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FUNKCIONALNA PISMENOST UČENCEV S POSEBNIMI POTREBAMI V 

ENAKOVREDNEM IZOBRAŽEVALNEM PROGRAMU S PRILAGOJENIM 

IZVAJANJEM IN DODATNO STROKOVNO POMOČJO 

 

Povzetek 

  

Inkluzivni model vzgoje in izobraževanja v Sloveniji omogoča, da se v času 

obveznega šolanja večji del učencev s posebnimi potrebami šola v programu s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, kjer od njih pričakujemo, da 

bodo primerljivo učno uspešni s svojimi vrstniki z značilnim razvojem, da bodo 

dosegli temeljna šolska znanja in usvojili vsaj minimalne standarde znanja. Nekatere 

raziskave o uspešnosti šolanja otrok s posebnimi potrebami so pokazale, da imajo 

sicer pozitivne ocene in uspešno zaključijo osnovnošolsko izobraževanje, vendar 

dosega večina teh učencev na nacionalnem preverjanju znanja slabše rezultate.   

  Eden od ključnih ciljev formalnega izobraževanja je pismenost. Pismenosti 

kot razširjeni spretnosti branja in pisanja s spretnostmi računanja za vsakodnevno 

delovanje v skupnosti pravimo funkcionalna pismenost. To so uporabna znanja, ki 

bodo učencem najbolj koristila pri nadaljnjem šolanju in funkcioniranju v družbi. 

V pričujoči raziskavi nas je zanimalo, kakšna je funkcionalna pismenost 

učencev s posebnimi potrebami v primerjavi s funkcionalno pismenostjo učencev z 

značilnim razvojem ob koncu osnovnošolskega izobraževanja; ali so učne navade 

povezane z razlikami v funkcionalni pismenosti med učenci s posebnimi potrebami in 

med učenci z značilnim razvojem; ali sta trajanje in obseg dodatne strokovne pomoči 

povezana s funkcionalno pismenostjo učencev s posebnimi potrebami. Posledično bi 

lahko sklepali, kakšna je učinkovitost osnovnošolskega izobraževanja učencev s 

posebnimi potrebami v primerjavi z učinkovitostjo osnovnošolskega izobraževanja 

učencev z značilnim razvojem z vidika njihove funkcionalne pismenosti.  Za osvetlitev 

tega področja smo se odločili zato, ker do sedaj v slovenskem prostoru takšna 

raziskava še ni bila izvedena, njeni rezultati pa bi lahko pomembno prispevali k 

izboljšanju izobraževanja učencev s posebnimi potrebami na področju funkcionalne 

pismenosti. Raziskavo smo izvedli z uporabo deskriptivne in kavzalno-

neeksperimentalne metode. Zajeli smo vzorec učencev s posebnimi potrebami in 

učencev z značilnim razvojem v 9. razredu osnovnih šol.  



Glavni rezultati raziskave so pokazali, da so učenci s posebnimi potrebami ob 

koncu osnovnošolskega izobraževanja slabše funkcionalno pismeni v primerjavi z 

učenci z značilnim razvojem, kar velja tudi za njihovo bralno in matematično 

pismenost. Učne navade učencev s posebnimi potrebami in učencev z značilnim 

razvojem niso pomembno povezane z njihovo funkcionalno pismenostjo. Prav tako 

tudi obseg in trajanje dodatne strokovne pomoči nista pomembno povezana s 

funkcionalno pismenostjo učencev s posebnimi potrebami. Zato lahko z vidika 

funkcionalne pismenosti učencev sklepamo, da obstaja razlika v učinkovitosti 

osnovnošolskega izobraževanja učencev s posebnimi potrebami v primerjavi z 

učinkovitostjo osnovnošolskega izobraževanja učencev z značilnim razvojem. 

Na podlagi rezultatov raziskave smo ugotovili, da je v slovenskih osnovnih 

šolah potrebno nameniti več pozornosti izboljšanju funkcionalne pismenosti učencev 

s posebnimi potrebami. Rezultati raziskave lahko koristijo pri nadaljnjem načrtovanju 

dela z učenci s posebnimi potrebami v osnovnih šolah, zaradi česar se lahko izboljša 

njihova funkcionalna pismenost, posledično pa njihova možnost uspeha pri 

nadaljnjem šolanju in vključevanju v skupnost. Zbrani podatki so lahko podlaga tudi 

za nadaljnje, še bolj poglobljene raziskave.  

 

Ključne besede: pismenost, funkcionalna pismenost, bralna pismenost, 

matematična pismenost, učenci s posebnimi potrebami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUNCTIONAL LITERACY OF PUPILS WITH SPECIAL NEEDS IN EQUIVALENT 

EDUCATIONAL PROGRAM WITH ADJUSTED IMPLEMENTATION AND 

ADDITIONAL PROFESSIONAL ASSISTANCE 

 

Abstract   

 

The inclusive model of education in Slovenia enables, that in time of  

compulsory education, major part  of pupils with special needs  school in a program 

with adapted implementation and additional professional assistance, where we 

expect from them to be comparable successful in learning with their peers with 

typical development and  that they will achieve basic educational skills and master at 

least the minimum standards of knowledge. Some researches  on the effectiveness 

of educating children with special needs have shown that they have positive grades 

and successfully complete primary education, but most of these pupils reach  inferior 

results in national examinations.  

One of the key objectives of formal education is literacy. Literacy as expanded 

skill of reading and writing with  skill of computing for everyday functioning in the 

community is called  functional literacy. This is useful knowledge which will be most 

helpful to pupils in further education and for functioning in society.  

 In this study we were interested in how the functional literacy of pupils with 

special needs is in comparison with functional literacy of pupils with typical 

development at the end of primary education; or are learning habits related to 

differences in functional literacy among pupils with disabilities and pupils with the 

typical development; is the duration and extent of additional professional assistance 

associated with functional literacy of pupils with special needs. Consequently, we 

might conclude, what is the effectiveness of primary education of pupils with special 

needs in relation to the effectiveness of elementary school pupils with typical 

development in terms of their functional literacy. We decided to illuminate this area, 

because in Slovenia no such research has been conducted so far and the results of 

which could significantly contribute to improving the education of pupils with special 

needs in the field of functional literacy. The research was conducted using 

descriptive and causal non-experimental methods. We covered a sample of pupils 



with disabilities and pupils with typical development in the 9th grade of elementary 

schools. 

 The main results of the study have showed that students with special needs 

at the end of primary education are less functionally literate compared to children 

with typical development, which also applies to their literacy and numeracy. Learning 

habits of pupils with disabilities and students with typical development were not 

significantly related to their functional literacy as well as the extent and duration of 

additional professional assistance were not significantly associated with functional 

literacy of pupils with special needs. Therefore, from the perspective of functional 

literacy of pupils we can conclude that there is a difference in the effectiveness of 

primary school educating pupils with special needs in relation to the effectiveness of 

elementary school educating pupils with typical development. 

 Based on the survey results, we found out that we need to pay more 

attention to improving the functional literacy of pupils with special needs in Slovenian 

primary schools. The survey results may be useful for further planning of work with 

students with special needs in primary schools, which may improve their functional 

literacy and consequently, their chances of success in further education and 

integration into the community. The collected data can be the basis for further, more 

in-depth research. 

 

 

Keywords: literacy, functional literacy, reading literacy, numeracy, pupils with special 

needs. 
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1. UVOD 

 

V svetu in pri nas že več kot dvajset let potekajo intenzivna prizadevanja za 

vključevanje učencev s posebnimi potrebami v redni vzgojno-izobraževalni proces. 

Vključevanje v redne osnovne šole naj bi učencem s posebnimi potrebami  

zagotavljalo uspešnost na učnem področju, zadovoljevanje čustvenih potreb in 

socialno sprejetost.  

Učinkovitost vključevanja učencev s posebnimi potrebami v redni vzgojno-

izobraževalni proces se na učnem področju najpogosteje ugotavlja s preverjanjem 

doseganja standardov znanja, z ocenami ali z učnim uspehom. Ti kazalniki učne 

uspešnosti pa ne dajo vedno dovolj dobrega vpogleda v njihovo dejansko znanje. 

Raziskave namreč kažejo, da je znanje učencev s posebnimi potrebami nižje, kot so 

njihove ocene. Vzroke za to lahko iščemo bodisi v subjektivnih dejavnikih 

ocenjevanja, v prekomerni uporabi prilagoditev pri ocenjevanju znanja, v ocenjevanju 

znanja le na nižjih taksonomskih ravneh ali še kje drugje. Tudi analize uspešnosti 

učencev s posebnimi potrebami na nacionalnem preverjanju znanja že vrsto let 

dokazujejo, da ti učenci v primerjavi z vrstniki z značilnim razvojem dosegajo slabše 

rezultate pri vseh preverjanih predmetih.  

Po našem mnenju je pri šolanju učencev – poleg usvajanja znanja, pridobivanja 

različnih spretnosti in veščin – pomembno tudi, da se naučijo vse to tudi uporabljati.   

Tako se učenec lažje znajde v šoli in v okolju, v katerem živi, v njem bolje 

funkcionira, dosega zastavljene cilje ter lažje razvija svoje znanje, spretnosti, veščine 

in sposobnosti.  

Ko govorimo o spretnostih branja, pisanja in računanja, ki jih oseba uporablja za 

svoje delovanje v družbi, govorimo o njeni funkcionalni pismenosti. Glavni sestavini 

funkcionalne pismenosti sta bralna pismenost in matematična pismenost. Bralno 

pismenost razumemo predvsem kot zmožnost razumevanja prebranega in učinkovito 

rabo pisnih informacij. Matematično pismenost pa razumemo kot zmožnost 

učinkovite rabe osnovnih matematičnih vsebin in matematičnih procesov. 

Namen naše raziskave je bil proučiti, kakšna je v Sloveniji funkcionalna 

pismenost učencev s posebnimi potrebami ob koncu osnovnošolskega izobraževanja 

v enakovrednem izobraževalnem programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
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strokovno pomočjo v primerjavi z njihovimi ocenami pri slovenščini in matematiki ter v 

primerjavi z učenci z značilnim razvojem. Ker raziskave in praksa kažejo, da je učni 

uspeh učencev povezan tudi z njihovimi učnimi navadami, smo preverjali še, ali je 

tudi funkcionalna pismenost učencev s posebnimi potrebami in učencev z značilnim 

razvojem povezana z njihovimi učnimi navadami. Raziskali smo tudi, ali obstaja 

povezanost med obsegom in trajanjem dodatne strokovne pomoči ter funkcionalno 

pismenostjo učencev s posebnimi potrebami. Posledično smo želeli izvedeti, kakšna 

je – z vidika funkcionalne pismenosti – učinkovitost šolanja učencev s posebnimi 

potrebami v tem programu. 

 V prvem poglavju opišemo pismenost v najširšem pomenu besede, njeno 

pojmovanje, ki se je skozi čas spreminjalo, dejavnike pismenosti in posledice slabše 

pismenosti oz. nepismenosti.  

V drugem poglavju govorimo o funkcionalni pismenosti kot pojavu, ki je za 

delovanje posameznika v družbi zelo pomemben, opredelitev le-te pa  je odvisna od 

socialnih, kulturnih, ekonomskih in političnih značilnosti okolja. Opišemo tudi 

dejavnike funkcionalne pismenosti, posledice funkcionalne nepismenosti in 

najpogostejše ukrepe za preprečevanje oz. zmanjševanje funkcionalne 

nepismenosti. Poiščemo tudi povezave med funkcionalno pismenostjo in učnimi 

navadami. 

V tretjem poglavju se osredotočimo na bralno pismenost, ki je temeljna 

sestavina drugih pismenosti in del funkcionalne pismenosti, ter na povezavo med 

branjem in bralno pismenostjo.   

V četrtem poglavju opišemo matematično pismenost, ki poleg bralne 

pismenosti sestavlja funkcionalno pismenost in je prav tako pomembna za učinkovito 

delovanje posameznika v družbi.  

V petem poglavju pa opišemo šolanje učencev s posebnimi potrebami v 

slovenskih osnovnih šolah ter njihovo učinkovitost šolanja skozi rezultate 

nacionalnega preverjanja znanja, učni uspeh in dosedanje ugotovitve o njihovi 

funkcionalni pismenosti. 
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2. TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

2.1 Pismenost  

 

Pojem pismenost (ang. literacy) izvira iz latinske besede »litteratus«, ki označuje 

človeka, ki se uči. V srednjem veku je bil pismen tisti, ki je znal brati latinsko. V dobi 

reformacije je beseda dobila nov pomen – označevala je zmožnost branja in pisanja 

v maternem jeziku (Pečjak, 2010, str. 11).   

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2000) je pismenost razložena kot znanje 

branja in pisanja. Pri branju in pisanju pa ne gre le za znanje le-tega, temveč tudi za 

zmožnosti in veščine. Ta definicija pismenosti se nanaša na področje branja in 

pisanja, kar je bil njen prvotni pomen, v današnjem času pa se izraz pismenost 

uporablja širše – kot zmožnost delovanja na različnih družbenih področjih. 

Vidimo, da je pismenost zelo kompleksen pojem, katerega opredelitev se je skozi 

čas spreminjala, saj se je spreminjala družba ter s tem tudi vloga pismenosti v njej.   

V najširšem pomenu besede je pismenost v današnji informacijski dobi eno 

najpomembnejših sredstev za doseganje različnih osebnih ciljev. 

Pomen pismenosti za družbeni in gospodarski razvoj ter osebno rast so poudarili  

Združeni narodi, ki so obdobje od 2003 do 2012 proglasili za desetletje pismenosti. 

Proučevanje pismenosti se je po šestih desetletjih razvilo v obsežno 

interdisciplinarno vedo. Razpon različnih oblik pismenosti je vse večji, od 

funkcionalne, besedilne, nebesedilne, digitalne, informacijske, medijske, vizualne, 

družinske, matematične, kartografske, glasbene, kulturne, čustvene pa vse do 

večrazsežne ali sestavljene, mnogorazsežne, večrazsežnostne in mnogopismene 

(Grosman, 2011). 

V nadaljevanju predstavljamo pregled opredelitev pojma pismenost. S. Starc 

(2011) ugotavlja, da je vsem definicijam pismenosti skupno, da je pismenost v bistvu 

zmožnost posameznika uspešno komunicirati v družbi na vseh področjih. 
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2.1.1 Opredelitev pismenosti 

 

Pojmovanje pismenosti se je spreminjalo s spreminjanjem vloge pismenosti v 

posameznikovem življenju in v družbi. Njena opredelitev pa je pomembna kot 

izhodišče za načrtovanje opismenjevanja in izobraževanja mladih in odraslih ter za 

raziskovalno delo  (Knaflič, 2000). 

S. Pečjak (2010, str. 12) izpostavlja, da se definicije pismenosti med seboj 

razlikujejo glede na določene vidike in glede na strukturne elemente. Glede na vidike 

pismenosti navaja tri skupine definicij: 

- nekatere definicije pojmujejo pismenost kot kontinuum med dvema skrajnima  

točkama, med nepismenostjo in pismenostjo, med njima pa so stopnje od 

manj do bolj razvite pismenosti; 

- druge definicije delijo pismenost na individualno in socialno/družbeno 

pismenost, pri čemer gre za definiranje pismenosti posameznika v razmerju 

do pismenosti določene socialne skupine ali družbe; 

- tretje definicije pa poudarjajo zgodovinsko-geografski vidik pismenosti. Pred 

dvema stoletjema je namreč zadostovalo, da se je posameznik znal podpisati, 

danes pa mora pismen človek obvladati še veliko več. Hkrati pa biti pismen v 

razviti družbi najbrž pomeni nekaj drugega kot biti pismen v nekem afriškem 

plemenu. 

Glede na strukturne elemente v definicijah pismenosti pa S. Pečjak (2010, str. 13) 

opiše tri sklope definicij: 

- v prvem sklopu so definicije, ki poudarjajo spretnost branja, pismenost pa se v 

njih uporablja kot sinonim za bralno pismenost (npr. v mednarodni raziskavi 

IEA 1991; v raziskavi PISA 2006; Venezky, 1990; Elley, Gradišar in Lapajne, 

1995); 

- v drugem sklopu so definicije, ki opredeljujejo pismenost kot osnovno ali 

primarno spretnost branja in pisanja (npr. Graff, 1987, v Harris in Hodge, 

1995; Lankshear, 1987, v Harris in Hodge, 1995; Gray, 1956, v Harris in 

Hodge, 1995; SSKJ, 2008; Good, 1999); 

- v tretji sklop definicij pa uvršča tiste, ki v spretnost pismenosti vključujejo 

branje, pisanje in računanje (npr. UNESCO, 1978).  
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Definicija UNESCA (1978), ki je izpeljana iz Greyeve definicije, pravi, da je oseba 

pismena, kadar lahko sodeluje v vseh življenjskih dejavnostih, v katerih se zahteva 

pismenost za vsakodnevno delovanje v družbeni skupnosti, ter uporablja svoje 

bralne, pisne in računske spretnosti za osebni razvoj ter razvoj družbene skupnosti 

(Pečjak, 2010).  

V nadaljevanju navajamo poglede različnih avtorjev in institucij na pismenost, ki 

jih lahko uvrstimo v tri prej navedene skupine glede na različne strukturne elemente 

in v tri skupine glede na različne vidike pismenosti. Predstavljeni pogledi nam 

omogočajo podrobnejše razumevanje pojma pismenosti in potrjujejo razvrstitev v 

skupine, ki jih je postavila S. Pečjak (2010). 

O. Drofenik (1994) ugotavlja, da je pismenost celostna, interdisciplinarna in 

relativna spretnost, ki je odvisna tako od posameznikovega življenja in pričakovanj 

kot tudi od možnosti za prilagajanje na spreminjajoča se čas in okolje.  

Cotič in Medved Udovič (2011, str. 11) menita, da je pojem pismenosti »prvotno 

kot protipomenka pojma nepismenosti označeval zgolj sposobnost branja in pisanja. 

V drugi polovici prejšnjega stoletja pa je pojmovanje pismenosti dobilo širši pomen in 

se zgolj iz alfabetske ali bralne pismenosti razširilo na sposobnost pisnega in 

ustnega sporočanja v različnih sporazumevalnih situacijah«. 

Tudi M. Bešter Turk (2011, str. 54) piše, da se je pojmovanje pismenosti močno 

spremenilo, in sicer od osnovne pismenosti (poznavanje črk, branje ali pisanje 

besed, preprostih besedil ipd.) do funkcionalne pismenosti (uporaba tega znanja v 

različnih okoliščinah), ki jo v zadnjem času pojmujemo še širše: »biti pismen pomeni 

znati se sporazumevati  v obeh prenosnikih, torej pismenost ni le zmožnost pisanja in 

branja, temveč tudi govorjenja in poslušanja.« 

Teale in Sulzby (1988, v Grginič, 2000, str. 104) poudarjata, da je definicija 

pismenosti odvisna od časa in nastanka kulture, da je torej pismenost kulturno 

definirana.  

V mednarodni raziskavi IALS je pismenost opredeljena kot »sposobnost 

razumevanja in uporabe informacij iz različnih pisnih virov za delovanje v 

vsakodnevnih dejavnostih odraslih v družini, na delovnem mestu in okolju ter za 

doseganje lastnih ciljev in za razvoj lastnega znanja in potencialov« (Bešter, 2003, 

str. 66). 



 

6 

 

Pismenost je posameznikov potencial in ena izmed njegovih temeljnih zmožnosti, 

ki mu omogoča socialno interakcijo z družbo in osebni razvoj. Je vodilna pot do 

njegove življenjske uspešnosti (Pečjak, 2010). 

V Nacionalni strategiji razvoja pismenosti v Republiki Sloveniji (2008) je 

pismenost opredeljena kot »trajno razvijajoča se zmožnost posameznikov, da 

uporabljajo družbeno dogovorjene sisteme simbolov za tvorjenje, razumevanje in 

uporabo besedil za potrebe življenja v družbi, šoli, na delovnem mestu. Pridobljeno 

znanje in spretnosti ter razvite sposobnosti posamezniku omogočajo uspešno in 

ustvarjalno osebnostno rast ter odgovorno in kritično sodelovanje v poklicnem in 

družbenem življenju.« 

V mednarodni in nacionalni raziskavi pismenosti odraslih, ki je potekala l. 1998  

(Knaflič, 2000), je pismenost opredeljena kot niz spretnosti za predelovanje pisnih 

informacij, potrebnih za opravljanje številnih nalog v domačem, delovnem in 

življenjskem okolju nasploh. V raziskavi so bile zajete tri vrste pismenosti: besedilna, 

dokumentacijska in računska.   

Cotič in Medved Udovič (2011, str. 18) menita, da mora učenec, bodoči odrasli, 

razviti celo paleto pismenosti oz. temeljnih znanj (bralna pismenost, matematična 

pismenost, glasbena pismenost, naravoslovna pismenost, informacijska oz. digitalna 

pismenost, okoljska pismenost), ki jih lahko nadgrajuje in uporabi v različnih 

življenjskih situacijah. Pri razvijanju pismenosti pa pridobi različna znanja, 

sposobnosti in vrednote, kot so: sposobnost kritičnega razmišljanja, sodelovanja, 

razumevanja resničnega sveta, spoštovanje občečloveških vrednot, medkulturni 

dialog, kakovostni medosebni odnosi, razvoj socialnih kompetenc, zdrav življenjski 

slog …  

Tudi M. Grosman (2011, str. 20) opozarja na potrebo po »preseganju pogoste 

omejitve pojmovanja pismenosti zgolj na branje in pisanje«, ki sta sicer temeljni za 

vse druge pismenosti, vendar  po njenem mnenju »ne zadoščata več za 

vsakodnevne in smiselne jezikovne rabe, ki so potrebne za osebno in družbeno 

jezikovno delovanje v 21. stoletju«.  Meni, da sodobna družba zahteva večrazsežno 

pismenost oz. večji razpon različnih oblik pismenosti, ki bodo omogočale »uspešno 

razbiranje in razumevanje najrazličnejših besedil«. 
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Družbene spremembe prinašajo vedno nove potrebe po pismenosti, zato se 

današnje pojmovanje pismenosti nanaša na proces, ki traja vse življenje (Krapš 

Vodopivec, 2005).  

Tudi M. Bešter Turk (2011, str. 55) piše, da je »sporazumevalna zmožnost oz. 

pismenost v širšem pomenu proces, ki pri posamezniku traja vse življenje, ker 

družbene spremembe prinašajo vedno nove potrebe po 

sporazumevanju/pismenosti«. 

Pojem pismenosti je širši od pojma znanja, saj predstavlja uporabni vidik znanja, 

torej znanje, pridobljeno v šoli, ki ga učenci znajo nadgrajevati in uporabljati v 

situacijah, v katerih se bodo v življenju najbrž znašli. Ta uporaba znanja pa je 

odvisna od njihovega širšega znanja in veščin. 

Iz navedenih pojmovanj pismenosti lahko ugotovimo, da jo v slovenščini 

razumemo kot alfabetsko pismenost: poznavanje črk in številk, tehnike branja in 

pisanja ter sposobnost prebrati in napisati preprosto sporočilo. Alfabetska pismenost 

je v Sloveniji po podatkih Zavoda Republike Slovenije za statistiko bila izkoreninjena, 

saj je bilo leta 1991 nepismenih 0,46 % oseb, starejših od 15 let (Kogovšek, Ozbič in 

Zupan, 2011).  

Alfabetsko pismenost je potrebno pomensko ločiti od funkcionalne pismenosti, na 

kar je opozorila že A. Loberger (2007, str. 82), ki je zapisala, da se v različnih pisnih 

virih pri nas kaže težnja, da se izraz »funkcionalna« izpušča in se uporablja samo 

izraz pismenost, vendar se na ta način v slovenskem jeziku in slovenskem 

pojmovnem svetu pojav bistveno zamegli. Poenostavljanje gre pripisati vplivom 

prevodov iz tuje literature, kjer sicer včasih uporabljajo samo izraz pismenost (ang. 

literacy), ker o analfabetizmu že zdavnaj ne govorijo več. Če upoštevamo pismenost 

v svetovnih razmerjih, poznajo izraz »alfabetizem«, ki pomeni temeljno pismenost 

(poznavanje črk in številk). Funkcionalno pismene pa so osebe, ki so se v šoli naučile 

brati in pisati in so torej alfabetsko pismene, hkrati pa so zmožne to znanje s pridom 

uporabljati tudi v vsakdanjem življenju. Pojem pismenost se torej tesno povezuje s 

pojmom funkcionalna pismenost, vendar ju moramo pomensko razločevati. 

L. Knaflič (2000) opozarja, da pismenost ni edina spretnost, ki je potrebna za 

uspešno reševanje nalog funkcionalne pismenosti. 

Avtorji torej navajajo več vrst pismenosti, katerih pojmovanje povezujemo z 

znanjem, zmožnostmi in spretnostmi na različnih področjih: bralna pismenost, 
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matematična pismenost, naravoslovna pismenost, digitalna pismenost, finančna 

pismenost, davčna pismenost, medijska pismenost itd. 

 

2.1.2 Dejavniki pismenosti in posledice nepismenosti 

 

S. Starc (2011) pravi, da je v preteklosti pismenost zagotavljalo praviloma 

institucionalno izobraževanje, z razvojem sodobne komunikacijske tehnologije pa je 

človek v odnosu do pismenosti v popolnoma novem položaju.  

Uspešnost izkazovanja pismenosti je lahko odvisna od okoliščin in časa in ni 

odvisna le od zmožnosti dekodiranja nekega sporočila v danih okoliščinah. Z 

razvojem družbe in komunikacijske tehnologije se je kriterij pismenosti spreminjal in 

zviševal, zato neke dokončne pismenosti ne bomo mogli nikoli doseči (Starc, 2011). 

Prvo mednarodno raziskavo pismenosti je izvedla OECD leta 1996 (OECD, 1997) 

in ugotovila kompleksnost dejavnikov pismenosti.  

Mnoge raziskave in avtorji (OECD, 1997; Knaflič, 1999; Nolimal, 2000; Cencič, 

2000 idr.) navajajo dejavnike pismenosti, ki jih lahko razdelimo v tri, med seboj 

povezane  skupine: družbene, ekonomske in socialne.   

Dejavniki pismenosti se razlikujejo tudi glede na starost. Pri odraslih so 

pomembni npr. izobrazba, delovne izkušnje, delovno mesto, višina plače, 

prostovoljno družbeno delo, zdravje in določene izkušnje, ki jih otroci še nimajo. 

