuščanja predloga prisotna v skupini NeGJM s povprečjem 0,8, v skupini GJM pa s 

povprečjem 0,32. Zamenjava soglasnika je v skupini GJM prisotna z visokim 

povprečjem 2,32, pri NeGJM je to 0,5. Velika razlika med povprečji je tudi pri napaki 

nepravilnega zapisa lj in nj v besedah. Pri GJM skupini je to 1,72, pri NeGJM pa le 
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0,2. Razlika med povprečjema, ki je večja od 1, se pojavi pri napakah nepravilne 

rabe velike začetnice. Ta je pri otrocih GJM 1,2, pri NeGJM skupini le 0,1.  

 

Zaključimo lahko, da so otroci iz kontrolne skupine pri uporabi pravopisnih pravil 

veliko bolj spretni in ozaveščeni pri njihovi rabi pri pisanju po nareku. 

 

6.11.2 Primerjava fonoloških napak v narekih med skupinama  

 

Pri analizi fonoloških napak smo kot najpogostejšo napako zasledili napako 

izpuščenega grafema. Ta se največkrat pojavi v zapisu /oddajen/, kjer je izpuščen 

končni vokal /i/, in /olajšanje/, kjer je izpuščen končni soglasnik /m/. Sledijo napake 

poenostavitve soglasniškega sklopa v zapisu /vesno/. Zasledimo še nekaj napak 

zamenjave grafemov ter eno napako dodajanja. Ostalih napak ne beležimo.  

 

Primerjavo povprečij fonoloških napak med skupinama prikazuje slika 25. Napaka 

zamenjave grafema z drugim se v skupini GJM pojavi s povprečjem 3,88, medtem ko 

je to v skupini NeGJM le 0,3. Omisija grafema je v skupini GJM prisotna s 

povprečjem 1,76, v skupini NeGJM s povprečjem 1. Nekoliko manjša je razlika med 

povprečji pri napaki poenostavitve soglasniškega sklopa. V skupini GJM je to 1, v 

skupini NeGJM 0,6.  

 

Glede na opravljeno analizo fonoloških napak v kontrolni skupini otrok brez težav 

lahko zaključimo, da je teh napak v skupini otrok z GJM veliko več, poleg tega pa je 

tudi struktura napak te skupine različna.  
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Slika 25: Primerjava povprečij fonoloških napak med skupinama otrok 

 

6.11.3 Primerjava drugih napak v narekih med skupinama  

 

Slika 26 prikazuje primerjavo ostalih napak, ki smo jih še zasledili pri pregledovanju 

narekov. Z njega je razvidna razlika v izračunih povprečja posamezne napake med 

obema skupinama otrok. Najmanjšo razliko, 0,22, zasledimo pri zamenjanih 

besedah, kar pomeni, da si tudi otroci NeGJM pomanjkljivo zapomnijo in besedo 

smiselno zamenjajo z drugo.  
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Slika 26: Primerjava povprečij drugih napak med skupinama otrok 
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je postavljanje vejic, kar predstavlja jezikovno nadgradnjo in členjenje povedi 

.  

Razvidno je tudi, da je pri otrocih GJM veliko več napak, ki smo jih uvrstili v skupino 

napak zaradi slabe motorične izvedbe. Tudi to nakazuje, da so procesi pisanja pri 

skupini otrok NeGJM veliko bolj dozoreli, saj tovrstnih napak ni bilo.  
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7. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

Z analizo napak, zabeleženih v narekih in opisno statistično metodo, smo odgovorili 

na zastavljena raziskovalna vprašanja. 

 

1. Katere vrste napak prevladujejo? 

 

S podrobnejšo analizo smo prišli do spoznanja, da v narekih otrok z GJM 

prevladujejo ortografske napake. Izmed vseh napak smo zabeležili kar 49,54 % 

ortografskih napak, kar povezujemo s pomanjkljivim poznavanjem pravopisnih pravil. 

Sledile so fonološke napake. Teh je bilo 30,60 %. Ostali delež napak so bile še druge 

napake, ki smo jih lahko še zabeležili. Ugotovili smo, da je pri skupini otrok z GJM 

delež fonoloških napak, ki so ključne z logopedskega vidika, manjši od ortografskih.  

 

2. Katere so razlike v zapisu med deklicami z govorno-jezikovnimi motnjami 

ter dečki z govorno-jezikovnimi motnjami? 

