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POVZETEK     

 

Težave pri pisanju so pogost pojav, ki pomembno vpliva na splošno učno uspešnost 

in nadaljnje šolanje otrok. V šolskem obdobju (od 4. do 6. razreda) so le-te dva- do 

trikrat pogostejše kot težave pri branju. Namen magistrskega dela je raziskati 

pojavnost in naravo težav pri pisanju ter pojavnost težjih oblik specifičnih težav pri 

pisanju oz. razvojne disgrafije pri šolskih otrocih glede na starost, spol in vrsto zapisa 

(narek, samostojen zapis, prepis). Obstoječe raziskave kažejo, da se približno 10 % 

osnovnošolskih otrok srečuje z izrazitimi težavami pri pisanju. Rezultati študij kažejo 

tudi, da so težave pri pisanju in razvojna disgrafija veliko bolj pogoste pri dečkih kot 

pri deklicah. V Sloveniji na področju pojavnosti disgrafije in razlik med spoloma pri 

pisanju ni bilo narejenih veliko raziskav. V tujini jih je bilo narejenih nekoliko več, kljub 

temu pa to področje tudi v mednarodnem okvirju ni dovolj raziskano. V raziskavo je 

bilo vključenih 45 učencev četrtega razreda (24 dečkov in 21 deklic) in 52 učencev 

osmega razreda (22 dečkov in 30 deklic) osnovne šole. Pisni izdelki za analizo 

(narek, samostojen zapis in prepis) so bili pridobljeni na koncu šolskega leta. Za 

prepoznavanje težav pri pisanju in razvojne disgrafije je bila uporabljena Lestvica za 

oceno disgrafičnosti rokopisa. Dobljeni rezultati so bili statistično obdelani (opisna 

statistika, mere korelacije, analiza variance itd.).  

Rezultati raziskave potrjujejo dosedanja spoznanja o pojavnosti težav pri pisanju in 

razvojne disgrafije pri osnovnošolcih. Pri dečkih je bil tako prepoznan višji odstotek 

pojavnosti težav pri pisanju in razvojne disgrafije pri vseh treh vzorcih rokopisa. 

Glede na razred je bil v 4. in 8. razredu odstotek pojavnosti disgrafije pri 

samostojnem zapisu podoben, pri prepisu v 8. razredu pa je bil le-ta že bistveno 

manjši, kar nakazuje, da se število otrok s prepoznanim disgrafičnim rokopisom s 

starostjo zmanjšuje. 

Ugotovitve analize razlik med spoloma glede na starost in vrsto zapisa bodo 

omogočile boljši vpogled v naravo individualnih razlik in težav pri pisanju ter tvorile 

osnovo za ciljno usmerjene intervencije.  

KLJUČNE BESEDE: pisanje, razlike med spoloma, grafomotorika, težave pri pisanju, 

razvojna disgrafija 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Writing problems are a common phenomenon, which has a significant impact on the 

overall academic achievement and further education of children. In the school period 

(4th-6th grade) writing difficulties are two to three times more frequent than reading 

difficulties. The purpose of the master thesis is to investigate the incidence and the 

nature of writing problems and the prevalence of severe forms of specific problems in 

writing or developmental dysgraphia with school children according to age, gender 

and the type of record (dictation, text composition, copying). The existing research 

show that approximately 10 % of primary school children encounter profound 

difficulties in writing. Studies show as well that difficulties in writing and 

developmental dysgraphia are much more common among boys than among girls. 

Little research has been done about the incidence of dysgraphia and gender 

differences in writing in Slovenia. More studies have been conducted abroad, 

however, this area also in the international framework has not been sufficiently 

studied. The study included 45 fourth-grade primary school students (24 boys and 21 

girls) and 52 eighth-grade primary school students (22 boys and 30 girls). Written 

samples for analysis (dictation, text composition and copying) were obtained at the 

end of the school year. In order to identify difficulties in writing and developmental 

dysgraphia the Assessment Scale for Handwriting Dysgraphia was used. The 

obtained results were statistically processed (descriptive statistics, measures of 

correlation, analysis of variance, etc.). 

The survey results confirm the previous findings on the incidence of problems in 

writing and developmental dysgraphia with primary school pupils. A higher 

percentage of incidence of difficulties in writing and developmental dysgraphia was 

recognized among boys in all three samples of handwriting. The percentage of 

dysgraphia in the text composition was similar in the 4th and 8th grade while in the 

copying condition the percentage of dysgraphia was significantly lower in 8th grade, 

which suggests that the number of children with the identified dysgraphia handwriting 

decreases with age.   

An analysis of gender differences according to age and type of writing will offer a 

greater insight in the nature of the individual differences and the writing difficulties, 

and will create the basis for better target-oriented interventions.  

 

KEYWORDS: writing, gender differences, graphomotor skills, difficulties in writing, 

developmental dysgraphia 
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1 UVOD 
 

Pisanje je ena izmed najpomembnejših prvin osnovnošolskega izobraževanja. 

Otroku omogoča, da izraža svoje želje in misli ter ustvarja stike z drugimi ljudmi. 

Pisanje je vsakodnevna življenjska spretnost, za katero otroci dnevno porabijo 

približno 30–60 % šolskega časa. Dosežki na tem področju pomembno vplivajo na 

celoten učni uspeh in napredek na drugih področjih. 

V diplomskem delu Disgrafija v osnovni šoli: razlike med dečki in deklicami (Ivačič, 

2013) smo preučili teoretične osnove in rezultate raziskav s področja procesa 

pisanja, razlik med spoloma, težav pri pisanju ter disgrafije.  

V magistrskem delu raziskujemo pojavnost in naravo težav pri pisanju ter pojavnost 

težjih oblik specifičnih težav pri pisanju oz. razvojne disgrafije pri šolskih otrocih 

glede na starost, spol in vrsto zapisa. 

Težave pri pisanju so lahko splošne ali specifične narave. Razvojna disgrafija spada 

v skupino specifičnih učnih težav in predstavlja motnjo v grafomotoričnem razvoju oz. 

oblikovanju rokopisa. Pri tem gre za stalne in resne težave v obvladovanju spretnosti 

pisanja.  

Težave pri pisanju so v obdobju osnovnega šolanja pogost problem, ki pomembno 

vpliva na učno uspešnost in čustveno doživljanje učencev. Avtorici K. P. Feder in A. 

Majnemer (2007) ugotavljata, da so težave pri pisanju prisotne pri 10–30 % 

osnovnošolskih otrok. Obstoječa raziskava Šalija (1975) kaže, da se približno 10 % 

osnovnošolskih otrok srečuje z izrazitimi težavami pri pisanju. Rezultati študije avtorja 

McBride (2006, v Jereb, 2011) na področju učnih težav kažejo, da ima učne težave 

več dečkov kot deklic. Tudi težave pri pisanju in disgrafija so veliko bolj prisotne pri 

dečkih kot pri deklicah. V Sloveniji na področju pojavnosti disgrafije in razlik med 

spoloma pri pisanju ni bilo narejenih veliko raziskav. V tujini jih je bilo narejenih 

nekoliko več, kljub temu pa to področje tudi v mednarodnem okvirju ni dovolj 

raziskano. 

 

V empiričnem delu predstavljamo rezultate raziskave in jih interpretiramo glede na 

rezultate že narejenih raziskav ter teoretične izsledke s tega področja. Raziskati smo 

želeli pogostost težav pri pisanju in razvojne disgrafije glede na spol, starost in vrsto 

zapisa. Zanimale so nas tudi razlike med dečki in deklicami ter učenci 4. in 8. razreda 

pri pisanju in razvojni disgrafiji.  

V zaključku smo povzeli pomembne teoretične osnove in ugotovitve obstoječih 

raziskav ter rezultate naše raziskave. Opredelili smo uporabno vrednost dela, opisali 

omejitve raziskave in možne izboljšave ter podali predloge za nadaljnja raziskovanja.  
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 PISAVA 
 

V pričujočem poglavju bomo na kratko predstavili pisavo, razvoj pisave skozi 

zgodovino in pomen oblikovanosti pisave. 

Različni narodi uporabljajo različne pisave. Razumevanje in poznavanje razvoja 

pisave pa je pomembno z vidika razumevanja stopenj, ki jih otroci preidejo v procesu 

pisanja.  

Pisava je nedvoumno ena izmed najbolj naprednih dosežkov človeštva (Huber in 

Headrick, 1999). Že v pradavnini je človek skušal govorjeno besedo prenesti v 

pisano, hkrati pa je že od nekdaj želel prodreti v globino svoje govorjene besede, da 

bi razumel njeno logiko in emocije, kar pa še bolj velja za pisano besedo (Trstenjak, 

2006). 

Po J. Leskovar (2014) pisava predstavlja sistem grafičnih znakov za upodobitev 

posameznih jezikovnih enot. Drugače kot ustno izročilo omogoča natančen in 

nespremenjen prenos sporočil skozi kraje in čase ter nas povezuje z duhom 

nekdanjih časov. 

Avtor Trstenjak (2006) prav tako pravi, da je pisava sestavljena iz posameznih potez, 

poteze pa so kretnje naše roke oz. izraz našega telesa (telesne moči, gibčnosti in 

teže, razpoloženja, misli in čustev). 

Avtorica R. N. Brakus (2003) pa pisavo opredeli kot popolnoma posebno vrsto 

grafomotoričnega izražanja, katere osnovna naloga je sporočanje s pomočjo 

prevajanja verbalne oblike izražanja v likovno (oz. pisno) obliko.  

 

2.1.1 ZGODOVINA PISAVE 
 

Trstenjak (2006) pravi, da iznajdba pisave predstavlja pomemben korak od govorjene 

do pisane besede oz. skok v kulturni zgodovini človeštva, hkrati pa predstavlja tudi 

začetek človeške zgodovine, saj je vse, kar je bilo prej, »predzgodovinsko« oz. bolje 

nezgodovinsko, saj nimamo nobenih pisalnih sledov, virov oz. sporočil.  

Že dvanajst tisoč let poznamo veliko načinov, kako prenesti sporočila s pomočjo risb, 

znakov in slik. Kljub temu pa sama pisava oživi šele takrat, ko nastane organiziran 

sistem znakov ali simbolov, s katerimi lahko njegovi uporabniki zapišejo vse, kar 

mislijo in čutijo (Jean, 1994).  
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Začetki pisnega izražanja tako segajo v čas, ko je človek začel svoje zamisli in 

predmete predstavljati grafično, in sicer s pomočjo risanja na stene jam (Huber in 

Headrick, 1999). Zametke pisav pa ne srečujemo le pri starih Sumercih v Aziji in pri 

starih Egipčanih v Afriki, temveč tudi že v nekdanji kitajski kulturi in pri Majih ter Inkih 

v Ameriki (Trstenjak, 2006). 

Skozi zgodovino je razvoj pisave potekal od slikovne, preko pojmovne in zlogovne 

pisave vse do glasovne oz. abecedne pisave (Brakus, 2003). 

 

2.1.2 POMEN LEPO OBLIKOVANE PISAVE NEKOČ IN DANES 
 

Videz in oblika pisave sta odvisna od več dejavnikov. Eden od teh je uveljavljena 

norma za pisanje, drugi pomembni dejavnik, ki vpliva na obliko pisave, pa je odnos 

učiteljev in staršev do pisanja.  

Včasih je bila oblikovanost rokopisa oz. lepo oblikovana pisava vrednota sama po 

sebi. V šoli je v zvezi s tem obstajal tudi poseben predmet »lepopisje«, ki pa je bil po 

drugi svetovni vojni odpravljen (Regvar, 1990). 

Danes pa, ko se dopušča več različnih možnosti in večja svoboda pri samem 

oblikovanju pisave, mora imeti otrok pri pisanju dovolj spodbud, da se bo trudil za 

obliko črk in videz pisave.  

Po Regvarju (1990) velika stopnja doslednosti pisave izraža kakovost in izraznost 

volje pri učencu, moč miselne pozornosti in odpornosti proti obremenitvam. 

Poučevanje pisanja pa je povezano tudi s pridobivanjem delovnih navad in s 

pridobivanjem osnovnega znanja. Zavedati se moramo tudi, da lahko razlike v 

oblikovanosti pisave nastanejo zaradi sprememb razpoloženja, časovne stiske, 

utrujenosti in drugih notranjih ali zunanjih dejavnikov. 

 

2.1.2.1 Sestavine lepo oblikovane pisave 

 

Pisava ima določene kriterije in zahteve, pomembno pa je tudi, da ne pozabimo na 

samo estetsko oblikovanost pisave.  

Čopič (1965) navaja štiri sestavine lepo oblikovane pisave, ki so določene z 

lepopisnimi pravili: 

 Pravilna pisava  

Pri pravilni pisavi gre za jezikovno pravilno izraženost pisave, ki se ujema z logičnimi, 

slovničnimi in pravopisnimi pravili. Pravilnost se nanaša tudi na samo obliko črk; 
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 Hitrost pisanja 

Hitrost je pomembna zato, ker je današnji ritem dela pospešen. Iz zahtev po hitrosti 

izhajata dve načeli: načelo enopoteznosti in tekočnosti pisave. 

Enopoteznost pomeni zapisovanje besed z eno potezo (brez prekinitev med črkami). 

Vsaka prekinitev lahko pomeni zaostanek pri pisanju, kjer izgubljamo čas, zato 

vezana pisava pripomore k hitrejšemu pisanju. 

Tekočnost pisave pa se nanaša na obliko črk, ki jih pišemo z neprekinjeno potezo in 

jih med seboj vežemo po najkrajši poti;  

 Estetskost pisave 

Estetska pisava ustreza določenim lepotnim zahtevam (npr. enakost dolžin pri 

potezah, vzporednost potez ipd.). Lepa pisava vsebuje urejene in ustrezno 

oblikovane črke, ki so enako velike in potekajo v ravni liniji;  

 Čitljivost pisave 

Lahko berljiva pisava je jasna in enostavna. Čitljivost pisave pa je odvisna od 

osnovnih oblik črk, ki so sestavljene iz preprostih potez. Črke, ki so lahko berljive, 

ohranijo svojo osnovno obliko in umeščenost v ustrezen prostor. 

Razumevanje pisave je pomembno za sam proces pisanja. V poglavju smo tako 

predstavili zgodovino pisave, njen pomen in sestavine lepo oblikovane pisave. 
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2.2 PISANJE 
 

V tem poglavju bomo predstavili pomen pisanja, sam proces pisanja in njegove 

dejavnike, razvoj pisanja ter grafomotoriko.  

Pisanje je zelo uporabna zmožnost in zagotovo ena izmed najbolj kompleksnih 

zaznavno-motoričnih nalog (Huber in Headrick, 1999). Sestavljeno je iz dveh 

procesov. Eden je zadolžen za kognitivne procese, ki so vključeni v pisanje, drugi pa 

je odgovoren za izvajanje motoričnih aktivnosti, kar je potrebno za samo izvedbo 

zapisanega (Van Hoorn, Maathuis in Hadders-Algra, 2013). 

S. Golubović (2005) poudarja, da je pisanje ena izmed najbolj zahtevnih oblik 

jezikovne uporabe in človeških sposobnosti, saj v sebi združuje skoraj vse 

možganske funkcije. Proces pisanja je pri odraslem človeku avtomatiziran in se 

razlikuje od pisanja otroka, ki se te spretnosti šele uči. Pri odraslih je ta proces celovit 

in poteka pod dvojno kontrolo, tako kinestetično kot vizualno. 

Tudi D. Golli (1991) trdi, da je pisanje kompleksen proces, ki združuje vidno 

zaznavanje, vidno pomnjenje, povezovanje in usklajevanje pisalnih gibov z gibi 

govornih organov. Gibalne predstave pisanja črk in besed se z aktiviranjem živčno-

mišičnega sistema udejanjijo v pisalne gibe. 

Avtorja V. W. Berninger in Wolf (2013) pisanje prav tako opredelita kot kompleksno in 

zahtevno aktivnost, v kateri sodelujejo številni višji in nižji spoznavni procesi (jezik, 

spomin, senzomotorične veščine itd.), pomembno vlogo pa pripisujeta tudi pozornosti 

in izvršilnim funkcijam. Omenjena avtorja opozarjata še, da beseda pisanje v svojem 

pomenu združuje različne vidike kompleksnega procesa pisanja. Pisanje se lahko 

tako nanaša na izvedbo oz. zapis črk, na črkovanje besed ali na zapletene kognitivne 

procese izražanja idej, načrtovanja pisanja, prevajanja idej v pisno obliko in ponoven 

pregled besedila z namenom njegovega izboljšanja.  

Raziskave so pokazale, da se lahko zapis, črkovanje in kompozicija pisnega 

izražanja kot procesi med seboj ločijo, ampak ko so le-ti sestavni deli procesa 

ustrezno razviti, delujejo skupaj in tvorijo funkcionalen sistem pisanja (Berninger in 

Richards, 2002, v Berninger in Wolf, 2013). Zato bi morali programi pomoči najprej 

dovolj časa posvetiti učenju posameznih sestavnih delov pisanja in šele nato učenju 

povezovanja teh delov v celoto. 

Pisni govor se tako razvija najpozneje in predstavlja eno od oblik govornega 

izražanja. Sestavljen je iz kodiranja, izvrševanja pisnega govora in dekodiranja pisnih 

znakov. V procesu pisanja se glas povezuje z določeno sliko črke. Najpogostejši 

vzrok zamenjave črk je nezmožnost ustreznega slušnega razlikovanja glasov. Za 

pravilno pisanje je potrebno bolj občutljivo razlikovanje glasov kot za ustni govor, kar 

pomeni, da brez pravilnega razvoja govora in jezika ni niti pisanja (Dobrota-

Davidović, Otašević in Rajović, 2012). 
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Proces pisanja torej vključuje številne komponente, v magistrskem delu pa se 

osredotočamo na vidik same izvedbe oz. na zapis in tehniko pisanja.  

 

2.2.1 POMEN PISANJA  

 

Pomen pisanja so številni avtorji opisovali z različnih vidikov. 

Čeprav je evolucijsko gledano pisanje, tako kot tudi branje, mlada zmožnost, 

predstavlja temelj pridobivanja in razvijanja znanja ter napredovanja posameznika in 

družbe v celoti. Spretnosti branja in pisanja sta orodji za pridobivanje znanja, učenje 

dejstev, uspešno komunikacijo, uporabo računalnika, tiskanih gradiv in elektronskih 

medijev ter še za vrsto drugih spretnosti, ki vključujejo pismenost (Buljubašić-

Kuzmanović in Kelić, 2012).  