Poleg tega pa imajo mlajši odrasli boljše pismene spretnosti kot ostali odrasli, saj z 

leti uporaba teh spretnosti upada, mlajše generacije imajo več možnosti šolanja, kot 

so ga imele starejše, pa tudi današnji razvoj zahteva več spretnosti in znanj, kot jih je 

bilo potrebnih prej.  

Na osnovi ugotovitev različnih avtorjev lahko povzamemo, da so za raven 

pismenosti otrok pomembni naslednji dejavniki (Cencič, 2000; Knaflič, 2000; Nolimal, 

2000; Knaflič, Mirčeva in Možina, 2001; Svensson, Lundberg in Jacobson, 2001; 

Dolinar, 2010 idr.):   

  socialno-ekonomski status družine: Višji kot je socialno-ekonomski status, 

višja je pismenost otrok, saj imajo v družinah z ugodnim statusom otroci na 

razpolago več knjig, več didaktičnih iger in igrač, ustrezen prostor in opremo 
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… Še bolj kot materialni pogoji pa so pomembne kakovostne interakcije med 

družinskimi člani (npr. pogovori, igranje, izleti, skupno branje). 

  izobrazba staršev: Višja izobrazba staršev vpliva na boljšo pismenost njihovih 

otrok. Pri tem je visoka korelacija med dosežki otrok, izobrazbo matere in 

socialno-ekonomskim statusom otrok. Kljub izobrazbi matere so dosežki otrok 

slabši, če je slabši socialno-ekonomski položaj družine. Zato je za razvoj 

pismenosti pomembno, da imajo otroci iz socialno šibkejših družin enake 

možnosti v izobraževanju kot drugi otroci.  

  spol: Moški so boljši v matematični in pogosto tudi v dokumentacijski 

pismenosti, ženske pa so boljše v besedilni pismenosti in v branju. Ta razlika 

je bolj opazna v zgodnejših letih šolanja, saj so deklice boljše od dečkov v 

branju, dečki pa od deklic v matematičnih spretnostih. 

  šolska kultura in klima: Šole bolj spodbujajo učne dosežke in s tem tudi 

pismenost učencev, če omogočajo staršem, da se bolj vključujejo v šolsko 

delo, če je torej podpora staršev pri šolanju otrok večja in če imajo v šolah 

visoka pričakovanja do učencev; pozitivna učna klima ugodno vpliva na 

dosežke učencev. 

  drugi pogoji v šoli: strokovna izobrazba učiteljev, učne metode, učni standardi, 

prostorski pogoji, oprema, učila, učni pripomočki; 

  osebnostne značilnosti: motivacija, samopodoba, učne navade, učne 

sposobnosti; 

  pričakovanja staršev: Višja pričakovanja staršev zvišujejo pismene spretnosti 

otrok. 

Nepismenost ali pa nezadostna pismenost sta povezani tudi s povečanim 

tveganjem za pojav delikventnosti. V različnih državah (npr. Velika Britanija, 

Združene države Amerike, Švedska) so namreč ugotovili, da ima več kot polovica 

zapornikov resne težave pri branju. 

Svensson idr. (2001) poročajo o rezultatih raziskave, izvedene na Švedskem, v 

kateri so ugotavljali pogostost težav pri branju in pisanju v inštitucijah za mladoletne 

prestopnike. Ugotovili so, da ima resne težave pri branju in pisanju več kot 50 % 

institucionaliziranih mladoletnih prestopnikov, kar je v večji meri posledica socialnih in 

kulturnih dejavnikov, domačega okolja, omejenega obiskovanja osnovne šole in 

slabe samopodobe, in ne npr. disleksije.   
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M. Dolinar (2010, str. 17) na podlagi več kot desetletnih izkušenj s poučevanjem 

osnovnošolcev v Mladinskem domu Jarše v programu s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo za učence z vedenjskimi težavami trdi, da ima večina 

otrok učne težave. Te so povezane predvsem s slabo bralno in pisno zmožnostjo kot 

temeljnima komponentama pismenosti v ožjem smislu in dodaja: »Težave imajo že s 

t. i. alfabetsko pismenostjo, kje je še funkcionalna, brez te pa zlahka vodi pot k 

odvisnosti od pomoči drugih ali delovanju zunaj družbeno priznanih in dovoljenih 

načinov. Zdi se torej, da mlade na rob družbe tudi v začetku 21. stoletja v visoko 

tehnološko razvitem delu sveta še vedno poriva tudi nepismenost, pa naj bo ta 

posledica revščine, odraščanja v priseljeniški družini, specifičnih učnih težav ali česa 

drugega.«  

2.2 Funkcionalna pismenost 

 

V literaturi in v praksi zasledimo nedoslednost pri uporabi izraza pismenost in 

funkcionalna pismenost. V Terminološkem slovarju vzgoje in izobraževanja (2008–

2009) je razložena razlika in povezanost v njunem pomenu: »Starejše opredelitve 

pismenosti se omejujejo zgolj na zmožnost branja in pisanja (tudi alfabetska 

pismenost), kjer se kot nepismeni označujejo tisti, ki te zmožnosti niso razvili. 

Novejše opredelitve pismenosti so širše in pismenost razumejo kot zmožnost branja 

z razumevanjem, zmožnost komuniciranja, uporabo sodobnih komunikacijskih 

tehnologij, uporabo osnovnih matematičnih operacij itd., ki so skupaj pogoj za to, da 

posameznik uspešno deluje v svojem socialnem okolju. Uporablja se tudi izraz 

funkcionalna pismenost. Namesto dihotomije pismen/nepismen se pismenost 

posameznika izraža skozi stopnje in zajema tri osnovna področja: besedilna, 

dokumentacijska in matematična. Izraz se uporablja tudi v povezavi z označevanjem 

razvitosti zmožnosti na posameznih področjih, kot n. pr. računalniška pismenost, 

medijska pismenost itd.«  

Raziskave pismenosti proučujejo, kako znajo osebe znanje, pridobljeno v šoli, 

uporabljati pozneje v življenju. Govorimo lahko torej o raziskovanju funkcionalnega 

znanja oz. o funkcionalni pismenosti. 
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Ker je funkcionalna pismenost družbeni pojav, odvisen od socialnih, kulturnih, 

ekonomskih in političnih značilnosti okolja, v katerem nastaja, je ni mogoče opredeliti 

tako, da bi bila definicija sprejemljiva v vseh deželah. 

V nadaljevanju bomo predstavili opredelitve pojma funkcionalna pismenost. 

2.2.1 Opredelitev funkcionalne pismenosti  

 

Pojmovanje pismenosti se je po letu 1950 od za moderno družbo nezadostne 

alfabetske zmožnosti razširilo v pojmovanje pismenosti kot sposobnosti, ki omogoča 

funkcioniranje v sodobni družbi, zato govorimo o funkcionalni pismenosti.  

Funkcionalna pismenost oz. iletrizem je kompleksna spretnost, ki je ni mogoče 

določiti z enim samim standardom, temveč jo sestavlja vrsta spretnosti, potrebnih za 

razumevanje in uporabo tiskanih ter pisanih informacij, ki jih človek potrebuje in 

srečuje na najrazličnejših področjih svojega delovanja, navajajo Kogovšek, Ozbič in 

Zupan (2011). 

Leta 1962 je Unesco definiral funkcionalno pismenost tako: »Pismena oseba 

je tista, ki si je pridobila osnovno znanje in spretnosti, ki omogočajo vključevanje v 

vse dejavnosti, ki zahtevajo pismenost za učinkovito funkcioniranje v skupini in 

skupnosti, dosežki pri branju, pisanju in računanju pa ji omogočajo uporabo teh 

spretnosti« (Bešter, 2003, str. 59). To definicijo so kasneje povzemali in razdelali 

mnogi avtorji ter jo uporabili za temeljno izhodišče različnih raziskav. 

Tako O. P. Drofenik (1993, str. 14) povzema Unescovo definicijo in 

podrobneje razdela temeljna znanja ter spretnosti, ki jih zajema funkcionalna 

pismenost: 

- razumevanje in uporaba tekstovnega in numeričnega pisnega 

gradiva, 

- razumevanje in uporaba dokumentov, obrazcev, voznih redov, 

zemljevidov, 

- numeričnost: seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje, procentni 

račun, 

- socialna komunikacija v družini, v okolju in na delovnem mestu.  

Funkcionalna pismenost oz. pragmatična ali konvencionalna pismenost 

pomeni, da posameznik svoje spretnosti branja, pisanja in računanja uporablja za 
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delovanje v družbi in za svoj osebni razvoj, zato se v okolju, v katerem živi (v družini, 

v šoli, na delovnem mestu, v družbi), bolje znajde, bolje funkcionira, bolje dosega 

svoje cilje in lažje razvija svoje znanje in sposobnosti (Pečjak, 2010; IALS, 2000). 

OECD (1997) poudarja, da je funkcionalna pismenost potrebna za ekonomsko 

produktivnost, zdravo in kakovostno življenje, socialno kohezivnost ter način življenja 

v sodobni družbi. 

J. A. Langer (1999, v Pečjak, 2010) uporablja izraz »višja pismenost« za 

učence v procesu izobraževanja, ki poleg osnovnih spretnosti pismenosti branja in 

pisanja vključuje tudi sposobnosti uporabe jezika, sklepanja itd. za reševanje 

problemov v določenih situacijah in pri določenih predmetih v šoli. Tako lahko 

govorimo o različnih vrstah pismenosti (npr. matematična pismenost, naravoslovna 

pismenost …). 

M. Bešter (2003, str. 59) pravi, da je funkcionalna pismenost najprej družbena 

in šele nato individualna, da je torej odvisna od družbene pripadnosti in konkretnih 

okoliščin, v katerih posameznik piše in bere. 

S. Pečjak (2010) povzema rezultate mednarodne raziskave pismenosti, ki 

kažejo, da je v svetu veliko odraslih funkcionalno nepismenih. To je pokazala tudi 

mednarodna raziskava pismenosti odraslih (IALS, 2000), po kateri je v Sloveniji 42 % 

odraslih med 16. in 65. letom funkcionalno nepismenih, 31 % pa nezadovoljivo 

funkcionalno pismenih. Mednarodna raziskava o pismenosti odraslih (International 

Adult Literacy Survey – IALS) je bila izpeljana pod okriljem OECD in je potekala v 

obdobju 1998–2000. Raziskavo je za Slovenijo izpeljal Andragoški center Slovenije. 

V raziskavi je bilo zajetih 2972 odraslih v starosti od 16 do 65 let. 

E. Možina (2000) navaja rezultate raziskave, v kateri so ugotovili, da 65–70 % 

odraslih v Sloveniji nima zadostnega znanja in spretnosti za iskanje in razumevanje 

informacij, ki jih vsebujejo različni pisni viri, ter za njihovo uporabo v novih 

okoliščinah.  

Tudi Elley idr. (1995) navajajo, da je ob koncu šolanja še veliko učencev, ki 

veljajo za funkcionalno nepismene, kar jih ovira pri vsakodnevnem delovanju v 

družbi.  

V vsakdanjem življenju se namreč soočamo z nalogami, ki vključujejo branje, 

pisanje, razumevanje prebranega (npr. branje obrazcev, tabel voznih redov, iskanje 

najugodnejšega nakupa izdelka), spoprijemamo se z nalogami, ki vključujejo različne 
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vrste matematičnega znanja (npr. merjenje, računanje s količinami, prostorske 

predstave, verjetnostni račun), z zahtevami, da učinkovito razmišljamo s pomočjo 

sklepanja, analiziranja, povezovanja znanja in izkušenj … 

Dosežena funkcionalna pismenost posameznika ob koncu formalnega 

izobraževanja pomembno vpliva na njegovo funkcionalno pismenost v odrasli dobi, 

pomembno pa je, da jo ohranja. Funkcionalno nepismeni odrasli so se namreč nekoč 

naučili spretnosti branja, pisanja in računanja, vendar so le-te zamrle (Nolimal, 2000). 

F. Nolimal (2000, str. 17) poudarja, da je »raven funkcionalne pismenosti mladine 

nacionalni indikator uspeha družine, šole, lokalnih skupnosti itd.« 

Pojmovanje pismenosti je poudarjeno v mednarodni raziskavi PISA 2009, kjer 

je pismenost opredeljena kot zmožnost učenčeve uporabe znanja in spretnosti tudi v 

kontekstih izven šolskega kurikuluma (Cotič in Medved Udovič, 2011). Tudi tukaj je 

torej poudarjen pomen funkcionalne pismenosti – uporabnosti znanja izven šolskega 

konteksta. 

Evropska komisija in Svet evropske unije v Priporočilih o ključnih 

kompetencah za vseživljenjsko učenje (2006) priporočata, da začetno izobraževanje 

in usposabljanje vsem mladim ponuja sredstva za oblikovanje ključnih kompetenc do 

ravni, ko bodo sposobni za odraslo življenje, in ki ustvarja podlago za nadaljnje 

učenje ter poklicno življenje. Med osmimi ključnimi kompetencami sta zajeti tudi obe 

kompetenci funkcionalne pismenosti: sporazumevanje v maternem jeziku ter 

matematična kompetenca.  

Iz navedenih opredelitev funkcionalne pismenosti je razvidno, da je poudarjen 

aktiven oz. dejaven odnos človeka do okolja, v katerem živi, torej njegova 

sposobnost delovanja in ne le njegovo vedenje. Skupna opredelitvam je zmožnost 

sporazumevanja posameznika v različnih okoliščinah, in sicer sprejemanja 

(razumevanja) sporočil in njihovega tvorjenja ter uporaba osnovnih računskih 

operacij seštevanja, odštevanja, deljenja, množenja in procentnega računa.  
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2.2.2 Dejavniki funkcionalne pismenosti in posledice funkcionalne 

          nepismenosti 

 

Dejavniki funkcionalne (ne)pismenosti so podobni dejavnikom (ne)pismenosti.  

Kogovšek idr. (2011) navajajo izsledke različnih raziskav, ki so potrdile vsaj štiri 

temeljne dejavnike funkcionalne (ne)pismenosti: 

- socioekonomski položaj, 

- sociokulturni položaj, 

- izobraževalni sistem in  

- individualni vzroki. 

M. Bešter (1994), A. Loberger (2007) in drugi naštevajo naslednje dejavnike, ki 

vplivajo na funkcionalno (ne)pismenost posameznika, se pa večinoma nanašajo bolj 

na odrasle posameznike:  

- raven dosežene splošne izobrazbe, 

- socialna kompetenca: raven dosežene socializacije, zmožnost širjenja 

socialne mreže, 

- akcijska kompetenca: zmožnost delovanja v vsakodnevnih situacijah, 

- vseživljenjsko izobraževanje, 

- zahtevnost delovnega mesta, 

- osebnostne značilnosti, npr. slabše razvito abstraktno mišljenje, čustveni 

primanjkljaji, nerazvite učne navade, odklonilen odnos do izobraževanja, 

- značilnosti okolja: npr. vrednote, materialni pogoji,  

- značilnosti izobraževalnega sistema idr. 

M. Kordigel (2002, str. 45) je v opravljeni evalvaciji funkcionalne pismenosti 

učencev ob koncu prvega triletja devetletne osnovne šole v primerjavi s funkcionalno 

pismenostjo učencev drugega razreda osemletne osnovne šole izpostavila delo 

učiteljev, kar bi pri zgoraj omenjenih avtorjih našli uvrščeno med dejavnike 

izobraževalnega sistema. Zapisala je: »Edini problem, ki se nam torej kaže v zvezi z 

razvijanjem funkcionalne pismenosti učencev, so učitelji, ki se po tradiciji s pisalnim 

in bralnim poukom po otrokovem osmem letu niso ukvarjali. S tem v zvezi torej 

opozarjamo, da so v okviru usvajanja funkcionalne opismenosti ob koncu prvega 

triletja doseženi odlični (in obetavni) rezultati, da pa najresneje opozarjamo na 

potrebo po izobraževanju učiteljev za didaktični proces razvijanja spretnosti branja in 
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pisanja v smeri usvajanja branja in pisanja v funkciji, spretnosti rabe bralnih strategij, 

prevešanje bralne spretnosti v spretnost uspešnega učenja, informacijske pismenosti 

…«. Tako je izpostavila pomen izobraževanja učiteljev s področja funkcionalne 

pismenosti in razvijanje funkcionalne pismenosti učencev tudi po končanem 

opismenjevanju v prvem triletju osnovne šole.    

Če je alfabetska nepismenost v današnjem času problem nerazvitih držav, je 

funkcionalna nepismenost problem razvitih držav in držav v razvoju. Tako Krajnc in 

Prinčič Zajc (1988) menita, da so funkcionalno nepismeni ljudje posledica 

industrijskega obdobja. To so bili delavci, zaposleni v industriji na najmanj zahtevnih 

delovnih mestih, ki se niso dodatno izobraževali in se od njih ni pričakovalo, da bi 

opravljali zahtevnejša dela in sprejemali zahtevnejše odločitve, ki vključujejo 

kompleksnejša znanja.  

Funkcionalna nepismenost se kaže v različnih težavah, ki jih imajo ljudje v 

vsakdanjem življenju, saj (Loberger, 2007): 

- ne znajo izpolniti preprostega obrazca (položnica, poštna nakaznica …), 

- ne znajo tvoriti krajših in daljših besedil (obvestila, opravičila, vabila …), 

- ne znajo uporabljati voznega reda, zemljevida, avtokarte, grafikona, 

vremenske slike …, 

- ne znajo prepoznati teme krajšega besedila ali razumeti daljših pisnih navodil, 

smiselno brati, ločiti bistveno od nebistvenega, 

- ne znajo uporabljati navodil in opozoril za jemanje zdravil, 

- ne znajo izračunati preprostih uporabnih matematičnih nalog, 

- nimajo besedišča, ki spada k širši splošni razgledanosti, 

- ne znajo ustrezno komunicirati v življenjskih situacijah, ki so netipične za 

njihovo okolje, 

- so slabše razgledani, imajo šibkejše znanje ipd.  

Odrasle funkcionalno nepismene osebe so imele najverjetneje težave že v 

osnovni šoli, s procesom formalnega izobraževanja in s šolanjem nasploh imajo 

slabe izkušnje, slab odnos pa do državnih in kulturnih ustanov, katerim se načeloma 

izogibajo, ker jih je pogosto sram in so zelo šibki v novih situacijah. Odvisne so od 

drugih ljudi in v svojem okolju vzpostavljajo tesne socialne vezi s sebi enakimi in 

najbližjimi osebami, kar jim ni v veliko pomoč pri reševanju iz funkcionalne 

nepismenosti. Okolje, v katerem živijo in delujejo, je manj vzpodbudno, v njem znanje 
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ni cenjeno, ponuja manj materialnih možnosti, kulturnih izzivov in mobilnosti. V 

družbene dejavnosti se redkeje vključujejo (prav tam).  

D. Findeisen (2000) navaja, da so funkcionalno nepismeni slabše usposobljeni za 

samostojno učenje, da pri tem pričakujejo natančna navodila in pomoč mentorja. 

Težave imajo tudi z razporejanjem časa in predvidevanjem. Težje si postavijo 

prednostne in delne cilje, na poti do cilja pa hitro omagajo.     

A. Krajnc (2001) opozarja na nižjo stopnjo osebnostnega razvoja, ki ga dosežejo 

funkcionalno nepismeni, in ugotavlja, da so le-ti bolj pasivni, odvisni od drugih, da se 

podrejajo avtoritetam, posnemajo močnejše, imajo manj lastnih zamisli, njihovi 

interesi so ozki in nerazviti, so nerazgledani, dogodke in stvari v okolju ocenjujejo 

subjektivno, postavljajo si bolj kratkoročne cilje, v konfliktnih situacijah odreagirajo 

bolj impulzivno.  

A. Loberger (2007) ugotavlja, da imajo funkcionalno nepismene osebe slabšo 

samopodobo, da »pogosto skrivajo svoje težave, neradi sprašujejo in večino 

vprašanj in dvomov zadržijo zase«.  

O slabši samopodobi funkcionalno nepismenih je poročala tudi A. Tomič (1993) in 

zapisala, da so funkcionalno nepismeni zaradi nizke samopodobe lahko predani 

pasivnosti, tj. čakanju na pomoč drugih, lahko pa se pri njih pojavijo tudi različne 

oblike nasilnega vedenja ali pa pretirana podredljivost. Po njenem mnenju izvirajo 

številne značilnosti funkcionalno nepismenih oseb iz njihovega negativnega 

doživljanja samega sebe, zaradi česar se lahko znajdejo v začaranem krogu, kjer 

vzrok postane posledica in posledica postane vzrok. Pravi namreč, da »funkcionalna 

nepismenost ni samo stanje razvitosti ali nivo delovanja neke osebe, ni samo končen 

rezultat, ampak tudi proces pogojevanja in nastajanja ovir za človekov razvoj«. Tako 

v psihosocialnih značilnostih funkcionalno nepismenih oseb, ki jih navaja, najdemo 

hkrati tudi dejavnike in posledice funkcionalne nepismenosti (Krajnc, 1993, str. 2): 

- negativne izkušnje in travmatiziranost iz časov šolanja zaradi neuspeha,  

- negativen odnos do izobraževanja in intelektualnih naporov, 

- enačenje izobraževanja s šolanjem, 

- predpostavljanje hierarhičnega odnosa med učiteljem in učencem, 

podredljivost v tem odnosu, 

- negotovost, strah in odvisnost od tega, kar jih bodo naučili drugi, 

- nizka samozavest, 
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- močna socialna kontrola zavedanja, zadržanost in anonimnost, strah pred 

izstopanjem in nastopanjem, 

- razvita življenjska spretnost preživetja, 

- uspešno reševanje konkretnih problemov in usmerjenost na kratkoročne 

rešitve, 

- nizek socialni status, 

- slabša intelektualna kondicija, 

- nerazvite učne navade in tehnike, 

- slabše razvite kulturne navade, 

- tesne socialne vezi s svojim okoljem, vendar redke vezi z drugimi okolji, 

- uporaba žargona, tj. jezika okolja.  

Ugotovimo lahko, da se dejavniki funkcionalne pismenosti in posledice funkcionalne 

nepismenosti med seboj pogosto prepletajo, zato je včasih težko ločiti med vzrokom 

in posledico.  

 

2.2.3 Funkcionalna pismenost in učne navade 

 

Učne navade predstavljajo po razlagi v Terminološkem slovarju vzgoje in 

izobraževanja celoto učenčevih pristopov k učenju, od rednega pisanja domačih 

nalog, urejenosti zvezkov, načinov zapisovanja, pa tudi motiviranost za učenje, 

vztrajnost in doslednost. V novejšem času se izraz učne navade nadomešča z 

izrazom učne strategije, kar je posledica kognitivnega pojmovanja učenja.  

S. Pečjak (1986) definira učne navade kot utrjene postopke ali ravnanja pri 

učenju, ki omogočajo lažje in uspešnejše učenje.  

B. Marentič Požarnik (1988) uvršča učne navade med psihološke dejavnike 

učenja, ki omogočajo posamezniku, da se lažje, bolj racionalno in bolj uspešno uči. 

Učne navade so torej skupek ravnanj v neki učni situaciji, ki jih pridobimo z vajo in 

ponavljanjem ter jih uporabimo tudi v novih situacijah. 

B. Marentič Požarnik (1988, str. 48–49) razčleni učne navade na več sestavin: 

 na delovne navade, ki omogočajo učenje brez večjega napora, saj si 

posameznik smotrno uredi čas in prostor za učenje, 
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 na učne tehnike, ki zajemajo uspešne načine učenja, pri katerih 

posameznik uporablja različne učne pripomočke in izvaja različne učne 

dejavnosti (npr. podčrtovanje, delanje izpiskov …) – te učne tehnike 

temeljijo na osnovnih besednih spretnostih (govor, branje, pisanje), 

 na metode učenja, pri katerih gre za ustaljene postopke in njihova 

zaporedja, ki vodijo k pridobivanju znanja (učenje po delih ali v celoti, 

učenje z odmori …).   

Dejstvo je, da k dobrim šolskim ocenam oz. k dobremu šolskemu uspehu zelo 

veliko prispevajo dobre učne navade. Če učenec izboljša učne navade, se mu 

pričakovano lahko izboljša učni uspeh.  

Pridobivanje in razvijanje učnih navad je proces, prav tako kot pridobivanje in 

razvijanje funkcionalne pismenosti. M. Grginič (2000) in S. Pečjak (2010) pravita, da 

se proces pridobivanja funkcionalne pismenosti začne neformalno že v predšolski 

dobi. Nadaljuje se v osnovni šoli, srednji šoli, na fakulteti in skozi celotno obdobje 

odraslosti. Za učne navade in za funkcionalno pismenost torej velja, da ju lahko v 

procesu pridobivanja in razvijanja izboljšamo. Pri tem se nam poraja vprašanje, ali 

boljše učne navade prispevajo tudi k boljši funkcionalni pismenosti učencev. 

A. Krajnc (1993) je med psihosocialnimi značilnostmi funkcionalno nepismenih 

oseb navedla tudi nerazvite učne navade, zaradi česar se le-ti težko lotijo učenja. Iz 

tega lahko sklepamo, da obstaja povezava med učnimi navadami in funkcionalno 

pismenostjo, vendar ne vemo, kakšna je moč te povezanosti.   

Thiel, Keller, Binder in Boben (1999, str. 6) navajajo številne empirične raziskave 

(Harris, 1940; Fishman in Pasanella, 1960; Gardner, 1967; Brown in Holzman, 1967; 

Dwivedi in Sharma, 1968; Entwistle idr., 1971; Trost, 1975), ki so ugotovile, da je pri 

napovedovanju šolskega uspeha potrebno pripisati velik pomen delovnim navadam. 

Opozarjajo, da tudi vsakdanje izkušnje psihologov in svetovalcev kažejo, da učne in 

delovne navade pomembno prispevajo k boljšim učnim dosežkom učencev, seveda 

glede na njihove zmožnosti, ter da je pogosto opaziti velik razkorak med šolskim 

uspehom in rezultati inteligentnostnega testa. Pravijo, da lahko o naduspešnih 

učencih govorimo, ko je šolski uspeh boljši kot rezultat testa, in o poduspešnih 

učencih, ko rezultat inteligentnostnega testa presega šolski uspeh. To nesorazmerje 

v obeh primerih pojasnjujejo z učnimi in delovnimi navadami: »Medtem, ko 

naduspešni učenci optimalno izkoristijo svoje inteligentnostne sposobnosti, tako da 
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svoj slabši izhodiščni položaj nadomestijo z dobrimi učnimi navadami, poduspešni 

učenci ne izčrpajo vseh svojih zmožnosti, ker nimajo pravega odnosa do učenja in 

ker ne poznajo primernih tehnik učenja« (prav tam). 