 

Pri ugotavljanju razlik v zapisih med dečki in deklicami z GJM smo zabeležili kar 

69,03 % napak pri dečkih ter 30,97 % napak pri deklicah. Ob pogledu na delež napak 

moramo povedati še to, da je bilo tudi v raziskavi zajetih več dečkov (16), saj je tudi v 

logopedski obravnavi več dečkov kot deklic. Kljub vsemu pa ob primerjavi povprečja 

vseh napak lahko zaključimo, da je pojav vseh napak pri dečkih pogostejši kot pri 

deklicah.  

 

Nadalje smo ugotavljali razliko v strukturi napak. Ugotovili smo, da je struktura napak 

pravzaprav podobna, kar pomeni da se v deležu precej podobno razvrščajo 

ortografske, fonološke ter druge napake, so pa za razliko od dečkov pri deklicah 

napake manj pogoste, kar smo preverjali z izračuni in primerjanjem povprečij napak.  

 

Fonološke napake se kot celotna skupina napak pojavijo z višjim povprečjem pri 

dečkih kot pri deklicah. Pri njihovi podrobnejši analizi je bilo zaslediti, da so tako pri 

dečkih kot pri deklicah pogostejše sistemske napake ali pojav različnih fonoloških 

procesov. Pri dečkih so najbolj izstopajoče in veliko pogostejše napake menjave 
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samoglasnika z drugim samoglasnikom, napake anteriorizacije, kjer sta bili v zapisih 

pogosti zamenjavi c in č ter s in š, poleg tega pa so bile pogoste tudi napake iz 

skupine drugih menjav, kjer je bilo zaslediti le zamenjave zvočnikov. V primerjavi z 

deklicami pa je bilo pri dečkih manj procesov ozvenevanja ter menjave zvočnika z 

nezvočnikom. Pri strukturnih napakah je bilo pri dečkih opaziti precej višji delež 

napak pri poenostavitvi soglasniškega sklopa, medtem ko so bila pri deklicah 

pogostejša izpuščanja. Ti dve napaki sta bili tudi najbolj izraziti.  

 

Ortografske napake so bile prav tako pogostejše pri dečkih kot pri deklicah z GJM. 

Pojavile so se v 69,49 % pri dečkih in 30,51 % pri deklicah z GJM. Največja razlika v 

pojavljanju napak med dečki in deklicami z GJM je bila ugotovljena pri napačnem 

zapisu soglasnika, bodisi zaradi nepoznavanja pravila o premenah ali pa zaradi 

zapisovanja na slušni osnovi, pri nepravilnem zapisu lj in nj v besedah ter pri 

razcepitvi besed na dva dela. Ostale napake so bile precej bolj enakomerno 

porazdeljene. Glede na opisano lahko tudi glede ortografskih napak zaključimo, da 

so na področju rabe pravopisnih pravil dečki površni ali pa jih precej slabše poznajo 

kot deklice.  

 

Zaključimo lahko, da imajo dečki z GJM pri pisanju nareka več težav in napak, njihovi 

zapisi so manj urejeni kot zapisi deklic. Predvidevamo lahko, da je narava dečkov že 

sama po sebi taka, da v neocenjen izdelek vložijo manj truda, in da gre morda nekaj 

napak pripisati tudi temu.  

 

3. V kolikšnem deležu se pojavijo fonološke napake? 

 

Pri pregledu fonoloških napak smo ugotovili, da se le-te pojavijo v 30,60 % vseh 

napak, s povprečjem pojavljanja 6,72, v obsegu pojavljanja od najmanjšega števila 

napak 2 do največjega števila fonoloških napak v nareku 18. Obe vrednosti sta bili 

zabeleženi pri dečkih. Pri nadaljnjih izračunih smo te napake delili na sistemske in 

strukturne in pridobili podatek, da se pogosteje (57,40 %) pojavijo sistemske napake 

v obliki različnih substitucij, v manjšem deležu (42,60 %) pa so bile prisotne 

strukturne napake pri pisanju nareka.  
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4. Ali lahko analiziramo napake na osnovi fonoloških procesov?  

 

Ugotovili smo, da napake lahko analiziramo na osnovi fonoloških procesov. Zasledili 

smo napake anteriorizacije, posteriorizacije, ozvenevanja, odzvenevanja, menjave 

pripornika z zapornikom, zamenjava samoglasnika z drugim samoglasnikom, 

menjava zvočnika z nezvočnikom ter druge menjave, ki niso uvrščene med naštete 

napake. Pri podrobnejši analizi smo ugotovili, da se v napakah najpogosteje pojavi 

ravno menjava samoglasnika z drugim samoglasnikom, sledi skupina drugih menjav, 

kjer je bilo zaslediti vse menjave med zvočniki ter proces anteriorizacije, kamor smo 

beležili tudi zamenjave med s in š ter c in č. Vse ostale napake so bile prisotne v 

manjših deležih. 