Regvar (1990) meni, da je pisanje za otroka v osnovi prvi resni preizkus sposobnosti, 

volje in osebne zrelosti. Učenje pisanja je usmerjeno k natančno določenemu cilju, ki 

predstavlja popolno obvladovanje pisanja na ravni šolske oblikovanosti rokopisa. 

Čeprav bo otrok kmalu po tem, ko bo obvladoval šolsko obliko pisave, v svojo pisavo 

uvajal tudi individualne elemente, bo moral raven čitljivosti ohraniti celo življenje.  

K. P. Feder in A. Majnemer (2007) pravita, da pisanje ni samo sredstvo komunikacije, 

ampak je tudi potrebna vsakodnevna življenjska spretnost, saj otroci za pisanje in 

opravljanje drugih finomotoričnih nalog dnevno porabijo približno 30–60 % šolskega 

časa.  

Šali (1975) opozarja na povezanost dosežkov na tem področju s celotnim učnim 

uspehom. Težave pri učenju pisanja ne kvarijo le otrokovega uspeha, ampak 

ogrožajo njegov duševni ali osebnostni razvoj. Veliko staršev in učiteljev, ki niso 

poučeni o težavah pri pisanju, napačno sodi, da bi otrok lahko dosegal boljše 

rezultate, če bi se le bolj potrudil. Otrok je tako v veliki nevarnosti, da ga označijo za 

površnega in lenega. Odrasli velikokrat preveč pritiskajo na otroka, ki izgubi veselje 

do pisanja in do učenja nasploh, kar lahko privede do nastanka drugih čustvenih in 

vedenjskih težav.  

Večina otrok ima pri učenju pisanja večje oz. manjše začetniške težave, nekaterim 

otrokom pa pisanje povzroča zelo hude preglavice. Pri tem gre za otroke, ki imajo 

povprečne oz. celo nadpovprečne sposobnosti in pri drugih šolskih predmetih nimajo 

posebnih težav (Šali, 1975). 
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2.2.2 PISANJE KOT PROCES IN DEJAVNIKI PISANJA 

 

2.2.2.1 Pisanje kot psihofizični proces 

 

I. Posokhova (2007) pravi, da otrok začenja usvajati pisni jezik, ko se nauči 

uporabljati govorni jezik. Preden nekaj zavestno zapišemo, moramo vedeti, kaj 

želimo napisati. Ko pa se odločimo, kaj želimo napisati, mentalno pretvarjamo misel, 

ki je lahko v vizualni obliki, v verbalno obliko oz. v poved. Za to so potrebni dobro 

razvit govorni jezik, dober besedni zaklad in gramatika. Nato si moramo poved 

zapomniti. Pri tem potrebujemo sukcesivno slušno-verbalno pomnjenje, kjer si poved 

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

kratkoročni oz. delovni spomin še vedno dela in nam pomaga, da se znajdemo v 

tistem delu stavka, v katerem smo trenutno (vemo, kaj je že napisano in kaj je še 

treba napisati). Brez tega bi vsak moteči dejavnik pri pisanju pomešal pravilni vrstni 

red besed in uničil prvotno misel, ki smo jo želeli zapisati. V tem procesu sodeluje 

tudi pozornost, ki pomaga zatreti moteče dejavnike. Misel se tako pretvarja v poved, 

ki je sestavljena iz besed (besede pa zapisujemo eno po eno). 

Najprej poteka glasovna analiza besede, ki jo želimo napisati. Za to potrebujemo 

fonemski sluh (zaznavanje posameznih glasov, razlikovanje med glasovi) in 

fonemsko percepcijo (zaznavanje vrstnega reda glasov v besedi). Pri tem pa 

sodeluje tudi že omenjeno sukcesivno verbalno pomnjenje. Ko smo besedo pravilno 

razdelili na glasove, moramo vsak glas v pravilnem vrstnem redu pretvoriti še v črke. 

Dokler otrok s pomočjo kontrole vizualne pozornosti izpisuje črko in prikliče naslednjo 

črko iz vizualnega spomina, mora biti sukcesivno slušno pomnjenje še vedno aktivno, 

saj pomaga ohranjati vrstni red glasov v besedi. Ko se glas pretvarja v črko, je pri 

zapisu, ko se svinčnik dotakne papirja, potreben natančen gib z roko. Po zapisani eni 

črki sledi zapis še drugih črk. Da bi bilo pisanje čitljivo, sta potrebni določena 

motorična razvitost prstov dominantne roke (natančni in tekoči finomotorični gibi 

zapestja in prstov) in vizualno-motorična koordinacija (oko–roka).  

Avtorica opozori tudi na to, da pri pisanju sodeluje veliko mentalnih funkcij, hkrati pa 

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

procesa ne odvijajo tako, kot bi bilo treba oz. ko določene mentalne funkcije niso v 

celoti razvite. 
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2.2.2.2 Dejavniki procesa pisanja 

 

Pisanje predstavlja komunikacijo med avtorjem in tistim, ki mu je le-ta namenjena. Pri 

tem gre za kompleksen proces, ki vključuje veliko posameznih vidikov − psihološke, 

nevrološke, emocionalne, fiziološke in druge procese (Brakus, 2003): 

 Splošni zdravstveni dejavniki 

Določeni fizični dejavniki lahko vplivajo na proces učenja in splošno zdravstveno 

stanje otroka ter s tem tudi na proces pisanja. Raven otrokove energije, koordinacija 

rok, stopnja psihičnega razvoja, razvoj govora in katere koli težave oz. motnje 

pomembno vplivajo na hitrost učenja in opismenjevanja ter na kaligrafsko kakovost 

pisave; 

 Fiziološka osnova pisanja 

Uspeh pri pisnem izražanju je odvisen tudi od pravilnega fizičnega razvoja. Motnje 

sluha, vida in psihomotoričnega razvoja, podhranjenost, utrujenost, motnje prebave 

in druge motnje lahko vplivajo na pisanje; 

 Nevrološka in emocionalna osnova pisanja 

Motnje motoričnih in senzoričnih področij dominantne hemisfere lahko povzročijo 

težave pri pisanju. Pri nekaterih otrocih, ki imajo težave pri pisanju oz. disgrafijo, 

opažamo znake hiperaktivnosti in emocionalnega neravnovesja, kar se kaže v obliki 

agresivnega vedenja, umikanja vase, obrambnih mehanizmov, zasanjanosti in 

psihomotoričnega nemira. 

 

2.2.2.3 Vrste pisanja glede na stopnjo težavnosti 

 

Poznamo naslednje vrste pisanja, ki se razlikujejo po svoji težavnosti, in sicer 

(Brakus, 2003): 

 Prepis 

Fiziološka zasnova prepisa temelji na vidni in grafomotorični strukturi. Točnost in 

estetika prepisa sta povezani z dobro vizualno percepcijo, dobro prostorsko 

orientacijo, razvitostjo motorike roke, koordinacijo gibov zapestja in prstov ter 

koordinacijo oko−roka. Nekatere psihične funkcije, kot so pozornost, vztrajnost, 

motivacija in predznanje črk pomagajo pri izvedbi prepisa. Otrok lahko prepiše tudi 

besedilo, ki ga ne razume;  
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 Narek 

Ločimo narek besedila z znano in neznano vsebino. Narek z znano vsebino je 

vsekakor lažji. Narek je zasnovan predvsem na slušni kontroli. Poleg vizualnih in 

grafomotoričnih sposobnosti ima pomembno vlogo tudi sluh, še posebej fonemski 

sluh, vendar pa za uspešno napisan narek poleg fonemskega sluha potrebujemo tudi 

dobro izgrajeno jezikovno osnovo. Fonemski sluh vključuje sposobnost učenca, da 

medsebojno razlikuje vse glasove, še posebno pa, da razpolaga z razlikovanjem 

slušno podobnih fonemov oz. glasov. Učenec, ki nima dobro razvitega fonemskega 

sluha, pri nareku naredi več napak. Pri nareku tako ne gre le za avtomatizirano 

prehajanje iz slušnega na vizualni kod, ampak se proces pisanja konča z 

grafomotorično izvedbo oz. z oblikovanjem črk. Učenec mora pred oblikovanjem črk v 

spomin najprej priklicati položaj vsake črke posebej v prostoru in nato še položaj črk 

v sklopu dane besede, pri tem pa mora obvladati tudi širšo prostorsko orientacijo na 

podlagi, na kateri piše. Pri začetnikih, pri katerih psihomotorični razvoj še poteka, 

prostorska orientacija ni dovolj zrela oz. razvita, zato si učenci, čeprav si dobro 

zapomnijo obliko črk, ne zapomnijo njihovega položaja v prostoru. Vez med 

učenčevim pisanjem in izgovorjavo učenca je zelo pomembna in ključna, saj učenec 

narek spremlja s svojim notranjim govorom ter tiho izgovarja besedo, ki jo mora 

zapisati. Tako predela slušni vtis na svoj način izgovorjave, zato so po navadi pisne 

napake pri nareku podobne tistim napakam, ki jih učenci naredijo tudi pri sami 

izgovorjavi; 

 Opis dogodka in pisanje na dano temo 

Opis dogodka je odvisen od kronološke starosti in intelektualnih sposobnosti otroka. 

Pri njegovi izvedbi lahko naletimo na določene ovire zaradi različnih razlogov: pri 

otrocih se pojem o času razvija nekoliko kasneje – še posebej zaporeden niz 

dogodkov glede na kronološko zaporedje, čas je za otroka abstraktna kategorija, 

otrok je osredotočen na en glavni dogodek, vse ostalo potiska v ozadje itd. Otrok je 

tako ves čas v precepu, kaj naj pove in na kakšen način. Pri opisovanju dogodka se 

tako pokažejo jezikovne in fonetične napake, težave vizualne percepcije in 

prostorske orientacije, poznavanje pravopisa kot tudi kakovost rokopisa. 

Pisanje na dano temo predvideva določeno znanje, ki ga mora učenec izkazati skozi 

temo. Težave se tako pojavljajo pri otrocih, ki tehnike pisanja in skladenjske 

pravilnosti jezika ne obvladajo popolnoma ter nimajo dovolj bogatega besednjaka, da 

bi lahko vsebino lepo predstavili in jo s čitljivim rokopisom zapisali pravopisno 

pravilno. 
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2.2.3 RAZVOJ PISANJA  

 

D. Golli (1991) pravi, da gre razvoj pisalnih sposobnosti skozi zakonite stopnje, ki jih 

učenci ne morejo preskočiti. Čeprav med učenci obstajajo velike individualne razlike, 

pri napredovanju vseh učencev potekajo enaki bistveni procesi. Po avtorici (prav 

tam) se razvoj pisanja tako začne že v zgodnji predšolski dobi in gre skozi faze 

čečkanja, vlečenja črt v določeni smeri do spontanega pisanja večinoma tiskanih črk. 

Črke imajo pogosto nepopolno obliko, se podvajajo ali spreminjajo smer. Od 

dopolnjenega šestega leta do sedmih let in pol starosti je pisava brez ritma, počasna, 

pritisk pisala prevelik, oblike črk pa še niso utrjene. Do konca devetega leta starosti 

se izboljšuje oblika črk, povečuje hitrost pisanja in zmanjšuje pritisk pisala na 

podlago. Po dopolnjenem osmem letu starosti pa začenja otrok pisati vedno bolj 

avtomatizirano in ni več v tolikšni meri pozoren na obliko in vezavo črk. Večina otrok 

na tej stopnji že pridobiva nekatere svoje individualne posebnosti v pisavi, kar se 

odraža v velikosti črk in obliki črtic ter strešic. 

R. N. Brakus (2003) prav tako pravi, da ima rokopis vsakega človeka svoj razvojni 

tok. Le-ta se postopno razvija v obdobju od 8. do 10. leta starosti, in sicer s pomočjo 

ritmičnosti in s povečanjem hitrosti ter vidne kontrole. Na oblikovanost rokopisa 

vplivajo zrelost rok in oči v predšolskem obdobju, raven psihomotoričnega razvoja, 

čas začetka pisanja, metode opismenjevanja, odnos učitelja do kakovosti pisave, 

uspešnost pri učenju branja, poznavanje pravopisa itd. Avtorica opozarja še, da 

pisanje ni mehaničen proces. Oblika in velikost črk sta odvisni od individualnih 

značilnosti osebe, ki piše, ter od psihičnega in čustvenega stanja osebe. Dokazano 

je, da otroci isto črko pišejo različno, tudi takrat, ko jo pišejo eno za drugo v isti vrstici. 

Skozi samo vajo pisanja pa se razvijata pravilnost in stabilnost rokopisa. 

Porajajoče se pisanje daje vpogled v načine, na katere mlajši otroci poskušajo 

razumeti sistem pisnega jezika. Domiselno črkovanje oz. nenavadno črkovanje 

predstavlja črkovanje z lastnimi pravili (Grginič, 2005). Gentry (1982, v Grginič, 2005) 

v svoji raziskavi opisuje razvoj domiselnega črkovanja v petih stopnjah: 

 Predkomunikativna oz. predsporazumevalna stopnja 

Otrokovi pisni preizkusi obsegajo le posamezne znake ali črke, s katerimi izraža 

sporočilo. Črk še ne zna povezati z ustreznimi glasovi, zaveda pa se, da simboli 

tvorijo sporočilo in imajo pomen; 

 Delno fonetična stopnja 

Na tej stopnji otrok že začenja razumeti, da grafični znaki oz. črke predstavljajo 

določene glasove v izgovorjenih besedah. Namesto cele besede napiše le nekaj 

besed, skrajšane besede kombinira s slikami in jih piše fonetično; 
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 Fonetična stopnja 

Otrok vse glasove zapisuje tako, kot jih tudi sliši. Ujemanje med črkami in glasovi je 

popolno. Tistih glasov, ki jih v pogovoru ne sliši, tudi ne zapiše, prav tako še ne 

upošteva pravil pravilnega zapisa; 

 Prehodna stopnja 

Obsega obdobje, ko začne otrok upoštevati običajna pravila dogovorjenega 

zapisovanja besed; 

 Pravopisna stopnja 

Ta stopnja kaže značilnosti zapisovanja otrok, ki so že usvojili nekaj abstraktnega 

znanja o besedah. 

 

2.2.4 GRAFOMOTORIKA 
 

Da bi lahko določene grafične znake umestili v prostor, jih oblikovali in pravilno 

usmerili, otroci potrebujejo določene sposobnosti, spretnosti in veščine. Govorimo o 

grafomotoriki (Medved Udovič in Jamnik, 2002). 

Regvar (1990) grafomotoriko definira kot specifičen splet sposobnosti, ki omogoča, 

da malček grafični lik zazna, ga posname in se orientira na pisalni površini. Hkrati pa 

vključuje tudi vizualno, miselno in motorično uskladitev gibanja roke, kar vse skupaj 

omogoča oblikovanje pisave oz. upodobitev določenega lika. 

Grafomotorične spretnosti se tako nanašajo na vse gibe, ki sodelujejo v procesu 

pisanja (Graphomotor, b.d.). Le-te predstavljajo kombinacijo kognitivnih, zaznavnih in 

motoričnih veščin, ki omogočajo pisanje (Douglas Silas Solicitors, 2005–16). 

 

2.2.4.1 Pomen grafomotorike za pisanje 

 

Regvar (1990) trdi, da razvoj grafomotorike zelo vpliva na kasnejše značilnosti 

gibanja pri oblikovanju rokopisa, kar je pomembno tako v smislu poteznosti kot tudi 

oblikovanosti. Otrok lahko z dobro razvito grafomotoriko hitreje napreduje in se pri 

pisanju manj utrudi, saj za obvladovanje pisala porabi veliko manj energije, pri 

pisanju pa je tudi hitrejši. 

Fina motorika se začne razvijati že zelo zgodaj. Za uspešno pisanje je pomembna 

dobro razvita fina motorika mišic zapestja in prstov. Ker je le-ta ključnega pomena za 

pisanje, jo je treba razvijati že v predšolskem obdobju. Strokovnjaki prav tako 
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opozarjajo na pomembnost grafomotorike za razvoj dodatnih sinaps v možganih, s 

tem pa tudi za razvoj otrokovih potencialov (Rajović, 2010, v Novoselić, 2014). 

 

2.2.4.2 Razvoj grafomotorike 

 

Razvoj grafomotorike je tesno povezan z vsako fino obliko namenske dejavnosti 

prstov. Otroka je zato primerno usmeriti v ustvarjanje v okviru sproščene igre 

(Regvar, 1990). 

Avtor Valon (v Brakus, 2003) opaža tri različne ravni grafomotoričnega izražanja pri 

otrocih:  

 Motorična raven 

Se razvija prva in ostaja pomembna za grafomotorično izražanje nasploh. Prve 

zasnove gibov čečkanja predstavljajo tiste prve grafomotorične izkušnje, okoli katerih 

se oblikujejo tudi vse ostale izkušnje, ki se bodo šele razvile v času otroštva; 

 Zaznavna raven 

Se pojavlja skoraj istočasno z motorično. Razvija se pravzaprav v trenutku, ko 

čečkanje samo po sebi postane predmet otrokovega interesa. Po tretjem letu starosti 

se otrok s pomočjo posnemanja poskuša vključiti v svet drugih. Tako vse več stvari 

samostojno zaznava, razvija (diferencira) in odkriva; 

 Predstavna raven 

Med petim in šestim letom starosti otrok odkriva, da je vse, kar ga pri pravilnem 

oblikovanju moti, le težava perspektive oz. pogleda. To je čas, ko otrok ni več 

zadovoljen s katerokoli risbo, ampak sam od sebe zahteva, da je to, kar riše tudi 

podobno tistemu predmetu v realnosti ali njegovi predstavi tistega predmeta. Tako se 

postopoma razvija predstavna raven grafomotoričnega izražanja. Le-ta se pojavi, ko 

otrok odkrije vse dimenzije odnosov v prostoru in ko razume njihov pomen. 

Grafomotorično izražanje se razvija na določeni ravni razvoja motorične 

organiziranosti in na določeni ravni usmerjenosti čustvenih potreb k objektivni 

resničnosti v otroštvu. Rokopis kot sled določene ravni grafomotorične izvedbe 

dozoreva sorazmerno s čustvenim razvojem in z razvojem psihomotorične 

organiziranosti (Brakus, 2003).  