Thiel idr. (1999) poudarjajo tudi ugotovitve številnih raziskav, da učne navade 

niso le skupek dobrih ali slabih učnih in delovnih tehnik (tj. kognitivnih dejavnikov), 

temveč da nanje učinkujejo tudi motivacijski, čustveni, osebni in socialnopsihološki 

dejavniki. Sestavili so Vprašalnik o učnih navadah za mladostnike, ki z dvajsetimi 

lestvicami osvetli povezanost učnih navad z vidika vseh navedenih komponent, ki jih 

na kratko povzemamo v nadaljevanju. Ob tem povzemamo še nekatere druge 

avtorje, ki potrjujejo njihove ugotovitve.  

 

Motivacija in učne navade  

 

Thiel idr. (1999, str. 10) navajajo rezultate raziskav (Schlesser in Young, 1945; 

Danskin in Burnett, 1952; Lum, 1960; Popham in Moore, 1960) učnih navad, ki 

kažejo, da je »korelacija med motivacijo za učenje in delo ter šolskim uspehom, to je 

zunanjim merilom, močnejša kot korelacija med motivacijo in učnimi tehnikami«.  

V najširšem pomenu besede lahko v učno motivacijo štejemo vse, kar spodbuja 

proces učenja, ga usmerja ter mu določa intenzivnost in trajanje. A. Kranjc (1982) 

pravi, da je učno motivirana oseba pripravljena vložiti v učenje potrebno energijo in 

napore, zaradi česar bolj racionalno izrabi čas in sredstva za izobraževanje.  

Učenje je proces, na katerega vplivajo fiziološki, psihološki, fizikalni in družbeni 

dejavniki. Motivacija sodi med psihološke dejavnike, zaradi katere lahko posameznik 

izkoristi svoje sposobnosti za učenje. Potokar in Jereb (2003) pišeta, da mnogim 

šolskim neuspehom botruje pomanjkanje motivacije in ne pomanjkanje sposobnosti. 

Ugotavljata, da je negativna motivacija za šolanje in učenje pogosto posledica 

preteklih neuspehov in polomov v šoli. Učni neuspehi običajno izzovejo negativna 

čustva, ki znižujejo motivacijo za učenje.  

Ugotovimo lahko, da obstaja vzročno-posledična povezava med motivacijo, čustvi 

in učnim uspehom.  M. Boaekaerts (2013) šteje motivacijo in čustva za integralni del 

učenja ter trdi, da se motivacija za učenje izboljša, ko se učenci čutijo kompetentne 

za izvedbo tistega, kar se od njih pričakuje.  
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Učne tehnike in učne navade  

 

Učne tehnike so metakognitivni vidiki učnih navad, med katere Thiel idr. (1999) 

uvrščajo naslednje vidike kognitivnega usmerjanja: hitrost predelave učne snovi, 

reprodukcijo učne vsebine, stopnjo organiziranosti učnih pogojev, strategije pri 

reševanju nalog, učni stil, koncentracijo pri učenju, oceno lastnega znanja, dojemanje 

nove snovi. 

B. Marentič Požarnik (1988, str. 48–49) piše, da so učne tehnike del učnih navad. 

Trdi, da učne tehnike temeljijo na osnovnih besednih spretnostih (govor, branje, 

pisanje) in da je zanje značilno, da predstavljajo uspešne načine učenja, pri katerih 

uporablja posameznik različne učne pripomočke ter izvaja različne učne dejavnosti. 

 

Čustva in učne navade  

 

Thiel idr. (1999, str. 11) navajajo rezultate študij, ki so dokazale odvisnost med 

delovnimi navadami in čustvi (Entwistle idr., 1971; Harvey, 1972; Treppa, 1973). Z 

lestvicami za ugotavljanje učnih navad na področju čustev merijo »kako se učenec 

odziva na neuspeh, ali je kos stresu pri učenju in kakšni so njegovi trenutni občutki o 

lastni uspešnosti«. 

M. Boaekaerts (2013) trdi, da motivacija in čustva skupaj zagotavljajo, da učenci 

usvojijo znanje in veščine na zanje smiseln način. Če imajo učenci pozitivna čustva 

do didaktičnih dejavnosti in se lahko odvrnejo od tistih dejavnosti, ki jim vzbujajo 

negativna čustva, se izboljša njihova motivacija za učenje in lažje sprostijo svoje 

kognitivne potenciale. 

  Dejstvo je, da proces učenja lahko spremljajo pozitivna in negativna čustva, ki 

vplivajo na učinkovitost tega procesa. Povratna informacija o učinkovitosti procesa 

učenja pa vpliva na čustva. Čustva so pri učenju povezana z motivacijo, pozornostjo, 

koncentracijo, vplivajo pa tudi na način učenja, nenazadnje pa tudi na učne navade 

učencev. Zato morajo biti učitelji pozorni na čustva učencev in jih upoštevati pri 

načrtovanju učenja. 
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Pedagoško okolje in učne navade  

 

Učno okolje je zunanji motivacijski dejavnik, ki spodbuja učenje in tako vpliva na 

učenčeve dosežke in odnos do učenja. Sestavljeno je iz socialnega, psihološkega, 

fizičnega in pedagoškega okolja. Pedagoško okolje je torej podskupina dejavnikov 

učnega okolja. 

Thiel idr. (1999, str. 11) pri obravnavi učnih navad upoštevajo tudi socialne vidike, 

tj. vpliv pedagoškega okolja na učne in delovne navade. V omenjenem 

instrumentariju ugotavljajo »vpliv izobraževalne ustanove, strokovnega interesa in 

medosebnih odnosov v šolskem prostoru na učne navade«. 

 

Samovrednotenje in učne navade  

 

Thiel idr. (1999, str. 11) navajajo izkušnje pri psihološkem svetovalnem delu v 

šoli, ki so pokazale, da je samopodoba učenca zelo odvisna od tega, kakšna so 

njegova pričakovanja glede uspeha v šoli. Šolski uspeh oz. šolski neuspeh namreč 

vplivata na samopresojo učenca. Samovrednotenje učenca pa se zagotovo odraža 

tudi v šolskem uspehu. 

Tudi raziskava o ravni samovrednotenja slovenske mladine, ki jo je leta 2004 

(Jankovič, 2004) izvedel Inštitut za razvijanje osebne kakovosti, je pokazala, da imajo 

dijaki z višjim pozitivnim učnim uspehom boljše samovrednotenje. 

 

2.2.4 Ukrepi za preprečevanje oz. zmanjševanje funkcionalne 

nepismenosti 

 

V devetdesetih letih prejšnjega stoletja so delež funkcionalno nepismenih oseb 

nad 15. letom starosti v Sloveniji ocenjevali na 50 %. Pojav je prizadeval predvsem 

mlade, brezposelne, migrante, kmečko prebivalstvo … (Bešter, 1994). 

Tudi na podlagi teh ugotovitev smo imeli v Sloveniji več kurikularnih prenov 

vzgojno-izobraževalnih programov, ki naj bi prispevali k preprečevanju oz. 

zmanjševanju pojava funkcionalne nepismenosti.  

M. Bešter (1994) je že pred dobrima dvema desetletjema ugotavljala, da je 

verjetnost, da bi funkcionalno nepismeni glede tega sami spremenili kaj na bolje, zelo 
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majhna. Družba je tista, ki lahko funkcionalno nepismenost zmanjša ali pa prepreči, 

da bi do nje prišlo (oz. da do nje ne bi prihajalo pri tako velikem številu populacije). 

Po njenem mnenju se funkcionalna pismenost pri odraslih pojavlja oz. celo povečuje 

zaradi pomanjkanja ukrepov zoper njo. Ker funkcionalna pismenost ni kratkotrajna 

naložba, naj bi družba zagotavljala take razmere, ki bi bile ugodne za njeno 

vzdrževanje, saj »nobeno znanje ni za večno«. Zato poudarja enako kot nekateri 

drugi avtorji, da je funkcionalno nepismenim potrebno omogočiti dodatno 

izobraževanje tudi po zaključenem formalnem izobraževanju.  

Andragoški center Slovenije je že leta 1992 začel izvajati program izobraževanja 

odraslih »Funkcionalna pismenost odraslih v Sloveniji«, v katerega so bili vključeni 

mlajši odrasli z največ 2-letno srednješolsko izobrazbo. Vsebine programa so bile 

zajete iz učnega načrta za slovenščino in matematiko v osnovni šoli. Poudarek je bil 

na sporazumevanju, sprejemanju in tvorjenju sporočil v različnih okoliščinah ter na 

osnovnih računskih operacijah (prav tam). 

Funkcionalno nepismenost je najbolje preprečiti. Obvezno šolanje mladih ni 

izpolnilo pričakovanj, da bo izkoreninilo pojav funkcionalne nepismenosti, saj se le-ta 

pojavlja tudi pri osebah, ki so pravkar zaključile osnovnošolsko pa tudi srednješolsko 

izobraževanje. Znanje tistih, ki uspešno končajo posamezne stopnje formalnega 

izobraževanja, je precej nefunkcionalno glede na potrebe v njihovem življenjskem 

okolju (prav tam). 

Pomembno je, da je, kot ugotavlja M. Bešter (2003, str. 66.), razvoj funkcionalne 

pismenosti postal eden od ciljev celotne kurikularne prenove v Sloveniji v 90. letih, 

saj je pismenost pomembna tudi pri drugih predmetih, ne le pri slovenščini.  

 

2.3 Bralna pismenost  

 

Osnovni element vseh pismenosti je bralna pismenost. Cilj sodobnega pouka 

je, da je učenec do konca obveznega šolanja bralno pismen (Pečjak, 2010). Bralna 

pismenost je ena ključnih kompetenc formalnega izobraževanja, ki se kaže v 

razumevanju prebranega in pri učinkovitosti reševanja problemov z branjem (Pečjak, 

Bucik idr., 2010). 
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Bralna pismenost je pomembna za razvoj in napredek vsakega posameznika, 

prav tako pa je tesno povezana z razvojnimi kazalci celotne države, zlasti z 

ekonomskimi in zdravstvenimi, ter s pismenostjo odrasle populacije (Elley idr., 1995). 

V mednarodni in nacionalni raziskavi o pismenosti odraslih (IALS, 1998 v 

Knaflič, 2000) so ločeno obdelali tri vrste pismenosti, od tega dve, ki bi ju danes 

lahko združili v pojem bralne pismenosti: besedilna pismenost in dokumentacijska 

pismenost. Besedilno pismenost so opredelili kot »znanje in spretnosti, potrebne za 

razumevanje in rabo pisnih informacij (besedil)«, pri čemer so mišljena umetnostna in 

neumetnostna besedila, oblikovana v stavke in odstavke (Knaflič, 2000, str. 10). 

Dokumentacijsko pismenost pa so opredelili kot »znanje in spretnosti, ki so potrebne 

za razumevanje in rabo dokumentov ali materialov, organiziranih v obliki matrične 

strukture« (prav tam). Pri tem so bili mišljeni dokumenti, kot so razpredelnice, 

diagrami, zemljevidi, obrazci idr. 

V raziskavi PISA 2012 je bralna pismenost opredeljena kot posameznikova 

sposobnost razumevanja, uporabe, razmišljanja in zavzetosti za pisana besedila z 

namenom razvijanja lastnega potenciala in znanja ter aktivno sodelovanje v družbi 

(Šterman Ivančič,  2013). V tej definiciji je, v primerjavi s preteklimi cikli raziskav 

PISA, vključen tudi motivacijski vidik bralne pismenosti: »… zavzetost za …«.  

Za učinkovito poučevanje bralne pismenosti je temeljnega pomena oblikovani 

didaktični model pismenosti, ki vključuje poznavanje bralnih strategij za branje 

različnih sporočil (besedilnih, likovnih, grafičnih), upoštevanje individualnih jezikovnih 

zmožnosti otrok in oblikovanje spodbudnega okolja, poudarjata Cotič in Medved 

Udovič (2011).  

Številne raziskave bralne pismenosti (PIRLS 2001, 2006; PISA 2009) kažejo, 

da slovenski osnovnošolci še zmeraj zaostajajo za vrstniki iz okolij, ki dosegajo na 

področju pismenosti najboljše dosežke. 

Že pred tem so mednarodne raziskave bralne pismenosti pokazale, da so 

slovenski tretješolci izkazali povprečno slabo bralno pismenost (Elley idr., 1995).  
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2.3.1 Branje in bralna pismenost 

 

Branje je kompleksen proces, ki je odvisen od medsebojnih povezav mnogih 

dejavnikov in sodi med pomembne komunikacijske dejavnosti vsakega človeka 

(Lipec Stopar, 2000).   

Ko je branje razvito do takšnega nivoja, da omogoča branje za učenje, lahko 

govorimo o bralni pismenosti. Če pa branje ne dosega takšne stopnje, lahko to pri 

učencih povzroča težave na različnih področjih: pri doseganju učnega uspeha, v 

njihovi samopodobi in tudi v osebnostnem razvoju (Lipec Stopar, 2000).  

Cilj osnovnošolskega izobraževanja je, da učenec osvoji tako visoko stopnjo 

branja, da mu postane branje »učinkovito orodje za pridobivanje novega znanja« 

(Lipec Stopar, 2000, str. 35), ki mu omogoča napredovanje v šoli in v družbi. 

Učenci, ki radi berejo in dnevno berejo tudi za zabavo, dosegajo na področju 

bralne pismenosti višje rezultate kot njihovi vrstniki, kar so pokazali rezultati 

raziskave PISA 2009. Na dosežke v bralni pismenosti torej pomembno vplivajo 

bralne navade in notranja motivacija za branje. V omenjeni raziskavi je bilo 

ugotovljeno, da povprečni slovenski dijak v primerjavi s povprečnim dijakom OECD 

manj uživa v branju, pogosteje obiskuje knjižnico, nekoliko manj pogosto interpretira 

literarne tekste in uporablja tekste z grafičnimi prikazi, pogosteje uporablja računalnik 

doma za šolsko delo ter pogosteje bere na spletu. 

Raziskava PISA 2009 je pokazala, da je pri bralni pismenosti pomembno 

učenčevo zanimanje za branje, da učenci radi posegajo po različnih bralnih gradivih 

(tako tiskanih kot elektronskih), vsaj nekaj minut na dan posvetijo branju in v branju 

uživajo. Pri tem je bistveno, da tisto, kar preberejo, tudi razumejo, znajo povzeti 

bistvo, o prebranem razmišljajo in vsebino povezujejo z osebnim doživljanjem ter 

širšim družbenim kontekstom. Ni pomembno le »golo« branje besedil, ampak tudi 

sama interpretacija besedila, razmišljanje o uporabnosti prebranega, samorefleksija 

o prebranem itd. Poglobljeno branje zahteva vztrajnost, na bralno vsebino usmerjeno 

pozornost in mentalno angažiranost. Bralci, ki jih besedilo resnično zanima, bodo 

branje zaznavali kot resnično vredno aktivnost in bodo pripravljeni vanjo vlagati trud, 

prizadevnost, pozornost, pri učenju pa bodo tudi bolj samostojni.   

L. Knaflič (2000) poudarja, da je splošna bralna spretnost sestavina različnih vrst 

pismenosti, npr. besedilne, dokumentacijske in računske, torej tudi bralne in 
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matematične pismenosti ter s tem tudi funkcionalne pismenosti. Uspešnost pri vsaki 

od vrst pismenosti pa je poleg uspešnosti branja po njenem mnenju odvisna tudi od 

znanja in izkušenj z določeno vrsto pisnih besedil.  

Branje in bralna pismenost sta torej tesno povezana, kar ugotavljajo številni 

avtorji (Lipec Stopar, 2000; Knaflič, 2000; Pečjak, 1995 idr.).  

S poukom branja v osnovnih šolah želimo doseči bralno pismenost učencev. Za 

dosego le-te pa je potrebno osvojiti množico ciljev, med katerimi so trije, ki so vezani 

neposredno na razvoj branja (Pečjak, 1995): 

 razumevanje prebranega – to pomeni, da otrok razume, kar bere, 

 razvijanje pozitivnega odnosa do branja in  

 razvijati metakognicije bralnega procesa. 

Učni načrt za slovenščino za vseh devet razredov osnovne šole zajema štiri 

sporazumevalne dejavnosti, ki so pomembne tudi za bralno pismenost: branje, 

pisanje, poslušanje in govorjenje. Pri tem je za področje branja že ob koncu prvega 

vzgojno-izobraževalnega obdobja določen minimalni standard, da učenec razvije 

zmožnost branja in pisanja neumetnostnih besedil, kar pomeni, da usvoji tehniko 

branja in tekoče bere besedila, ustrezna svoji starosti, sporazumevalni in recepcijski 

zmožnosti, ter dokaže razumevanje prebranega besedila. 

 

2.4 Matematična pismenost 

 

Matematična pismenost je v Izhodiščih za merjenje matematične pismenosti v 

raziskavi PISA 2006 opredeljena kot sposobnost in zmožnost učencev, da učinkovito 

utemeljujejo in posredujejo svoje zamisli, ko oblikujejo, rešujejo in interpretirajo 

rešitve matematičnih problemov v različnih situacijah (Repež, 2008).  

Matematična pismenost obsega obvladovanje različnih matematičnih vsebin 

(npr. količine, prostor, oblike, funkcije in relacije), matematičnih procesov (npr. 

uporaba matematičnega jezika, reševanje problemskih nalog) in situacij, v katerih se 

matematika uporablja (prav tam).  

V že omenjeni mednarodni in nacionalni raziskavi o pismenosti odraslih (IALS, 

1998, v Knaflič, 2000) so računsko pismenost opredelili kot »sposobnost reševanja 

računskih nalog oziroma sposobnost opravljanja različnih operacij, ki jih zahteva 
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vsakodnevno življenje. Zajete so vse štiri računske operacije: seštevanje, odštevanje, 

množenje in deljenje, ki se pojavljajo posamezno ali v kombinacijah, v številčni ali 

drugače opredeljeni količini v pisni obliki« (Knaflič, 2000, str. 10). Tako opredeljeno 

računsko pismenost lahko povezujemo z opredelitvami matematične pismenosti. 

Pri tem so avtorji raziskave izpostavili, da sta besedilna in dokumentacijska 

pismenost tesno povezani z računsko pismenostjo, saj ima predelovanje pisnih 

informacij pomembno vlogo pri definiranju težavnosti nalog iz računske pismenosti 

(Knaflič, 2000, str. 10). Navajajo tudi, da na splošno odrasli nimajo težav z 

računskimi nalogami, če so podane s številkami, da pa nastopijo težave takrat, ko je 

potrebno iz besedila ugotoviti, katere računske operacije so potrebne za rešitev 

problema, in iz besedila izluščiti količine.  

M. Cotič (2010) poudarja, da je velik delež bralne pismenosti tudi v 

matematični pismenosti. Rezultati raziskave PISA 2009 so v dosežkih slovenskih 15-

letnikov pokazali visoko korelacijo (0,84) med bralno in matematično pismenostjo 

(Štraus in Markelj, 2011). 

Tudi iz definicije UNESCA lahko povzamemo, da gre pri povezavi bralne 

pismenosti (besedilna in dokumentacijska pismenost) ter matematične pismenosti 

(računska pismenost) za funkcionalno pismenost.  

M. Cotič (2010) opozarja, da matematična pismenost posameznika ni odvisna 

le od znanja matematike, temveč od tega, kako zna matematiko uporabiti v 

vsakdanjem življenju, in definira matematično pismenost kot zmožnost za 

zaznavanje, razumevanje in uporabo matematičnih argumentov v vsakdanjem 

življenju. 

»V ospredju matematične pismenosti je povezava matematike z realnim 

svetom, torej uporaba matematike v različnih problemskih situacijah (osebnih, 

izobraževalnih, družbenih in znanstvenih),« poudarjata Cotič in Medved Udovič 

(2011, str. 15) ter nadaljujeta, da je sposobnost uporabe matematike tesno povezana 

s problemskimi znanji, to je znanji o uporabi obstoječih znanj v novih situacijah.  

Vsem pojmovanjem matematične pismenosti je skupen poudarjen uporabni 

(funkcionalni) vidik matematičnega znanja. Matematika torej ne sme biti sama sebi 

namen, temveč mora biti namenjena uporabi v vsakdanjem življenju. Če oseba 

razume in prepozna vlogo matematike v svojem okolju, če zna smiselno utemeljiti 

svoje trditve in odločitve ter uporabljati matematiko pri reševanju vsakdanjih 
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problemskih situacij, povezanih z matematiko, mu to omogoča »tvorno, odgovorno in 

reflektivno delovanje v družbi« (Cotič in Medved Udovič, 2011, str. 15). 

L. A. Steen (2004) govori o kvantitativni pismenosti kot delu matematične 

pismenosti in poudarja, da je v sodobnem svetu enako pomembna kot tekoče branje 

in pisanje ter da so ji v preteklosti namenjali manj pozornosti kot bralni pismenosti.   

 

2.5  Šolanje in dosežki učencev s posebnimi potrebami v osnovnih 

šolah 

       

Otroci s posebnimi potrebami so v 2. členu Zakona o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami opredeljeni kot otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in 

slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci 

z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci 

s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter 

otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.  

O usmeritvi otroka v ustrezen vzgojno-izobraževalni program odloči komisija 

za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, potem ko ugotovi dejstva in okoliščine, ki 

so potrebne za optimalno usmeritev otroka. 

Vsak otrok naj bi bil usmerjen v izobraževalni program, ki je zanj 

najustreznejši, torej zanj najspodbudnejši, in ki mu omogoča optimalen razvoj na 

vseh področjih.  

Otroke s posebnimi potrebami se usmerja v programe vzgoje in izobraževanja 

ob upoštevanju njihovih potreb na telesnem, spoznavnem, čustvenem in socialnem 

področju ter področju posebnih zdravstvenih potreb. Pri tem se upošteva tudi 

otrokova dosežena raven razvoja, zmožnost za učenje in doseganje standardov 

znanja ter prognoza njegovega nadaljnjega razvoja ob upoštevanju otrokovih 

primanjkljajev, ovir oziroma motenj, kakor tudi kriterijev za opredelitev vrste in stopnje 

primanjkljajev, ovir oziroma motenj. 

V skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami se lahko otroci 

s posebnimi potrebami šolajo tudi v osnovnih šolah v programu s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Da bi pridobili enakovreden izobrazbeni 

standard kot njihovi vrstniki, se jim lahko prilagodi predmetnik, organizacija, način 
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preverjanja in ocenjevanja znanja, način nacionalnega preverjanja znanja, 

napredovanje in časovna razporeditev pouka. 

V izobraževalni program osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo so usmerjeni otroci, za katere komisije za usmerjanje ocenijo, da 

imajo takšne razvojne in učne zmožnosti, da bodo, predvidoma s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, dosegli vsaj minimalne cilje oz. standarde 

znanja, določene v učnih načrtih za vse predmete v predmetniku osnovne šole za 

razred, v katerega se vključuje otrok s posebnimi potrebami (Navodila za 

izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za 

devetletno osnovno šolo, 2003). 

Pri njihovem šolanju je potrebno upoštevati cilje ter načela vzgoje in 

izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, med katerimi so tudi zagotavljanje 

največje koristi otroka in zagotavljanje pogojev, ki omogočajo optimalen razvoj 

posameznega otroka, ter zagotavljanje enakih možnosti z upoštevanjem različnih 

potreb otrok. Omogočiti jim je potrebno tudi možnost vertikalnega napredovanja v 

programih.  

Za uspešno napredovanje morajo ti otroci dosegati vsaj minimalne standarde 

znanja, ki so zapisani v učnih načrtih. Naloga osnovnih šol torej je, da omogočijo 

maksimalen razvoj otrokovih potencialov ob doseganju vsaj minimalnih standardov 

znanja (Lipec Stopar, 2003). 

Med razlogi za spremembe v vzgoji in izobraževanju ter v eni od pomembnih 

kurikularnih prenov izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, ki je bila izvedena 

leta 1996, je navedeno, da je do le-te prišlo tudi zaradi premajhne usposobljenosti 

učencev za dovolj samozavestno srečevanje z življenjskimi problemi in za njihovo 

reševanje, zaradi zagotovitve enakih možnosti za vse otroke in zaradi orientacije iz 

prepoznavanja motenj v oceno učne uspešnosti. Razlogi za spremembe so se 

nahajali torej tudi v ugotovljenem stanju na področju funkcionalne pismenosti in 

zagotavljanju uspešnosti šolanja otrok s posebnimi potrebami. Med temeljnimi 

vrednotami te prenove pa sta bili izpostavljeni tudi znanje kot vrednota in 

vseživljenjsko učenje. Prenova je vodila v večjo integracijo učencev s posebnimi 

potrebami, v individualizacijo in individualizirane programe. 

Med pokazatelji uspešnosti te in ostalih prenov pa naj bi bili tudi znanje 

učencev s posebnimi potrebami z vidika doseženih standardov znanja in njihova 
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uspešnost na zaključnem nacionalnem preverjanju znanja v primerjavi z ostalimi 

učenci.  

Praksa kaže, da večina učencev s posebnimi potrebami uspešno konča 

osnovno šolo, vendar raziskave kažejo, da mnogi ne dosegajo ustrezne ravni znanja.   

Da bi učenci s posebnimi potrebami, ki se šolajo v enakovrednem 

izobraževalnem programu osnovne šole, dosegli ustrezne standarde znanja, da bi bili 

uspešni v vzgojno-izobraževalnem procesu in da bi lahko ustrezno napredovali, jim je 

zagotovljena pravica do prilagojenega izvajanja in dodatne strokovne pomoči. O vrsti 

prilagoditev in pripomočkih, ki jih ima lahko učenec s posebnimi potrebami, o obsegu 

in trajanju dodatne strokovne pomoči ter o ustreznem profilu izvajalcev dodatne 

strokovne pomoči odloči komisija za usmerjanje. I. Gabrovšek (2004) je v svoji 

raziskavi ugotovila, da pri učencih z učnimi težavami v osnovni šoli ne obstaja 

povezava med količino nudene pomoči in njeno učinkovitostjo. 

Heaberlin, Bless, Moser in Klaghofer (1990) so ugotovili, da učenci s 

posebnimi potrebami v osnovni šoli ocenjujejo svoje sposobnosti slabše kot njihovi 

sošolci.  

 

2.5.1 Funkcionalna pismenost učencev s posebnimi potrebami 

 

Povezava med pismenostjo in izobraževanjem poteka v obeh smereh.  