 

5. V kolikšnem deležu se pojavijo ortografske napake? 

 

Ugotovljeno je bilo, da se te pojavijo v 49,54 % vseh napak. Najpogosteje smo med 

vsemi napakami zasledili napako menjave soglasnika z drugim soglasnikom, kot 

posledico nepoznavanja pravila o premenah soglasnikov ali zapisovanja na slušni 

osnovi, 21,32 %. Tem napakam so sledile nepravilnosti v zapisu lj in nj v besedah, 

15,81 %, in sicer v obliki izpuščenega ali dodanega j. Ostale napake so bile v 

manjšem deležu: izpuščene besede (13,23 %), nepravilna raba velike začetnice 

(11,03 %), združevanje besed (9,56 %), nepravilen zapis dvoglasnika (8,09 %), 

razcepitev besed (6,99 %), nepravilen zapis podvojenega soglasnika (6,62 %), 

dodajanje besed (4,41 %) in omisija predloga (2,94 %). Glede na številčnost 

ortografskih napak je smiselno razmišljati o načinu njihovega poučevanja ter 

utrjevanju v zapisih.  

 

6. Katere vrste napak se še pojavijo? 

 

V narekih otrok z GJM smo, poleg že omenjenih, zasledili tudi druge napake, ki jih 

lahko pripisujemo bodisi prehitremu tempu narekovanja ali pa neavtomatizirani 

tehniki pisanja, pomanjkljivemu spominu ali reprezentaciji črk, površni pozornosti, 

skromnemu besednemu zakladu in nepoznavanju besed ter slabši motorični izvedbi 

grafemov pri pisanju. Kot najpogostejšo napako v tej skupini smo zabeležili 
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manjkajoče pike, strešice ter črte na t, in to kar v 33,03 %. Sledile so napake 

zmaličenih besed, 18,35 %, zamenjava besede s smiselno, 16,5 %, slabša motorična 

izvedba, 15,6 %, raba narečnih izrazov v zapisu, 15,60 %, ter spremenjen vrstni red 

besed v povedih, 0,92 %.  
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8. ZAKLJUČEK 

 

Branje in pisanje sta sekundarno izražena govor in jezik in se tudi razvijata na osnovi 

govorno-jezikovnega sistema. Zato je pričakovati, da sta ta dva procesa pri skupini 

otrok z govorno-jezikovnimi motnjami nekoliko šibkejša od ostalih vrstnikov brez 

tovrstnih težav. Pri šolski populaciji otrok pa opazimo težave na področju zapisovanja 

tudi pri ostalih, to je pri otrocih brez težav. Vse več je torej otrok, ki imajo na področju 

pisanja težave. Te se pojavljajo na vseh ravneh pisanja – pri prepisu, nareku, vse 

številčnejše so pri samostojnih zapisih. Ravno zato, ker se pri svojem vsakodnevnem 

delu srečujem z vse večjimi težavami pri zapisovanju, je bil to predmet raziskovanja 

te naloge. Prav tako mi je bilo v izziv podrobneje pregledati nareke iz skupine otrok 

brez težav oziroma brez govorno-jezikovnih motenj.  

 

Ob zastavljanju ciljev naloge je bilo vodilo in glavni cilj identificirati najpogostejša 

področja težav otrok z govorno-jezikovnimi motnjami in poiskati izvor napak, saj se s 

temi srečujem vsakodnevno, prav tako pa me je zanimala primerjava v zapisih 

narekov med otroci z govorno-jezikovnimi težavami ter otroci brez težav. 

Navsezadnje je bil moj velik cilj tudi podrobneje analizirati in preučiti Šalijev 

preizkusni narek. 

 

Vemo, da sta branje in pisanje nadgradnja govora in jezika, zato so napake skupine 

otrok z GJM številne, pričakovane in navsezadnje so zato ti otroci tudi v logopedski 

obravnavi. Še preden sem se lotila naloge, so bila moja prepričanja usmerjena v 

smer fonoloških procesov in posledičnih nepravilnosti ter fonoloških napak, ki so bile 

in bodo prisotne tudi pri pisanju. O pravopisnih oziroma ortografskih napakah nisem 

prav veliko razmišljala. Med podrobnejšo analizo zapisanih narekov skupine otrok z 