Avtor Regvar (1990) prav tako pravi, da »čečkanje« kot obliko izražanja pri otroku 

srečamo že zelo zgodaj, praviloma v začetku drugega leta starosti, »risanje« pa 

lahko opazimo že med drugim in tretjim letom starosti, ko že nastopa hiter razvoj 

govora. Otrok v tem obdobju pridobiva pomembne grafomotorične izkušnje na 



13 
 

podlagi svoje pisalne in gibalne dejavnosti, ki se morata do vstopa v šolo zares zelo 

izpopolniti. 

Spretnost otrokovega risanja in pisanja se razlikuje glede na različna starostna 

obdobja (Marjanovič Umek, 2004): 

 Starost od osem do dvanajst mesecev  

Otrok že v prvem letu starosti predmete pogosteje prijema z eno kot z drugo roko. 

Tako lahko v grobem že določimo dominantnost ene roke. Večina dojenčkov svinčnik 

najprej drži s celo roko na zgornji tretjini, kasneje pa pisalo drži z blazinicami prstov, 

vendar še vedno na sredini; 

 Starost treh let 

Pri tej starosti se pojavi prevlada roke, s katero otrok piše. Ugotovimo lahko, katera 

roka je dominantna. Svinčnik že drži ustrezno, in sicer z blazinicami prstov na spodnji 

tretjini. Pravilen položaj pisala omogoča risanje prvih oblik. Večina otrok zna narisati 

preproste like; 

 Starost štirih let 

Otrok piše prve črke in številke, ki pa so velikokrat nepravilno razporejene na pisalni 

površini in niso zapisane v zaporedju. Otrok že zna s škarjami rezati po označeni črti 

in zgibati list papirja. Tako se začetni počasni in nenatančni gibi vedno bolj 

izboljšujejo; 

 Starost do osem let 

Otrok pri pisanju uporablja svojo dominantno roko (izmenična raba obeh rok je zelo 

redka). Večinoma prevlada desna roka. Otrok uporablja vse črke, ki jih pozna in se 

jih je učil (tiskane in pisane). Dokler pisanje ni avtomatizirano, je počasno in okorno, 

kasneje pa otrok išče svoj individualni slog pisanja, zato se hitrost pisanja izboljša. 

 

2.2.4.3 Dejavniki grafomotorične zrelosti  

 

Med dejavniki grafomotorične zrelosti ima pomembno vlogo mišična zrelost.  

Izvedba gibov pri pisanju in pritisk pisala na papir, pri katerem ostaja vidna sled, je 

odvisna od mišične zrelosti. Dober mišični tonus je predpogoj za optimalen pritisk 

pisala na papir med samim pisanjem (Golubović in Rapaić, 2008). V. W. Berninger in 

Ruberg (1992, v Golubović in Rapaić, 2008) navajata, da obstaja zveza med funkcijo 

prstov in med tekočnostjo pisanja pri otrocih od prvega do tretjega razreda osnovne 

šole. 
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Poleg nevromišične zrelosti ima ključno vlogo pri pisanju tudi vizualnomotorična 

integracija, ki je pomembno povezana s kakovostjo otrokovega pisanja (Comhill in 

Case–Smith, 1996; Tseng in Murray, 1994; Weintraub in Graham, 2000, v Golubović 

in Rapaić, 2008).  

Na kakovost izvedbe grafomotoričnih aktivnosti lahko vplivajo nezrelost motorične 

koordinacije, nestabilnost rokopisa, spremembe položaja prstov, zapestja in podlahti 

pri pisanju, neenakomeren pritisk pisala na podlago, utrudljivost pri pisanju in tudi 

težave pri perceptivni sintezi, prostorski percepciji in vizualno-motorični percepciji 

(Golubović in Rapaić, 2008). 

Pojavnost in pogostost težav z grafomotoriko pri otrocih v nižjih razredih osnovne 

šole pri že narejenih raziskavah niha med 5 in 25 % (Mojet, 1991, v Golubović in 

Rapaić, 2008). 

Zrel mišični tonus in vizualnomotorična integracija sta procesa, ki bi lahko doprinesla 

individualne razlike v usvajanju spretnosti pisanja. Avtorja Š. Golubović in Rapaić 

(2008) sta tako želela raziskati vpliv mišičnega tonusa in vizualnomotorične 

integracije na kakovost grafomotoričnega izražanja otrok v predšolskem in zgodnjem 

šolskem obdobju. Rezultati raziskave (Golubović in Rapajić, 2008) kažejo, da otroci z 

manj zrelim mišičnim tonusom dosegajo nižje povprečne dosežke pri nalogah, ki 

zahtevajo visoko raven koordinacije, natančnost uravnavanja moči in namenskost 

gibov, kar je povezano z zrelostjo nevromišičnih struktur.  

T. Černe (2010) prav tako opozarja na pomen zrelosti mišične napetosti v prstih rok. 

Pravi, da je od zrelosti mišičnega tonusa in načina drže, ki smo jo avtomatizirali, 

odvisno, kako držimo in uporabljamo pisalo. Pomembno pa je tudi zavedanje, da 

dozorevanje mišic poteka postopoma in da med otroki obstajajo velike razlike v 

dozorevanju mišične napetosti. 

V poglavju smo opredelili pomen pisanja, proces pisanja in njegove dejavnike, razvoj 

grafomotorike ter dejavnike grafomotorične zrelosti. Poznavanje pomena pisanja, 

procesa razvoja pisanja in dejavnikov pisanja ter razvoja grafomotorike je ključno za 

razumevanje procesa pisanja in grafomotorike ter ozaveščanje, kako otrok 

postopoma prehaja skozi določene stopnje glede na razvojno fazo, v kateri se 

nahaja. 
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2.3 RAZLIKE MED SPOLOMA 
 

V tem poglavju bodo predstavljene splošne razlike med dečki in deklicami ter razlike 

med spoloma na področju šolskega učenja. 

 

2.3.1 SPLOŠNE RAZLIKE MED DEČKI IN DEKLICAMI 
 

Razlike med spoloma predstavljajo psihološke ali vedenjske razlike med moškimi in 

ženskami. Zdi se, da imajo deklice rahlo biološko prednost. Od dečkov so manj 

ranljive, hitreje se razvijajo, bolje se odzivajo na stres in imajo več možnosti, da 

preživijo obdobje dojenčka (Keenan in Shaw, 1997, v Papalia, Wendkos Olds in 

Duskin Feldman, 2003).  

Ena prvih razlik v vedenju med deklicami in dečki, ki je opazna že pri dveh letih 

starosti, se pojavi pri izbiri igrač, iger in prijateljev istega spola pri igri (Turner in 

Gervai, 1995, v Papalia idr., 2003). Čeprav postanejo nekatere razlike med spoloma 

po tretjem letu starosti še bolj izražene, si dečki in deklice ostajajo bolj podobni kot 

različni. Tudi metaanaliza več kot dva tisoč raziskav je potrdila le malo pomembnih 

razlik med spoloma (Maccoby in Jacklin, 1974, v Papalia idr., 2003). 

Testi inteligentnosti na splošno ne kažejo razlik med spoloma in so tudi narejeni tako, 

da izločajo spolne predsodke (Kennan in Shaw, 1997, v Papalia idr., 2003).  

Najbolj izrazita razlika se kaže v vedenju, saj se dečki v predšolskem obdobju vedejo 

bolj agresivno od deklic (fizično in besedno) (Coie in Dodge, 1998; Turner in Gervai, 

1995, v Papalia idr., 2003). V primerjavi z dečki imajo deklice bolj razvito sposobnost 

vživljanja v čustva drugih, so bolj ustrežljive, več sodelujejo s starši in pogosteje 

iščejo odobravanje odraslih (Eisenberg, Fabes, Schaller in Miller, 1989; Hoffman, 

1997; Maccoby, 1980; Turner in Gervai, 1995, v Papalia idr., 2003).  

Pri deklicah problematično vedenje slabi pri štirih letih starosti, medtem ko se dečki 

velikokrat neprimerno vedejo. Problematično vedenje pri deklicah se lahko znova 

pojavi v mladostništvu (takrat so deklice tudi bolj nagnjene k tesnobi in depresiji). 

Milejši odziv na stres deklicam omogoči, da se lažje spopadajo s frustracijami in jezo 

izražajo na bolj ustrezen način. Njihova večja jezikovna spretnost pa jim omogoča 

ubesediti čustva in jih tako izraziti (Keenan in Shaw, 1997, v Papalia idr., 2003). 

Deklice so bolj uspešne pri besednih nalogah, pri nalogah, ki zahtevajo fino motoriko 

in zaznavne spretnosti, dečki pa imajo bolj razvito prostorsko mišljenje, abstraktno 

matematično in znanstveno sklepanje (Halpern, 1997, v Papalia idr., 2003). 

Nekaj spoznavnih razlik, ki so značilne za vse kulture, se pojavi zelo zgodaj. 

Prednost deklic pri zaznavni hitrosti in besedni spretnosti se pojavi v obdobju 
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dojenčka in malčka, večja sposobnost dečkov za miselno manipuliranje in iskanje 

izhodov iz labirinta pa postane očitna ob koncu vrtca. Druge razlike pri povprečno 

sposobnih otrocih niso opazne vse do mladostništva oz. še kasneje (Halpern, 1997; 

Levine, Huttenlocher, Taylor in Langrock, 1999, v Papalia idr., 2003). 

Kljub temu pa številni avtorji opozarjajo, da ugotovljene razlike med spoloma veljajo 

za velike skupine dečkov in deklic, zato samo na podlagi spola ne moremo 

napovedovati otrokovih sposobnosti. 

 

2.3.1.1 Teoretični pristopi k razumevanju razvoja pojmovanja spola 

 

Poznamo štiri različne teoretične pristope k razumevanju razvoja pojmovanja spola, 

in sicer: biološki, psihoanalitični in kognitivni pristop ter pristop, ki temelji na 

socializaciji. Vsak vidik nam lahko pomaga razumeti, zakaj se dečki in deklice v 

nekaterih pogledih razlikujejo, vendar pa nobeden v celoti ne razloži razlike med 

spoloma (Papalia idr., 2003). 

 Biološki pristop 

Ta pristop nakazuje, da imajo nekatere razlike med spoloma biološko osnovo. 

Raziskave kažejo, da so možgani dečkov pri petih letih starosti za približno 10 % 

večji od možganov deklic. Razlike v velikosti so povezane s tem, da imajo dečki v 

možganski skorji več sivih celic, deklice pa imajo večjo gostoto živčevja. Še vedno pa 

ne vemo, kaj nam lahko te ugotovitve povedo glede delovanja možganov (Reiss, 

Abrams, Ross in Denckla, 1996, v Papalia idr., 2003). 

Dokazano je, da so razlike v velikosti možganskega debla (delu tkiva, ki povezuje 

možganski polobli) povezane z besedno spretnostjo (Hines, Chiu, McAdams, Bentler 

in Lipcamon, 1992; v Papalia idr., 2003). Ker imajo deklice večje možgansko deblo, 

lahko njihovo večjo besedno spretnost morda razloži boljša usklajenost med levo in 

desno poloblo (Halpern, 1997, v Papalia idr., 2003).  

Tudi hormonski in krvni obtok pred ali v času rojstva lahko vpliva na razlike med 

spoloma. Tako raziskave moški hormon testosteron povezujejo z agresivnostjo, 

tekmovalnostjo in večjo željo za prevlado (Papalia idr., 2003).  

Kljub nekaterim obstoječim ugotovitvam primanjkujejo trdni dokazi za biološko 

pogojenost vedenja. V povezavi z dejstvom, da so psihološke in vedenjske razlike 

med posamezniki istega spola včasih veliko večje kot razlike med spoloma, 

nakazujejo, da je biološka vloga pri spolnih vlogah dokaj omejena (Papalia idr., 

2003).  
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 Psihoanalitični pristop 

Psihoanalitiki so poudarjali proces identifikacije (poistovetenja), privzemanja 

značilnosti, prepričanj in vrednot starša istega spola. Freud in ostali privrženci tega 

pristopa so na identifikacijo gledali kot na pomemben korak v osebnostnem razvoju v 

zgodnjem otroštvu. Gre za odpovedovanje želji po prilaščanju starša nasprotnega 

spola in poistovetenje s staršem istega spola. To razlago pojmovanja spola je težko 

preveriti in potrditi, hkrati pa veliko raziskav ne podpira te teorije, saj večina današnjih 

psihologov poudarja druge razloge (Papalia idr., 2003).  

 Kognitivni pristop 

Po Kohlbergu (1966) začnejo otroci spol razumeti z aktivnim razmišljanjem o njem in 

z oblikovanjem lastne spolne tipologije. Otroci se tako po spolu sami razvrstijo s 

pomočjo privzemanja vedenja, ki ga prepoznavajo kot združljivega z njihovim 

spolom. Ko otrok spozna, da bo za vedno moški oz. ženska, privzame vedenje, ki se 

mu zdi primerno za ta spol. Konstantnost pojmovanja spola tako zajema otrokovo 

spoznanje, da bo njegov spol vedno ostal isti in vodi k privzemanju spolnih vlog 

(Papalia idr., 2003). 

Zelo malo raziskav pa podpira to Kohlbergovo stališče, da je konstantnost 

pojmovanja spola povezana s spolnim tipiziranjem, saj otroci že veliko prej, preden 

dosežejo zadnjo fazo konstantnosti pojmovanja spola, kažejo spolno tipizirane 

interese (Bussey in Bandura, 1992; Ruble in Martin, 1998, v Papalia idr., 2003). Že 

pri starosti dveh let in pol deklice kažejo več zanimanja za punčke, dečki pa za 

avtomobilčke, oboji pa se raje igrajo z otroki istega spola (Ruble in Martin, 1998, v 

Papalia idr., 2003).  

Drugi kognitivni pristop je teorija spolnih shem, ki kombinira elemente kognitivno 

razvojne teorije in teorije socialnega učenja. Po teoriji spolnih shem začnejo otroci že 

zelo zgodaj razvrščati dogodke in ljudi ter urejati svoja opažanja okrog sheme ali 

kategorije spola. Informacije urejajo na osnovi tega, kar sami vidijo (npr. da družba 

na ta način razvršča ljudi). Ko se otroci zavedo svojega spola, sprejmejo spolne 

vloge tako, da razvijejo pojem o tem, kaj pomeni biti moški oz. ženska v njihovi kulturi 

in prilagodijo svoje lastno vedenje spolni shemi svoje kulture (Papalia idr., 2003).  

Kognitivni pristopi so veliko prispevali k raziskovanju, kako otroci razmišljajo o spolu 

in kaj znajo o njem povedati pri različnih starostih, vendar ti pristopi povezave med 

znanjem in ravnanjem ne razložijo v celoti (Papalia idr., 2003). 

 Pristop, ki temelji na socializaciji 

Po socialno kognitivni teoriji (1996, Bussey in Bandura, 1999, v Papalia idr., 2003) se 

otroci spolnih vlog naučijo s socializacijo. Bandura (v Papalia idr., 2003) vidi spolno 

identiteto kot rezultat niza medsebojnih vplivov, tako osebnih kot družbenih. Na 

začetku otroci spolne vloge pridobijo opazovanjem modelov, pri tem pa večinoma 

izberejo močne in vzgojne modele. Vedenjska povratna informacija, skupaj z 
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neposrednim učenjem staršev in drugih, okrepi spolno tipiziranje (Papalia idr., 2003). 

Zgodnje otroštvo je tako ključno obdobje socializacije, pri tem pa je na razvoj 

pojmovanja spola zelo pomemben vpliv tako staršev in vrstnikov kot tudi medijev 

(Papalia idr., 2003). 

Glavna prednost socializacijskega pristopa je mnogoterost procesov in razpon razlik, 

ki jih ocenjuje in razkriva. Vendar je prav zaradi te kompleksnosti težko ugotoviti 

jasne povezave med načini vzgoje in otroškim načinom razmišljanja ter ravnanja. 

Nadaljnje raziskave bodo morda razložile povezavo med dejavniki socializacije in 

otrokovim nagnjenjem do stališč ter vedenja, povezanega s spolom (Papalia idr., 

2003). 

 

2.3.2 RAZLIKE MED SPOLOMA NA PODROČJU ŠOLSKEGA 

UČENJA 
 

Učne težave ima več dečkov kot deklic. McBride (2006, v Jereb, 2011) ugotavlja, da 

je med učenci z učnimi težavami več kot 70 % dečkov in da le-ti za deklicami na 

področju branja in pisanja zaostajajo za več kot eno leto. Dečki tako dobijo 70 % 

najnižjih ocen v primerjavi z deklicami, povzročijo več kot 90 % vseh disciplinskih 

problemov in predstavljajo več kot 80 % osipnikov v srednji šoli.  

E. Maccoby in C. Jacklin (1974, v Jereb, 2011) sta v svoji študiji »Psihologija razlik 

med spoloma« ugotovili, da je kljub nekaterim ponavljajočim se vzorcem v raziskavah 

(boljšemu uspehu deklic na verbalnem področju in boljšim rezultatom dečkov pri 

matematičnih spretnostih) prisoten vpliv spolnih stereotipov na to, kako vidimo in se 

odzovemo na različne dogodke. Prav tako ni popolnoma jasno, v kolikšni meri 

prirojene značilnosti in spolno diferencirana socializacija pripomorejo k razvoju 

vedenjskih in kognitivnih razlik med spoloma. 

M. Arnot, M. David in G. Weiner (1999, v Jereb, 2011) ugotavljajo podobno, da je 

izobraževalne razlike med spoloma težko prikazovati kot biološko utemeljene, saj se 

vzorci razlik med spoloma pogosto spreminjajo skozi kulture, posamezna kulturna 

obdobja in tudi skozi obdobja otrokovega razvoja. Tudi raziskava Eurydice (2010) o 

razlikah med spoloma pri izobraževalnih dosežkih kaže na možne pristranske in 

stereotipne trditve o različnih sposobnostih učencev glede na spol. Zato avtorji te 

študije opozarjajo, da je treba podobne raziskave obravnavati previdno in z zadržkom 

(Jereb, 2011). 