Izobraževanje vpliva na pismenost, ker se brati in pisati naučimo v šoli in ker so to 

dejavnosti, ki so v šolskem okolju zelo pogoste. Slabo pismeni ljudje večinoma ne 

nadaljujejo izobraževanja na višji stopnji, zato pismenost vpliva tudi na izobraževanje 

(Možina, 2000, str. 26). 

Kogovšek idr. (2011) so opravile raziskavo o funkcionalni pismenosti gluhih in 

naglušnih dijakov ter ugotovile, da so pomembno slabše funkcionalno  pismeni od 

slišečih vrstnikov, kar se je pokazalo že na nižji zahtevnosti bralnega razumevanja in 

na vseh treh vrstah pismenosti (besedilni, dokumentacijski in računski). Ob tem pa 

raziskava ni pokazala pomembnih razlik v funkcionalni pismenosti med fanti in 

dekleti, ne pri gluhih ali naglušnih in ne pri slišečih. 

Knaflič, Mirčeva in Možina (2001) so v raziskovalnem poročilu o temeljnem 

znanju in spretnostih mladih, brezposelnih in staršev šolskih otrok zapisale, da se iz 
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vsakdanjih izkušenj porajajo spoznanja, da otrok, v povprečju, pri šolskem delu 

napreduje v skladu s stopnjo izobrazbe svojih staršev, in to so potrdili tudi znanstveni 

izsledki na tem področju. Raziskave o pismenosti prebivalstva pa ugotavljajo, da se 

določena raven pismenosti prenaša s staršev na otroke in se v družinah 

medgeneracijsko ohranja, skratka, da se stopnja pismenosti, ki jo otrok doseže med 

šolanjem, ujema s stopnjo pismenosti njegovih staršev. Podatki iz raziskav kažejo, 

da družina, natančneje starši, močno vpliva na izid opismenjevanja med šolanjem ter 

da šola v povprečju v razmeroma majhni meri nadomesti pomanjkanje družinske 

podpore in spodbud na področju pismenosti (prav tam). Iz navedenega lahko 

domnevamo, da je tudi funkcionalna pismenost učencev s posebnimi potrebami v 

osnovni šoli pomembno povezana s funkcionalno pismenostjo njihovih staršev in da 

ima šola na funkcionalno pismenost učencev s posebnimi potrebami manjši vpliv, če 

pri razvijanju le-te ni tudi podpore in spodbud v družini.  

  Učitelji slovenščine se pri svojem delu v osnovni šoli najpogosteje soočajo s 

težavami otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Izrazite težave pri teh 

otrocih opažajo na področjih branja, pisanja in pravopisa, posledično pri 

(ne)sposobnosti interpretiranja literarnih besedil in/ali povezovanja informacij, kar 

ovira usvajanje branja, pisanja in učenje pravopisa. Domnevamo, da lahko to vodi v 

slabšo funkcionalno pismenost učencev s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja.  

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

potrebami ter kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma 

motenj otrok s posebnimi potrebami določa, da so otroci s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja tisti, pri katerih se zaradi znanih ali neznanih motenj v 

delovanju centralnega živčnega sistema pojavljajo zaostanki v razvoju v zvezi s 

pozornostjo, pomnjenjem, mišljenjem, koordinacijo, komunikacijo, razvojem socialnih 

sposobnosti in z emocionalnim dozorevanjem ter pri katerih se kažejo izrazite težave 

v zvezi z branjem, pisanjem, pravopisom in računanjem. Težave niso primarno 

pogojene z vidnimi, slušnimi ali motoričnimi motnjami, motnjami v duševnem razvoju, 

emocionalnimi motnjami in neustreznimi okoljskimi dejavniki, vendar pa lahko 

nastopajo skupaj z njimi. Tudi iz te definicije lahko sklepamo, da imajo učenci s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja težave v funkcionalni pismenosti. 
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2.5.2 Učenci s posebnimi potrebami in učni uspeh 

 

Vprašanje učnega (ne)uspeha učencev, izraženega s šolskimi ocenami, je 

osrednje vprašanje številnih raziskav, in to predvsem takrat, kadar se v središče 

postavlja učni (ne)uspeh marginaliziranih skupin učencev. Raziskave namreč 

dokazujejo, da je učni uspeh učencev s posebnimi potrebami nižji od učnega uspeha 

tistih brez posebnih potreb (Gerschel, 2005; Košir, 2008, v Peček Čuk in Lesar, 

2013; Peček Čuk in Lesar, 2010). 

M. Rovšek (2009) navaja, da se 85,7 % učiteljev strinja, da pozitivne ocene še 

ne pomenijo, da ima otrok tudi ustrezno znanje. 

Peček Čuk in Lesar (2010) sta ugotovili, da učenci s posebnimi potrebami 

dosegajo bistveno slabši učni uspeh kot učenci z značilnim razvojem. Med njimi po 

boljšem učnem uspehu izstopajo gluhi in naglušni učenci, po slabšem pa učenci s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Z vidika učiteljev obstajajo tudi razlike 

v vedenjskih reakcijah med učenci z značilnim razvojem in učenci s posebnimi 

potrebami. Učenci s posebnimi potrebami so kot celota manj konstruktivno storilni, 

manj socialno trdni, imajo slabšo samopodobo in več vedenjskih težav kot učenci z 

značilnim razvojem. 

I. Brenčič (2010) je raziskovala, kako učitelji doživljajo svoje delo z učenci s 

posebnimi potrebami v osnovni šoli, in ugotovila, da imajo učitelji pri tem več 

pozitivnih kot negativnih izkušenj. Učitelji izražajo naklonjen in pozitiven odnos do 

individualnega dela s temi učenci, predvsem pa ga sprejemajo in so zadovoljni, kadar 

je posledica takšnega individualnega dela dober učni uspeh. Socialni in čustveni vidik 

dela z učenci s posebnimi potrebami sta s strani učiteljev, ki delajo z njimi, manj 

pozitivno sprejeta. Najpogostejše negativne izkušnje učiteljev pri delu z učenci s 

posebnimi potrebami se nanašajo na njihovo eksternalizirano, izstopajoče vedenje v 

razredu ter pasivnost in nepripravljenost na šolsko delo. Pri tem se počutijo učitelji 

negotovi in nemočni.  

Raziskovalci ugotavljajo, da na učni uspeh učencev vplivajo tudi dejavniki, ki 

niso neposredno povezani z učenci in učitelji (npr. demografski dejavniki v šoli, 

kultura, vzdušje, šolska in nacionalna politika ter praksa). Med dejavniki, ki 

neposredno vplivajo na učni uspeh, se poleg psiholoških dejavnikov učencev 

izpostavlja učinkovitost različnih poučevalnih strategij, omenja pa se tudi dejavnike 
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domačega okolja. Nekatere raziskave kažejo, da so po mnenju učiteljev izmed 

neposrednih dejavnikov najpomembnejši tisti, ki so vezani na učence. Tudi slovenski 

osnovnošolski učitelji dejavnikom, vezanim na učenca samega, tako pri skupini 

običajnih učencev kot pri skupinah učencev, priseljenih iz nekdanje Jugoslavije, in 

romskih učencev, pripisujejo več kot polovico vpliva na učni uspeh (Peček idr., 2013). 

Ocena torej ni le rezultat učenčevega znanja. Nanjo vplivajo vedenje učencev, 

pričakovanja učitelja in odnos, ki ga vzpostavita učitelj in učenec. Učiteljeva vera v 

moč znanja in učenčeve sposobnosti za učenje zmanjšujejo razlike pri učenju tudi 

manj privilegiranih skupin učencev in obratno (Gerschel, 2005). 

M. Peček idr. (2013) so v raziskavi ugotovili, da je učni uspeh učencev s 

posebnimi potrebami v nemajhnem deležu odvisen od učiteljevih subjektivnih sodb o 

lastnostih učencev. 

M. Lipec Stopar (2000) opozarja na ugotovitve raziskav, da otroci s težavami 

pri branju sicer razvijejo spretnost prepoznavanja besed, vendar svojih vrstnikov v 

spretnosti branja ne dosežejo niti do konca šolanja.  

 

2.5.3 Učenci s posebnimi potrebami in nacionalno preverjanje znanja 

(NPZ) 

 

Raziskave so pokazale, da so učenci s posebnimi potrebami v slovenskih 

osnovnih šolah na nacionalnem preverjanju znanja manj uspešni kot njihovi vrstniki.  

Na nacionalnem preverjanju znanja iz slovenščine ob koncu drugega vzgojno-

izobraževalnega obdobja se učenci s posebnimi potrebami v 41 % uvrščajo pod 50 

% uspešno rešenih nalog vsega preizkusa, v vsej populaciji osnovnošolcev je takih 

učencev 12 % (Košir, 2008).  

Na nacionalnem preverjanju znanja v letu 2015 so učenci s posebnimi 

potrebami v 9. razredu dosegli pri slovenščini in pri matematiki 18,5 % manj 

povprečnih odstotnih točk v primerjavi z učenci brez posebnih potreb (Vogrinc, 2015). 

V Letnem poročilu o izvedbi nacionalnega preverjanja znanja za leto 2015, ki 

ga je pripravil Državni izpitni center (http://www.ric.si/), se število učencev s 

posebnimi potrebami, ki opravljajo NPZ v 6. in 9. razredu, iz leta v leto v absolutnem 

smislu povečuje, saj je delež učencev s posebnimi potrebami narasel z 2,3 % (leta 

2006) na 8,6 % (leta 2015). Leta 2015 se je prilagojenega izvajanja NPZ-ja v 9. 

http://www.ric.si/
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razredu udeležilo 1.529 učencev s posebnimi potrebami iz 428 osnovnih šol. Med 

njimi je bilo največ učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, sledijo 

jim dolgotrajno bolni in učenci z govorno-jezikovnimi motnjami. Te skupine učencev 

imajo tudi največje število prilagoditev načina izvajanja NPZ-ja. Največ učencev je 

imelo prilagojeni način izvajanja NPZ-ja. Sledijo jim učenci, ki so zahtevali uporabo 

posebnih pripomočkov, tem pa učenci, ki so imeli prilagojeni način vrednotenja. 

Najmanj učencev je imelo prilagojeni preizkus znanja. Glede na to, da so v to analizo 

vključeni le učenci, ki se šolajo v osnovnih šolah z enakovrednim izobrazbenim 

standardom in imajo pri NPZ-ju številne prilagoditve, bi pričakovali, da bo njihova 

učna uspešnost primerljiva z uspešnostjo vrstnikov. Podatki pa kažejo prav 

nasprotno, saj so učenci s posebnimi potrebami leta 2015 dosegli med 65,4 % in 

77,9 % povprečnih odstotnih točk svojih vrstnikov. V povprečju so učenci s posebnimi 

potrebami dosegli pri slovenščini 69,3 odstotnih točk vrstnikov brez posebnih potreb, 

pri matematiki pa 68,4 odstotnih točk. Razveseljivo je, da se delež odstotnih točk 

učencev s posebnimi potrebami v primerjavi z učenci brez posebnih potreb pri 

posameznih predmetih NPZ-ja od leta 2008 do 2015 v 9. razredu nekoliko povečuje. 

M. Rovšek (2009) je opozoril, da večina učencev s posebnimi potrebami v 

osnovni šoli na nacionalnem preverjanju znanja ne dosega minimalnih standardov 

znanja, vendar jih večina kljub slabim rezultatom na nacionalnem preverjanju znanja 

uspešno konča osnovno šolo.  
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3   PROBLEM IN CILJI RAZISKAVE TER RAZISKOVALNA 

VPRAŠANJA  

 

3.1 Raziskovalni problem 

 

V Sloveniji so bile opravljene raziskave o uspešnosti obveznega šolanja otrok 

s posebnimi potrebami v programu z enakovrednim izobrazbenim standardom s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ki so primerjale njihovo 

uspešnost šolanja z uspešnostjo šolanja otrok z značilnim razvojem. Ugotovitve teh 

raziskav so se najpogosteje navezovale na primerjave dosežkov obeh skupin 

učencev na nacionalnem preverjanju znanja, na podatke o ocenah, na podatke o 

uspešno zaključenem osnovnošolskem izobraževanju, na ugotavljanje njihove bralne 

pismenosti itd.  

Raziskave o funkcionalni pismenosti učencev s posebnimi potrebami ob koncu 

obveznega osnovnošolskega izobraževanja v Sloveniji pa nismo zasledili, čeprav je 

za posameznikovo nadaljnje uspešno vključevanje in delovanje v šolskem in širšem 

družbenem okolju ter za njegov osebnostni razvoj funkcionalna pismenost zelo 

pomembna, kar poudarjajo mnogi avtorji in organizacije (Nolimal, 2000; Pečjak, 

2010;  Evropska komisija in Svet evropske unije, 2006).  

Naš osrednji raziskovalni problem je torej povezan s pridobivanjem in 

raziskovanjem informacij o funkcionalni pismenosti učencev s posebnimi potrebami v 

enakovrednem izobraževalnem programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo.  

Ugotoviti želimo, ali je funkcionalna pismenost učencev s posebnimi potrebami 

na primerljivi ravni s funkcionalno pismenostjo njihovih vrstnikov z značilnim 

razvojem, če oboji dosegajo enake končne ocene pri slovenščini in matematiki. 

Zanimata nas bralna in matematična pismenost – kot temeljni sestavini 

funkcionalne pismenosti – pri obeh skupinah učencev v 9. razredu. 

Prav tako nas zanima, kakšna je povezanost učnih navad učencev s 

posebnimi potrebami (motivacija, učne tehnike, čustva, pedagoško okolje in 

samovrednotenje) z njihovo funkcionalno pismenostjo v primerjavi z učenci z 

značilnim razvojem. 
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Zanima nas tudi povezanost trajanja in obsega dodatne strokovne pomoči s 

funkcionalno pismenostjo učencev s posebnimi potrebami.  

Naša raziskava se od drugih raziskav razlikuje v tem, da: 

a)  preverja funkcionalno pismenost učencev s posebnimi potrebami, ki jo v tej 

raziskavi razumemo kot zmožnost uporabe pridobljenih bralnih in matematičnih 

znanj, spretnosti in veščin (torej kot bralno in matematično pismenost); pričujoča 

raziskava torej ne preverja le znanja učencev oz. njihovega doseganja standardov 

znanja na različnih taksonomskih ravneh, temveč učinkovitost uporabe znanja, 

spretnosti in veščin; 

b)  so izbrane tiste pisne naloge, ki so bile sicer že uporabljene v raziskavah 

PISA v preteklih letih in naj bi bile čim bolj približane tistim avtentičnim situacijam, v 

katerih je potrebna učinkovita uporaba pisnih besedilnih, grafičnih in numeričnih 

gradiv; 

c) učenci s posebnimi potrebami pri testih za preverjanje bralne in 

matematične pismenosti, ki sta bila uporabljena v raziskavi, niso imeli nobenih 

prilagoditev, ki jih imajo sicer lahko pri preverjanju in ocenjevanju v šoli ali na 

nacionalnem preverjanju znanja; edina prilagoditev, ki pa so jo lahko imeli vsi učenci, 

je bil podaljšan čas reševanja (tako smo se želeli približati avtentičnim situacijam, v 

katerih je potrebna funkcionalna pismenost in druge prilagoditve niso na voljo); 

d) funkcionalno pismenost in učne navade učencev s posebnimi potrebami 

smo primerjali s funkcionalno pismenostjo in učnimi navadami učencev z značilnim 

razvojem, ki so imeli v 8. razredu zaključeno enako oceno pri slovenščini in 

matematiki – tako smo med seboj primerjali dve skupini učencev, ki naj bi imeli, vsaj 

po ocenah sodeč, primerljivo raven znanja, spretnosti oz. veščin. 

Na podlagi ugotovitev raziskave lahko sklepamo tudi o učinkovitosti 

izobraževanja učencev s posebnimi potrebami v programu z enakovrednim 

izobrazbenim standardom s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, 

seveda le z vidika funkcionalne pismenosti.  
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3.2 Cilji raziskave  

 

Temeljni cilj raziskave je bil raziskati in ugotoviti, kakšna je funkcionalna 

pismenost učencev s posebnimi potrebami v osnovnošolskem enakovrednem 

izobraževalnem programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

Za dosego zastavljenega cilja smo oblikovali naslednje objektivne cilje: 

 ugotoviti, kakšna je z vidika funkcionalne pismenosti učinkovitost 

osnovnošolskega izobraževanja učencev s posebnimi potrebami v primerjavi z 

učinkovitostjo osnovnošolskega izobraževanja učencev z značilnim razvojem,  

 ugotoviti, kakšna je z vidika bralne pismenosti učinkovitost osnovnošolskega 

izobraževanja učencev s posebnimi potrebami v primerjavi z učinkovitostjo 

osnovnošolskega izobraževanja učencev z značilnim razvojem, 

 ugotoviti, kakšna je z vidika matematične pismenosti učinkovitost 

osnovnošolskega izobraževanja učencev s posebnimi potrebami v primerjavi z 

učinkovitostjo osnovnošolskega izobraževanja učencev z značilnim razvojem, 

 ugotoviti, kakšna je funkcionalna pismenost učencev s posebnimi potrebami v 

primerjavi s funkcionalno pismenostjo učencev z značilnim razvojem ob koncu 

osnovnošolskega izobraževanja, 

 ugotoviti, ali so učne navade (motivacija, učne tehnike, čustva, pedagoško 

okolje in samovrednotenje) povezane s funkcionalno pismenostjo učencev s 

posebnimi potrebami in funkcionalno pismenostjo učencev z značilnim 

razvojem,   

 ugotoviti, ali sta trajanje in obseg dodatne strokovne pomoči povezana s 

funkcionalno pismenostjo učencev s posebnimi potrebami.  

Pričakujemo, da bodo pridobljene ugotovitve v prihodnje prispevale k:  

- oblikovanju smernic za celovito načrtovanje poučevalne prakse učencev s 

posebnimi potrebami v osnovnih šolah, ki bo še izboljšala njihovo 

funkcionalno pismenost in s tem tudi njihove možnosti za nadaljnje šolanje 

ter vključevanje v družbo, 

- nadaljnjemu, še bolj poglobljenemu raziskovanju na tem področju. 

 

 

 



 

37 

 

4    RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Na podlagi zastavljenih ciljev smo oblikovali raziskovalna vprašanja, ki se 

nanašajo na tri področja raziskovanja: na učinkovitost šolanja učencev s posebnimi 

potrebami z vidika njihove funkcionalne pismenosti, na povezanost učnih navad 

učencev s posebnimi potrebami z njihovo funkcionalno pismenostjo ter na 

povezanost obsega in trajanja dodatne strokovne pomoči s funkcionalno pismenostjo 

učencev s posebnimi potrebami. 

 

Tabela 1: Cilji in raziskovalna vprašanja glede na tri področja raziskovanja 

Področja 

raziskovanja 

Cilji in raziskovalna vprašanja (RV) 

 

Učinkovitost 

šolanja z 

vidika 

funkcionalne 

pismenosti 

Cilj 1: Ugotoviti, kakšna je z vidika funkcionalne pismenosti 

učinkovitost osnovnošolskega izobraževanja učencev s 

posebnimi potrebami v primerjavi z učinkovitostjo 

osnovnošolskega izobraževanja učencev z značilnim 

razvojem.  

 

RV 1.1: Kakšna je povezanost med končno oceno pri SLJ in MAT v 

8. r. ter skupnim št. točk na testu bralne in matematične 

pismenosti pri učencih s posebnimi potrebami? 

 

RV 1.2: Kakšna je povezanost med končno oceno pri SLJ in MAT v 

8. r. ter skupnim št. točk na testu bralne in matematične 

pismenosti pri učencih z značilnim razvojem? 

 

Cilj 2: Ugotoviti, kakšna je z vidika bralne pismenosti učinkovitost 

osnovnošolskega izobraževanja učencev s posebnimi 

potrebami v primerjavi z učinkovitostjo osnovnošolskega 

izobraževanja učencev z značilnim razvojem. 

 

RV 2.1: Kakšna je pomembnost razlike v številu točk na testu 
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bralne pismenosti med učenci s posebnimi potrebami in 

učenci z značilnim razvojem? 

 

Cilj 3: Ugotoviti, kakšna je z vidika matematične pismenosti 

učinkovitost osnovnošolskega izobraževanja učencev s 

posebnimi potrebami v primerjavi z učinkovitostjo 

osnovnošolskega izobraževanja učencev z značilnim 

razvojem. 

 

RV 3.1: Kakšna je pomembnost razlike v številu točk na testu 

matematične pismenosti med učenci s posebnimi 

potrebami in učenci z značilnim razvojem? 

 

Cilj 4: Ugotoviti, kakšna je funkcionalna pismenost učencev s 

posebnimi potrebami v primerjavi s funkcionalno 

pismenostjo učencev z značilnim razvojem ob koncu 

osnovnošolskega izobraževanja. 

 

RV 4.1: Kakšna je pomembnost razlik v skupnem številu točk na 

testu funkcionalne pismenosti (bralne in matematične 

pismenosti) med obema skupinama učencev? 

 

Učne navade 

in 

funkcionalna 

pismenost 

Cilj 5: Ugotoviti, ali so učne navade (motivacija, učne tehnike, 

čustva, pedagoško okolje in samovrednotenje) povezane s 

funkcionalno pismenostjo učencev s posebnimi potrebami in 

funkcionalno pismenostjo učencev z značilnim razvojem.  

 

RV 5.1: Kakšna je povezanost med izraženostjo motivacije in 

dosežkom na testu funkcionalne pismenosti pri učencih s 

posebnimi potrebami in učencih z značilnim razvojem? 

 

RV 5.2: Kakšna je povezanost med izraženostjo učnih tehnik in 

dosežkom na testu funkcionalne pismenosti pri učencih s 
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posebnimi potrebami in učencih z značilnim razvojem? 

 

RV 5.3: Kakšna je povezanost med izraženostjo čustev in 

dosežkom na testu funkcionalne pismenosti pri učencih s 

posebnimi potrebami in učencih z značilnim razvojem? 

 

RV 5.4: Kakšna je povezanost med pedagoškim okoljem in 

dosežkom na testu funkcionalne pismenosti pri učencih s 

posebnimi potrebami in učencih z značilnim razvojem? 

 

RV 5.5: Kakšna je povezanost med samovrednotenjem in 

dosežkom na testu funkcionalne pismenosti pri učencih s 

posebnimi potrebami in učencih z značilnim razvojem? 

 

Obseg in 

trajanje 

dodatne 

strokovne 

pomoči ter 

funkcionalna 

pismenost 

Cilj 6: Ugotoviti, ali sta trajanje in obseg dodatne strokovne pomoči 

povezana s funkcionalno pismenostjo učencev s posebnimi 

potrebami.  

 

RV 6.1: Kakšna je povezava med trajanjem dodatne strokovne 

pomoči in skupnim dosežkom na testu funkcionalne 

pismenosti učencev s posebnimi potrebami?  

 

RV 6.2: Kakšna je povezava med obsegom dodatne strokovne 

pomoči in skupnim dosežkom na testu funkcionalne 

pismenosti učencev s posebnimi potrebami?  
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5   METODE DELA 

 

V procesu pridobivanja, analiziranja in interpretacije podatkov smo uporabili 

deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo raziskovanja. Raziskavo smo 

izvedli s kombinacijo kvantitativnih in kvalitativnih metod. 

 

5.1  Opis vzorca 

 

Način vzorčenja je bil neslučajnostni in priložnostni.   

Vzorec izbranih osnovnih šol smo pridobili na podlagi naključnega izbora in je 

vključeval 14 osnovnih šol podravske in pomurske regije. 

V raziskavo smo vključili 100 učencev izbranih slovenskih osnovnih šol, ki so 

v šolskem letu 2015/2016 obiskovali 9. razred, od tega je bilo vključenih 50 učencev 

s posebnimi potrebami in 50 učencev z značilnim razvojem. Vsi v vzorec zajeti 

učenci predstavljajo 0,57 % vseh učencev 9. razreda slovenskih osnovnih šol v 

šolskem letu 2015/2016 (http://www.stat.si/statweb, po podatkih Statističnega urada 

RS pridobljeno s svetovnega spleta 5. 5. 2016). 

Med 50 učencev s posebnimi potrebami, ki so predstavljali polovico celotnega 

vzorca, smo zajeli vse učence z izbranih šol, ki so imeli odločbo o usmeritvi, ne glede 

na vrsto in stopnjo primanjkljajev, ovir oz. motenj. Po podatkih Statističnega urada 

RS je bilo na začetku šolskega leta 2015/2016 v 9. razredu slovenskih osnovnih šol 

1439 učencev s posebnimi potrebami. V vzorec zajeti učenci s posebnimi potrebami 

tako predstavljajo 3,5 % vseh učencev s posebnimi potrebami v 9. razredu 

slovenskih osnovnih šol.  

Med 50 učenci s posebnimi potrebami jih je bilo glede na vrsto in stopnjo 

primanjkljajev, ovir oz. motenj: 

- 21 s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 

- 11 s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in z govorno-jezikovnimi 

motnjami, 

- 9 s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in z dolgotrajno boleznijo, 

- 1 s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, z govorno-jezikovno 

motnjo in z dolgotrajno boleznijo,   

http://www.stat.si/statweb
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- 3 z govorno-jezikovno motnjo, 

- 2 dolgotrajno bolna, 

- 2 dolgotrajno bolna in gibalno ovirana, 

- 1 s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. 

Povzamemo lahko, da so bili primanjkljaji na posameznih področjih učenja prisotni pri 

42 učencih, govorno-jezikovne motnje pri 15 učencih, dolgotrajna bolezen pri 14 

učencih, gibalna oviranost pri 2 učencih ter čustvene in vedenjske motnje pri 1 

učencu. Vsi vključeni učenci s posebnimi potrebami so bili kljub primanjkljajem, 

oviram oz. motnjam lahko samostojni pri delu, ki ga je od njih zahtevala naša 

raziskava (reševanje dveh testov in izpolnjevanje vprašalnika).  

Drugo polovico celotnega vzorca je predstavljalo 50 učencev z značilnim 

razvojem. V vzorec učencev z značilnim razvojem so bili izbrani tisti učenci, ki so 

imeli enako končno oceno pri slovenščini in matematiki v 8. razredu kot njihovi 

vrstniki s posebnimi potrebami, če pa to ni bilo mogoče, pa najbližjo pozitivno oceno. 

Na ta način naj bi obe skupini učencev izenačili v ocenjenem znanju oz. doseženih 

standardih znanja.  