GJM pa sem postajala vedno bolj pozorna tudi na druge napake in pravzaprav 

ugotovila, da je poleg fonoloških v narekih zaznati še veliko drugih, ki pa jih lahko 

pripisujemo tudi šolskemu sistemu. Tukaj imam v mislih predvsem prenatrpane učne 

načrte in s tem povezano hitenje pri začetnih grafomotoričnih vajah, ekspres vajah 

fonološkega zavedanja, orientacije ter vseh začetnih vajah, s katerimi urijo 

predopismenjevalne spretnosti, prehitro obravnavo črk … Marsikateri učenec žal ne 

dohaja takega tempa dela. Začetne težave se tako kopičijo, večajo in ti učenci imajo 
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premalo časa, da bi jih lahko nadoknadili. Zato zaostajajo in se v času, ko se njihovi 

vrstniki že ukvarjajo z rabo pravopisnih pravil, še vedno »mučijo« s tehniko pisanja, 

tihim glaskovanjem, vsa pravopisna pravila pa grejo mimo njih. Ti otroci bi potrebovali 

več nazornih prikazov in ponovitev pravopisnih pravil, česar pa naš sistem, v škodo 

otrok, žal ne dopušča.  

 

Morda ravno zato prevladujejo ortografske napake. Zabeležili smo njihov visok delež 

(49,54 %) med vsemi napakami v skupini GJM. Zanimiv pa je podatek, da so te 

napake prav tako pogosto zastopane tudi v skupini otrok brez težav, kjer smo jih 

zabeležili v kar 52,44 %. Nadaljnji izračun povprečnih vrednosti napak pa je pokazal, 

da so te v skupini GJM vendarle precej pogostejše, kar je bilo tudi pričakovati. Glede 

na dobljeno lahko pomislimo, da bi bilo v dobro otrok in samega zapisovanja smotrno 

nameniti temu področju v šoli več časa in imeti v uvidu, da se otrok pravopisnih pravil 

ne nauči sam od sebe in zgolj s popravljanjem napak. 

 

Kot pričakovano so bile fonološke napake v skupini otrok z GJM pogostejše in po 

strukturi napak drugače razporejene. Prevladovale so omisije in substitucije 

grafemov, medtem ko so bile v skupini otrok NeGJM substitucije redke, pogostejša 

so bila izpuščanja. Kot lahko razberemo tudi v drugih raziskavah, se je tudi v tem 

primeru pokazalo, da je spretnost fonološkega zavedanja otrok z GJM slabše razvita 

kot pri njihovih vrstnikih. Na podlagi dobljenih rezultatov in pomena razvoja spretnosti 

fonološkega zavedanja v zgodnjem obdobju za govorno-jezikovni razvoj ter usvajanje 

veščin branja in pisanja, menim, da je treba tem veščinam posvetiti več časa ter jih s 

tem okrepiti in izboljšati.  

 

Že na prvi pogled je bilo zaslediti tudi veliko drugih napak. Te so bile v skupini otrok z 

GJM 19,85 %, pri njihovih vrstnikih pa smo jih zasledili v 23,17 %. Prikazan višji 

odstotek gre tudi na račun manjšega deleža fonoloških napak. V grobem lahko 

zaključimo, da so bile pri učencih z GJM druge napake precejšnje, številčnejše kot pri 

vrstnikih, kljub temu pa je bila sama struktura napak precej podobna. Morda velja 

poudariti, da nisem preverjala same grafomotorične izvedbe zapisa. Glede napak pa 

lahko sklepamo, da je skupina otrok z GJM najverjetneje počasnejša v zapisih, ima 

težave na področju koordinacije, smeri in orientacije, njihove reprezentacije črk so 
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pomanjkljive, šibko besedišče in pomanjkljiv spomin pa privedeta do številnih 

zamenjav in maličenja besed.  

 

Glede na pridobljene izsledke analize lahko zaključim, da so učenci celotne skupine 

GJM na področju zapisovanja šibkejši, kar pomeni, da bi tu odigrala pomembno 

vlogo zgodnja identifikacija in obravnava otrok, ki bi otrokom omogočala razvijanje 

šibkih funkcij. Poleg tega pa bi bilo priporočljivo pri tej skupini otrok dati večji 

poudarek pri rabi pravopisnih pravil. Glede same tehnike zapisovanja pa menim, da 

je to področje v začetnem obdobju premalo ovrednoteno in bi večji poudarek na tem 

koristil celotni populaciji otrok. Sklepam, da bi bilo manj zapisov z nesmiselnimi 

besedami, če bi današnji otroci imeli ali si vzeli več časa za branje in bogatenje 

besednega zaklada. Zdi se mi, da je to tudi zanemarjena »navada«, njene posledice 

pa številne.  
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