Gurian in A. C. Ballew (2004, v Jereb, 2011) navajata 10 področij najbolj očitnih razlik 

med spoloma, ki se kažejo v strukturi možganov in posledično v njihovem delovanju. 
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Dečki (Gurian in Ballew, 2004, v Jereb, 2011): 

 Svoj proces razmišljanja začenjajo pri splošnih opredelitvah, ki jih uporabljajo 

pri praktičnem delu in bolj specifičnih ter posameznih primerih; 

 Zmožni so hitrejšega deduktivnega sklepanja; 

 Uspešnejši so pri računanju brez konkretnih ponazoritev; 

 Uporabljajo manj besed in raje delajo v tišini; 

 Težje dlje časa zbrano poslušajo in imajo slabše slušno razumevanje; 

 Imajo večinoma bolj razvito desno možgansko hemisfero, zato radi uporabljajo 

slikovno gradivo; 

 Pri učenju in pri pouku jim je pogosteje dolgčas; 

 Potrebujejo več gibanja, ki spodbuja njihove možgane in preprečuje 

impulzivno vedenje; 

 Zaradi večje tekmovalnosti so manj uspešni pri sodelovanju s sošolci;  

 Porabijo manj časa za vodenje skupine, saj hitro izberejo vodjo in se bolj 

osredotočijo na cilj naloge.  

Razlike med spoloma pri branju in pisanju pa se začnejo kazati pri začetnem 

opismenjevanju otrok, in sicer bolj pogosto pri pisanju kot pri branju (Jounger idr., 

2005, v Jereb, 2011).  

Prav tako tudi V. W. Berninger idr. (2008, v Berninger in Wolf, 2013) ugotavljajo, da 

se razlike glede na spol bolj kažejo pri pisanju kot pri branju. Dečki imajo za razliko 

od deklic več težav pri zapisu črk, črkovanju in izvršilnih funkcijah v obliki 

samoregulacije pri oblikovanju besedila, deklice pa so bolj uspešne pri 

kompenziranju svojih težav, povezanih z branjem in pisanjem v odrasli dobi. 

Tudi avtorja Huber in Headrick (1999) pravita, da so deklice za razliko od dečkov v 

povprečju pri pisanju bolj spretne. 

V poglavju so opisane nekatere splošne razlike med spoloma kot tudi razlike na 

področju šolskega učenja. Preostale razlike pri pisanju glede na spol bodo 

predstavljene v kontekstu težav pri pisanju oz. disgrafije, saj večina raziskav primerja 

splošno populacijo otrok brez težav in skupino otrok s težavami pri pisanju. Razlike 

bodo bolj podrobno zapisane v poglavju Pojavnost razvojne disgrafije ter vpliv spola 

in starosti. 
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2.4 TEŽAVE PRI PISANJU  

 

V tem poglavju bodo na kratko opredeljene težave pri pisanju ter splošne in 

specifične učne težave. 

 

2.4.1 OPREDELITEV IN POJAVNOST TEŽAV PRI PISANJU TER 

SPLOŠNIH IN SPECIFIČNIH UČNIH TEŽAV 
 

Težave pri pisanju so v obdobju osnovnega šolanja pogost problem, ki pomembno 

vpliva na učno uspešnost in čustveno doživljanje učencev. Pisanje je ključna 

aktivnost v življenju osnovnošolskega otroka. V šoli se 30–60 % časa namenja 

finomotoričnim aktivnostim, izmed katerih je prav pisanje prevladujoča aktivnost (Van 

Hoorn, Maathuis in Hadders-Algra, 2013). 

I. Posokhova (2007) navaja, da imajo učenci v četrtem, petem in šestem razredu 

osnovne šole dva- do tri-krat več težav pri pisanju kot pri branju. K. P. Feder in A. 

Majnemer (2007) ugotavljata, da se težave s pisavo ne izboljšajo brez obravnave in 

so prisotne pri 10–30 % osnovnošolskih otrok. Prav tako pa Cratty (1994, v 

Rosenblum, Weiss in Parush, 2004) ugotavlja, da ima 30–40 % otrok z učnimi 

težavami težave s pisanjem. 

Veliko učencev se v času šolanja srečuje z manjšimi ali večjimi težavami na področju 

učenja. Učne težave zato delimo na splošne ali specifične, le-te pa se lahko 

razprostirajo od lažjih do težjih oz. od preprostih do zapletenih. Tako so tudi težave 

pri pisanju lahko splošne ali specifične narave (Magajna, Kavkler, Čačinovič 

Vogrinčič, Pečjak in Bregar Golobič, 2008).  

Splošne učne težave so značilne za učence, ki imajo v primerjavi z vrstniki 

pomembno večje težave pri usvajanju znanj pri enem ali več predmetih. Učenec je 

zaradi svojih težav manj uspešen ali neuspešen. Splošne učne težave so lahko 

posledica notranjih ali zunanjih dejavnikov, lahko pa so povezane tudi z neustreznim 

in neprilagojenim poučevanjem (Magajna idr., 2008). 

Specifične učne težave so heterogena skupina primanjkljajev, ki se kažejo z 

zaostankom v zgodnjem razvoju in/ali s težavami na področjih pozornosti, pomnjenja, 

mišljenja, koordinacije, komunikacije (govor, jezik), pisanja, branja, pravopisa, 

računanja, socialne kompetentnosti in čustvenega dozorevanja. So notranje narave, 

vendar primarno niso posledica vidnih, slušnih, motoričnih okvar, motenj v duševnem 

razvoju, čustvenih motenj in neustreznih okoljskih dejavnikov, čeprav se lahko 

pojavljajo skupaj z njimi. Specifične učne težave delimo na dve skupini. Prva skupina 

zajema specifične težave na ravni slušno-vizualnih procesov (kot so težave, 

povezane s področjem jezika, motnje branja (disleksija) in pravopisne težave 
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(disortografija)), druga skupina pa zajema težave na ravni vizualno-motoričnih 

procesov. Ti primanjkljaji povzročajo težave pri pisanju (disgrafija), matematiki 

(diskalkulija), načrtovanju in izvajanju praktičnih aktivnosti (dispraksija) in na področju 

socialnih veščin (Magajna idr., 2008). 

Težave pri pisanju so torej v obdobju osnovnega šolanja pogost pojav. Delimo jih 

lahko na splošne in specifične težave, le-te pa se lahko razprostirajo od lažjih do 

težjih oblik.  

V nadaljevanju bo bolj podrobno predstavljena razvojna disgrafija, ki predstavlja 

specifično pojavno obliko težav pri pisanju. 

 

2.5 RAZVOJNA DISGRAFIJA 

 

V tem poglavju bomo opredelili razvojno disgrafijo, njeno pojavnost in raziskali vpliv 

spola ter starosti. Predstavili bomo značilnosti disgrafije in njeno delitev, 

sopojavljanje disgrafije z drugimi težavami ter disgrafijo pri mladostnikih in odraslih. 

 

2.5.1 OPREDELITEV RAZVOJNE DISGRAFIJE 
 

Razvojna disgrafija spada v skupino specifičnih učnih težav, in sicer v podskupino 

specifičnih primanjkljajev na ravni vizualno-motoričnih procesov, ki povzročajo težave 

pri pisanju. Uvrščamo pa jo tudi v podskupino bralno-napisovalnih težav (Magajna 

idr., 2008). 

Različni avtorji jo definirajo drugače, zato tudi poznamo in v literaturi zasledimo več 

različnih opredelitev disgrafije. 

Beseda disgrafija (oz. dysgraphia) izvira iz grščine. »Dys« pomeni zmanjšana oz. 

slabša zmožnost, »graphia« pa se nanaša na oblikovanje črk z roko. Disgrafija ni 

povezana z znižano kognitivno sposobnostjo, ki je vedno najmanj povprečna. Učenci 

z disgrafijo imajo tako težave s pisanjem črk oz. z veščino pisanja. Težave imajo 

lahko s čitljivostjo (kako preprosto drugi prepoznajo njihove črke v besedilu), z 

avtomatizacijo (koliko čitljivih črk lahko napišejo v 15 sekundah) in s hitrostjo (koliko 

časa potrebujejo, da dokončajo pisno nalogo) (Berninger in Wolf, 2013). 

I. Posokhova (2007) opisuje disgrafijo kot stalne in resne težave v obvladovanju 

veščine pisanja. Te se izražajo v številnih in tipičnih napakah, ki niso povezane z 

neznanjem pravopisa, so trajno prisotne ter neodvisne od intelektualnih sposobnosti, 

govornega razvoja, sluha, vida in rednega šolanja. 
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Po Bojaninu (1985, v Golubović, 2005) predstavlja disgrafija vsak moten ali 

neizgrajen rokopis. Moten rokopis pa je tisti, ki se ne odvija v sklopu jasno 

oblikovanih grafomotoričnih celot, kjer so črke popačene in nečitljive. 

R. N. Brakus (2003) pravi, da izraz »razvojna disgrafija« najbolj jasno opredeljuje 

samo pojavnost disgrafičnega rokopisa pri mlajših šolskih otrocih. Značilna je za 

razvojno obdobje in se ne more razložiti z nikakršnim pomembnim nevrološkim 

primanjkljajem ali z zaostankom v intelektualnem razvoju. Poleg tega pa pri merski 

oceni znakov, značilnih za disgrafijo, najdemo niz nezrelih in slabo oblikovanih oblik 

črk, kar je dokaz klinične slike disgrafije pri mlajših šolskih otrocih. 

I. Posokhova (2007) ugotavlja, da so v večini primerov pri otrocih hkrati prisotne tako 

motnje branja (disleksija) kot tudi motnje pisanja (disgrafija). Kljub temu pa obstajajo 

tudi otroci z disleksijo, ki pri pisanju nimajo težav, čeprav je to bolj redko. Najdemo pa 

tudi takšne otroke, pri katerih so težave s pisanjem tako izrazite in vztrajne, da 

predstavljajo poseben problem, ki ni povezan z branjem. Raziskave so pravzaprav 

pokazale, da so težave pri pisanju v šolskem obdobju od dva- do trikrat pogostejše 

kot težave pri branju. 

Za motnje pisanja se v strokovni literaturi najpogosteje uporablja mednarodno 

uveljavljen izraz disgrafija.  

V Sloveniji uporabljamo dva izraza: disgrafija in disortografija. Disgrafija predstavlja 

motnjo na ravni rokopisnega pisanja, disortografija pa motnjo na ravni rabe pravopisa 

(Magajna idr., 2008). Velikokrat pa govorimo o težavah s pisanjem oz. o motnjah 

pisanja. 

 

2.5.2 POJAVNOST RAZVOJNE DISGRAFIJE TER VPLIV SPOLA IN 

STAROSTI 

 

V Sloveniji na področju pojavnosti disgrafije in razlik med spoloma ni bilo narejenih 

veliko raziskav. V tujini jih je bilo narejenih več, večina ugotovitev pa prav tako kaže, 

da so težave pri pisanju bolj pogoste kot težave pri branju in da je med otroki, ki 

imajo motnje pisanja, več dečkov.  

Šali (1975) ugotavlja, da ima v slovenskem prostoru okoli 10 % osnovnošolcev 

izrazitejše težave pri učenju branja in pisanja, 2 % otrok v drugih razredih osemletne 

osnovne šole pa ima hujše motnje pri branju in pisanju.  

Longitudinalna študija v Minnesoti (ZDA) je pokazala, da so motnje pisanja bolj 

pogoste kot motnje branja in da so bolj prisotne pri dečkih kot pri deklicah (Katusic, 

Colligan, Weaver in Barbaresi, 2009). Rezultati omenjene študije kažejo, da 

pojavnost motenj pisanja niha od približno 7 do 15 %. Ugotovljeno je tudi, da so 
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motnje pisanja pri dečkih od dva- do trikrat bolj pogoste kot pri deklicah in da so 

težave pri pisanju vsaj tako pogoste kot težave pri branju.  

Japonska študija je preverjala sposobnost branja in pisanja v hiragani, katakani in 

kanji pri osnovnošolcih, starih od 8 do 12 let. Ugotovitve kažejo, da ima v pisavi 

hiragani motnjo pisanja 1,62 % vseh otrok (2,66 % dečkov in 0,43 % deklic), v pisavi 

katakani 3,84 % otrok (6,46 % dečkov in 0,86 % deklic) in v pisavi kanji 6,06 % otrok 

(9,13 % dečkov in 2,58 % deklic). Torej ima motnjo pisanja skupaj 8,7 % vseh otrok, 

izmerjeno razmerje med dečki in deklicami pa je znašalo 5,2 : 1 (Uno, Wydell, 

Hurahura, Kaneko in Shinya, 2008).  

Raziskava, ki je bila narejena v Braziliji, je preučevala opozorilne znake disgrafije pri 

osnovnošolcih v 6. razredu. Rezultati raziskave so pokazali, da je imelo 22 % otrok 

vse pojavne znake disgrafije. Nečitljivo pisavo je imelo 5,3 % otrok, zlepljanje črk 

19,5 % otrok, nepravilne vzorce črk 29,8 % otrok in oglatost črk 35,7 % otrok. Najbolj 

pogost pokazatelj je bila dvigajoča/padajoča oz. valovita vrstica, ki je bila prisotna pri 

53,6 % otrok. Glede na spol je bilo pri dečkih prepoznanih več pokazateljev disgrafije 

kot pri deklicah. Razlika med dečki in deklicami pri pojavnosti disgrafije je bila tako 

statistično pomembna (Martins idr., 2013).  

 

Rezultati raziskave na grških otrocih kažejo, da je učinkovitost pisanja pogojena s 

spolom in da je med slabimi pisci več dečkov (Vlachos in Benotti, 2006). Raziskava 

je preučevala vpliv starosti in spola na samo izvedbo pisanja ter možne razlike v 

starosti in spolu. Glede na dosežke pri prostem pisanju, prepisu in nareku so otroke 

razvrstili v tri skupine: dobri pisci, srednje dobri pisci in slabi pisci. V skupini dobrih 

piscev niso odkrili pomembnih razlik glede na spol. Pri drugi skupini (srednje dobri 

pisci) so ugotovili, da so deklice dosegle pomembno višje rezultate kot dečki. Pri tretji 

skupini (slabši pisci) niso odkrili pomembnih razlik glede na spol, najverjetneje zaradi 

majhnega števila otrok v tej skupini. Kljub temu je pomembno poudariti, da je bilo v 

tej skupini več dečkov kot deklic. Razlika glede na spol v vseh treh skupinah je bila 

statistično pomembna, kar pomeni, da je učinkovitost pisanja pogojena s spolom, saj 

je bilo med slabimi pisci več dečkov kot deklic (Vlachos in Benotti, 2006). 

Longitudinalna študija L. Hamstram-Bletz in A. W. Blote (1993, v Golubović, 2003) je 

preučevala prisotnosti disgrafične pisave na Nizozemskem. Pri tej raziskavi so otroke 

začeli opazovati v drugem razredu in jih nato spremljali še naslednjih pet let. 

Raziskovali so fino motoriko, strukturo pisanja in način oz. stil pisanja. Otroci z 

disgrafijo so dosegli slabše rezultate na področju fine motorike, strukture in načina 

pisanja, od otrok brez težav pa se niso razlikovali v hitrosti pisanja. 

B. Engel-Yeger in S. Rosenblum (2010) sta v Izraelu preučevali vpliv dolgotrajnih 

grafomotoričnih nalog na moč triprstnega prijema in na sam proces pisanja. Rezultati 

so pokazali, da je bila moč prijema pri otrocih z disgrafijo statistično pomembno nižja 

kot pri njihovih vrstnikih. Slabša moč triprstnega prijema pri dolgotrajnih 
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grafomotoričnih nalogah pa je bila povezana z značilnim poslabšanjem v procesu 

pisanja.  

V Srbiji so naredili kar nekaj raziskav o pojavnosti disgrafije. Pogostost pojava 

disgrafije je znašala v raziskavi Bojanina (1985) 6,3 %, S. Golubović (1994) 6,4 %, R. 

N. Brakus (1995, 2000) 7,7 % in 24 % ter M. Mitić (1999) 7,7 %. Raziskave teh 

avtorjev kažejo na pomemben porast pojava disgrafije pri mlajših šolskih otrocih 

(Golubović, 2003). Bojanin (1985) navaja, da so v beograjski raziskavi ugotovili od 6 

do 7 % disgrafičnih motenj, od tega jih je bilo pri dečkih kar 80 %, pri deklicah pa le 

20 % (Žerdin, 1996). 

Pojavnost disgrafije v raziskovanju avtoric N. Dobrote-Davidović idr. (2012) je 

znašala približno 10 %. Gledano na spol pa je bila disgrafija statistično bolj pogosta 

pri dečkih kot pri deklicah. 

R. N. Brakus (2003) je izvedla raziskavo, pri kateri je bil izbran vzorec razdeljen v tri 

skupine: disgrafična (30 otrok), disgrafično-disleksična (30 otrok) in disleksična 

skupina (30 otrok). Rezultati raziskave so pokazali, da je na vzorcu 1800 otrok, ki so 

bili vključeni v raziskavo, pojavnost disgrafije 24 %, disgrafije-disleksije 8, 2 % in 

disleksije 8 %.  

J. Stevović (2010) je izvedla raziskavo, ki je v osnovnem vzorcu zajemala učence 3. 

in 4. razreda osnovne šole (približno polovica je bila dečkov in polovica deklic). S 

pomočjo lestvice za oceno disgrafičnosti rokopisa je bilo izbranih 30 otrok z 

disgrafijo, ki so predstavljali eksperimentalno skupino, v kontrolni skupini pa je bilo 30 

otrok iz osnovnega vzorca, ki so imeli skladen rokopis. Rezultati so pokazali, da se 

disgrafija pojavlja pri 11, 6 % otrok. Značilnost »grdega« oz. okornega rokopisa je 

imelo 14, 1 % otrok, skladen rokopis pa 74, 3 % otrok. Pojavnost disgrafije in »grde« 

oz. okorne pisave je bila statistično bolj pogosta pri dečkih kot pri deklicah (78, 9 % 

dečkov in 21, 4 % deklic). Grafomotorika in vizualna percepcija sta bili slabše razviti 

pri otrocih z disgrafijo. Kontrolna skupina otrok s skladnim rokopisom je bila prav tako 

boljša na področjih glasovne analize in sinteze besed ter je imela boljšo 

diferenciranost lateralizacije roke (Stevović, 2010). 

S. Golubović je izvedla raziskavo glede pogostosti pojava disgrafije pri mlajših 

šolskih otrocih. Ocena disgrafičnosti rokopisa (Ažiriagera in Ozias) je vsebovala 

analizo sposobnosti pisanja po nareku, prepisovanja in pisanja prostega spisa. 