Na vsaki posamezni šoli smo zajeli enako število učencev s posebnimi 

potrebami in učencev z značilnim razvojem in tako izenačili tudi vpliv vsaj nekaterih 

edukacijskih dejavnikov, ki prav tako lahko prispevajo k dosežkom pri funkcionalni 

pismenosti.  

Prav tako smo obe skupini izenačili v številu učenk in učencev.  

 

Tabela 2: Struktura vzorca glede na dve skupini učencev in spol 

 
Učenci s posebnimi potrebami Učenci z značilnim razvojem 

  Število Odstotek Število Odstotek 

Moški 32 64,0 32 64,0 

Ženski 18 36,0 18 36,0 

Skupaj  50 100,0 50 100,0 

 

Z vključitvijo dveh skupin učencev smo lahko primerjali dosežke različnih 

skupin med seboj in lažje določili referenčne vrednosti, na osnovi katerih smo lahko 

govorili o dobrih ali slabih rezultatih merjenja.  
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Podatke o usmeritvi učencev ter obsegu in trajanju dodatne strokovne pomoči 

smo pridobili s pomočjo šolske svetovalne službe, ki je izpolnila pripravljen evidenčni 

list o otroku. Šolska svetovalna služba je zajela podatke iz odločb o usmeritvi 

učencev.  

Prav tako smo od šolske svetovalne službe s pomočjo že omenjenih 

evidenčnih listov pridobili podatke o učnem uspehu vseh učencev pri slovenščini in 

matematiki v 8. razredu ter o letih njihovega osnovnošolskega izobraževanja.  

 

5.2 Merski pripomočki  

 

V raziskavi smo uporabili tehniko testiranja znanja. V ta namen smo sestavili 

dva merska instrumenta: 

 test za ugotavljanje bralne pismenosti in 

 test za ugotavljanje matematične pismenosti. 

V raziskavi smo uporabili tudi tehniko anketiranja. Pri tem smo uporabili 

Vprašalnik o učnih navadah za mladostnike (Thiel idr., 1999). 

Sestavili smo tudi dva obrazca – Evidenčni list o učencu in Evidenčni list o 

učencu s posebnimi potrebami, v katera je šolska svetovalna služba vnesla 

osnovne podatke za vsakega učenca.  

 

Test za ugotavljanje bralne pismenosti 

 

Pri sestavi testa smo uporabili tri naloge iz bralne pismenosti, ki so bile 

uporabljene v raziskavi PISA v preteklih letih (Štraus, 2011a). Naloge smo izbrali 

tako, da smo ohranili razmerje v vrsti nalog, ki je uporabljeno tudi v raziskavah PISA, 

in sicer 2/3 nalog z vezanimi besedili in 1/3 nalog z nevezanimi besedili. Izbrane 

naloge so se razlikovale tudi po težavnosti. Vsaka naloga je zajemala več vprašanj. 

Vprašanja so bila zaprtega in odprtega tipa. 

Iz nabora nalog raziskave PISA smo izbrali tiste naloge, ki so najbližje 

avtentičnim situacijam, s katerimi se učenci srečujejo ali se bodo še srečali in v 

katerih morajo ali bodo morali uporabiti svojo bralno pismenost.  
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Veljavnost nalog je bila preverjena že v raziskavi PISA, zato je posebej nismo 

izračunavali. 

Pri sestavi testa smo bili pozorni tudi na njegov obseg, saj smo načrtovali, da 

bodo učenci potrebovali za njegovo reševanje približno eno šolsko uro. Test sta pred 

uporabo pregledali dve učiteljici slovenščine in potrdili, da so obseg, vsebina in vrsta 

nalog primerni glede na predvideni čas, ki ga bodo imeli učenci na razpolago za 

reševanje.   

Poskusno pisanje testa smo izvedli na dveh šolah, pri tem je sodelovalo 33 

učencev 9. razreda, od tega 4 učenci s posebnimi potrebami. Pozorni smo bili na čas 

reševanja ter na ustreznost podanih navodil. Ugotovili smo, da naknadne 

spremembe pri sestavi testa niso bile potrebne. 

 

Tabela 3: Pregled sestave nalog v testu za ugotavljanje bralne pismenosti 

Št. naloge Naslov naloge Vrsta besedila Število vprašanj 

Št. vprašanj 

odprtega tipa 

Št. vprašanj 

zaprtega tipa 

1.  Športni copati vezano 2 2 

2. Policija vezano / 4 

3. Čadsko jezero nevezano 2 3 

 

Za vrednotenje rešenih testov smo pripravili seznam pravilnih rešitev nalog in 

točkovnik, pri čemer smo si pomagali s kodirnimi shemami za naloge iz raziskave 

PISA (Štraus, 2011b). Tudi pri pregledu seznama pravilnih rešitev in točkovnika sta 

sodelovali dve učiteljici slovenščine. 

Dosežen rezultat vsakega učenca na tem testu je bil izražen v točkah. 

Največje možno število točk je bilo 14. 

 

Test za ugotavljanje matematične pismenosti 

 

Pri sestavi testa smo uporabili 17 nalog iz matematične pismenosti, ki so bile 

uporabljene v raziskavi PISA v letih 2000 in 2003 (Štraus in Repež, 2003).  

Veljavnost nalog je bila preverjena že v raziskavi PISA, zato je posebej nismo 

izračunavali. 
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Naloge smo izbrali tako, da so zahtevale uporabo različnih matematičnih 

znanj, spretnosti oz. veščin in različne težavnostne ravni. Večina nalog je zajemala 

več področij matematičnih znanj hkrati. Iz nabora nalog iz raziskave PISA smo izbrali 

tiste naloge, ki so najbližje avtentičnim situacijam, s katerimi se učenci srečujejo ali 

se bodo še srečali in v katerih morajo ali bodo morali uporabiti svojo matematično 

pismenost.  

Pri sestavi testa smo bili pozorni na njegov obseg, saj smo načrtovali, da bodo 

učenci za reševanje potrebovali približno eno šolsko uro. 

Izbor nalog in sestavo testa sta pred uporabo pregledala dva učitelja 

matematike, ki sta potrdila, da so obseg, vsebina in vrsta nalog primerni glede na 

predvideni čas, ki ga bodo imeli učenci na razpolago za reševanje.   

Poskusno pisanje testa smo izvedli na dveh šolah, pri tem je sodelovalo 33 

učencev 9. razreda, od tega štirje učenci s posebnimi potrebami. Pozorni smo bili na 

čas reševanja ter na ustreznost podanih navodil. Ugotovili smo, da spremembe pri 

sestavi testa niso bile potrebne. 

 

Tabela 4: Pregled sestave nalog v testu za ugotavljanje matematične pismenosti 

  Področje matematičnih znanj 

Št. 

nal. 
Naslov naloge računanje 

obdelava 

podatkov 

kombina-

torika 
verjetnost funkcija 

geome-

trijske 

oblike 

merje-

nje 

vzorci 

in 

zapo-

redja 

1 
Hitrost dirkalnega 

avtomobila 
 x   x    

2 Trikotniki      x   

3 Odraščanje x x   x    

4 Kocke x  x      

5 Tesar x     x   

6 Izvoz x x       

7 Stopnišče x        

8 Knjižne police x  x      

9 Odpadki  x       

10 
Sestavljanje 

stopnic 
x       x 
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11 
Podpora 

predsedniku 
 x  x     

12 
Spomladanski 

sejem 
   x     

13 
Namiznoteniški 

turnir 
  x      

14 Otroški čevlji  x       

15 
Transportni 

sistem 
x  x      

16 Koliko je ura x      x  

17 
Energijske 

potrebe 
x x       

 Skupaj področja: 10 7 4 2 2 2 1 1 

 

Tudi za ta test smo pripravili seznam pravilnih rešitev nalog in točkovnik, pri 

čemer smo si pomagali s kodirnimi shemami za naloge iz raziskave PISA (Štraus in 

Repež, 2003). Pri pregledu seznama pravilnih rešitev in točkovnika sta sodelovala 

dva učitelja matematike. 

Doseženi rezultat učenca na tem testu je bil izražen v točkah. Največje možno 

število točk je bilo 30.  

 

Vprašalnik o učnih navadah za mladostnike 

 

Za ugotavljanje učnih navad učencev smo uporabili Vprašalnik o učnih 

navadah za mladostnike (Thiel idr., 1999). Celotno gradivo za izvedbo vprašalnika 

(priročnik, vprašalniki, listi za odgovore in listi s profilom) smo pridobili od Centra za 

psihodiagnostična sredstva.  

V nadaljevanju citiramo značilnosti vprašalnika, in sicer uporabnost, zanesljivost, 

veljavnost in norme, ki smo jih pridobili s svetovnega spleta (http://www.center-

pds.si/Katalogtestov/Testistali%C5%A1%C4%8D,interesov,vrednot/Vpra%C5%A1aln

ikou%C4%8Dnihnavadahzamladostnike-VUN.aspx, pridobljeno 6. 3. 2016).  

 

 

 

http://www.center-pds.si/Katalogtestov/Testistali%C5%A1%C4%8D,interesov,vrednot/Vpra%C5%A1alnikou%C4%8Dnihnavadahzamladostnike-VUN.aspx
http://www.center-pds.si/Katalogtestov/Testistali%C5%A1%C4%8D,interesov,vrednot/Vpra%C5%A1alnikou%C4%8Dnihnavadahzamladostnike-VUN.aspx
http://www.center-pds.si/Katalogtestov/Testistali%C5%A1%C4%8D,interesov,vrednot/Vpra%C5%A1alnikou%C4%8Dnihnavadahzamladostnike-VUN.aspx
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»Namen (uporabnost) 

[…] Vprašalnik je torej poskus, da ne bi zgolj testirali dobrih strani učnih in 

delovnih tehnik, temveč tudi določili motivacijske, čustvene, osebne in 

socialnopsihološke determinante. 

[…] Vprašalnik ima 155 trditev, na katere odgovarjajo učenci na 3-stopenjski 

lestvici, in 6 dodatnih vprašanj. Trditve sestavljajo lestvice: RAVEN ASPIRACIJE 

(nizka – visoka), ODLOŽITEV POTREB (nesposoben – sposoben), STORILNOSTNA 

MOTIVACIJA (nizka – visoka), UČNA MOTIVACIJA (zunanja – notranja), 

PRIČAKOVANJE NEUSPEHA (visoko – nizko), SAMOVREDNOTENJE 

(enostransko, t. j. usmerjeno na šolski uspeh – večstransko), PREDELAVA UČNE 

SNOVI (počasna – hitra), FAZA AKTUALIZIRANJA (motena – nemotena), 

OBLIKOVANJE UČNIH POGOJEV (slabo – dobro), KOGNITIVNI STIL (impulziven – 

refleksiven), UČNI STIL (usmerjen v pomnjenje – usmerjen v razumevanje), 

TOLERANCA DO NEUSPEHA (majhna – velika), FAZA SPREJEMANJA (motena – 

nemotena), KONTROLA UČNE USPEŠNOSTI (nesposoben – sposoben), 

ODPORNOST PROTI STRESU (neodporen – odporen), SOCIALNA ODVISNOST 

PRI UČENJU (odvisen – neodvisen), UČNO VEDENJE (odvisen od interesov – 

neodvisen od interesov), UČNA TEHNIKA (slaba – dobra), STALIŠČE DO ŠOLE 

(negativno – pozitivno), OBČUTJE USPEŠNOSTI (negativno – pozitivno). 

Uporabo vprašalnika učnih navad priporočamo pri vsakem svetovanju, ki ima 

posredno ali neposredno opraviti z motnjami pri učenju in delu. Če rezultat pokaže, 

da so trenutne težave povzročile predvsem pomanjkljivosti pri delovnih navadah, se 

vprašalnik učnih navad lahko uporablja za nadzor nad potekom intervencije in njenim 

uspehom. Vprašalnik učnih navad je primeren tako za posamično kot skupinsko 

izvedbo in za spreminjanje težav pri učenju. Poleg tega je vprašalnik učnih navad 

uporaben tudi pri preventivnem delu, za testiranje razredov, na podlagi rezultatov 

testiranja pa bi lahko oblikovali tudi skupine za trening. V obeh primerih vprašalnik ne 

rabi le za prvo diagnozo, temveč tudi za merjenje uspeha skupinskih modifikacij in 

treninga. Vprašalnik učnih navad je mogoče uporabiti tudi pri svetovanju o 

nadaljnjem izobraževanju. Zaradi velike napovedne veljavnosti je primeren za 

napovedovanje šolskega uspeha. Če poleg kognitivnih napovednikov, kot so 

preskusi inteligentnosti in znanja, uporabimo še vprašalnik o učnih navadah, je 

veljavnost napovedi precej večja. Vprašalnik učnih navad je dobrodošel tudi, ko je 
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treba v znanstveno preučevanih šolskih modelih oceniti, kakšen je vpliv drugačnih 

razmer na učne navade izbranega učenca. Ker z vprašalnikom lahko merimo tudi 

socialnopsihološke, motivacijske in emocionalne značilnosti in ker se te na 

institucionalne vplive odzivajo bolj kot kognitivne značilnosti, je vprašalnik zelo 

uporaben tudi na tem področju. 

Zanesljivost 

Zanesljivost, na slovenskem vzorcu izračunana s Cronbachovim alfa 

koeficientom, je za moške 0,93, za ženske 0,94 […]. 

Veljavnost 

V priročniku so navedeni slovenski in nemški rezultati različnih študij: 

prediktivno potrjevanje veljavnosti, potrjevanje veljavnosti v ekstremnih skupinah, 

faktorsko potrjevanje veljavnosti in notranje potrjevanje veljavnosti. 

Norme 

Med spoloma in med starostnimi skupinami so se pokazale statistično 

pomembne razlike, zato so tudi norme ločene po spolu in starosti (od 7. razreda 

osemletne osnovne šole do 4. razreda srednje šole ali od 13. do 18. leta). Celoten 

vzorec, na katerem so izračunane norme v obliki T-vrednosti, je bil 1214 učencev.« 

Končne vrednosti lestvic so izražene v standardnih vrednostih (T-vrednosti s srednjo 

vrednostjo M = 50 in standardnim odklonom 10), zapisanih v tabelah norm.« 

 

Evidenčni list o učencu  

 

V ta obrazec je šolska svetovalna služba vnesla naslednje podatke o učencu: 

spol, število let šolanja v osnovni šoli, zaključena ocena pri slovenščini v 8. razredu, 

zaključena ocena pri matematiki v 8. razredu. 

 

Evidenčni list o učencu s posebnimi potrebami 

 

V ta obrazec je šolska svetovalna služba vnesla naslednje podatke o učencu: 

spol, število let šolanja v osnovni šoli, zaključena ocena pri slovenščini v 8. razredu, 
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zaključena ocena pri matematiki v 8. razredu, vrsta primanjkljaja, ovire oz. motnje, 

razred, ko je učenec prvič dobil dodatno strokovno pomoč, število ur dodatne 

strokovne pomoči na teden za vsako leto izvajanja, število ur dodatne strokovne 

pomoči na teden za odpravljanje ovir in primanjkljajev ter profil izvajalcev za vsako 

leto izvajanja dodatne strokovne pomoči, število ur dodatne strokovne pomoči (učne 

pomoči) na teden za vsako leto izvajanja dodatne strokovne pomoči. Podatke je 

svetovalna služba zajela iz odločbe o usmeritvi.  

 

5.3 Postopek in potek izvedbe raziskave 

 

V šolskem letu 2015/2016 smo v marcu in aprilu na 14 osnovnih šolah 

Podravja in Pomurja izvedli testiranje in anketiranje učencev. Šole, vključene v 

raziskavo, so bile različno velike in iz različnih okolij.  

V raziskavi so sodelovali vsi učenci sodelujočih šol, ki so imeli odločbo o 

usmeritvi, in enako število učencev z značilnim razvojem, ki so imeli enako končno 

oceno pri slovenščini in matematiki v 8. razredu kot njihovi vrstniki s posebnimi 

potrebami, če pa to ni bilo mogoče, pa tej oceni najbližjo pozitivno oceno. 

Predhodno smo pridobili soglasje ravnateljev šol in pisno soglasje staršev, 

katerim smo predstavili potek in namen raziskave.  

Učencem je bila zagotovljena tajnost podatkov do raziskovalcev s pomočjo 

šifer, s katerimi sta bila označena njihova testa, vprašalnik in evidenčni list o otroku, 

ki ga je izpolnila šolska svetovalna služba. Učencem in šolam je bila zagotovljena 

anonimnost. 

Test za ugotavljanje bralne pismenosti in test za ugotavljanje matematične 

pismenosti ter rešitve in točkovnike smo posredovali učiteljem sodelujočih šol. Deset 

sodelujočih šol se je odločilo, da bodo vsi učenci 9. razreda pri pouku slovenščine 

pisali test za ugotavljanje bralne pismenosti in pri pouku matematike test za 

ugotavljanje matematične pismenosti ter da bodo njihovi učitelji matematike in 

slovenščine za potrebe šolskega dela ovrednotili rešene teste in jih analizirali skupaj 

z učenci. Te šole so nam za potrebe naše raziskave posredovale fotokopije rešenih, 

vendar še ne popravljenih in ovrednotenih testov tistih učencev, ki smo jih zajeli v 

vzorec. Štiri šole pa so se odločile, da bodo teste reševali samo učenci, vključeni v 
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vzorec raziskave. Učenci so na teh šolah reševali teste individualno v manjši skupini. 

Tudi te šole so nam posredovale fotokopije rešenih, vendar še ne popravljenih in 

ovrednotenih testov tistih učencev, ki smo jih zajeli v vzorec. 

Teste vseh učencev smo vrednotili sami, saj smo tako lahko zagotovili 

natančnost in doslednost pri upoštevanju rešitev.  

Učenci so za reševanje vsakega testa potrebovali približno eno šolsko uro, tj. 

dve šolski uri za oba testa. Vsi učenci so imeli lahko podaljšan čas reševanja in tako 

dovolj časa za reševanje nalog. To možnost je izkoristilo sedem učencev s 

posebnimi potrebami pri testu matematike in pet pri testu slovenščine. Čas, ki so ga 

imeli učenci obeh skupin na razpolago za reševanje nalog obeh testov, torej ni vplival 

na pravilnost njihovih rešitev. Učenci so imeli tako možnost, da naloge rešijo v 

lastnem tempu, kot to počnejo v avtentičnih situacijah, ki od njih zahtevajo 

funkcionalno pismenost.  

Šolski svetovalni službi vključenih šol smo posredovali Vprašalnik o učnih 

navadah za mladostnike in pripadajoče odgovorne liste z navodili za izvedbo 

anketiranja, ki smo jim jih podrobno pojasnili. Vprašalnik so izpolnjevali vsi učenci, 

zajeti v vzorec. Izpolnjevanje vprašalnikov je na šolah potekalo individualno v 

manjših skupinah. Učenci so za izpolnjevanje vprašalnika potrebovali približno eno 

šolsko uro. Svetovalna služba nam je vrnila izpolnjene odgovorne liste, njihovo 

vrednotenje pa smo opravili sami. Z opravljenim vrednotenjem smo dobili surove 

rezultate posameznih lestvic, izražene v točkah, ki smo jih nato s pomočjo tabel z 

normami pretvorili v standardizirane T-vrednosti.  Pregled pravilnosti opravljenega 

vrednotenja je opravila psihologinja. 

Raziskava je upoštevala principe raziskovalne etike, da smo ohranili integriteto 

sodelujočih v raziskavi.  

 

5.4 Spremenljivke 

 

Uporabljene spremenljivke:  

 skupina učencev s posebnimi potrebami: učenci s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja, učenci z govorno-jezikovnimi motnjami, dolgotrajno bolni 

učenci, gibalno ovirani učenci, učenci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, 
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 skupina učencev z značilnim razvojem, torej brez posebnih potreb, 

 število let izvajanja dodatne strokovne pomoči: 3–6 let in 7–9 let, 

 število ur dodatne strokovne pomoči na teden v 9. razredu: 3 ure, 4 ure, 5 ur 

(pri tem številu ur niso zajete ure svetovalnih storitev), 

 zaključena ocena pri slovenščini v 8. razredu, 

 zaključena ocena pri matematiki v 8. razredu, 

 število točk na testu za ugotavljanje bralne pismenosti, 

 število točk na testu za ugotavljanje matematične pismenosti, 

 skupno število točk na testu za ugotavljanje bralne pismenosti in na testu za 

ugotavljanje matematične pismenosti, ki smo ju poimenovali funkcionalna 

pismenost, 

 število točk za 20 lestvic Vprašalnika o učnih navadah učencev, ki smo jih 

pretvorili v standardizirane T-vrednosti in izračunali povprečne vrednosti 

lestvic v petih skupinah: 

 motivacija: povprečen dosežek točk na lestvicah: raven aspiracije, 

odložitev potreb, storilnostna motivacija, učna motivacija, pričakovanje 

neuspeha, 

 učne tehnike: predelava učne snovi, faza aktualiziranja, oblikovanje 

učnih pogojev, kognitivni stil, učni stil, faza sprejemanja, kontrola učne 

uspešnosti, učna tehnika, 

 čustva: toleranca do neuspeha, odpornost proti stresu, občutje 

uspešnosti, 

 pedagoško okolje: socialna odvisnost pri učenju, učno vedenje, stališče 

do šole, 

 samovrednotenje: samovrednotenje. 

 

5.5 Analiza podatkov 

 

Podatki, pridobljeni z dvema testoma, vprašalnikom in evidenčnim listom o 

otroku, so bili statistično obdelani s programom SPSS za osebne računalnike.  

Pri tem so bile uporabljene naslednje statistične metode: 
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 osnovna parametrijska statistika za opis vzorca – za opisne spremenljivke 

smo izračunali absolutne frekvence in strukturne odstotke, za numerične 

spremenljivke pa aritmetične sredine, modus, mediano in standardni odklon, 

 Pearsonov koeficient korelacije,  

 t-test za neodvisne vzorce (ugotavljanje statistične pomembnosti razlik med 

obema skupinama),  

 Lavenov test homogenosti varianc,  

 analiza variance (ANOVA). 

Pri statističnem sklepanju smo upoštevali stopnjo tveganja p ≤ 0,05. 

Dobljeni rezultati so predstavljeni tabelarično. 
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6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

V Tabeli 5 je predstavljena skupna osnovna parametrijska statistika, ki smo jo 

uporabili za analizo rezultatov in interpretacijo raziskave. Podatki so predstavljeni 

posebej za skupino učencev s posebnimi potrebami in za skupino učencev z 

značilnim razvojem. V nadaljevanju dela je osnovna parametrijska statistika 

predstavljena še večkrat, vendar po segmentih glede na raziskovalna vprašanja, kar 

omogoča lažje spremljanje analize rezultatov in interpretacije. 

 

Tabela 5: Osnovna parametrijska statistika (skupna) 

 Učenci s posebnimi potrebami 

 

Učenci z značilnim razvojem 

 

N Pov-

prečje 

Stan-

dardni 

odklon 

Napa-

ka 

povpr. 

N Pov-

prečje 

Stan-

dardni 

odklon 

Napa-

ka 

povpr. 

Ocena pri 

SLJ 

50 2,64 0,63 / 50 2,70 0,76 / 

Ocena pri 

MAT 

50 2,44 0,50 / 50 2,56 0,67 / 

Test bralne 

pismenosti 

(točke) 

50 8,52 3,56 0,50 50 9,76 2,44 0,34 

Test 

matematične 

pismenosti 

(točke) 

50 11,16 4,49 0,63 50 12,66 2,69 0,38 

Funkcio-

nalna 

pismenost 

(točke) 

50 19,68 5,92 0,84 50 22,42 4,10 0,58 

Funkcio-

nalna 

34 19,68 5,25 0,90 / / / / 
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pismenost 

pri učencih s 

3–6 let DSP 

(točke) 

Funkcio-

nalna 

pismenost 

pri učencih s 

7–9 let DSP 

(točke) 

16 19,69 7,34 1,83 / / / / 

Funkcio-

nalna 

pismenost 

pri učencih s 

3 urami DSP 

(točke) 

25 19,44 6,27 1,25 / / / / 

Funkcio-

nalna 

pismenost 

pri učencih s 

4 urami DSP 

(točke) 

9 22,89 3,69 1,23 / / / / 

Funkcio-

nalna 

pismenost 

pri učencih s 

5 urami DSP 

(točke) 

16 18,25 5,99 1,50 / / / / 

VUN – 

motivacija 

(T-vrednosti) 

50 42,51 4,46 / 50 46,29 6,57 / 

VUN – učne 50 45,27 4,37 / 50 45,58 8,08 / 
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tehnike 

(T-vrednosti) 

VUN – 

čustva 

(T-vrednosti) 

50 46,27 6,75 / 50 50,05 9,37 / 

VUN – 

ped. okolje 

(T-vrednosti) 

50 44,35 6,71 / 50 46,75 8,33 / 

VUN – 

samo-

vrednotenje 

(T-vrednosti) 

50 56,16 8,71 / 50 54,72 9,22 / 

 

6.1 Učinkovitost šolanja z vidika funkcionalne pismenosti učencev  

 

Za ugotavljanje učinkovitosti šolanja z vidika funkcionalne pismenosti učencev 

s posebnimi potrebami v enakovrednem izobraževalnem programu s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo smo si postavili štiri cilje in pet 

raziskovalnih vprašanj.  

Naš prvi cilj je bil ugotoviti, kakšna je z vidika funkcionalne pismenosti 

učinkovitost osnovnošolskega izobraževanja učencev s posebnimi potrebami v 

primerjavi z učinkovitostjo osnovnošolskega izobraževanja učencev z značilnim 

razvojem. 

 

RV 1.1: 

Kakšna je povezanost med končno oceno pri SLJ in MAT v 8. r. ter skupnim št. točk 

na testu bralne in matematične pismenosti pri učencih s posebnimi potrebami? 

 

a) Povezanost med končno oceno pri SLJ v 8. r. in testom bralne 

pismenosti 
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Tabela 6 Opisna statistika za ugotavljanje povezanosti med končno oceno pri SLJ v 

8. r. in testom bralne pismenosti za učence s posebnimi potrebami 

  Povprečje  St. odklon N 

Test bralne pismenosti 8,52 3,56 50 

Ocena SLJ 2,64 0,63 50 

 

Tabela 7: Korelacijska matrika povezanosti med končno oceno pri SLJ v 8. r. in 

testom bralne pismenosti za učence s posebnimi potrebami 

  

Test bralne 

pismenosti     Ocena SLJ 

Test bralne 

pismenosti 

Pearsonov koeficient korelacije 1 ,511** 

Asimp. p-vrednost (2-stranska)  ,000 

N 50 50 

Ocena SLJ Pearsonov koeficient korelacije ,511** 1 

Asimp. p-vrednost (2-stranska) ,000  

N 50 50 

**Korelacija je statistično značilna na ravni 0,01 (2-stranska). 

Pearsonov korelacijski koeficient znaša 0,511 in je statistično značilen. P-

vrednost je 0,00. Med spremenljivkama obstaja pozitivna povezanost. Moč 

povezanosti je srednja. 