Rezultati so pokazali, da se disgrafija pojavlja pri 12,6 % otrok. 14,2 % otrok je imelo 

znake okorne pisave, 73,2 % pa je imelo skladno pisavo brez znakov disgrafije. 

Analiza sposobnosti pisanja glede na spol je pokazala, da sta disgrafija in okoren 

rokopis statistično pomembno bolj prisotna pri dečkih kot pri deklicah. Rezultati pa 

nakazujejo tudi na to, da se največji odstotek disgrafičnega rokopisa pojavlja pri 

otrocih drugega razreda, s starostjo pa število teh otrok pomembno upada 

(Golubović, 2005). 
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Avtorica S. Golubović (1994) je pri raziskovanju disgrafičnosti rokopisa ugotovila, da 

so disgrafične težave povezane z grafomotorično spretnostjo, kot tudi, da obstaja 

povezava med spolom in pojavnimi oblikami disgrafičnega rokopisa. M. Mitić in S. 

Golubović (1999) sta ugotovili tudi visoko korelacijo med zrelostjo in disgrafično 

pisavo. S pomočjo kvalitativne raziskave sta avtorici dokazali, da je pri 82,1 % otrok z 

disgrafijo zrelost pisave pod pričakovano stopnjo glede na njihovo starost (Golubović, 

2003). 

Raziskave kažejo, da ima težave pri pisanju 21–23 % dečkov in 11–12 % deklic 

(Rubin in Henderson, 1982; Smits-Engelsman, Van Galen in Michels, 1995, v 

Rosenblum, Weiss in Parush, 2004). Cavey (1987, v Fischer in Rettig, 2004) prav 

tako ugotavlja, da je več kot 75 % otrok, ki ima disgrafijo, moškega spola. Ti učenci 

pogosto kažejo znake, ki jih najdemo tudi pri učencih z učnimi težavami, kot so npr. 

pomanjkljiva motivacija, nezmožnost usmerjanja pozornosti, težave z zaznavanjem in 

s koordinacijo. 

R. N. Brakus (2003) pravi, da veliko avtorjev v svojih raziskavah ugotavlja, da je večji 

odstotek težav pri branju in pisanju prisoten pri dečkih kot na primer: Linder 

(Švedska) 70 % dečkov, Von Omberdane (Belgija) 75 % dečkov in Monroe (ZDA) 

80−84 % dečkov. Critchley (v Brakus, 2003) pa meni, da je razmerje med dečki in 

deklicami 5 : 1. V raziskavi Matanović-Mamužić (Brakus, 2003 po Vladisavljević, 

1986) pa je v skupini otrok z disleksijo in disgrafijo najdenih dvakrat več dečkov kot 

deklic. 

R. N. Brakus (2003) navaja tudi, da rezultati raziskav nakazujejo, da sta starostni 

obdobji 9–10 in 10–11 let ključni za odkrivanje disleksije in disgrafije, saj so takrat 

pojavni znaki najbolj izraženi. 

Raziskave nekaterih avtorjev kažejo na pomemben porast pojava disgrafije pri 

mlajših šolskih otrocih, kar pa je odvisno tudi od velikosti vzorca, starosti in spola 

otrok, vključenih v raziskavo, ter od izbora instrumentarija (ali je uporabljen le eden 

oz. je raziskovanje bolj kompleksno in vključuje več različnih instrumentarijev). Tudi 

drugi avtorji opozarjajo na nihanja pri raziskovanju pojavnosti disgrafije. 

Po avtorju Van Hartingsveldt idr. pojavnost disgrafije v šolski populaciji niha od 5–27 

% in je odvisna npr. od starosti, izbranega kriterija in instrumentarija (Van Hoorn, 

Maathuis in Hadders-Algra, 2013). 

Tudi R. N. Brakus (2003) opozarja na porast pojava disgrafije in na nihanja pri 

preučevanju pojavnosti disgrafije (0,20–20 %). Pove, da je pogostost pojava 

disgrafije odvisna od pravopisa, ki se uporablja v določenem jezikovnem področju, od 

starosti otrok, od izbranega besednega gradiva oz. instrumentarija in od samega 

kriterija ocenjevalca. Avtorica zato meni, da omenjeno zahteva preučitev in razmislek 

o potrebi nove klasifikacije disgrafij, ki bo zajela tako kvalitativno kot tudi kvantitativno 

analizo rokopisa ter dodala novo tipologijo.  
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2.5.3 ZNAČILNOSTI DISGRAFIJE 
 

Za disgrafijo so značilni določeni tipični znaki. V nadaljevanju predstavljamo značilne 

znake, povezane z disgrafijo ter nekatere specifične napake otrok z disgrafijo.  

S. Vladisavljević (1983) omenja naslednje simptome disgrafije: 

1. Nepoznavanje pisanja grafemov oz. črk; 

2. Obračanje črk v prostoru desno-levo ali gor-dol; 

3. Pisanje z desne v levo (zrcalno); 

4. Zamenjevanje črk, ki temelji na zamenjavi glasov po mestu in po zvočnosti; 

5. Izpuščanje črk, zlogov in besed, še posebej pri dolgih povedih oz. črk v 

besedah s soglasniško kombinacijo; 

6. Nezmožnost analize povedi na besede in besede na glasove ter nezmožnost 

sinteze; 

7. Nezmožnost držanja ravne črte; 

8. Grd oz. okoren rokopis; 

9. Nepoznavanje ortografije oz. pravopisa. 

J. Stevović (2010) ugotavlja, da se znaki disgrafije pogosto odražajo v napakah: 

1. Zamenjevanja črk; 

2. Strukture glasov, zlogov in besed; 

3. Pisanja besed skupaj v stavku; 

4. Negramatičnega pisanja oz. napakah pravopisa. 

T. Žerdin (2003), znana specialna pedagoginja, ki je v svoji bogati praksi opazovala 

otroke s specifičnimi težavami na področju pisanja, prav tako navaja nekatere 

skupne značilnosti pisnih izdelkov otrok z disgrafijo: 

 Drža svinčnika in položaj telesa oz. roke 

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

pretirano sklonjen nad zvezek in ima napačno držo trupa ter glave pri pisanju. Glavo 

pogosto naslanja na roke oz. jo podpira z rokami. Roko potiska s komolcem navzven 

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

in dviga. Grafomotorično nespretni otroci imajo nepravilno držo svinčnika. Pisalo 

držijo na vse mogoče načine: z dvema prstoma ali s petimi prsti, tik nad konico ali pa 

več centimetrov nad njo, postavijo ga tja, kjer se stikata kazalec in sredinec ali pa ga 

od spodaj podpirajo s palcem. Svinčnik lahko držijo preveč navpično ali preveč 

položno. Konico obračajo proti sebi ali pa svinčnik polagajo vodoravno. S pisalom 

preveč pritiskajo na podlago ali pa ga držijo čisto na rahlo, da jim pada iz rok. 

Pogosto so zaradi tega pri pisanju hitro utrujeni in jih boli roka; 
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 Orientacija 

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

drugič narobe. Začne pisati na začetku, sredini ali koncu zvezka, pri tem pa izpušča 

strani, liste ali vrstice. Na listu lahko začenja pisati zgoraj, na sredini ali tudi spodaj 

(enkrat na levi, drugič na desni strani ali sredi vrste). Poteze črk velikokrat vleče od 

spodaj navzgor namesto od zgoraj navzdol. Besede piše v obratni smeri, od desne 

proti levi. Ravne poteze črk zamenjuje s krivimi, zaprtih potez pa ne dokonča in jih 

pušča odprte. Otroci z disgrafijo imajo največ težav pri pomnjenju smeri zapisa črk, ki 

so si podobne in se razlikujejo le v tem, da so ene obrnjene v levo, druge pa v desno 

(npr. b, d) oz. ene gor in druge dol (npr. p, g). Pri pisanju vrste kljub črtovju niso 

ravne (ene črke zapisujejo na črto, druge nad oz. pod črto). Črke j, g in p pa včasih 

ležijo med dvema črtama, namesto da bi bil spodnji del črke pod črto. Črke večkrat 

tlačijo skupaj do konca vrstice, saj si težko predstavljajo dolžino besede; 

 Velikost črk 

Velikost črk je odvisna od več dejavnikov: od spretnosti, sposobnosti načrtovanja 

giba, predstavljivosti, kaj je treba narediti, da bi nastala majhna oz. velika črka in tudi 

od osebnostnih značilnosti vsakega posameznika. Pri otrocih, ki imajo težave z 

grafomotoriko, so črke pogosto različno velike. Črka, ki se piše čez polovico vrste, je 

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

manjše od malih črk. Velikokrat je neurejeno razmerje med črkami (med osrednjim 

zgornjim in spodnjim delom). Iste črke so enkrat zelo velike, drugič pa zelo majhne. 

Zapis črk in besed je enkrat stisnjen, drugič pa razpotegnjen; 

 Presledki 

Otroci med besedami ali tiskanimi črkami delajo neenakomerne presledke. Le-ti so 

enkrat veliki, drugič pa majhni. Kot pri velikosti črk je tudi prazen prostor lahko preveč 

velik, majhen, širok ali ozek. Težave se pojavljajo tudi pri vrstah, saj jih otrok enkrat 

izpušča, drugič pa ne; 

 Oblikovanje črk in pomnjenje oblike 

Otrok ima lahko težave z zapomnitvijo oblike določenih črk in njihovo motorično 

izpeljavo, zato črke tudi slabše oblikuje. Ne ve, kdaj je treba napisati ravno, 

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

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

Otrok si najtežje zapomni poteze črk. Ne ve, kje je treba začeti pisati (v zgornjem ali 

spodnjem delu, na črti ali pod zgornjo črto). Težave ima tudi s povezovanjem črk med 

seboj. 

Pri otrocih z disgrafijo se lahko pojavljajo tudi nespecifične napake, ki jih delajo tudi 

drugi otroci, ki nimajo težav s pisanjem, kot so pravopisne in slovnične napake, 

neurejenost, počasnost ter nečitljivost rokopisa. 
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Kot pravi I. Posokhova (2007), napake otrok, ki imajo disgrafijo, same po sebi niso 

specifične, saj jih dela večina otrok v nižjih razredih osnovne šole. Specifičnost pa se 

kaže v tem, da so disgrafične napake številne in vztrajne. Napake se lahko pojavljajo 

na ravni: 

 Črk 

Otrok izpušča črke, jih dodaja, zamenjuje posamezne črke med seboj in zamenjuje 

tudi vrstni red črk. Izpuščanje, dodajanje in zamenjevanje črk je značilno za otroke, ki 

imajo slabše razvito glasovno analizo;  

 Besed 

Otrok dele iste besede piše narazen oz. besede razceplja, skupaj pa piše več 

različnih besed (besede združuje in ne upošteva presledkov med besedami).  

Takšne napake so pogosto prisotne pri otrocih, ki imajo slabše razvit ustni govor in 

pri otrocih, ki imajo nekoliko nižje kognitivne sposobnosti (Golubović, 2005); 

 Stavkov 

Otrok napačno povezuje besede v stavku in neustrezno uporablja tudi ločila. 

Napake na ravni stavkov prav tako kažejo na pomanjkljivo razvit govor ali na nižje 

kognitivne sposobnosti (Golubović, 2005). 

 

2.5.4 DELITEV DISGRAFIJE  
 

I. Posokhova (2007) omenja, da lahko v strokovni literaturi zasledimo več različnih 

klasifikacij disgrafije, večinoma pa lahko pojavne oblike razdelimo v štiri skupine: 

vizualna, fonološka, jezikovna in dispraksična oz. grafomotorična disgrafija. V praksi 

pa velikokrat srečamo tudi mešane oblike disgrafije. Pri tem gre največkrat za 

prisotnost tako elementov fonološke in jezikovne kot tudi grafomotorične disgrafije.  

Po I. Posokhovi (2001, v Golubović, 2005) lahko disgrafijo razdelimo: 

 Glede na vzrok nastanka: 

- Dedna disgrafija 

- Disgrafija zaradi vpliva zunanjih dejavnikov  

- Kombinirana oblika (dedne predispozicije in vplivi zunanjih dejavnikov) 

 

 Glede na stopnjo izraženosti: 

- Lažja disgrafija 
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            - Izrazita disgrafija 

- Agrafija oz. popolna nesposobnost pisanja (običajno prehodno stanje, ki po 

prvem oz. drugem letu šolanja prehaja v stabilno disgrafijo, ki jo spremljajo 

izrazite težave pri začetnem usvajanju pisanja črk) 

 

 Glede na prevladujočo značilnost: 

- Vizualna disgrafija 

Vizualna disgrafija je povezana s težavami vizualno-prostorskega zaznavanja, 

z analizo in sintezo vizualno-prostorskih informacij in prostorskega 

razlikovanja. Otroci s to obliko disgrafije imajo praviloma dobro razvit ustni 

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

Otroci skoraj nikoli ne uporabljajo ali mešajo predlogov (pred-za, spredaj-

zadaj) in parov pridevnikov (suh-debel, ozek-širok, dolg-kratek). Težko usvojijo 

in razumejo razliko med pojmoma levo-desno. Pri pisanju se neustrezna 

razvitost vizualno-prostorskega zaznavanja in orientacije odraža pri zamenjavi 

in popačenju črk. Te vizualne napake se kažejo v zrcalnem pisanju in 

izpuščanju določenih elementov črk. Otrok pogosto ne vidi razlik v položaju 

določene črke, zato jih piše neustrezno in črke obrača. Težko se nauči oblike 

črk in kasneje zamenjuje vizualno podobne črke. Večina otrok ima tudi težave 

pri učenju branja (vizualna disleksija), še posebej pri grafično podobnih črkah 

(u-n, a-e, d-b ipd.). 

Težave pri učenju vizualne oblike črk so prisotne pri otrocih, pri katerih močno 

dominira desna možganska hemisfera. To povzroča drugačno dojemanje 

prostora in težave pri analizi vizualno-prostorskih elementov. Dokazana pa je 

tudi povezava med disgrafijo in zaostankom v možganski lateralizaciji (pri 

60 % otrok z disgrafijo se dominantna vloga ene od hemisfer ni odredila) 

(Posokhova, 2007). 

- Fonološka disgrafija 

Fonološka disgrafija je povezana s težavami ustnega jezika. Pri tej obliki 

disgrafije se napake pri pisanju pojavljajo zaradi težav pri izgovorjavi in/ali 

slušnem razlikovanju glasov. Pri pisnih izdelkih otrok zamenjuje in meša črke 

oz. glasove, ki pri izgovorjavi zvenijo podobno. 

Razdelimo jo lahko na: 

o artikulacijsko-akustično disgrafijo 

Otrok neustrezno izgovarja glasove in svoje napake v izgovorjavi prenaša 

na pisanje. Besede zapisuje tako, kot jih izgovarja. 
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o fonemsko oz. akustično disgrafijo 

Otrokove težave se kažejo v medsebojnem slušnem razlikovanju glasov, ki 

podobno zvenijo in se izgovarjajo. 

- Jezikovna disgrafija 

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

in stavkov.  

Ločimo lahko: 

o disgrafijo zaradi težav jezikovne analize in sinteze  

Ta oblika disgrafije je najpogostejša. Težave se pojavljajo pri razstavljanju 

besedila na stavke, stavka na besede in besede na morfeme, zloge oz. 

glasove. Sposobnost jezikovne analize in sinteze je mentalna aktivnost, ki 

je neposredno odvisna od jezikovne zrelosti otroka in razvitosti njegovih 

predintelektualnih funkcij (slušno-govornega spomina, analitične pozornosti 

itd.). 

o disgramatično disgrafijo 

Pri disgramatični disgrafiji so prisotne napake na ravni stavka, kjer gre za 

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

otrocih, ki v predšolskem obdobju niso razvili potrebne jezikovne zrelosti 

glede na svojo starost, kot tudi pri pisnih nalogah otrok z dobro razvitim in 

gramatično pravilnim ustnim govorom, vendar s težavami v kratkoročnem 

slušno-verbalnem spominu in s pomanjkljivo pozornostjo. 

- Grafomotorična (motorična) disgrafija 

Motorična disgrafija se pojavlja v povezavi z nezadostno razvitostjo 

finomotoričnih funkcij (koordiniranih gibov roke pri pisanju). Otroci delajo 

stalne in številne napake pri zamenjavi črk, ki se podobno pišejo. Njihov 

rokopis je nestabilen in nečitljiv. Otroci s to obliko disgrafije ne morejo 

avtomatizirati motoričnih gibov za črke, zato pišejo počasi in se hitro utrudijo, 

pri hitrem pisanju pa delajo številne za njih neznačilne napake. Njihov rokopis 

je običajno neraven in neenakomeren (nekatere črke so večje, druge manjše, 

spreminja pa se tudi nagib pisanja). Dalj časa ko pišejo, slabša je kvaliteta 

pisanja, povečuje pa se tudi število napak. 

Motorična disgrafija je najbolj pogosta oblika disgrafije (Drozdova, 2005; 

Caisin in Racu, 2011, v Lupuleac, 2014), ki najbolj prizadene obliko črk in s 

tem kakovost pisanja.  
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2.5.5 SOPOJAVLJANJE DISGRAFIJE Z DRUGIMI 

TEŽAVAMI/MOTNJAMI 

 

Disgrafija se lahko pojavlja skupaj z disleksijo (z motnjami branja) ali z govorno-

jezikovnimi težavami (Berninger in Wolf, 2013). Avtor Bryce (2014) prav tako navaja, 

da se disgrafija pogosto pojavlja skupaj z govorno-jezikovnimi težavami, sindromom 

ADHD (motnje pozornosti s hiperaktivnostjo) ali z razvojno motnjo koordinacije.  

Raziskovanje sopojavljanja drugih motenj v že omenjeni brazilski raziskavi (Martins 

idr., 2013), ki je preučevala opozorilne znake disgrafije pri osnovnošolcih, je 

pokazalo, da ima disleksijo 22 % vseh otrok, disortografijo 20 % vseh otrok, ADHD 

18 % vseh otrok in razvojno motnjo koordinacije 15 % vseh otrok, vključenih v 

raziskavo. 

Tudi v raziskavi R. N. Brakus (2003) je bila pojavnost disgrafije 24 %, disgrafije-

disleksije 8,2 % in disleksije 8 %.  

2.5.5.1 Disgrafija in čustveno-vedenjske težave ter motnje pozornosti s 

hiperaktivnostjo 

 

V literaturi lahko zasledimo, da imajo otroci z disgrafijo velikokrat tudi čustvene 

težave (pogostost se giba okoli 67 %). Težave v šoli se pojavljajo v 37 % primerov, in 

sicer kot turbulentno, inhibirano in preplašeno vedenje. Pri otrocih z disgrafijo se 

lahko pojavijo strah, nezmožnost usmerjene in želene kontrole ter nezmožnost 

prilagajanja motoričnega vedenja potrebi in cilju. Takšno vedenje je značilno za 

prejšnjo razvojno fazo od tiste, v kateri se otrok nahaja. Druga težava je 

nesposobnost funkcionalnega integriranja motorične celote glede na čustvene nagibe 

in potrebe v socialnem okolju. Določena oblika hiperaktivnega vedenja kaže na hitro 

utrudljivost in na težje ter daljše usmerjanje pozornosti, kar je prav tako značilno za 

otroke, ki so na nižji stopnji emocionalne organiziranosti (Brakus, 2003).  

M. Mitić (2006) je raziskovala vedenje otrok, ki imajo disgrafijo. V raziskavo je bilo 

vključenih 1160 otrok od 1. do 4. razreda iz dveh beograjskih šol v Srbiji. S pomočjo 

lestvice za oceno disgrafičnosti rokopisa (Ažiriagera in Ozias, 1971) je bilo najprej 

ugotovljeno, da ima 17 % otrok (89 učencev) disgrafijo, od tega 10, 6 % dečkov (65 

učencev) in 4, 4 % deklic (24 učenk). Največje število otrok z disgrafijo je bilo v 

drugih razredih, v tretjih razredih jih je bilo dvakrat manj, v četrtih razredih pa jih je 

bilo najmanj. Pri preučevanju vedenja otrok z disgrafijo je bil uporabljen vprašalnik za 

oceno vedenja otrok v šoli in v družini (Bojanin, 1977). Ugotovitve so pokazale, da 

deklice z disgrafijo nimajo težav z vedenjem, pri dečkih, ki imajo disgrafijo, pa so bile 

težave pri vedenju prisotne v vseh starostih. Hiperaktivno vedenje je bilo bolj 

izraženo v šoli kot pa doma. Avtorica rezultate razlaga z domnevo, da so deklice po 

svoji naravi bolj umirjene od dečkov oz. se zaradi šolske neuspešnosti zapirajo vase 
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in se brez želje po dokazovanju držijo ob strani, dečki pa svoje težave bolj izražajo 

navzven, kar vpliva na vedenje (Mitić, 2006).  

Z raziskovanjem psiholoških značilnosti otrok, ki imajo motnje branja in pisanja, je 

bilo ugotovljeno, da so to večinoma otroci moškega spola, ki so pred vstopom v šolo 

kazali znake hiperaktivnega, impulzivnega in v celoti nezrelega vedenja. Visoka 

korelacija disleksije in disgrafije s težavami vedenja je ravno tako prisotna v drugih 

novejših raziskavah. Ravno zaradi teh razlogov je zelo pomembno sodelovanje 

pedagoške, logopedske, specialno pedagoške in psihološke službe, da bi se lahko 

otrokom s težavami pri branju in pisanju na najhitrejši način pomagalo, da te 

sposobnosti razvijejo kot vsi ostali vrstniki in se integrirajo v šolsko okolje (Mitić, 

2006).  

Disgrafija ima lahko negativen vpliv na celoten uspeh otroka v šoli, kar lahko 

posledično vpliva na izgradnjo negativne samopodobe. Veliko otrok z disgrafijo ima 

nečitljiv rokopis, se s težavo spopada s pisnimi zadolžitvami in ne more zbrati svojih 

misli ter jih ustrezno prenesti na papir. Zato je treba težave prepoznati zgodaj in jih 

ustrezno obravnavati, še preden povzročijo negativne posledice pri otroku (Crouch in 

Jakubecy, 2007, v Lupuleac, 2014). Pisanje je pomembna spretnost, ki je povezana 

tako z učno uspešnostjo kot tudi s psihološkimi izidi, kot je npr. učenčeva 

samopodoba. Disgrafija zato ne vpliva samo na sam proces pisanja − na pisni 

izdelek in nečitljivo pisavo, ampak lahko ustvari tudi oviro za doseganje drugih 

spretnosti (Van Hoorn, Maathuis in Hadders-Algra, 2013). 

 

2.5.5.2 Disgrafija in govorno-jezikovne težave 

 

Porast govorno-jezikovnih težav pri otrocih od samega rojstva do vstopa v šolo 

neposredno vpliva tudi na porast težav pri branju in pisanju pri teh otrocih (Mitić, 

2006).  

Študija, narejena v ZDA, je motivacijo za pisanje primerjala med otroki z jezikovnimi 

težavami in njihovimi vrstniki brez težav. V raziskavo je bilo vključenih 272 otrok (33 

otrok s težavami in 242 otrok brez težav) starih od 8 do 10 let. Rezultati so pokazali, 

da otroci, ki imajo jezikovne težave, kažejo nižjo stopnjo zaznavanja kompetentnosti 

pisanja in s tem nižjo stopnjo notranje motivacije za pisanje (Brouwer, 2012). 

G. Čolić in S. Golubović (2012) sta raziskovali pragmatsko kompetentnost (jezikovno 

znanje in uporaba jezika) otrok z disgrafijo in brez nje. Vzorec je obsegal 80 otrok 

starih od 7 do 12 let (v eksperimentalni skupini je bilo 40 otrok z razvojno disgrafijo, v 

kontrolni skupini pa 40 otrok brez disgrafije). Rezultati otrok z jezikovno disgrafijo so 

bili v povprečju za 18–24 mesecev pod kronološko starostjo, rezultati otrok brez 

težav pa so bili v povprečju za 6–12 mesecev nad koledarsko starostjo. S starostjo 

se pri otrocih z disgrafijo opaža majhen, a kontinuiran napredek pri pragmatski 
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kompetentnosti. Rezultati so pokazali tudi, da obstaja statistično pomembna razlika v 

dosežkih otrok glede na izobrazbo staršev, saj se je izobrazba matere izkazala kot 

pomemben del pragmatske kompetentnosti otroka.  

 

2.5.5.3 Disgrafija in disleksija 

 

I. Posokhova (2007), V. Buljubašić-Kuzmanović in M. Kelić (2012) ter V. W. 

Berninger in Wolf (2013) ugotavljajo, da so motnje pisanja (disgrafija) najpogosteje 

kombinirane in prepletene prav z motnjami branja (disleksijo), saj se pogosto 

pojavljajo skupaj. 

To potrjuje tudi večina raziskav. Raziskovanje sopojavljanja disgrafije in disleksije v 

brazilski raziskavi je pokazalo, da ima disleksijo 22 % vseh otrok (Martins idr., 2013). 

Tudi v raziskavi R. N. Brakus (2003) je bila zabeležena sopojavnost disgrafije in 

disleksije, ki je znašala 8, 2 %. 

 

2.5.6 DISGRAFIJA PRI MLADOSTNIKIH IN ODRASLIH 

 

Težave s tekočnostjo in kakovostjo pisnega izražanja so lahko pri osebah z disgrafijo 

prisotne skozi celotno šolanje in tudi kasneje v življenju (Berninger, 2004, v Košak 

Babuder, 2014). 

Longitudionalne študije specifičnih značilnosti pisanja pri otrocih z disgrafijo od 

srednjih do poznejših razredov osnovne šole so pokazale, da čeprav se njihova 

pisava čez čas izboljša, kakovost pisave še vedno ostaja dosledno nižja kot pri 

njihovih vrstnikih (Hamstra-Bletz in Blote, 1993; Maeland in Karlsdottir, 1991; Smits-

Engelsman in Van Galen, 1997, v Marr, 2005).  

D. Marr (2005) pravi tudi, da raziskave kažejo, da čeprav se oblikovanost črk pri 

otrocih s težavami na področju pisanja s starostjo izboljšuje, pri otrocih s slabo 

oblikovano pisavo le-ta vztraja in tako ostaja stabilna značilnost.  

 

V poglavju smo opisali razvojno disgrafijo ter raziskali vpliv spola in starosti. 

Predstavili smo tudi sopojavljanje disgrafije z drugimi težavami ter disgrafijo pri 

mladostnikih in odraslih. 
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2.6 TEŽAVE PRI PISANJU IN UGOTOVITVE 

NEVROZNANOSTI IN NEVROEDUKACIJE 
 

V tem poglavju bomo predstavili ugotovitve nevroznanosti in nevroedukacije v 

povezavi s pisanjem, osvetlili pa bomo tudi pomen rokopisnega pisanja za sam 

razvoj možganov. 

Nevroedukacija danes pomembno prispeva k razumevanju izvora učnih težav in 

omogoča nove diagnostične in intervencijske pristope k preprečevanju učnih težav 

(Tancig, 2014b).  

S pomočjo slikanja možganov s funkcionalno magnetno resonanco je bilo tako pri 

francoskih kot pri kitajskih bralcih ugotovljeno, da sta bila pri branju besedila v 

materinem jeziku vključena tako vizualni kot tudi motorični sistem za geste (kretnje). 

Branje tako vključuje dve živčni omrežji: eno, ki prepoznava obliko besed 

(VWFA/Visual Word Form Area – vidno področje oblike besed), in drugo, ki dekodira 

fizične motorične geste, ki sodelujejo pri pisanju (Exnerjevo področje) (Nakamura idr., 

2012, v Tancig, 2014b). 

Avtorji (Nakamura idr., 2012, v Tancig, 2014b) predvidevajo, da bi moralo kodiranje 

motoričnih gest pri pisanju igrati še posebno veliko vlogo pri branju v primeru, ko 

vizualni VWFA sistem za prepoznavanje oblike besed še ni popolnoma razvit, tj. v 

obdobju pridobivanja bralnih spretnosti. Ugotavljajo, da je pridobivanje bralnih 

spretnosti pospešeno, če pri tem vključimo tudi tipno komponento in otroke v pisanju 

najprej vadimo tako, da s prsti sledijo obliki črk na primerni površini − npr. smirkov 

papir ali pisanje v pesek pri metodi Montessori (Nakamura idr., 2012, v Tancig, 

2014b). 

Dva zelo pomembna elementa v procesu pisanja sta čitljivost in hitrost. Čitljivost je 

odvisna od oblikovanja črk, prostora, velikosti, nagnjenosti in vrste. Kinematične 

študije, ki preučujejo osebe s slabo oblikovano pisavo v šolski populaciji, kažejo, da 

je disgrafija povezana z zmanjšano kapaciteto za prilagoditev pisalnih gibov 

prostorskim zahtevam in je na splošno povezana s počasnejšim tempom pisanja. 

Zanimivo je to, da ko so posameznike s slabo oblikovano pisavo prosili, da zapišejo 

preproste znake, so bili njihovi pisalni gibi prepoznani kot zelo hitri. Študija, ki je 

preizkušala moč zgoščenosti spektralne analize hitrostnega profila pisalnih gibov, je 

ugotovila, da je pri otrocih s slabo oblikovano pisavo prisoten povečan 

nevromotorični hrup (kot npr. pretirana spremenljivost) (Van Hoorn, Maathuis in 

Hadders-Algra, 2013). 

Rezultati raziskav (Berninger, 2012, v Novoselić, 2014) nakazujejo, da je pisanje z 

roko pomembno za razvoj možganov. Pisanje z roko je drugačno kot pisanje na 

računalnik, saj zahteva oblikovanje črk in ne samo izbiro črk kot pri pisanju na 

tipkovnico. Gibi roke pri pisanju aktivirajo področja v možganih, ki so zadolžena za 
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mišljenje, pomnjenje in produkcijo jezika ter področje, ki je zadolženo za ohranjanje 

in zadrževanje informacij.  

 

V drugi raziskavi, kjer so otrokom kazali črke pred in po določenih treningih pisanja, 

je fMRI (postopek, ki prikazuje povečan dotok kisika v krvi v aktivnih področjih 

možganov in omogoča prepoznavanje aktivnih področij v možganih med izvajanjem 

različnih aktivnosti v času snemanja) pokazal večjo aktivnost možganov pri tistih 

otrocih, ki sicer pišejo z roko (Berninger, 2012, v Novoselić, 2014). 

 

M. Longcamp, M. T. Zerbato-Poudou in Velay (2005, v Tancig, 2014a) so v raziskavi 

starejših predšolskih otrok ugotovili, da so bolj uspešni pri prepoznavanju črk, če jih 

vadijo s pisanjem kot s tipkanjem. Tako so predpostavili, da pisanje podpira notranji 

model črk zaradi integracije vida, motoričnih ukazov in kinestetične povratne 

informacije, česar tipkanje ne omogoča (Tancig, 2014a).  

 

V. W. Berninger, Abbott, A. Augsburger in N. Garcia (2009, v Tancig, 2014a) so 

raziskavo izvedli pri učencih četrtega razreda, in sicer pri tistih z učnimi težavami na 

področju pisanja in črkovanja ter tistih brez učnih težav. Raziskava je bila del širšega 

5-letnega longitudinalnega projekta, v katerem je sodelovalo 240 učencev drugega, 

četrtega in šestega razreda. Učenci z in brez omenjenih težav so bili primerjani na 

treh nalogah pisanja (črke, stavki, pisanje eseja) s pisalom in z uporabo tipkovnice. 

Rezultati so pokazali, da čeprav se obe skupini nista razlikovali v skupnem času pri 

tvorjenju črk s pisalom ali s tipkovnico, sta obe skupini potrebovali več časa za 

sestavljanje stavkov in eseja s tipkovnico kot pa s pisalom. Tudi pri vzorcu od 

drugega do četrtega in šestega razreda so dobili konsistentne rezultate, da so učenci 

s pisalom napisali daljši esej s hitrejšo produkcijo besed kot pa s tipkovnico. Učenci 

četrtega in šestega razreda so pisali bolj popolne stavke, ko so pisali s pisalom kot 

pa s tipkovnico. Analiza pa je pokazala, da je bilo število idej, izraženih v esejih, 

večje pri pisanju v primerjavi s tipkanjem (Tancig, 2014a). 

 

Rezultati so pomembni tudi za načrtovanje prilagoditev in posebnih poučevanih 

načinov pri učencih z učnimi težavami na področju pisanja. V. W. Berninger idr. 

(2009, v Tancig, 2014a) pa posebej poudarjajo, da omenjene ugotovitve veljajo za 

učence določenih starostnih skupin, zajetih v raziskavo, in jih brez ustreznih raziskav 

ni mogoče posplošiti na skupine starejših otrok ali odraslih. 

 

Znanstvene raziskave tako nenehno dokazujejo pomembnost pisanja z roko v 

izobraževanju. Številne nevroedukacijske raziskave podpirajo tovrstno pisanje, kar 

seveda ne pomeni, da tipkovnica nima svojega pomembnega mesta v današnji dobi 

digitalne tehnologije. Pomembno pa je, da poznamo ugotovitve omenjenih raziskav in 

jih upoštevamo pri načrtovanju poučevanja (Tancig, 2014a). 

 

Ugotovitve kažejo tudi, da je pisanje pomembno za zgodnje aktiviranje možganskih 

področij pri procesiranju črk, ki je osnova uspešnega branja. Torej pisanje spodbuja 



36 
 

pridobivanje bralne spretnosti. Pomembno pa je tudi, da se otroci ne učijo le tiskanih 

črk, ampak tudi pravilno napisanih pisanih črk. Pri slikanju možganov so ugotovili, da 

se le-ti drugače odzivajo na pisanje s pisanimi črkami kot na pisanje tiskanih črk. Pri 

pisanju pisanih črk eno besedo pojmujemo kot celoto in ne kot posamezne dele. 

Tako pisanje je pomembno tudi za razvoj izvršilnih funkcij (delovni spomin, 

pozornost, samoregulacija itd.) (Tancig, 2015). 

 

Pri otrocih z disgrafijo ali disleksijo je tako priporočljivo, da se pisanja z roko ne 

opusti popolnoma, sicer pa morajo biti ti učenci deležni tudi kakovostnega treninga v 

učenju tipkanja (Tancig, 2015). 
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2.7 ZGODNJE ODKRIVANJE IN OBRAVNAVA OTROK S 

TEŽAVAMI PRI PISANJU  
 

V pričujočem poglavju bomo predstavili pomen zgodnje obravnave, diagnostično 

ocenjevanje težav na področju branja in pisanja ter pomen usposobljenosti in 

prepričanja učiteljev ter samoopažanja otrok s težavami pri pisanju. Predstavili bomo 

možne oblike pomoči pri težavah na področju pisanja in ciljno usmerjene intervencije.  

 

2.7.1 POMEN ZGODNJE OBRAVNAVE 
 

Odkrivanje vzrokov težav oz. motenj pri pisanju se nanaša na dva pomembna 

koncepta – na vzročnost in na omejitve. Vzročnost se nanaša na vzroke specifičnih 

motenj pisanja, kot so npr. kognitivni procesi, eksekutivne oz. izvršilne funkcije, 

delovni spomin, glasoslovje in pravopis. Omejitve pa so meje, ki otežujejo pisanje, 

vendar pa ne nakazujejo na vzroke motenj sporazumevanja in se kažejo v 

pomanjkljivosti katerega koli od naštetih procesov: učenja ustnega izražanja, 

kognitivnih sposobnosti, nevrološkega razvoja ali motivacije. Učenje pisanja je tako 

»povzročeno« z medsebojnimi vplivi teh različnih omejitev, ki lahko nihajo glede na 

druge nivoje (Golubović, 2004).  

Specifične učne težave (disleksija, diskalkulija in disgrafija) so v zadnjih desetletjih 

pritegnile zanimanje številnih strokovnjakov in raziskovalcev. Eden od pomembnih 

vidikov, s katerimi se ukvarjajo raziskovalci, je tudi vprašanje zgodnjega odkrivanja 

težav, saj zgodnja diagnostika omogoča intervencije, ki dajejo največje pozitivne 

učinke (Obradović, Zlatić in Vučetić, 2011).  