 

b) Povezanost med končno oceno pri MAT v 8. r. in testom matematične 

pismenosti 

 

Tabela 8: Opisna statistika za ugotavljanje povezanosti med končno oceno pri MAT v 

8. r. in testom matematične pismenosti za učence s posebnimi potrebami 

  Povprečje  St. odklon N 

Test matematične pismenosti 11,16 4,49 50 

Ocena MAT 2,44 0,50 50 
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Tabela 9: Korelacijska matrika povezanosti med končno oceno pri MAT v 8. r. in 
testom matematične pismenosti za učence s posebnimi potrebami 

  Test MAT Ocena MAT 

Test 

matematične 

pismenosti 

Pearsonov koeficient korelacije 1 ,648** 

Asimp. p-vrednost (2-stranska)  ,000 

N 50 50 

Ocena MAT Pearsonov koeficient korelacije ,648** 1 

Asimp. p-vrednost (2-stranska) ,000  

N 50 50 

**Korelacija je statistično značilna na ravni 0,01 (2-stranska). 

 

Pearsonov korelacijski koeficient znaša 0,648 in je statistično značilen. P-

vrednost je 0,00. Med spremenljivkama obstaja pozitivna povezanost. Moč 

povezanosti je srednja. 

 

Ugotovitve pri RV 1.1 

 

Analiza rezultatov je pokazala, da pri učencih s posebnimi potrebami obstaja 

pozitivna  povezanost med preizkusom bralne pismenosti in oceno pri slovenščini ter 

pozitivna povezanost med preizkusom matematične pismenosti in oceno pri 

matematiki. To pomeni, da so učenci s posebnimi potrebami, ki imajo višjo oceno pri 

slovenščini, bralno bolj pismeni kot učenci s posebnimi potrebami z nižjo oceno. Prav 

tako imajo učenci s posebnimi potrebami z višjo oceno pri matematiki tudi boljšo 

matematično pismenost kot učenci s posebnimi potrebami z nižjo oceno.   

 Pri učencih s posebnimi potrebami je višja povezanost med oceno iz 

matematike in matematično pismenostjo (0,648) kot med oceno pri slovenščini in 

bralno pismenostjo (0,511).  

Pričakovali bi, da je ta povezanost višja pri slovenščini kot pri matematiki, saj, 

kot ugotavljajo M. Cotič (2010) ter Štraus in Markelj (2011), predstavlja bralna 

pismenost tudi del zmožnosti matematične pismenosti, korelacija med obema 

pismenostma pa je visoka. Sklepamo, da je pri ocenjevanju učencev s posebnimi 

potrebami pri slovenščini manj poudarka na uporabi znanja, spretnosti in veščin kot 

pri matematiki. 
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Sklepamo lahko tudi, da je v ocenjevanju učencev s posebnimi potrebami 

srednje dobro zajeta njihova zmožnost uporabe tistih znanj, spretnosti in veščin, ki 

pričajo o njihovi bralni in matematični pismenosti. Glede na Bloomovo taksonomijo in 

pomen bralne ter matematične pismenosti za učinkovito delovanje posameznika v 

družbi bi pričakovali, da bo v ocenjevanju zajete več uporabne ravni znanja, 

spretnosti in veščin. 

 

RV 1.2:  

Kakšna je povezanost med končno oceno pri SLJ in MAT v 8. r. ter skupnim št. točk  

na testu bralne in matematične pismenosti pri učencih z značilnim razvojem? 

 

a) Povezanost med končno oceno pri SLJ v 8. r. in testom bralne 

pismenosti 

 

Tabela 10: Opisna statistika za ugotavljanje povezanosti med končno oceno pri SLJ 
v 8. r. in testom bralne pismenosti za učence z značilnim razvojem 

  Povprečje  St. odklon N 

Test bralne pismenosti 9,76 2,44 50 

Ocena  SLJ 2,70 0,76 50 

 

Tabela 11: Korelacijska matrika povezanosti med končno oceno pri SLJ v 8. r. in 
testom bralne pismenosti za učence z značilnim razvojem 

  

Test bralne 

pismenosti Ocena SLJ 

Test bralne 

pismenosti 

Pearsonov koeficient korelacije 1 ,345* 

Asimp. p-vrednost (2-stranska)  ,014 

N 50 50 

Ocena SLJ Pearsonov koeficient korelacije ,345* 1 

Asimp. p-vrednost (2-stranska) ,014  

N 50 50 

*Korelacija je statistično značilna na ravni 0,05 (2-stranska). 



 

58 

 

Pearsonov korelacijski koeficient znaša 0,345 in je statistično značilen. P-

vrednost je pod 0,05. Med spremenljivkama obstaja pozitivna povezanost. Moč 

povezanosti je nizka. 

 

b)  Povezanost med končno oceno pri MAT v 8. r. in testom matematične 

pismenosti 

 

Tabela 12: Opisna statistika za ugotavljanje povezanosti med končno oceno pri MAT 

v 8. r. in testom matematične pismenosti za učence z značilnim razvojem 

  Povprečje  St. odklon N 

Test matematične pismenosti 12,66 2,69 50 

Ocena MAT 2,56 0,67 50 

 

Tabela 13: Korelacijska matrika povezanosti med končno oceno pri MAT v 8. r. in 

testom matematične pismenosti za učence z značilnim razvojem 

  

Test matematične 

pismenosti Ocena MAT 

Test 

matematične 

pismenosti 

Pearsonov koeficient korelacije 1 ,365** 

Asimp. p-vrednost (2-stranska)  ,009 

N 50 50 

Ocena MAT Pearsonov koeficient korelacije ,365** 1 

Asimp. p-vrednost (2-stranska) ,009  

N 50 50 

**Korelacija je statistično značilna na ravni 0,01 (2-stranska). 

 

Pearsonov korelacijski koeficient znaša 0,365 in je statistično značilen. P-

vrednost je pod 0,05. Med spremenljivkama obstaja pozitivna povezanost. Moč 

povezanosti je nizka. 
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Ugotovitve pri RV 1.2 

 

Analiza rezultatov je pokazala, da pri učencih z značilnim razvojem obstaja 

pozitivna  povezanost med preizkusom bralne pismenosti in oceno pri slovenščini ter 

pozitivna povezanost med preizkusom matematične pismenosti in oceno pri 

matematiki. To pomeni, da so učenci z značilnim razvojem, ki imajo višjo oceno pri 

slovenščini, bralno bolj pismeni kot učenci z značilnim razvojem z nižjo oceno. Prav 

tako so učenci z značilnim razvojem z višjo oceno pri matematiki tudi bolje 

matematično pismeni kot učenci z značilnim razvojem z nižjo oceno.   

Moč povezanosti med preizkusoma in ocenama pri učencih z značilnim 

razvojem je nizka, iz česar lahko sklepamo, da je pri ocenjevanju učencev z 

značilnim razvojem slabo zajeta njihova zmožnost uporabe znanja, spretnosti in 

veščin.  

Pri učencih z značilnim razvojem je nekoliko višja povezanost med oceno iz 

matematike in matematično pismenostjo (0,365) kot med oceno pri slovenščini in 

bralno pismenostjo (0,345). Tudi tu bi pričakovali, da bo povezanost višja pri bralni 

pismenosti kot pri matematični pismenosti iz razlogov, ki smo jih že navedli v 

ugotovitvah pri RV 1.1.  

 

Ugotovitve prvega cilja raziskave 

 

Moč povezanosti med oceno pri slovenščini in testom bralne pismenosti ter 

med oceno pri matematiki in testom matematične pismenosti je pri učencih s 

posebnimi potrebami višja kot pri učencih z značilnim razvojem.  

Iz tega lahko sklepamo, da so ocene učencev s posebnimi potrebami boljši 

odraz njihove zmožnosti uporabe znanja, spretnosti in veščin kot ocene učencev z 

značilnim razvojem.   

Posledično lahko zaključimo, da je učinkovitost šolanja učencev s posebnimi 

potrebami pomembnejša za njihovo funkcionalno pismenost kot za funkcionalno 

pismenost učencev z značilnim razvojem. 
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Naš drugi cilj je bil ugotoviti, kakšna je z vidika bralne pismenosti učinkovitost 

osnovnošolskega izobraževanja učencev s posebnimi potrebami v primerjavi z 

učinkovitostjo osnovnošolskega izobraževanja učencev z značilnim razvojem.  

 

RV 2.1: 

Kakšna je pomembnost razlike v številu točk na testu bralne pismenosti med 

učenci s posebnimi potrebami in učenci z značilnim razvojem? 

 

Tabela 14: Opisna statistika za ugotavljanje pomembnosti razlike v številu točk na 

testu bralne pismenosti med obema skupinama učencev 

Skupina N Povprečje 

Standardni 

odklon 

Napaka 

povprečja 

Test bralne 

pismenosti 

OPP 50 8,52 3,56 0,50 

ObPP 50 9,76 2,44 0,34 

 

Učenci s posebnimi potrebami so na testu bralne pismenosti dosegli v 

povprečju 8,52 točk, učenci z značilnim razvojem pa 9,76 točk, kar je za 1,24 točke 

več.  

Statistično pomembnost te razlike smo preverili s t-testom za neodvisne 

vzorce. 

 

Tabela 15: T-test za ugotavljanje pomembnosti razlike v številu točk na testu bralne 

pismenosti med obema skupinama učencev 

Nizki Visoki

Predpostav ljene so 

enake v ariance

1,33 0,25 -2,03 98 ,045 -1,24 0,61 -2,45 -0,03

Enake v ariance niso 

predpostav ljene

-2,03 86,607 ,045 -1,24 0,61 -2,45 -0,03

Test bralne 

pismenosti

T-test za neodvisne vzorce

Lev enov  test za enakost 

v arianc t-test za enakost pov prečij

F p-v rednost t df

Asimp. p-

v rednost (2-

stranska)

Razlika v  

pov prečjih

Napaka 

razlike v  

pov prečjih

95% Interval zaupanja
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P-vrednost je nižja od 0,05, zato lahko trdimo, da statistične razlike v 

povprečju med skupinama obstajajo, kar lahko zagotovimo na nivoju 4,5-odstotnega 

tveganja. 

 

Ugotovitve pri RV 2.1 

 

Ta del analize rezultatov raziskave je pokazal, da so statistično pomembne 

razlike v bralni pismenosti med učenci s posebnimi potrebami in učenci z značilnim 

razvojem. Učenci z značilnim razvojem so v bralni pismenosti boljši kot učenci s 

posebnimi potrebami. Podobno so ugotovile Kogovšek idr. (2011), ki so primerjale 

besedilno in dokumentacijsko pismenost gluhih in naglušnih dijakov ter dijakov z 

značilnim razvojem in ugotovile, da je tovrstna pismenost slabša pri dijakih s 

posebnimi potrebami, tj. pri gluhih in naglušnih.  

 

Ugotovitve drugega cilja raziskave 

 

Kljub temu da obe skupini učencev dosegata primerljivo povprečje doseženih 

ocen pri slovenščini (2,64 – učenci s posebnimi potrebami, 2,70 – učenci z značilnim 

razvojem), so učenci s posebnimi potrebami slabše bralno pismeni v primerjavi z 

učenci z značilnim razvojem. Sklepamo lahko, da učenci s posebnimi potrebami 

zaradi prilagoditev pri šolskem delu in ocenjevanju dosegajo primerljivo raven 

standardov znanja in posledično primerljive ocene z učenci z značilnim razvojem, na 

testu bralne pismenosti, kjer pa teh prilagoditev nimajo, pa so v primerjavi z vrstniki z 

značilnim razvojem slabše bralno pismeni.  

Iz tega lahko sklepamo, da je z vidika bralne pismenosti učinkovitost 

osnovnošolskega izobraževanja pri učencih s posebnimi potrebami manjša kot pri 

učencih z značilnim razvojem, saj učenci s posebnimi potrebami zaradi prilagoditev v 

izvajanju enakovrednega programa sicer dosegajo primerljive standarde znanja, ko 

prilagoditev nimajo na razpolago, pa so v avtentičnih situacijah slabše bralno pismeni 

od svojih vrstnikov.  

Sklepamo, da so šolske ocene le eden izmed vidikov uspešnosti šolanja 

učencev s posebnimi potrebami in niso nujno pravi pokazatelj njihove bralne 

pismenosti. To lahko povežemo z ugotovitvijo M. Rovška (2009), da se 85,7 % 



 

62 

 

učiteljev strinja, da pozitivne ocene še ne pomenijo, da ima otrok tudi ustrezno 

znanje. Tudi L. Gerschel (2005) je ugotovil, da ocena ni le rezultat učenčevega 

znanja.   

 Naš tretji cilj raziskave je bil ugotoviti, kakšna je z vidika matematične 

pismenosti učinkovitost osnovnošolskega izobraževanja učencev s posebnimi 

potrebami v primerjavi z učinkovitostjo osnovnošolskega izobraževanja učencev z 

značilnim razvojem. 

 

RV 3.1:  

Kakšna je pomembnost razlike v številu točk na testu matematične pismenosti 

med učenci s posebnimi potrebami in učenci z značilnim razvojem? 

 

Tabela 16: Opisna statistika za ugotavljanje pomembnosti razlike v številu točk na 

testu matematične pismenosti med obema skupinama učencev 

Skupina N Povprečje 

Standardni 

odklon 

Napaka 

povprečja 

Test 

matematične 

pismenosti 

OPP 50,00 11,16 4,49 0,63 

ObPP 50,00 12,66 2,69 0,38 

 

Učenci s posebnimi potrebami so na testu matematične pismenosti dosegli v 

povprečju 11,16 točk, učenci z značilnim razvojem pa 12,66 točk, kar je za 1,5 točke 

več.  

Statistično pomembnost te razlike smo preverili s t-testom za neodvisne 

vzorce. 

 

Tabela 17: T-test za ugotavljanje pomembnosti razlike v številu točk na testu 

matematične pismenosti med obema skupinama učencev 
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Nizki Visoki

Predpostav lje

ne so enake 

v ariance

4,86 ,030 -2,03 98 ,045 -1,50 0,74 -2,97 -0,03

Enake 

v ariance niso 

predpostav lje

ne

-2,03 80,23 ,046 -1,50 0,74 -2,97 -0,03

Test matematične 

pismenosti

Lev enov  test za enakost 

v arianc t-test za enakost pov prečij

F p-v rednost t df

Asimp. p-

v rednost (2-

stranska)

Razlika v  

pov prečjih

Napaka 

razlike v  

pov prečjih

95% Interval zaupanja

T-test za neodvisne vzorce

 

 

P-vrednost je nižja od 0,05, zato lahko trdimo, da statistične razlike v 

povprečju med skupinama obstajajo, kar lahko zagotovimo na nivoju 4,5-odstotnega 

tveganja. 

 

Ugotovitve pri RV 3.1 

 

Ta del raziskave je pokazal, da so statistično pomembne razlike v matematični 

pismenosti med učenci s posebnimi potrebami in učenci z značilnim razvojem. 

Učenci s posebnimi potrebami so ob koncu obveznega izobraževanja slabši v 

matematični pismenosti od učencev z značilnim razvojem, čeprav po ocenah sodeč 

oboji dosegajo primerljivo znanje oz. standarde znanja. 

 

Ugotovitve tretjega cilja raziskave 

 

Na osnovi ugotovitev RV 3.1 lahko pri tretjem cilju raziskave sklepamo, da je z 

vidika matematične pismenosti učinkovitost osnovnošolskega izobraževanja učencev 

s posebnimi potrebami slabša v primerjavi z učenci z značilnim razvojem. 

Menimo, da učenci s posebnimi potrebami zaradi prilagoditev v izvajanju 

enakovrednega programa dosegajo pri matematiki primerljivo raven standardov 

znanja in posledično primerljive ocene z učenci z značilnim razvojem, v avtentičnih 

situacijah, kjer teh prilagoditev nimajo, pa so v primerjavi z njihovimi vrstniki z 

značilnim razvojem slabše  matematično pismeni. 

Tudi tu lahko sklepamo, da so šolske ocene le eden izmed vidikov uspešnosti 

šolanja učencev s posebnimi potrebami in niso nujno pravi pokazatelj njihove 

matematične pismenosti. To lahko povežemo z ugotovitvijo M. Rovška (2009), da se 

85,7 % učiteljev strinja, da pozitivne ocene še ne pomenijo, da ima otrok tudi 
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ustrezno znanje. Tudi L. Gerschel (2005) je ugotovil, da ocena ni le rezultat 

učenčevega znanja.   

 

Naš četrti cilj je bil ugotoviti, kakšna je funkcionalna pismenost učencev s 

posebnimi potrebami v primerjavi s funkcionalno pismenostjo učencev z značilnim 

razvojem ob koncu osnovnošolskega izobraževanja. 

 

RV 4.1: 

Kakšna je pomembnost razlik v skupnem številu točk na testu funkcionalne 

pismenosti (bralne in matematične pismenosti) med obema skupinama učencev? 

 

Tabela 18: Opisna statistika za ugotavljanje pomembnosti razlik v številu točk na 

testu funkcionalne pismenosti med obema skupinama učencev 

Skupina N Povprečje 

Standardni 

odklon 

Napaka 

povprečja 

Funkcionalna pismenost 

(bralna in matematična) 

OPP 50 19,68 5,92 0,84 

ObPP 50 22,42 4,10 0,58 

 

Učenci s posebnimi potrebami so v seštevku točk na testu bralne in 

matematične pismenosti dosegli v povprečju 19,68 točk, učenci z značilnim razvojem 

pa v povprečju 22,42 točk, kar je za 2,74 točke več. 

Statistično pomembnost te razlike smo preverili s t-testom za neodvisne 

vzorce. 

 

Tabela 19: T-test za ugotavljanje pomembnosti razlik v številu točk na testu 

funkcionalne pismenosti med obema skupinama učencev 

Nizki Visoki

Predpostav lje

ne so enake 

v ariance

7,56 ,007 -2,69 98 ,008 -2,74 1,02 -4,76 -0,72

Enake 

v ariance niso 

predpostav lje

ne

-2,69 87,176 ,009 -2,74 1,02 -4,76 -0,72

Funkcionalna

Pismenost

Lev enov  test za enakost 

v arianc t-test za enakost pov prečij

F p-v rednost t df

Asimp. p-

v rednost (2-

stranska)

Razlika v  

pov prečjih

Napaka 

razlike v  

pov prečjih

95% Interval zaupanja

T-test za neodvisne vzorce
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P-vrednost je nižja od 0,05, zato lahko trdimo, da statistične razlike v 

povprečju števila točk med skupinama obstajajo in da so statistično pomembne, kar 

lahko zagotovimo z 0,8-odstotnim tveganjem. 

 

Ugotovitve pri RV 4.1 in četrtem cilju raziskave 

 

Analiza rezultatov raziskave je pokazala, da je funkcionalna pismenost 

učencev s posebnimi potrebami ob koncu osnovnošolskega izobraževanja nižja kot  

funkcionalna pismenost učencev z značilnim razvojem. To se ujema z ugotovitvami 

pri drugem in tretjem cilju raziskave, kjer se je pokazalo, da so učenci s posebnimi 

potrebami slabše bralno in matematično pismeni v primerjavi z njihovimi vrstniki, ter z 

dejstvom, da sta bralna in matematična pismenost sestavna dela funkcionalne 

pismenosti. 

 

6.1.1 Zaključek analize in interpretacije prvega raziskovalnega področja 

 

Na prvem področju raziskovanja o učinkovitosti šolanja z vidika funkcionalne 

pismenosti učencev s posebnimi potrebami v enakovrednem izobraževalnem 

programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo v primerjavi z 

učinkovitostjo šolanja učencev z značilnim razvojem smo ugotovili: 

- da je funkcionalna pismenost učencev s posebnimi potrebami nižja od 

funkcionalne pismenosti učencev z značilnim razvojem, 

- da je bralna pismenost učencev s posebnimi potrebami nižja od bralne 

pismenosti učencev z značilnim razvojem, 

- da je matematična pismenost učencev s posebnimi potrebami nižja od 

matematične pismenosti učencev z značilnim razvojem, 

- da je ocenjeno znanje slovenščine pri obeh skupinah učencev v pozitivni 

povezavi z njihovo bralno pismenostjo, vendar obstaja razlika v moči 

povezanosti: 

o pri učencih s posebnimi potrebami je moč povezanosti višja kot pri 

učencih z značilnim razvojem, 
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- da je ocenjeno znanje matematike pri obeh skupinah učencev v pozitivni 

povezavi z njihovo matematično pismenostjo, vendar obstaja razlika v moči 

povezanosti: 

o pri učencih s posebnimi potrebami je moč povezanosti višja kot pri 

učencih z značilnim razvojem, 

- da je moč povezanosti v ocenjenem znanju pri matematiki in matematični 

pismenosti znotraj vsake skupine učencev nekoliko višja kot moč povezanosti 

v ocenjenem znanju slovenščine in bralni pismenosti. 

Kogovšek idr. (2011) so pri gluhih in naglušnih dijakih ugotovile, da so 

pomembno slabše funkcionalno pismeni od slišečih vrstnikov. Njihove ugotovitve 

lahko primerjamo z ugotovitvijo naše raziskave o funkcionalni pismenosti učencev 

s posebnimi potrebami v osnovni šoli.  

Naša ugotovitev o slabši funkcionalni pismenosti učencev s posebnimi 

potrebami se ujema tudi z opredelitvijo učencev s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja po Pravilniku o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje 

otrok s posebnimi potrebami ter kriteriji za opredelitev vrste in stopnje 

primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami (2013), po kateri 

imajo le-ti izrazite težave tudi v zvezi z branjem in računanjem, ki sta bistveni 

sestavini funkcionalne pismenosti. 

 

6.2 Učne navade in funkcionalna pismenost  

 

Za ugotavljanje povezanosti med učnimi navadami in funkcionalno 

pismenostjo učencev s posebnimi potrebami v enakovrednem izobraževalnem 

programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo smo si postavili 

en cilj s petimi raziskovalnimi vprašanji.  

 

Peti cilj naše raziskave je bil ugotoviti, ali so učne navade, med katere 

uvrščamo motivacijo, učne tehnike, čustva, pedagoško okolje in samovrednotenje, 

povezane s funkcionalno pismenostjo učencev s posebnimi potrebami in 

funkcionalno pismenostjo učencev z značilnim razvojem.  

 



 

67 

 

RV 5.1: 

Kakšna je povezanost med izraženostjo motivacije in dosežkom na preizkusu 

funkcionalne pismenosti pri učencih s posebnimi potrebami in učencih z značilnim 

razvojem? 

 
a) učenci s posebnimi potrebami 

 

Tabela 20: Opisna statistika za ugotavljanje povezanosti med izraženostjo motivacije 

in funkcionalno pismenostjo pri učencih s posebnimi potrebami 

  Povprečje  St. odklon N 

Funkcionalna pismenost 19,68 5,92 50 

Motivacija 42,51 4,46 50 

 

Tabela 21: Korelacijska matrika za ugotavljanje povezanosti med izraženostjo 

motivacije in funkcionalno pismenostjo pri učencih s posebnimi potrebami 

  

Funkcionalna 

pismenost Motivacija 

Funkcionalna 

pismenost 

Pearsonov koeficient korelacije 1 -,118 

Asimp. p-vrednost (2-stranska)  ,414 

N 50 50 

Motivacija Pearsonov koeficient korelacije -,118 1 

Asimp. p-vrednost (2-stranska) ,414  

N 50 50 

 

Pearsonov korelacijski koeficient znaša -0,118 in je statistično neznačilen. P-

vrednost presega 0,05. Med spremenljivkama ne obstaja statistično pomembna 

povezanost. 

Ugotovili smo, da pri učencih s posebnimi potrebami ne obstaja statistično 

pomembna povezava med motivacijo in njihovo funkcionalno pismenostjo. 
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b) učenci z značilnim razvojem 

 

Tabela 22: Opisna statistika za ugotavljanje povezanosti med izraženostjo motivacije 

in funkcionalno pismenostjo pri učencih z značilnim razvojem 

  Povprečje  St. odklon N 

Funkcionalna pismenost 22,42 4,10 50 

Motivacija 46,29 6,57 50 

 

Tabela 23: Korelacijska matrika za ugotavljanje povezanosti med izraženostjo 

motivacije in funkcionalno pismenostjo pri učencih z značilnim razvojem 

  

Funkcionalna 

pismenost Motivacija 

Funkcionalna 

pismenost 

Pearsonov koeficient korelacije 1 ,247 

Asimp. p-vrednost (2-stranska)  ,083 

N 50 50 

Motivacija Pearsonov koeficient korelacije ,247 1 

Asimp. p-vrednost (2-stranska) ,083  

N 50 50 

 

Pearsonov korelacijski koeficient znaša 0,247 in je statistično neznačilen. P-

vrednost presega 0,05. Med spremenljivkama ne obstaja statistično pomembna 

povezanost. 

Ugotovili smo, da tudi pri učencih z značilnim razvojem ni statistično 

pomembne povezave med motivacijo in njihovo funkcionalno pismenostjo. 

 

Ugotovitve pri RV 5.1 

 

Izraženost motivacije je pri učencih s posebnimi potrebami nekoliko nižja (T = 

42,51) kot pri učencih z značilnim razvojem (T = 46,29) in pri obeh skupinah učencev 

nižja od normirane srednje vrednosti (T = 50), vendar še vedno v območju 

standardnega odstopanja v višini +/-10 od srednje vrednosti. To pomeni, da je raven 
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aspiracije celotnega vzorca nekoliko nižja, da potrebo po prostem času nekoliko težje 

podredijo šolskim obveznostim, da je storilnostna motivacija nekoliko nižja, da je 

učna motivacija nekoliko bolj odvisna od zunanjih spodbud in da so učenci nekoliko 

bolj sprijaznjeni s slabšim uspehom, kot je normirana srednja vrednost celotne 

populacije, ki ji pripadajo. 

Ugotovili smo, da med izraženostjo motivacije in dosežkom na preizkusu 

funkcionalne pismenosti tako pri učencih s posebnimi potrebami kot pri učencih z 

značilnim razvojem obstaja povezanost, vendar ni statistično pomembna.  