Disgrafija lahko ima negativen vpliv na celoten uspeh otroka v šoli. Veliko otrok z 

disgrafijo ima nečitljiv rokopis, se s težavo spopada s pisnimi zadolžitvami in ne more 

zbrati svojih misli ter jih ustrezno prenesti na papir. Zato je treba disgrafijo prepoznati 

zgodaj in jo ustrezno obravnavati, še preden povzroči negativne posledice pri otroku 

(Crouch in Jakubecy, 2007, v Lupuleac, 2014).  

Disgrafija se pojavlja pri mlajših šolskih otrocih na samem začetku opismenjevanja in 

lahko vztraja skozi celotno šolanje. Če otroci z disgrafijo v redni osnovni šoli ostanejo 

brez ustrezne podpore, lahko imajo težave v celotnem procesu šolanja. Konstantno 

neuspešnost teh otrok učitelji razumejo kot njihovo lenost, pomanjkanje truda in 

nepazljivost. Tako se lahko pri otrocih pojavi strah do ponavljanja, kompleks 

manjvrednosti in odpor do šolskega dela (Mitić, 2006).  

Z vajo, izboljšanjem avtomatizacije gibov in razvijanjem procesa diferenciacije 

mišičnega tonusa lahko vplivamo na kakovost pisanja. Kot kažejo tudi druge študije 

(Smits – Engelasman, Van Galen in Portier, 1993, 1994, v Golubović in Rapaić, 
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2008), otrokom s slabšimi sposobnostmi za pisanje, brez dodatne obravnave in 

pomoči ni uspelo premagati težav in izboljšati svojih pisnih rezultatov. To nakazuje 

na to, da slabše pisanje ni povzročeno z razvojnim zaostankom, ampak je povezano 

s specifičnimi nevromotoričnimi pogoji. To odpira prostor za raziskovanje dodatnih 

faktorjev, ki lahko vplivajo na pisanje in na samo prepoznavanje težav pri pisanju, kot 

sta npr. izobraženost učiteljev in vpliv samega načina oz. procesa opismenjevanja 

otrok (Golubović in Rapaić, 2008). 

 

2.7.2 DIAGNOSTIČNO OCENJEVANJE TEŽAV NA PODROČJU 

BRANJA IN PISANJA 
 

Branje in pisanje sta kompleksni možganski aktivnosti, ki temeljita na vidnih, slušnih, 

pomenskih in jezikovno-miselnih procesih. Uspešno obvladanje teh dveh spretnosti 

je možno le, če ti procesi delujejo na zadovoljiv način in če so medsebojno povezani. 

Tako se morajo pri sami oceni branja in pisanja ter diagnostiki disleksije oz. disgrafije 

oceniti govorne, zaznavne in splošne psihomotorične sposobnosti. Zato lahko le 

multidimenzionalni pristop (upoštevanje nevrofiziološkega, logopedskega in 

psiholingvističnega vidika) poda natančno diagnostiko disleksije oz. disgrafije in 

nakaže na ustrezno obravnavo težav ter omogoči uvid v razvojne sposobnosti otroka 

in napove njegove dosežke (Brakus, 2003). 

J. Stevović (2010) prav tako opozarja na nujnost multidisciplinarnega pristopa v 

procesu odkrivanja težav, saj je pomemben prav posamezen vidik različnih 

strokovnjakov, kot so npr. specialni pedagog, nevrolog, logoped itd.  

S preizkusi lahko preverjamo različne elemente branja in pisanja, kot so na primer: 

fonološko zavedanje, hitrost branja, pravilnost branja (tekočnost), avtomatizacija 

branja, bralno razumevanje, pisanje po nareku, pisno izražanje itd. 

M. Košak Babuder (2014) omenja naslednje preizkuse, ki jih lahko uporabimo pri 

odkrivanju bralno-napisovalnih težav v slovenskem prostoru: Test motenosti branja in 

pisanja oz. Šalijev test (Šali, 1972), SNAP − profil ocene posebnih potreb (Weedon 

idr., 2009), Enominutni test branja (Pečjak in Gradišar, 1991), Preizkus tekočnosti 

branja po modelu, ki temelji na kurikulu za 2., 3. in 4. razred (Košir, 2011) in 

Ocenjevalna shema bralnih zmožnosti od 1. do 3. razreda (Pečjak, Magajna in 

Podlesek, 2012). Pri tem ne smemo pozabiti na učiteljeva opazovanja ter na 

informacije o metodah poučevanja branja in pisanja. 

V Sloveniji poznamo še druge preizkuse, ki nam lahko pomagajo pri odkrivanju 

bralno-napisovalnih težav, kot so na primer: ACADIA − test razvojnih sposobnosti 

(Atkinoson, Johanson, Lindsy); Preizkus zaznavno-motoričnih sposobnosti (A. Mitić - 

Petek), Preizkus pripravljenosti otrok za šolo − POŠ (I. Toličič) in Lestvica za oceno 

disgrafičnosti rokopisa (Ajuriaguerra in Auzias). 
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V tujini pa poznamo še Preizkus grafomotoričnih sposobnosti (Berry in Buktenica), 

PAL test (Process Assessment for Learner) − test za odkrivanje težav oz. motenj pri 

pisanju (Berninger, 1999) itd. 

J. Stevović (2010) opozarja, da pri oceni učenčevega rokopisa ocenjujemo prisotnost 

vseh funkcij pisanja in kakovost struktur, ki so prisotne pri pisanju. V opazovanem 

rokopisu se tako odraža harmonična sposobnost nadaljevanja vrstice, ritmični 

razpored med črkami in besedami, smer pisanja grafomotoričnega niza in 

sposobnost oblikovanja črk. To pomeni, da je pisanje določeno s konceptom 

prostora, z ritmom razporejanja črk v prostoru, z igro napetosti in sproščanja mišic, ki 

sodelujejo pri pisanju ter s počutjem v določenem trenutku pisanja in osebnostjo 

tistega, ki piše (Stevović, 2010). 

Ocena disgrafije in disleksije predvideva izčrpno iskanje odgovorov na številna 

vprašanja in dolgotrajno opazovanje, ki ni enostavno. S pomočjo diagnostičnih 

postopkov in z uporabo različnih testov lahko relativno dobro ocenimo pojavnost 

težav na področju pisanja in branja (Stevović, 2010). 

 

2.7.3 POMEN USPOSOBLJENOSTI IN PREPRIČANJA UČITELJEV 

TER SAMOOPAŽANJA OTROK Z DISGRAFIJO  
 

Avtorice S. Obradović idr. (2011) so želele v svojem delu raziskati, v kakšni meri so 

vzgojitelji v predšolskih ustanovah izobraženi za zgodnje odkrivanje oz. zgodnjo 

identifikacijo specifičnih učnih težav. Rezultati so pokazali, da so vzgojitelji 

seznanjeni s pojmovnimi opredelitvami specifičnih učnih težav, pri zgodnjem 

odkrivanju in identifikaciji razvojnih težav ter tudi pri prevenciji in zgodnji intervenciji, 

pa vzgojitelji niso dovolj izobraženi za delo (le 33 % vseh vzgojiteljev meni, da so). 

Opazovanje kliničnih znakov specifičnih učnih težav nakazuje, da jim narava 

specifičnih učnih težav ni tako blizu. Večinoma so omenjene specifične težave 

prepoznane le kot govorno-jezikovne, čeprav je njihova narava veliko širša in 

nakazuje na drugačno kognitivno funkcioniranje. Prav tako ugotovitve nakazujejo, da 

je bil zelo majhen odstotek vzgojiteljev sposoben prepoznati in povezati znake s 

specifičnimi učnimi težavami (pogosto nezrelo motorično vedenje in delovni spomin), 

čeprav so le-ti zelo vidni že v predšolskem obdobju. 

V študiji avtorjev Ates, Cetikaya in Yildirim (2014), narejeni v Turčiji, so želeli raziskati 

učiteljeva samoučinkovita prepričanja, povezana s tem, kako vidijo težave pri pisanju 

in kakšno znanje imajo o teh težavah. V raziskavo je bilo vključenih 226 

osnovnošolskih učiteljev. Rezultati raziskave so pokazali, da se učitelji na pojavljanje 

težav pri pisanju večinoma osredotočajo pri samem učenju procesa pisanja in 

verjamejo, da so težave pri pisanju povzročene z učenjem pisano-poševnega stila 

pisanja. Učitelji imajo pozitivna in visoko učinkovita prepričanja glede spoprijemanja s 
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težavami pri pisanju, kljub temu pa ugotovitve raziskave kažejo, da učitelji pri tem 

spregledajo samo vsebinsko dimenzijo težav pri pisanju. 

Cilj raziskave avtoric V. Buljubašić-Kuzmanović in M. Kelić (2012) je bil pridobiti 

oceno strokovnega sodelavca logopeda o najbolj izraženih težavah pri branju in 

pisanju pri učencih z disleksijo in disgrafijo. Raziskava je bila opravljena na eni od 

osnovnih šol v Osijeku na Hrvaškem, njen namen pa je bil raziskati, koliko se njihovi 

učitelji in profesorji držijo splošnih pedagoških načel in kriterijev ocenjevanja. 

Vključenih je bilo 7 učencev (od 3. do 8. razreda) z disleksijo oz. disgrafijo ter 9 

razrednih učiteljev oz. predmetnih učiteljev. Rezultati raziskave so pokazali, da se 

najbolj pogoste težave pri branju in pisanju odražajo pri zamenjavi grafično podobnih 

črk (b-d, b-p, m-n, a-e, s-z, š-ž) in zamenjavi zlogov (on-no, ej-je, mi-im). Razredni in 

predmetni učitelji v raziskavi se večinoma držijo splošnih pedagoških načel in 

kriterijev ocenjevanja. Poudarek dajejo na rezultate in proces učenja, ne pa na 

sposobnost oz. težave, ki jih imajo učenci. Razredni učitelji največjo pozornost 

posvečajo šolskemu ozračju, predmetni učitelji pa postavljanju jasnih ciljev in 

pričakovanj. Analiza rezultatov je pokazala, da bi bilo treba pri učencih, ki so bili 

vključeni v raziskavo, še bolj razvijati osebnostni in socialni razvoj, jim omogočiti 

kontinuirano učenje socialnih veščin in uporabljati različne vrste spremljanja, 

vrednotenja in ocenjevanja teh učencev (Buljubašić-Kuzmanović in Kelić, 2012). 

Študija avtorjev Engel-Yeger, Nagauker-Yanuv in S. Rosenblum (2009) je preučevala 

povezavo med otrokovim samoopažanjem in njegovim pisanjem, njegovim dejanskim 

procesom pisanja in izdelkom ter širše motornim dojemanjem samoučinkovitosti. V 

raziskavi je sodelovalo 21 otrok z disgrafijo in 21 otrok brez težav. Rezultati so 

pokazali, da se otroci zavedajo svojih težav pri pisanju in so jih zmožni tudi 

prepoznati. Otrokovo zaznavanje težav lahko pripomore k lažjemu prepoznavanju 

disgrafije in pospeši njegovo sodelovanje v procesu pomoči in obravnave. 

 

 

2.7.4 POMOČ PRI TEŽAVAH NA PODROČJU PISANJA 

 

2.7.4.1 Petstopenjski kontinuum pomoči učencem z učnimi težavami 

 

Pri nas so učencem z učnimi težavami v osnovni šoli na voljo različne oblike pomoči. 

Le-te se tako razprostirajo od manj do bolj izrazitih, od vključevanja pomoči učitelja, 

pomoči šolske svetovalne službe do vključevanja specialnega pedagoga in po 

potrebi zunanje strokovne ustanove. Kontinuum pomoči je tako zasnovan celostno, 

saj upošteva individualne značilnosti vsakega učenca in predvideva sodelovanje 

staršev in učiteljev ter ostalih strokovnih delavcev. 
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Stopnje v kontinuumu pomoči (Magajna idr., 2008): 

1) Pomoč učitelja pri pouku, pri dopolnilnem pouku ter v okviru podaljšanega 

bivanja 

Projekt pomoči se začne s prvo stopnjo, ki jo nudi učitelj. Njegova pomoč je 

stalna in se praviloma spreminja glede na dinamiko pomoči, potrebe učenca in 

izide celotnega projekta pomoči. Pomoč se strokovno dokumentira kot dnevnik 

izvirnega delovnega projekta pomoči. V proces pomoči se že na prvi stopnji 

vključijo starši. Za nekatere učence zadostuje pomoč v obliki »dobre 

poučevalne prakse«, medtem ko drugi učenci potrebujejo več prilagoditev in 

večjo količino pomoči. Razredni in predmetni učitelji ter učitelji v podaljšanem 

bivanju delo z učencem ustrezno načrtujejo, dokumentirajo in evalvirajo; 

 

2) Pomoč šolske svetovalne službe 

Če se težave kljub prilagoditvam nadaljujejo, se v proces pomoči na drugi 

stopnji vključi šolska svetovalna služba. Svetovalni delavec dopolni in poglobi 

odrivanje, raziskovanje in opredelitev ovir pri učencu in okolju, učenčevih 

močnih področjih in nadarjenosti. Poleg učitelja vključuje tudi samega učenca 

in njegove starše. Svetovalni delavec svetuje učenci, učitelju in staršem; 

 

3) Individualna in skupinska pomoč 

Kadar se učne težave kljub učiteljevi pomoči in občasni pomoči svetovalnega 

delavca nadaljujejo, se učencu na podlagi pisne evalvacije prejšnje stopnje 

ponudi in organizira individualna in skupinska pomoč. Po potrebi se opravijo 

še drugi diagnostični postopki. Tudi izvajalec individualne in skupinske pomoči 

skrbno načrtuje, dokumentira in evalvira delo z učencem. Učenčev napredek 

je tudi na tej stopnji ustrezno spremljan in sproti vrednoten; 

 

4) Mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove 

Za učenca, ki kljub pomoči na vseh treh omenjenih stopnjah ne napreduje, 

lahko šola za strokovno mnenje (in po potrebi tudi za dodatno strokovno 

pomoč) glede na naravo težav zaprosi ustrezno zunanjo strokovno ustanovo. 

Zunanja ustanova svetuje učiteljem in staršem ter se po potrebi tudi sama 

vključi v neposredno pomoč učencu. Proces pomoči učencu se tako nadaljuje 

z okrepljeno pomočjo zunanjih strokovnih delavcev. Tudi na tej stopnji se 

pomoč načrtuje, dokumentira in vrednoti; 

 

5) Dodatna strokovna pomoč specialnega pedagoga, svetovalnega delavca in 

učitelja (Program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo) 

Če je na podlagi sklepne evalvacijske ocene pomoči četrte stopnje šolskega 

tima razvidno, da učenec z izrazitejšimi specifičnimi učnimi težavami potrebuje 

več prilagoditev in pomoči, se staršem predlaga usmerjanje v program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. To za učenca pomeni, 

da se projekt pomoči nadaljuje v okrepljeni obliki. Dodatno strokovno pomoč 
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izvaja specialni pedagog ali učitelj na svojem predmetnem področju z 

dodatnim izpopolnjevanjem za delo z učenci s posebnimi potrebami. Izvajalec 

dodatne strokovne pomoči v sodelovanju z drugimi učitelji sestavi 

individualiziran program za učenca, ki se skrbno spremlja in sproti vrednoti. 

 

Skrbno načrtovanje, dokumentiranje in evalviranje dela z učencem v skladu s 

konceptom pomoči pomeni, da šola v odnosu do učenca z učnimi težavami ravna z 

največjo mero strokovne odgovornosti (Magajna idr., 2008). 

 

2.7.4.2 Prilagoditve za učence s težavami pri pisanju oz. z disgrafijo 

 

Splošna priporočila in prilagoditve, ki so namenjene širši skupini otrok z učnimi 

težavami, so dostopne v publikaciji z naslovom Učne težave v osnovni šoli: koncept 

dela (Magajna idr., 2008), vendar le-te niso dovolj specifične za otroke z izrazitimi 

specifičnimi težavami na področju pisanja. 

V magistrskem delu se bomo načrtno osredotočili na nabor in predstavitev 

preverjenih in bolj specifično naravnanih prilagoditev, ki so lahko v pomoč otrokom s 

težavami pri pisanju oz. z razvojno disgrafijo. 

 

2.7.4.2.1 Splošne in specifične prilagoditve ter strategije in prilagoditve v 

procesu učenja in poučevanja 

 

Bryce (2014) navaja različne prilagoditve za otroke s težavami pri pisanju oz. z 

disgrafijo in jih deli na splošne in specifične prilagoditve. 

 Splošne prilagoditve za otroke s težavami pri pisanju (Bryce, 2014) 

- Učenje abecede na drugačen način 

- Uporaba različnih tipov pisav 

- Pomoč v obliki črk, sestavljenih iz pikic in črk 

- Podaljšan čas pri pisanju 

- Zgodnje prepoznavanje in obravnava težav 

- Pisanje na računalnik 

- Spell Checking 

- Priprava gradiva vnaprej 

- Alternativa za pisne izdelke oz. spise  
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- Izogibanje kaznovanju oz. kritiziranju 

- Uporaba vizualnih organizatorjev (npr. miselni vzorci) 

- Uporaba spiralnih map, kartončkov in šablon  

- Uporaba labirintov in drugih raznolikih vaj za pisanje 

 Specifične strategije in prilagoditve glede na vrsto težav pri pisanju 

(Bryce, 2014) 

 

a) Prilagoditve in strategije za prostorske težave 

- Uporaba prilagojenih listov za pisanje: črtasti listi s tridelnimi pomožnimi 

črtami, črtasti listi s poudarjenimi ali barvnimi vodoravnimi črtami, listi s 

kvadratki/predalčki za črke/številke za pravilen zapis besed − vsaka črka v en 

kvadratek, listi z navpičnimi črtami za lažje učenje presledkov med besedami, 

črtasti listi z navpičnima črtama na obeh straneh lista za pravilno pisanje od 

roba do roba (od črte do črte) itd. 