Thiel idr. (1999) navajajo raziskave, ki kažejo, da je motivacija za učenje in 

delo v pomembni korelaciji z učnim uspehom učencev. Povprečni učni uspeh pri 

slovenščini in matematiki je pri vseh učencih, zajetih v vzorec, razmeroma nizek, saj 

znaša 2,6. Naša raziskava pa je pokazala tudi, da je korelacija med učnim uspehom 

in funkcionalno pismenostjo nizka (pri učencih z značilnim razvojem) oz. srednja (pri 

učencih s posebnimi potrebami), zato sklepamo, da je v tem razlog, da korelacija 

med motivacijo in funkcionalno pismenostjo ni dovolj visoka, da bi lahko bila 

statistično pomembna.  

Pri tem ne smemo zanemariti tudi dejstva, da je motivacija le eden izmed 

dejavnikov, ki vplivajo na učne navade in s tem tudi na učno uspešnost ter posredno 

na funkcionalno pismenost.  

 

RV 5.2:  

Kakšna je povezanost med izraženostjo učnih tehnik in dosežkom na preizkusu 

funkcionalne pismenosti pri učencih s posebnimi potrebami in učencih z značilnim 

razvojem? 

 

a) učenci s posebnimi potrebami 

 

Tabela 24: Opisna statistika za ugotavljanje povezanosti med izraženostjo učnih 

tehnik in funkcionalno pismenostjo pri učencih s posebnimi potrebami 

  Povprečje  St. odklon N 

Funkcionalna pismenost 19,68 5,92 50 

Učne tehnike 45,27 4,37 50 
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Tabela 25: Korelacijska matrika za ugotavljanje povezanosti med izraženostjo učnih 

tehnik in funkcionalno pismenostjo pri učencih s posebnimi potrebami 

  

Funkcionalna 

pismenost Učne tehnike 

Funkcionalna 

pismenost 

Pearsonov koeficient korelacije 1 -,245 

Asimp. p-vrednost (2-stranska)  ,087 

N 50 50 

Učne tehnike Pearsonov koeficient korelacije -,245 1 

Asimp. p-vrednost (2-stranska) ,087  

N 50 50 

 

Pearsonov korelacijski koeficient znaša -0,245 in je statistično neznačilen. P-

vrednost presega 0,05. Med spremenljivkama ne obstaja statistično pomembna 

povezanost. 

Med izraženostjo učnih tehnik in dosežkom na preizkusu funkcionalne 

pismenosti pri učencih s posebnimi potrebami ni statistično pomembne povezanosti. 

 

b) učenci z značilnim razvojem 

 

Tabela 26: Opisna statistika za ugotavljanje povezanosti med izraženostjo učnih 

tehnik in funkcionalno pismenostjo pri učencih z značilnim razvojem 

  Povprečje St. odklon N 

Funkcionalna pismenost 22,42 4,10 50 

Učne tehnike 45,58 8,08 50 
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Tabela 27: Korelacijska matrika za ugotavljanje povezanosti med izraženostjo učnih 

tehnik in funkcionalno pismenostjo pri učencih z značilnim razvojem 

  Učne tehnike 

Funkcionalna 

pismenost 

Učne tehnike Pearsonov koeficient korelacije 1 ,050 

Asimp. p-vrednost (2-stranska)  ,730 

N 50 50 

Funkcionalna 

Pismenost 

Pearsonov koeficient korelacije ,050 1 

Asimp. p-vrednost (2-stranska) ,730  

N 50 50 

 

Pearsonov korelacijski koeficient znaša 0,050 in je statistično neznačilen. P-

vrednost presega 0,05. Med spremenljivkama ne obstaja statistično pomembna 

povezanost. 

Tudi med izraženostjo učnih tehnik in dosežkom na preizkusu funkcionalne 

pismenosti pri učencih z značilnim razvojem ni statistično pomembne povezanosti. 

 

Ugotovitve pri RV 5.2 

 

Izraženost učnih tehnik je pri učencih s posebnimi potrebami primerljiva (T = 

45,27) z učenci z značilnim razvojem (T = 45,58) in pri obeh skupinah učencev nižja 

od normirane srednje vrednosti (T = 50), vendar še vedno v območju standardnega 

odstopanja v višini +/-10 od srednje vrednosti.  

Analiza rezultatov je pokazala, da med izraženostjo učnih tehnik in dosežkom 

na preizkusu funkcionalne pismenosti tako pri učencih s posebnimi potrebami kot pri 

učencih z značilnim razvojem obstaja povezanost, vendar ni statistično pomembna.  

Dejstvo je, da so učne tehnike le ena izmed sestavin učnih navad, kot je učne 

navade označila B. Marentič Požarnik (1988). Učne navade so sicer pomemben 

dejavnik učne uspešnosti, vendar je v našem vzorcu moč povezanosti med ocenami, 

kot enim izmed pokazateljev učne uspešnosti, in med funkcionalno pismenostjo nizka 

oz. srednja, učne tehnike pa so samo del učnih navad, zato sklepamo, da je v tem 
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razlog, da je naša raziskava pokazala nizko korelacijo med učnimi tehnikami in 

funkcionalno pismenostjo obeh skupin učencev. 

 

RV 5.3: 

Kakšna je povezanost med izraženostjo čustev in dosežkom na preizkusu 

funkcionalne pismenosti pri učencih s posebnimi potrebami in učencih z značilnim 

razvojem? 

 

a) učenci s posebnimi potrebami 

 

Tabela 28: Opisna statistika za ugotavljanje povezanosti med izraženostjo čustev in 

funkcionalno pismenostjo pri učencih s posebnimi potrebami 

  Povprečje St. odklon N 

Funkcionalna pismenost 19,68 5,92 50 

Čustva 46,27 6,75 50 

 

Tabela 29: Korelacijska matrika za ugotavljanje povezanosti med izraženostjo čustev 

in funkcionalno pismenostjo pri učencih s posebnimi potrebami 

  

Funkcionalna 

pismenost Čustva 

Funkcionalna 

pismenost 

Pearsonov koeficient korelacije 1 ,152 

Asimp. p-vrednost (2-stranska)  ,292 

N 50 50 

Čustva Pearsonov koeficient korelacije ,152 1 

Asimp. p-vrednost (2-stranska) ,292  

N 50 50 

 
Pearsonov korelacijski koeficient znaša 0,152 in je statistično neznačilen. P-

vrednost presega 0,05. Med spremenljivkama ne obstaja statistično pomembna  

povezanost. 

Med izraženostjo čustev in dosežkom na preizkusu funkcionalne pismenosti 

pri učencih s posebnimi potrebami torej ni statistično pomembne povezanosti. 
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b) učenci z značilnim razvojem 

 

Tabela 30: Opisna statistika za ugotavljanje povezanosti med izraženostjo čustev in 

funkcionalno pismenostjo pri učencih z značilnim razvojem 

  Povprečje St. odklon N 

Funkcionalna pismenost 22,42 4,10 50 

Čustva 50,05 9,37 50 

 

Tabela 31: Korelacijska matrika za ugotavljanje povezanosti med izraženostjo čustev 

in funkcionalno pismenostjo pri učencih z značilnim razvojem 

  

Funkcionalna 

pismenost Čustva 

Funkcionalna 

pismenost 

Pearsonov koeficient korelacije 1 ,226 

Asimp. p-vrednost (2-stranska)  ,114 

N 50 50 

Čustva Pearsonov koeficient korelacije ,226 1 

Asimp. p-vrednost (2-stranska) ,114  

N 50 50 

 

Pearsonov korelacijski koeficient znaša 0,226 in je statistično neznačilen. P-

vrednost presega 0,05. Med spremenljivkama ne obstaja statistično pomembna 

povezanost. 

Tudi med izraženostjo čustev in dosežkom na preizkusu funkcionalne 

pismenosti pri učencih z značilnim razvojem ni statistično pomembne povezanosti. 

 

Ugotovitve pri RV 5.3 

 

Izraženost čustev je pri učencih s posebnimi potrebami nekoliko nižja (T = 46,27) 

kot pri učencih z značilnim razvojem (T = 50,05) in nekoliko nižja od normirane 

srednje vrednosti (T = 50), vendar pri obeh skupinah učencev še vedno v območju 

standardnega odstopanja v višini +/-10 od srednje vrednosti. To pomeni, da imajo 

učenci s posebnimi potrebami nekoliko slabšo toleranco do neuspeha, da so 
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psihofizično slabše kos velikim zahtevam pri učenju in da so manj prepričani v svoje 

možnosti za uspeh kot učenci z značilnim razvojem. 

Analiza rezultatov pa je pokazala tudi, da med izraženostjo čustev in dosežkom 

na preizkusu funkcionalne pismenosti tako pri učencih s posebnimi potrebami kot pri 

učencih z značilnim razvojem obstaja povezanost, vendar ni statistično pomembna.  

Študije (Entwistle idr., 1971; Harvey, 1972; Treppa, 1973, v Theil idr., 1999) 

kažejo, da med čustvi in delovnimi navadami obstajajo povezave. Razlog, da je naša 

raziskava pokazala šibko povezanost čustev s funkcionalno pismenostjo učencev, 

vidimo v tem, da so čustva le eden izmed dejavnikov, ki vplivajo na učne navade, da 

so učne navade le eden izmed dejavnikov učne uspešnosti (ki je pri našem vzorcu 

nižja) in da je učna uspešnost v nizki oz. srednje močni povezavi s funkcionalno 

pismenostjo. 

 

RV 5.4:  

Kakšna je povezanost med pedagoškim okoljem in dosežkom na preizkusu 

funkcionalne pismenosti pri učencih s posebnimi potrebami in učencih z značilnim 

razvojem? 

 

a) učenci s posebnimi potrebami 

 

Tabela 32: Opisna statistika za ugotavljanje povezanosti med pedagoškim okoljem in 

funkcionalno pismenostjo pri učencih s posebnimi potrebami 

  Povprečje St. odklon N 

Funkcionalna pismenost 19,68 5,92 50 

Pedagoško okolje 44,35 6,71 50 
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Tabela 33: Korelacijska matrika za ugotavljanje povezanosti med pedagoškim 

okoljem in funkcionalno pismenostjo pri učencih s posebnimi potrebami 

  

Funkcionalna 

pismenost 

Pedagoško 

okolje 

Funkcionalna 

pismenost 

Pearsonov koeficient korelacije 1 ,029 

Asimp. p-vrednost (2-stranska)  ,842 

N 50 50 

Pedagoško 

okolje 

Pearsonov koeficient korelacije ,029 1 

Asimp. p-vrednost (2-stranska) ,842  

N 50 50 

 

Pearsonov korelacijski koeficient znaša 0,029 in je statistično neznačilen. P-

vrednost presega 0,05. Med spremenljivkama ne obstaja statistično pomembna 

povezanost. 

Med značilnostmi pedagoškega okolja in dosežkom na preizkusu funkcionalne 

pismenosti pri učencih s posebnimi potrebami ni statistično pomembne povezanosti. 

 

b) učenci z značilnim razvojem 

 

Tabela 34: Opisna statistika za ugotavljanje povezanosti med pedagoškim okoljem in 

funkcionalno pismenostjo pri učencih z značilnim razvojem 

  Povprečje St. odklon N 

Funkcionalna pismenost 22,42 4,10 50 

Pedagoško okolje 46,75 8,33 50 
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Tabela 35: Korelacijska matrika za ugotavljanje povezanosti med pedagoškim 

okoljem in funkcionalno pismenostjo pri učencih z značilnim razvojem 

  

Funkcionalna 

pismenost 

Pedagoško 

okolje 

Funkcionalna 

pismenost 

Pearsonov koeficient korelacije 1 -,056 

Asimp. p-vrednost (2-stranska)  ,699 

N 50 50 

Pedagoško 

okolje  

Pearsonov koeficient korelacije -,056 1 

Asimp. p-vrednost (2-stranska) ,699  

N 50 50 

 

Pearsonov korelacijski koeficient znaša -0,056 in je statistično neznačilen. P-

vrednost presega 0,05. Med spremenljivkama ne obstaja statistično pomembna 

povezanost. 

Tudi pri učencih z značilnim razvojem ne obstaja statistično pomembna 

povezanost med značilnostmi pedagoškega okolja in dosežkom na preizkusu 

funkcionalne pismenosti.  

 

Ugotovitve pri RV 5.4 

 

Izraženost pedagoškega okolja je pri učencih s posebnimi potrebami nekoliko 

nižja (T = 44,35) kot pri učencih z značilnim razvojem (T = 46,75) in pri obeh 

skupinah nekoliko nižja od normirane srednje vrednosti (T = 50), vendar še vedno v 

območju standardnega odstopanja v višini +/-10 od srednje vrednosti. To pomeni, da 

je motivacija učencev v našem vzorcu nekoliko bolj odvisna od simpatičnosti oz. 

antipatičnosti do šole, da je njihovo učno vedenje oz. splošna učna motivacija bolj 

odvisna od njihovih interesov in da je njihovo stališče do šole nekoliko bolj negativno 

kot pri njihovih vrstnikih. 

Analiza rezultatov pa je pokazala tudi, da med izraženostjo pedagoškega okolja in 

dosežkom na preizkusu funkcionalne pismenosti tako pri učencih s posebnimi 

potrebami kot pri učencih z značilnim razvojem obstaja povezanost, vendar ni 

statistično pomembna.  
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Tudi to si lahko razlagamo z dejstvoma, da so značilnosti pedagoškega okolja le 

eden izmed dejavnikov, ki vplivajo na učne navade, in s kompleksnostjo dejavnikov  

funkcionalne pismenosti. 

 

RV 5.5:  

Kakšna je povezanost med samovrednotenjem in dosežkom na preizkusu 

funkcionalne pismenosti pri učencih s posebnimi potrebami in učencih z značilnim 

razvojem? 

 

a) učenci s posebnimi potrebami 

 

Tabela 36: Opisna statistika za ugotavljanje povezanosti med samovrednotenjem in 

funkcionalno pismenostjo pri učencih s posebnimi potrebami 

  Povprečje St. odklon N 

Funkcionalna pismenost 19,68 5,92 50 

Samovrednotenje 56,16 8,71 50 

 

Tabela 37: Korelacijska matrika za ugotavljanje povezanosti med samovrednotenjem 

in funkcionalno pismenostjo pri učencih s posebnimi potrebami 

  

Funkcionalna 

pismenost Samovred. 

Funkcionalna 

pismenost 

Pearsonov koeficient korelacije 1 ,134 

Asimp. p-vrednost (2-stranska)  ,353 

N 50 50 

Samovrednotenje Pearsonov koeficient korelacije ,134 1 

Asimp. p-vrednost (2-stranska) ,353  

N 50 50 

 

Pearsonov korelacijski koeficient znaša 0,134 in je statistično neznačilen. P-

vrednost presega 0,05. Med spremenljivkama ne obstaja povezanost. 

Med samovrednotenjem in dosežkom na preizkusu funkcionalne pismenosti 

pri učencih s posebnimi potrebami ni povezanosti. 
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b) učenci z značilnim razvojem 

 

Tabela 38: Opisna statistika za ugotavljanje povezanosti med samovrednotenjem in 

funkcionalno pismenostjo pri učencih z značilnim razvojem 

  Povprečje St. odklon N 

Funkcionalna pismenost 22,42 4,10 50 

Samovrednotenje 54,72 9,22 50 

 

Tabela 39: Korelacijska matrika za ugotavljanje povezanosti med samovrednotenjem 

in funkcionalno pismenostjo pri učencih z značilnim razvojem 

  

Funkcionalna 

pismenost Samovred. 

Funkcionalna 

pismenost 

Pearsonov koeficient korelacije 1 -,258 

Asimp. p-vrednost (2-stranska)  ,070 

N 50 50 

Samovrednotenje Pearsonov koeficient korelacije -,258 1 

Asimp. p-vrednost (2-stranska) ,070  

N 50 50 

 

Pearsonov korelacijski koeficient znaša -0,258 in je statistično neznačilen. P-

vrednost presega 0,05. Med spremenljivkama ne obstaja povezanost. 

Tudi pri učencih z značilnim razvojem ne obstaja povezanost med njihovim  

samovrednotenjem in dosežkom na preizkusu funkcionalne pismenosti.  

 

Ugotovitve pri RV 5.5 

 

Izraženost samovrednotenja je pri učencih s posebnimi potrebami nekoliko višja 

(T = 56,16) kot pri učencih z značilnim razvojem (T = 54,72) in pri obeh skupinah 

nekoliko višja od normirane srednje vrednosti (T = 50), vendar še vedno v območju 

standardnega odstopanja v višini +/-10 od srednje vrednosti. To pomeni, da je 

samopodoba vseh učencev, vključenih v vzorec, nekoliko manj odvisna le od 
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šolskega uspeha (tj. manj enostranska in tako bolj večstranska) in je poleg šolskega 

uspeha nekoliko bolj vezana še na druge dejavnike kot pri njihovih vrstnikih. 

Analiza rezultatov pa je pokazala tudi, da med izraženostjo samovrednotenja in 

dosežkom na preizkusu funkcionalne pismenosti tako pri učencih s posebnimi 

potrebami kot pri učencih z značilnim razvojem obstaja povezanost, vendar ni 

statistično pomembna.  

Tudi tu lahko razlog za šibko povezanost samovrednotenja s funkcionalno 

pismenostjo učencev iščemo v kompleksnosti dejavnikov učnih navad in 

funkcionalne pismenosti  ter v nižjem učnem uspehu učencev našega vzorca. 

6.2.1 Zaključek analize in interpretacije drugega raziskovalnega področja 

 

Pri petem cilju naše raziskave smo ugotovili, da učne navade, ki so povezane 

z več dejavniki (motivacija, učne tehnike, čustva, pedagoško okolje in 

samovrednotenje), niso statistično pomembno povezane s funkcionalno pismenostjo 

učencev s posebnimi potrebami in tudi ne s funkcionalno pismenostjo učencev z 

značilnim razvojem.  

To se ujema s temeljnimi hipotezami Thiela idr. (1999, str. 59, 60) pri pripravi 

Vprašalnika o učnih navadah za mladostnike, in sicer: 

- da so učne navade sicer povezane z drugimi področji človekovega vedenja, 

vendar so hkrati neodvisne po strukturi in izrazitosti, 

- da lestvice vprašalnika pogosteje sovpadajo z nekognitivnimi lastnostmi kot s 

kognitivnimi. 

V naši raziskavi funkcionalne pismenosti pa so bile zajete bolj kognitivne in 

metakognitivne  strategije (npr. reševanje matematičnih besednih problemov, 

strategije branja besedil z razumevanjem itd.) kot pa nekognitivne prvine. 

Kognitivne dejavnosti, ki sodijo med višje možganske funkcije, so namreč  

mišljenje, orientacija v prostoru, razumevanje, računanje, učenje, govor, presoja 

… 

Kot vemo, so učne navade sicer pomemben dejavnik učnega uspeha, vendar 

je v  našem vzorcu učni uspeh v nizki oz. srednji korelaciji s funkcionalno 

pismenostjo ter nižji od učnega uspeha celotne populacije, iz česar sklepamo, da so 
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zato učne navade v nizki korelaciji s funkcionalno pismenostjo učencev našega 

vzorca.  

 

6.3 Obseg in trajanje dodatne strokovne pomoči ter funkcionalna pismenost 

 

Za ugotavljanje povezanosti med obsegom in trajanjem dodatne strokovne 

pomoči ter funkcionalno pismenostjo učencev s posebnimi potrebami v 

enakovrednem izobraževalnem programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo smo si postavili en cilj z dvema raziskovalnima vprašanjema.  

 

Šesti cilj raziskave je bil ugotoviti, ali sta trajanje in obseg dodatne strokovne 

pomoči povezana s funkcionalno pismenostjo učencev s posebnimi potrebami.  

RV 6.1:  

Kakšna je povezava med trajanjem dodatne strokovne pomoči in skupnim 

dosežkom na testu funkcionalne pismenosti učencev s posebnimi potrebami?  

 

Tabela 40: Opisna statistika za ugotavljanje povezanosti med trajanjem dodatne 

strokovne pomoči in funkcionalno pismenostjo učencev s posebnimi potrebami 

Leta trajanja DSP N 

Funkcionalna 

pismenost –

povprečje 

Standardni 

odklon 

Napaka 

povprečja 

3–6 let 34 19,68 5,25 0,90 

7–9 let 16 19,69 7,34 1,83 

 

Glede na število let dodatne strokovne pomoči (DSP), ki so jo imeli učenci s 

posebnimi potrebami do zaključka obveznega izobraževanja, smo jih razdelili v dve 

skupini. Učenci s 3–6 let  DSP so na testu funkcionalne pismenosti dosegli v 

povprečju 19,68 točk, učenci s 7–9 let DSP pa v povprečju 19,69 točk. Razlika v 

povprečju doseženih točk na testu funkcionalne pismenosti je 0,01. 

Statistično pomembnost razlike smo preverili s t-testom za neodvisne vzorce.  

 



 

81 

 

Tabela 41: T-test za ugotavljanje povezanosti med trajanjem dodatne strokovne 

pomoči in funkcionalno pismenostjo učencev s posebnimi potrebami 

Nizki Visoki

Predpostav ljene 

so enake v ariance

5,69 ,021 -,006 48 ,995 -0,01 1,81 -3,66 3,63

Enake v ariance 

niso 

predpostav ljene

-,005 22,50 ,996 -0,01 2,04 -4,24 4,22

Funkcionalna 

pismenost

Lev enov  test za enakost 

v arianc t-test za enakost pov prečij

F p-v rednost t df

Asimp. p-

v rednost (2-

stranska)

Razlika v  

pov prečjih

Napaka 

razlike v  

pov prečjih

95% Interval zaupanja

T-test za neodvisne vzorce

 

 

P-vrednost je višja kot 0,05, zato ne moremo trditi, da obstajajo statistično 

pomembne razlike med postavljenima skupinama. 

Raziskava je pokazala, da trajanje (tj. število let) dodatne strokovne pomoči ni 

povezano s funkcionalno pismenostjo učencev s posebnimi potrebami.  

 

RV 6.2: 

Kakšna je povezava med obsegom dodatne strokovne pomoči in skupnim 

dosežkom na testu funkcionalne pismenosti učencev s posebnimi potrebami?  

 

Učence smo glede na tedensko število ur dodatne strokovne pomoči razdelili v 

tri skupine in primerjali njihove povprečne rezultate na testu funkcionalne pismenosti.  

 

Tabela 42: Opisna statistika za ugotavljanje povezanosti med obsegom dodatne 

strokovne pomoči in funkcionalno pismenostjo učencev s posebnimi potrebami.  

Nizki Visoki

3 ure 25 19,44 6,27 1,25 16,85 22,03 9,00 33,00

4 ure 9 22,89 3,69 1,23 20,05 25,72 16,00 27,00

5 ur 16 18,25 5,99 1,50 15,06 21,44 10,00 28,00

Skupaj 50 19,68 5,92 0,84 18,00 21,36 9,00 33,00

Std. Napaka

95 % Interv al zaupanja 

pov prečja

Opisna statistika 

                                                                                Funkcionalna pismenost

Štev ilo ur 

DSP Minimum MaksimumN Pov prečje Std. odklon

 

Največ učencev je imelo na teden po 3 ure DSP, najmanj pa po 5 ur DSP. 

Učenci s 3 urami DSP na teden so na testu funkcionalne pismenosti dosegli v 
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povprečju 19,44 točk, učenci s štirimi urami DSP na teden 22,89 povprečnih točk, 

učenci s petimi urami DSP na teden pa 18,25 povprečnih točk.  

Za preverjanje homogenosti varianc skupin smo uporabili Lavenov test in 

ugotovili, da med variancami skupin ni statistično pomembnih razlik. 

   

Tabela 43: Lavenov test homogenosti varianc 

Funkcionalna pismenost 

Lavenova statistika df1 df2 

Asimp. p-

vrednost 

1,715 2 47 ,191 

 

Ker smo ugotovili homogenost varianc skupin, smo lahko izračunali še 

ANOVO. 

 

Tabela 44: ANOVA za ugotavljanje pomembnosti razlik v funkcionalni pismenosti in 

obsegu dodatne strokovne pomoči 

Funkcionalna pismenost 

Vsota kvadratov df Povprečje kvadratov F 

Asimp.  

p-vrednost 

126,83 2 63,42 1,874 ,165 

 

P-vrednost znaša 0,165 in je višja kot 0,05, zato ne moremo trditi, da so 

statistično pomembne razlike v povprečnih dosežkih na testu funkcionalne 

pismenosti glede na povprečno število ur dodatne strokovne pomoči. 

Ugotovili smo torej, da ni statistično pomembne povezave med obsegom 

dodatne strokovne pomoči in skupnim dosežkom na preizkusu funkcionalne 

pismenosti učencev s posebnimi potrebami.  
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6.3.1 Zaključek analize in interpretacije tretjega raziskovalnega področja 

 

Pri šestem cilju naše raziskave smo ugotovili, da trajanje in obseg dodatne 

strokovne pomoči nista statistično pomembno povezana s funkcionalno pismenostjo 

učencev s posebnimi potrebami.  

To je v skladu z našimi pričakovanji, saj je tudi I. Gabrovšek (2004) v svoji 

raziskavi ugotovila, da pri učencih z učnimi težavami v osnovni šoli ne obstaja 

povezava med količino nudene pomoči in njeno učinkovitostjo. 

 Za večjo učinkovitost učne pomoči na funkcionalno pismenost učencev bi 

morali torej bolj kot obsegu dati poudarek vsebini. Kot pravijo Magajna idr. (2008), 

imajo največji učinek tiste oblike učne pomoči, ki poudarjajo kognitivne in 

metakognitivne strategije (npr. reševanje matematičnih besednih problemov, 

strategije branja besedil z razumevanjem itd.) in se izvajajo v majhnih skupinah s 

štirimi učenci, kar velja za razredno in predmetno stopnjo osnovne šole (Magajna 

idr., 2008). 
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7  SKLEPNE UGOTOVITVE IN RAZPRAVA 

 

Tako kot raziskave PISA, ki skušajo ugotavljati, »kako dobro so mladi ob 

zaključku obveznega šolanja pripravljeni na izzive v sodobni družbi« (Puklek 

Levpušček idr., 2012, str. 17), smo to želeli z našo raziskavo ugotoviti tudi mi, vendar 

za populacijo učencev s posebnimi potrebami. Tudi v naši raziskavi smo se, tako kot 

v raziskavah PISA, osredotočili na ugotavljanje zmožnosti učencev, da »uporabijo 

znanje, spretnosti in veščine v resničnem življenju, in ne toliko na ugotavljanje znanj, 

ki si jih učenci pridobijo pri posameznih učnih predmetih, oz. znanj, ki jih predpisuje 

šolski kurikulum. Poglavitni cilj raziskav PISA je ugotoviti, kako dobro zmorejo učenci 

tovrstno znanje, ki so si ga pridobili skozi najrazličnejše načine, uporabiti v različnih 

življenjskih, problemsko zasnovanih situacijah, torej tudi v takšnih, s katerimi se bodo 

dejansko srečevali v poznejšem, vsakdanjem  življenju« (prav tam), vendar pri 

učencih s posebnimi potrebami.  Prav iz tega razloga smo v naši raziskavi uporabili 

nekatere naloge iz bralne in matematične pismenosti, ki so bile uporabljene v 

raziskavah PISA v preteklih letih. 

Pred izvedbo raziskave nas je torej zanimalo, ali bo raziskava pokazala razlike 

v funkcionalni pismenosti učencev s posebnimi potrebami in učencev z značilnim 

razvojem ob koncu šolanja v osnovnih šolah z enakovrednim izobraževalnim 

programom, čeprav naj bi oboji po ocenah dosegali enako raven standardov znanja. 

Pri analizi rezultatov smo ugotovili, da učenci s posebnimi potrebami 

zaključujejo osnovnošolsko izobraževanje slabše funkcionalno pismeni v primerjavi z 

njihovimi vrstniki z značilnim razvojem. Prav tako so učenci s posebnimi potrebami 

ob koncu osnovne šole slabše bralno in matematično pismeni v primerjavi z njihovimi 

vrstniki z značilnim razvojem.  

Te tri razlike se pojavljajo kljub temu, da med učenci ni razlik v ocenjenem 

znanju slovenščine in matematike. To pomeni, da naj bi oboji pri ocenjevanju 

izkazovali enak nivo znanja, spretnosti in veščin oz.  dosegali standarde znanja na 

enaki ravni, saj zanje dobijo enako oceno, vendar je uporabna vrednost tega znanja 

pri učencih s posebnimi potrebami slabša. Za njihovo prihodnost to lahko pomeni, da 

se bodo srečevali z večjimi težavami pri vsakdanjem funkcioniranju v družbi in da 

bodo  slabše  funkcionalno pismeni tudi v odrasli dobi.  
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Naša raziskava ni pokazala, da bi bili segmenti učnih navad (motivacija, učne 

tehnike, čustva, pedagoško okolje in samovrednotenje) statistično pomembno 

povezani s funkcionalno pismenostjo učencev s posebnimi potrebami in tudi ne s 

funkcionalno pismenostjo učencev z značilnim razvojem. To seveda ne pomeni, da 

povezav med učnimi navadami in funkcionalno pismenostjo ni, le v naši raziskavi se 

povezava med vsakim posameznim segmentom učnih navad in funkcionalno 

pismenostjo ni izkazala kot statistično pomembna. Vsekakor so učne navade v 

pomembni korelaciji z učnimi dosežki učencev,  naša raziskava pa je pokazala, da je 

učni uspeh v korelaciji s funkcionalno pismenostjo, zato v prizadevanjih za izboljšanje 

funkcionalne pismenosti učencev ne smemo zanemariti tudi njihovih učnih navad in 

moramo upoštevati njihovo kompleksnost. 

Zanimalo nas je tudi, če je število let dodatne strokovne pomoči, ki jo imajo 

učenci s posebnimi potrebami v osnovni šoli, povezano z dosežkom na preizkusu  

funkcionalne pismenosti.  

Naša raziskava je pokazala, da statistično pomembnih razlik v funkcionalni 

pismenosti med skupinama učencev s posebnimi potrebami, ki so imeli dodatno 

strokovno pomoč 3–6 let oz. 7–9 let, ni. Ugotovili smo, da število let dodatne 

strokovne pomoči, ki jo imajo učenci s posebnimi potrebami, ne vpliva na njihovo 

funkcionalno pismenost. 

Potrdila se je tudi naša domneva, da tedensko število ur dodatne strokovne 

pomoči, ki jo imajo učenci s posebnimi potrebami, ni statistično pomembno povezano 

z njihovo funkcionalno pismenostjo.  

Ugotovitve raziskave so pokazale razliko v učinkovitosti osnovnošolskega 

izobraževanja učencev s posebnimi potrebami v primerjavi z učinkovitostjo 

osnovnošolskega izobraževanja učencev z značilnim razvojem z vidika njihove 

funkcionalne pismenosti, saj so učenci s posebnimi potrebami ob koncu 

osnovnošolskega izobraževanja slabše funkcionalno pismeni v primerjavi z učenci z 

značilnim razvojem. Učne navade učencev s posebnimi potrebami in učencev z 

značilnim razvojem niso pomembno povezane z njihovo funkcionalno pismenostjo. 

Prav tako tudi obseg in trajanje dodatne strokovne pomoči nista pomembno 

povezana  s funkcionalno pismenostjo učencev s posebnimi potrebami.  

Rezultati raziskave posredno nakazujejo na potrebo po še kvalitetnejšem 

vzgojno-izobraževalnem procesu za otroke s posebnimi potrebami v osnovnih šolah, 



 

86 

 

ki bo rezultiral tudi v višji ravni njihove funkcionalne pismenosti, zaradi česar bi bila 

le-ta bolj primerljiva s funkcionalno pismenostjo učencev z značilnim razvojem. Boljša 

funkcionalna pismenost učencev s posebnimi potrebami pa bo imela pozitiven vpliv 

na njihovo nadaljnje šolanje in vključevanje v družbo. F. Nolimal (2000) namreč 

poudarja, da je dosežena funkcionalna pismenost posameznika ob koncu formalnega 

izobraževanja pomembno povezana z njegovo funkcionalno pismenostjo v odrasli 

dobi.  

V raziskavi smo se osredotočili predvsem na vlogo šole pri funkcionalni 

pismenosti učencev, čeprav vemo, da nanjo vplivajo številni dejavniki, poleg 

izobraževalnega sistema tudi socioekonomski položaj in sociokulturni položaj družine 

ter individualni dejavniki. Šola je namreč tista, ki mora upoštevati razlike med učenci 

in kljub tem razlikam vsem učencem zagotoviti enake možnosti, razvijati njihovo 

osebnost in talent ter njihove duševne in psihične sposobnosti do največje možne 

mere. Saj Salamanška izjava (The Salamanca Statement and Framework for Action 

on Special Needs Education, 1994) in Konvencija o otrokovih pravicah OZN (1989) 

poudarjata, da mora šolanje pripraviti otroka na aktivno in odgovorno življenje 

odraslega. To pomeni, da ga mora v čim boljši meri tudi funkcionalno opismeniti. 

7.1 Predlogi za prenos ugotovitev raziskave v prakso  

 

E. Možina (2000) je zapisala, da izobraževanje vpliva na pismenost, ker se 

brati in pisati naučimo v šoli in ker so to dejavnosti, ki so v šolskem okolju zelo 

pogoste, zato so spoznanja raziskave lahko pomemben prispevek za področje 

specialne in rehabilitacijske pedagogike, še posebej na področju funkcionalne 

pismenosti učencev s posebnimi potrebami v osnovnih šolah v enakovrednem 

izobraževalnem programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

Koristijo lahko pri nadaljnjem načrtovanju dela z učenci s posebnimi potrebami v 

osnovnih šolah, ki bo še izboljšalo njihovo funkcionalno pismenost in s tem tudi 

njihovo vključenost. M. Cotič (2010) je namreč dokazala, da z ustreznim 

poučevanjem in učenjem lahko razvijamo matematično pismenost, ki je del 

funkcionalne pismenosti, in poudarila, da bo v učne načrte in poučevalno prakso 

potrebno vključiti dosežke matematične pismenosti. To lahko apliciramo tudi na 
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področje bralne pismenosti in s tem posledično tudi na področje funkcionalne 

pismenosti učencev s posebnimi potrebami.   

V prihodnje bo pri delu z učenci s posebnimi potrebami v osnovni šoli potrebno  

nameniti več pozornosti razvijanju njihove funkcionalne pismenosti. Izboljšati bo 

potrebno poučevalni pristop, ki bo spodbujal socialno interakcijo, življenjskost in 

uporabnost učnih vsebin, hkrati pa bo poleg usmeritve v funkcionalno pismenost 

poudarjal tudi estetske, etične in medkulturne vrednote, kot priporoča V. Medved 

Udovič (2011). 

Raziskovalno poročilo o izobraževanju odraslih oseb s posebnimi potrebami 

na področju zviševanja ravni pismenosti v Sloveniji (Kastelic idr., 2005) je poudarilo 

pomen takšnega usposabljanja tudi v kontekstu izenačevanja možnosti kot ključnega 

strokovnega načela za zagotavljanje enakovrednosti in participacije oseb s 

posebnimi potrebami v vsakdanjem življenju v socialnem okolju. Naša raziskava pa 

je v tem kontekstu poudarila pomen zviševanja ravni funkcionalne pismenosti 

učencev s posebnimi potrebami.  

Da bi dosegli višjo raven funkcionalne pismenosti učencev s posebnimi 

potrebami, po ugotovitvah raziskave ne bo potrebno širiti trajanja in obsega dodatne 

strokovne pomoči, temveč se bo potrebno posvetiti kvaliteti pedagoškega procesa, ki 

bo bolj osredotočen na uporabno vrednost pridobljenega znanja, zmožnosti in 

veščine učencev. Seveda pa ne bo dovolj, da bi si prizadevali izboljševati 

funkcionalno pismenost učencev s posebnimi potrebami le pri urah dodatne 

strokovne pomoči ali le pri urah slovenščine in matematike, temveč bo za to potrebno 

skrbeti povsod (pri vseh urah pouka, v šoli v naravi, na dnevih dejavnosti …).  

Številni avtorji opozarjajo na nujnost vseživljenjskega izobraževanja, če želimo 

izboljševati in ohranjati funkcionalno pismenost. A. Loberger (2007, str. 89) je to 

ubesedila tako: »Zavedati se je treba, da nobeno znanje ni za večno in da, če ga ne 

uporabljamo in razvijamo, izgine.« Tudi to naj bo vodilo pri načrtovanju razvijanja in 

ohranjanja funkcionalne pismenosti učencev s posebnimi potrebami.   
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7.2 Prispevek raziskave znanosti  

 

Namen tega magistrskega dela je proučiti, kakšna je z vidika funkcionalne 

pismenosti učinkovitost osnovnošolskega izobraževanja učencev s posebnimi 

potrebami v primerjavi z učinkovitostjo osnovnošolskega izobraževanja učencev z 

značilnim razvojem; kakšna je funkcionalna pismenost učencev s posebnimi 

potrebami v primerjavi s funkcionalno pismenostjo učencev z značilnim razvojem ob 

koncu osnovnošolskega izobraževanja; ali so učne navade povezane z razlikami v 

funkcionalni pismenosti med učenci s posebnimi potrebami in med učenci z značilnim 

razvojem; ali sta trajanje in obseg dodatne strokovne pomoči povezana s 

funkcionalno pismenostjo učencev s posebnimi potrebami. 

Ker smo ugotovili, da obseg in trajanje dodatne strokovne pomoči ter učne 

navade učencev s posebnimi potrebami niso povezane z njihovo funkcionalno 

pismenostjo, in ker so kljub enakovrednemu znanju v primerjavi s svojimi vrstniki 

slabše funkcionalno pismeni, se je potrebno usmeriti v iskanje drugih vzrokov za 

njihovo slabšo funkcionalno pismenost. Poudarek nadaljnjega raziskovanja 

funkcionalne pismenosti učencev s posebnimi potrebami naj bo v vseh njenih 

dejavnikih, na področju šolskega sistema pa predvsem v raziskovanju vsebine in 

kvalitete neposrednega pedagoškega dela s temi učenci.  

Zbrani podatki so lahko podlaga za nadaljnje, še bolj poglobljene raziskave o 

funkcionalni pismenosti učencev s posebnimi potrebami v osnovnih šolah, tj. o njenih 

vzrokih, dejavnikih in posledicah.    

7.3 Odprte vsebine raziskovanja v prihodnje  

  

V raziskavi nas je zanimala funkcionalna pismenost učencev s posebnimi 

potrebami v primerjavi s funkcionalno pismenostjo učencev z značilnim razvojem ob 

koncu osnovnošolskega izobraževanja v enakovrednem izobraževalnem programu s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, njena povezanost z učnimi 

navadami učencev ter povezanost z obsegom in trajanjem dodatne strokovne 

pomoči.   

V prihodnje bi bilo smiselno v raziskavo vključiti še testiranje sposobnosti 

učencev celotnega vzorca in ugotoviti, ali obstaja povezanost med sposobnostmi in 



 

89 

 

funkcionalno pismenostjo učencev z značilnim razvojem in učencev s posebnimi 

potrebami. Smiselno bi bilo tudi povečati velikost vzorca.  

Prav tako bi bilo smiselno analizirati dosežke na področju funkcionalne 

pismenosti učencev s posebnimi potrebami glede na njihovo vrsto primanjkljaja 

(učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, učenci z govorno-jezikovnimi 

težavami ...). Tako bi lahko ugotovili, ali prihaja do razlik v funkcionalni pismenosti 

učencev s posebnimi potrebami glede na vrsto primanjkljaja in če je potrebno 

funkcionalni pismenosti katere izmed navedenih skupin učencev s posebnimi 

potrebami nameniti še posebno pozornost.   

Smiselno bi bilo tudi analizirati funkcionalno pismenost učencev s posebnimi 

potrebami glede na vrsto nalog. Tako bi lahko ugotovili, katere vrste uporabnih znanj 

imajo učenci s posebnimi potrebami dobro usvojene in katere vrste uporabnih znanj 

jim primanjkujejo. Na podlagi teh ugotovitev bi lahko še bolj natančno načrtovali 

morebitne potrebne spremembe v pedagoški praksi dela z učenci s posebnimi 

potrebami v osnovnih šolah na področju funkcionalne pismenosti. 

Ker so učenci s posebnimi potrebami v primerjavi z učenci z značilnim 

razvojem kljub primerljivemu učnemu uspehu slabše funkcionalno pismeni, bo 

potrebno ugotoviti vzroke za to. Ali je nemara ves trud pri delu z učenci s posebnimi 

potrebami in trud njih samih v osnovni šoli preveč usmerjen v to, da na ocenjevanjih 

dosežejo in izkažejo zahtevane standarde znanja, in da mogoče zato ne ostaja dovolj 

časa, možnosti in priložnosti, da bi se posvetili razvijanju uporabne vrednosti 

njihovega znanja?  
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9    PRILOGE 
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9.1 Test za ugotavljanje matematične pismenosti 

 

MATEMATIKA 

Preizkus znanja 

9. razred 

 

Ime in priimek učenca: _______________________________ 

 

Največje možno število točk: 30 

Doseženo št. točk: _________ 

 

 

Navodila učencu: 

Natančno preberi vsako nalogo in upoštevaj navodila. 

Piši čitljivo. 

Če se zmotiš, napačni odgovor prečrtaj in pravilnega napiši na novo. 

Na koncu svoje odgovore ponovno preveri. 

Želimo ti veliko uspeha. 

 

 

 

 

 



 

2 

 

1. naloga: HITROST DIRKALNEGA AVTOMOBILA 

Graf kaže spreminjanje hitrosti dirkalnega avtomobila na 3-kilometrski progi v ravnini 

v drugem krogu. 

                         

 

1. vprašanje: 

Kolikšna je približna razdalja od štartne črte do začetka najdaljšega ravnega dela 

proge? 

Obkroži črko. 

   A   0,5 km 

   B   1,5 km 

   C   2,3 km 

   D   2,6 km 

 

2. vprašanje: 

Kje je bila zabeležena najnižja hitrost v drugem krogu?  

Obkroži črko. 

   A   Na štartni črti. 

   B   Na približno 0,8 km. 

   C   Na približno 1,3 km.  

   D   Na polovici proge. 

 

 

 

 

 

1 t 

1 t 



 

3 

 

3. vprašanje: 

Kaj lahko rečeš o hitrosti avtomobila med oznakama 2,6 km in 2,8 km?  

Obkroži črko. 

   A   Hitrost avtomobila ostaja enakomerna. 

   B   Hitrost avtomobila se viša. 

   C   Hitrost avtomobila se niža. 

   D   Hitrosti avtomobila iz grafa ni mogoče določiti. 

 

4. vprašanje: 

Spodaj so risbe petih prog, označenih s črkami A, B, C, D in E. 

   

 

Po kateri od teh prog je vozil avtomobil, da je nastal graf hitrosti, ki je prikazan na 

začetku naloge? 

Odgovor: ____ 
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2. naloga: TRIKOTNIKI 

Obkroži črko pri liku, ki ustreza spodnjemu opisu: 

 

Trikotnik PQR je pravokotni trikotnik s pravim kotom v oglišču R. Stranica RQ je 

krajša od stranice PR. Točka M je razpolovišče stranice PQ, točka N je razpolovišče 

stranice QR. Točka S leži znotraj trikotnika. Stranica MN je daljša od stranice MS. 
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3. naloga: ODRAŠČANJE 

Spodnji graf prikazuje povprečno višino fantov in deklet na Nizozemskem leta 1998. 

                     

 

1. vprašanje: 

Od leta 1980 se je povprečna višina 20-letnic povečala za 2,3 cm, to je na 170,6 cm.  

Kolikšna je bila povprečna višina 20-letnic leta 1980?  

Odgovor: _______________ cm. 

 

2. vprašanje: 

Razloži, kako iz grafa razbereš, da se rast pri dekletih po 12. letu v povprečju 

upočasni. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

3. vprašanje: 

Če pogledaš graf, v katerem življenjskem obdobju so dekleta v povprečju višja od 

fantov istih let? 

___________________________________________________________________ 

1 t 
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4. naloga: KOCKE 

Na fotografiji je šest kock, označeni od (a) do (f). Za vsako kocko velja, da je 

seštevek pik na nasprotnih ploskvah iste kocke vedno sedem. 

                         

V kvadratke vpiši število pik na spodnji ploskvi vsake kocke na fotografiji. 

 

 

5. naloga: TESAR 

Tesar ima 32 metrov desk in z njimi hoče obrobiti vrtno gredico. Razmišlja, da bi 

naredil obrobo po enem izmed sledečih načrtov, označenih z A, B, C in D: 

                     

 

Pri vsakem načrtu označi, ali je po njem mogoče narediti obrobo iz 32 metrov desk, 

tako da obkrožiš »da« ali »ne«.  
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6. naloga: IZVOZ 

Spodnja diagrama prikazujeta podatke o izvozu iz Zedlandije, države, katere valuta 

je zed.                

 
 

1. vprašanje: 

Kakšna je bila skupna vrednost (v milijonih zedov) izvoza iz Zedlandije v letu 1998? 

Odgovor: _______________ 

 

 

 

2. vprašanje: 

Kolikšna je bila skupna vrednost sadnega soka, ki so ga izvozili iz Zedlandije v letu 

2000? 

Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

2 t 
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   A   1,8 milijonov zedov 

   B   2,3 milijonov zedov 

   C   2,4 milijonov zedov 

   D   3,4 milijonov zedov 

   E   3,8 milijonov zedov 

 

 

7. naloga: STOPNIŠČE 

Spodnja slika prikazuje stopnišče s 14 stopnicami s skupno višino 252 cm. 

                                         

 

Koliko je visoka vsaka od 14 stopnic?  

Odgovor: _____ cm. 

 

 

8. naloga: KNJIŽNE POLICE 

Za dokončanje enega kompleta knjižnih polic potrebuje mizar sledeče sestavne dele: 

    4 dolge lesene deske 

    6 kratkih lesenih desk 

    12 majhnih spojk 

    2 veliki spojki 

    14 vijakov 

 

Mizar ima na zalogi 26 dolgih lesenih desk, 33 kratkih lesenih desk, 200 majhnih 

sponk, 20 velikih sponk in 510 vijakov. 

Koliko kompletov knjižnih polic lahko izdela mizar? 

Odgovor: ____________ 

 

2 t 
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9. naloga: ODPADKI 

Za domačo nalogo iz varstva okolja so dijaki zbrali podatke o tem, v kolikšnem času 

razpadejo različne vrste odpadkov, ki jih odvržejo ljudje v naravo. 

 

Vrsta odpadka Čas razpadanja 

bananin olupek 1–3 leta 

olupek pomaranče 1–3 leta 

kartonska škatla 0,5 leta 

žvečilni gumi 20–25 let 

časopis nekaj dni 

skodelica iz stiroporja več kot 100 let 
 

 

Neki dijak razmišlja, da bi te podatke predstavil s stolpčnim diagramom. 

Povej en razlog, zakaj stolpčni diagram ni primeren za prikaz teh podatkov. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

10. naloga: SESTAVLJANJE STOPNIC 

Robert sestavlja stopnice s kvadratki po naslednjem vrstnem redu: 

 

Za 1. stopnjo je uporabil en kvadratek, za 2. stopnjo tri in za 3. stopnjo šest 

kvadratkov. 

Koliko kvadratkov bo uporabil za 4. stopnjo?  

Odgovor: Uporabil bo ______ kvadratkov. 
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11. naloga: PODPORA PREDSEDNIKU 

 

V Zedlandiji so opravili raziskave javnega mnenja, da bi ugotovili, kakšno podporo 

uživa predsednik pred prihajajočimi volitvami. Štiri časopisna uredništva so opravila 

vsaka svojo raziskavo in vanjo zajela vso državo. Rezultati raziskav so naslednji: 

   Časopis 1: 36,5 % podpore (raziskava opravljena 6. januarja na vzorcu 500 

naključno izbranih državljanov z volilno pravico) 

   Časopis 2: 41,0 % podpore (raziskava opravljena 20. januarja na vzorcu 500 

naključno izbranih državljanov z volilno pravico) 

   Časopis 3: 39,0 % podpore (raziskava opravljena 20. januarja na vzorcu 1000 

naključno izbranih državljanov z volilno pravico) 

   Časopis 4: 44,5 % podpore (raziskava opravljena 20. januarja med 1000 

bralci, ki so poklicali v uredništvo in glasovali) 

 

Kateri časopis bi z rezultatom svoje raziskave najbolj zanesljivo napovedal podporo 

predsedniku, če bi bile volitve 25. januarja? _____________________ 

 

Svoj odgovor utemelji z dvema argumentoma. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

12. naloga: SPOMLADANSKI SEJEM 

Pri igri na stojnici spomladanskega sejma igralec najprej zavrti vrtavko. Če se vrtavka 

ustavi na sodem številu, lahko igralec iz vrečke potegne eno frnikolo. Vrtavka in 

frnikole v vrečki so predstavljene na spodnji sliki. 

                                            

Nagrado prejme tisti, ki izvleče črno frnikolo. Suzana bo to igro igrala enkrat. Kako 

verjetno je, da bo Suzana dobila nagrado? 

1 t 
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Obkroži črko. 

   A   Nemogoče. 

   B   Malo verjetno. 

   C   Okrog 50 % verjetno. 

   D   Zelo verjetno.  

   E   Zagotovo.  

 

 

13. naloga: NAMIZNOTENIŠKI TURNIR 

Tomaž, Rok, Borut in Davor so ustanovili skupino za trening v namiznoteniškem 

klubu. Vsak igralec želi enkrat igrati z vsakim od ostalih igralcev. Za treninge so 

rezervirali dve namiznoteniški mizi. 

Dopolni razpored iger tako, da napišeš imena igralcev, ki bodo igrali v posamezni 

igri. 

 

 

 

 

14. naloga: OTROŠKI ČEVLJI 

Tabela prikazuje priporočljive velikosti čevljev v Zedlandiji glede na dolžine stopal 

otrok. 

 

Marinina stopala so dolga 163 mm. S pomočjo tabele ugotovi, katero zedlandsko 

velikost čevljev naj Marina poskusi na svoji nogi. 

Odgovor: _______ 
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15. naloga: TRANSPORTNI SISTEM 

Slika prikazuje del transportnega sistema nekega mesta v deželi Zedland, in sicer tri 

železniške linije.  

             

 

Cena vozovnice je odvisna od števila postaj do cilja (ne šteje se postaja, kjer začneš 

potovanje) in sicer 1 zed na postajo. 

Vožnja med dvema postajama traja približno dve minuti. Prestopanje z ene linije na 

drugo na križiščih traja približno pet minut. 

Na sliki je označena postaja, kjer se trenutno nahajaš (Start) in postaja, do katere 

moraš priti (Cilj). 

 

1. vprašanje: 

Na sliki vidno označi (pobarvaj) najboljšo možno pot glede na ceno in čas 

potovanja. 

 

 2. vprašanje: 

Kolikšna bo cena vozovnice?   Odgovor: ______ zedov. 
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3. vprašanje: 

Izračunaj približen čas potovanja. 

Odgovor: ______ minut.      

 

 

 

16. naloga: KOLIKO JE URA 

Slika kaže trenutni čas v treh različnih krajih sveta. 

                              

 

Koliko je ura v Berlinu, ko je ura v Sydneyju 19.00? 

Odgovor: ________ 
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17. naloga: ENERGIJSKE POTREBE 

Preglednica prikazuje priporočen dnevni vnos energije za različne kategorije oseb. 

Energija je izražena v kilodžulih (kJ).         

    

 

 

1. vprašanje: 

David Erjavec je 45-letni učitelj. Kolikšen je priporočen dnevni vnos energije  v kJ, ki 

bi zadovoljil njegove energijske potrebe? 

Odgovor: ________ kilodžulov. 

 

 

2. vprašanje:   

Janja Golob je 19-letna skakalka v višino. Nekega večera jo prijatelji po treningu 

povabijo na večerjo. To je jedilni list v restavraciji: 

1 t 
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Restavracija ponuja tudi meni po enotni ceni: 

            

Janja si zapisuje, kaj vsak dan poje. Energijska vrednost jedi, ki jih je tega dne že 

zaužila, je 7520 kJ. Janja noče, da bi bil njen vnos energije za več kot 500 kJ manjši 

ali večji od zanjo priporočenega dnevnega vnosa energije. 

Ugotovi, ali bi »Meni po enotni ceni« Janji omogočil spoštovati zanjo priporočen vnos 

energije v okviru odstopanja do  500 kJ. 

Napiši svoj postopek reševanja in zapiši odgovor. 

 

Odgovor: 

___________________________________________________________________ 
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9.2 Test za ugotavljanje bralne pismenosti  
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