- Uporaba pripomočka za pisanje razmikov med besedami »Spaceman 

Deluxe Student Set« 

- Uporaba tipkovnice za pisanje (računalnik/tablica): talk-to-text software 

- Zagotovitev zapiskov (kopiranje zapiskov od sošolcev, pripravljeno tiskano 

gradivo snovi, možnost pomoči zapisovalca) 

b) Prilagoditve in strategije za grafomotorične težave 

- Uporaba nastavkov za pisanje (različnih vrst) 

- Izvajanje vaj za moč roke (zapestja) 

- Vadenje abecede/črk 

c) Prilagoditve in strategije za disleksično-disgrafične težave 

- Razdelitev pisanja/naloge na manjše korake 

- Izogibanje časovno omejenim testom 

- Uporaba software sistemov: pripomočkov, računalniških programov in 

računalniške opreme 

 

 Prilagoditve v procesu učenja in poučevanja 

Otroci s specifično motnjo pisanja s težavo sledijo učnemu procesu ter so zaradi 

svojih težav večkrat manj uspešni pri preverjanju in ocenjevanju znanja. Da bi 
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lahko razvijali svoje potenciale v šoli, potrebujejo, da se jim omogočijo določene 

prilagoditve, ki jim bodo pomagale pri doseganju zastavljenih ciljev (Černe, 2010). 

Avtorica T. Černe (2010) predlaga spodaj navedene prilagoditve. 

- Prilagoditve vzgojno-izobraževalnega procesa in pomoč v razredu 

1. Otrok naj sedi spredaj. 

2. Opazujemo, ali je lahko pri pisanju hkrati pozoren na zapis vsebine in na 

upoštevanje navodil ter slovničnih in pravopisnih pravil pisanja. 

3. Pozorni smo, ali pri pouku lahko sledi učni snovi. Zapiše naj toliko, kolikor 

lahko. 

4. Pripravimo mu napisano vsebino šolske snovi, da lažje sledi ter jo lažje 

prepiše, kot če bi jo prepisoval s table. 

5. Vzpostavimo neverbalen stik in mu ponudimo čimveč povratnih informacij o 

napredku. 

6. Naučimo ga, da med pisanjem sprošča roko. 

7. Spodbujamo način pisanja, pri katerem je uspešnejši (prepis ali narek ali 

obnova snovi). 

8. Prepiše naj manjkajoče dele snovi, jih fotokopira ali uporablja računalnik. 

9. Spodbujamo pomoč vrstnikov (posojanje zvezkov, narekovanje vsebine). 

- Prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja 

1. Pripravimo povzetke snovi ter vprašanja za lažje učenje doma. 

2. Pri učenju spodbujamo uporabo avdioposnetkov učne snovi (če učencu 

odgovarja takšen učni kanal). 

3. Znanje preverjamo in ocenjujemo predvsem ustno. 

4. Ob preverjanju in ocenjevanju otroka opogumljamo. 

5. Pomagamo mu usmerjati in ohranjati pozornost v nalogi. 

6. Vnaprej se dogovorimo za določen obseg učne snovi, ki jo preverjamo ter 

ocenjujemo. 

7. Naloge naj bodo ločene na posameznih listih, še posebno, če ima otrok 

težave tudi s pozornostjo. 

8. Omogočimo večji razmik med nalogami. 

9. Ponudimo več nalog z zaprtimi vprašanji. 

10. Prostor za odgovor strukturiramo (povečamo črte). 

11. Poudarimo ključne besede v navodilih. 
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2.7.4.2.2 Podporna tehnologija 

 

Podporna tehnologija je za osebe s težavami pri pisanju oz. z razvojno disgrafijo zelo 

pomembna, saj jim lahko olajša pisanje in jim tako pomaga premostiti ovire. 

 Računalnik 

Računalnik je zelo uporaben pripomoček, ki lahko pomaga učencem, da lažje 

premagujejo svoje težave. Ponuja veliko rešitev in prilagoditev, ki pa morajo biti 

uporabljene smotrno glede na individualne težave vsakega posameznika. 

Fincher (1997, v Gortnar, 2013) opozarja na naslednje pripomočke: 

- Tipkovnica: Osebi s težavami na področju pisanja lahko ponudimo pisanje s 

pomočjo tipkovnice. Različna orodja za pravilno črkovanje in glasovno 

izgovorjavo ob zapisu omogočajo zaznavanje napak;  

- Glasovni pripomočki: Različni snemalniki zvoka (npr. diktafoni) omogočajo 

lažje izražanje brez zapletov pri pisanju oz. pomoč pri samem zapisovanju; 

- Vizualna tehnologija: Različne slike, grafi, tabele in diagrami lahko pomagajo 

in podprejo pisno izražanje ter tako pomagajo učencem s težavami pri pisanju.  

 Računalniški programi 

Učencem s težavami pri pisanju oz. z disgrafijo so lahko v pomoč naslednji 

računalniški programi (Skodlar, 2013):  

- MyStudyBar: Vsebuje pregledovalnik zapisa, slovar in pomočnika za 

izboljšanje spretnosti tipkanja. Program nam lahko tudi glasno prebere 

besedilo in sproti popravi napake; 

- Dragon Dictation: Omogoča prepoznavanje govora in nam olajša pisanje 

sporočil oz. beležk na pametnem telefonu ali tabličnem računalniku. 

Specializiran pa je le za izdelke Apple; 

- Typ-o: Omogoča hitro popravljanje napak pri pisanju na tablični računalnik 

oz. telefon, pri tem pa si zapomni tudi najbolj pogoste napake. Vendar je 

podobno kot prej omenjeni program namenjen le izdelkom znamke Apple; 

- Spletni opomniki in nalepke: Spletni opomniki omogočajo pošiljanje 

opomnikov preko elektronske pošte in nas tako opomnijo na prihajajoče 

obveznosti ali dogodke. Pri organizaciji so nam lahko v pomoč tudi nalepke na 

namizju računalnika, v obliki lepljivih listkov, na katere lahko zapišemo 

pomembna sporočila. Le-ti so sestavni del programa Windows oz. se lahko 

tudi prenesejo s spleta; 
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- Audacity: Je program za snemanje in obdelavo zvokov. Omogoča zapis v 

dostopnem MP3 formatu. Uporaben je lahko pri učenju, kjer si lahko 

posnamemo ključne besede in si posnetek zavrtimo pri ponavljanju snovi; 

- Miselni vzorci (www.ikonmap.com): Omenjena spletna stran nam omogoča 

oblikovanje miselnih vzorcev na računalniku. V pomoč so nam lahko pri 

izdelavi zapiskov in pri učenju nasploh. 

Avtorici E. Bardos in S. Maybury (b.d.) omenjata naslednje računalniške programe, ki 

lahko učencem s težavami pri pisanju pomagajo pri premagovanju težav, in sicer:  

- Read, Write & Type (The Learning Company): Program vsebuje in razvija 

glasovne, bralne, pisalne in tipkarske sposobnosti osnovnošolskih otrok. Vse 

izgovorjene besede so tudi vizualno podprte, tako da ima otrok občutek, da 

njegovi prsti (pri tipkanju) »govorijo« 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Read,_Write,_%26_Type!); 

- The Amazing Writing Machine (Broderbund): Program učencem ponuja 

pomoč pri izbiri teme, da začnejo oz. nadaljujejo pisanje. Zasnovan je tako, da 

lahko tudi predlaga nabor besed, slik in zvokov ter na tak način naredi pisanje 

bolj zanimivo. Učencem pomaga pri kreativnem izražanju idej in misli s 

pomočjo pripravljenih pisnih oblik/vzorcev za pisanje zgodb, pisem, člankov, 

esejev in pesmi. Pisanje pa je podprto tudi z zvočnimi učinki. Primeren je za 

otroke od 6. do 12. leta starosti (oz. tudi za starejše) 

(http://assistivetech.sf.k12.sd.us/amazing_writing_machine.htm);  

- Writing Blaster 6 – 9: Ta multimedijski program združuje začetne pisalne 

sposobnosti z umetniškim delom. Namenjen je otrokom od 6. do 9. leta 

starosti. Sestavljen je iz 150 delovnih listov, ki vsebujejo dovolj besedila in 

primerov, da spodbudijo otrokovo domišljijo in aktivirajo mlade umetnike. 

Program otroke navdihne, da se lotijo pisanja šolskih projektov, pesmi in 

kratkih zgodbic. Skozi vaje otroci urijo črkovanje besed, izgovorjavo in 

pripovedovanje zgodb s pomočjo podanega začetka, sredine ali konca 

zgodbe. Vsebuje tudi posebne zvočne učinke, ki pritegnejo otroke. S pomočjo 

različnih gumbov program besede pretvarja v slike in omogoča tudi snemanje 

otrok med samim branjem zapisanega besedila (http://www.parents-

choice.org/product.cfm?product_id=1115&StepNum=1&award=aw#sthash.sT7

h6AHg.dpuf); 

- Kid Works Deluxe: Program omogoča kreativno razvijanje pisnih in bralnih 

sposobnosti. Namenjen je predšolskim otrokom in otrokom v začetnih razredih 

osnovne šole. Otroci lahko ustvarjajo svoje lastne zgodbe in projekte. S 

programom lahko preprosto ilustrirajo svoje zgodbe s pomočjo prostoročnih 

risb in fotografij. Zgodbe lahko slišijo s pomočjo računalnika oz. jih posnamejo 

s svojim glasom. Zaključene zgodbe se lahko natisnejo ali delijo s pomočjo e-

http://www.ikonmap.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Read,_Write,_%26_Type
http://assistivetech.sf.k12.sd.us/amazing_writing_machine.htm
http://www.parents-choice.org/product.cfm?product_id=1115&StepNum=1&award=aw#sthash.sT7h6AHg.dpuf
http://www.parents-choice.org/product.cfm?product_id=1115&StepNum=1&award=aw#sthash.sT7h6AHg.dpuf
http://www.parents-choice.org/product.cfm?product_id=1115&StepNum=1&award=aw#sthash.sT7h6AHg.dpuf
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pošte (http://www.knowledgeadventure.com/school/jumpstart/KidWorksDeluxe

.aspx); 

- Creativity & Learning Collection (The Learning Company): Program, ki razvija 

kreativnost, bralne in pisne veščine, sposobnost risanja in tipkanja itd. 

Namenjen je otrokom od 4. do 9. leta starosti 

(http://www.amazon.com/Creativity-Collection-WIN-MAC-CD-

Rom/dp/B004K62KPI); 

- Storybook Weaver (The Learning Company): Namenjen je otrokom od 6. do 

12. leta starosti. Program omogoča in motivira otroke za enostavno 

oblikovanje svoje zgodbe na računalniku. Na vsaki strani zgodbe je tudi 

ustrezen prostor za ilustracijo oz. sliko. Ponuja približno 100 različnih ozadij, 

predmetov in oseb, ki se lahko enostavno dodajo na posamezno stran z 

besedilom. Vsebuje tudi druge učinke (naravna ozadja, zunanje lokacije z 

možnostjo spremembe dneva, noči, pokrajine itd.). Vključeni so tudi grafični 

predmeti: hrana, pohištvo, prevozna sredstva, rastje, stavbe, tla, vrata, stene, 

vremenski efekti, naravne pokrajine itd. V zgodbe se lahko dodajajo tudi ljudje, 

živali in literarni, pravljični ter mitološki junaki 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Storybook_Weaver). 

 

 

 

2.7.5 CILJNO USMERJENE INTERVENCIJE  

 

Poznamo naslednje programe oz. treninge pomoči za učence s težavami na področju 

pisanja.  

 Metoda pisanja brez solz (Handwriting Without Tears) 

(https://www.hwtears.com/hwt) 

 

Gre za učinkovit program pomoči, ki vsebuje raznoliko učno gradivo in priročnike. 

Učenje pisanja poteka postopno po razvojnih fazah. Učenec se najprej nauči tiskane 

črke in nato preide na pisane črke. Učenje pisanja poteka na multisenzoren način.   

 

 Program za odpravo pravopisne težave PRA-PAR (Hose-Luis Gomes de 

Benito, v Gortnar, 2013) 

 

Program je namenjen odpravljanju pravopisnih težav na konkreten način. Uporabimo 

ga lahko pri otrocih, ki sicer znajo brati in pisati, a pri npr. nareku oz. pisanju spisov 

delajo določene napake (zamenjava črk, izpuščanje črk itd.). Program je sestavljen iz 

različnih delovnih listov, ki zajemajo posamezna področja.  

 

 

http://www.knowledgeadventure.com/school/jumpstart/KidWorksDeluxe.aspx
http://www.knowledgeadventure.com/school/jumpstart/KidWorksDeluxe.aspx
http://www.amazon.com/Creativity-Collection-WIN-MAC-CD-Rom/dp/B004K62KPI
http://www.amazon.com/Creativity-Collection-WIN-MAC-CD-Rom/dp/B004K62KPI
https://en.wikipedia.org/wiki/Storybook_Weaver
https://www.hwtears.com/hwt
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 Callirobics (http://www.callirobics.com/about.html) 

 

Program omogoča učenje pisanja s pomočjo glasbe. Sestavljen je iz preprostih vaj 

oz. vzorcev ravnih in krivih linij. Glasba posameznika sprošča in mu pri učenju 

pomaga razvijati občutek za ritem.  

 

 Sensible pencil (http://www.abledata.com/product/sensible-pencil) 

 

Vsebuje 11 različnih oblik, iz katerih lahko tvorimo številke in črke. Začne se z 

učenjem vodoravnih in navpičnih črk ter se nato stopnjuje v bolj zahtevne oblike.  

 

 Zmanjšanje pravopisnih napak s strategijo NLP (Bandler in Grinder, v Gortnar, 

2013) 

 

NLP je oznaka za nevrolingvistično programiranje. Program je namenjen 

učinkovitemu sporazumevanju, svetovanju in učenju, kar nam pomaga bolje razumeti 

sebe in druge.  

 Psihomotorični model za korekcijo disgrafije (Lupuleac, 2014) 

V. Lupuleac (2014) s fakultete za šport v Moldaviji predlaga psihomotorični 

pedagoški izobraževalni model za korekcijo disgrafije v osnovni šoli. Opozarja, da je 

pri osnovnošolcih s težavami pri pisanju pomemben prav razvoj psihomotorike, saj 

uporaba specifičnih motorično-izobraževalnih metod pripomore h korekciji teh 

primanjkljajev. 

 

 Program Preobrat (The Turnabout Programme) (Goldfus in Korn, 2004, v 

Lovše, 2013) 

 

Program je zasnovala dr. Carol Goldfus in je namenjen urjenju delovnega pomnjenja. 

Avtorica meni, da lahko s povečanjem delovnega spomina pri otrocih z disleksijo 

izboljšamo tudi branje. Trening je sestavljen iz več enostavnih vaj, ki urijo vidni in 

slušni spomin, kar je ključnega pomena tako pri branju kot tudi pri pisanju. Namenjen 

je osebam z disleksijo in osebam z motnjami pozornosti in hiperaktivnosti (ADHD), 

vendar program omogoča izboljšanje tudi na področju branja, pisanja in matematike. 

Vaje se izvajajo skozi igro, napredek otroka pa se skrbno beleži. 

Vaje so razdeljene po področjih: 

- Glasbene vaje za izboljšanje veščin poslušanja (poslušanje glasbe, figura 

osmice, osrednja melodija in spremljava); 

- Vaje za razvijanje slušnega spomina (zapomnitev številskega vzorca, 

uporaba kock/likov različnih barv); 

- Slušni in vidni trening − postavljanje pozicij (ponovitve); 

- Vaje za izboljšanje vidnega spomina (geometrijske oblike, različne oblike, 

trening vidnega spomina s kockami); 

http://www.callirobics.com/about.html
http://www.abledata.com/product/sensible-pencil
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- Vaje za izboljšanje vizualnega procesiranja (pomnjenje manjkajočih 

predmetov, pomnjenje niza predmetov, risanje manjkajoče slike, koledar za 

urjenje spomina, abeceda za urjenje spomina).  

 

 Metoda M.A.T.C.H (Missiuna, Rivard in Pollock, 2004) 

 

Metoda je sicer zasnovana za otroke z razvojno motnjo koordinacije, lahko pa je 

uporabna tudi za otroke s težavami pri pisanju oz. z disgrafijo. 

Omenjena metoda vsebuje naslednje korake: 

- Nalogo prilagodi tako, da bo učenec pri reševanju uspešen; 

- Prilagodi pričakovanja (preveri, kaj je glavni cilj in kaj vse lahko 

prilagodimo); 

- Poučuj strategije in uporabi drugačne metode oz. pristope; 

- Spremeni in prilagodi okolje; 

- Pomagaj s tem, da razumeš otrokove težave in ustvari spodbudno okolje. 

 

2.7.5.1 Obravnava disgrafije in vaje za premagovanje težav na področju 

pisanja 

 

S. Vladisavljević (1983, v Golubović, 2005) pravi, da so vaje za razvoj mišic zapestja 

zelo pomembne pri obravnavi disgrafije. Svetuje kinestetično pisanje in pisanje z 

zaprtimi očmi, ki je večini otrok v veliko pomoč. Poudarja, da je treba obravnavo 

vedno začeti z učenjem posameznih črk, saj se s pisanjem vadi proces branja, z 

branjem pa proces pisanja. Kljub vsem nasvetom in predlogom pa opozori, da je 

tehnika same korekcije težav pri pisanju vseeno odvisna od posameznih značilnosti 

otroka (intelektualnih sposobnosti, stopnje izraženosti težav, starosti otroka, 

sodelovanja celotne družine itd.), saj za zdaj ne obstaja določena vrsta obravnave, 

za katero bi lahko z gotovostjo trdili, da je najboljša in edina pravilna. Zato je treba 

vaje izbirati in kombinirati glede na to, kako se otrok odziva na obravnavo oz. glede 

na napredek otroka (Vladisavljević, 1987, v Golubović, 2005).  

 

S. Golubović (2005) poudarja, da vaje finomotorike zapestja in prstov predstavljajo 

osnovno pripravo za obvladovanje grafomotoričnih spretnosti ter začetnega pisanja. 

Pravilna drža pisala je eden izmed pomembnih dejavnikov pri pisanju. Avtorica 

navaja še, da mlajši kot so otroci, težje lahko z enim pogledom zaobjamejo večje 

število črk, večzlogovno besedo oz. krajši stavek, in sicer zaradi obsega slušne in 

vizualne percepcije. Otroci z ožjim obsegom slušne pozornosti in pomnjenja težje 

razumejo daljše sporočilo in s tem tudi vrstni red besed oz. glasov in pri nareku 

pogosto prosijo, da se jim vsaka naslednja beseda ponovi oz. razčleni na zloge. Zato 

se težje naučijo novih besed in zaostajajo na jezikovnem področju. 
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Pri premagovanju težav na področju branja in pisanja se fiziološki proces branja in 

pisanja v okviru logopedske obravnave odvija v treh fazah (Golubović, 2005): 

 

1. Vidno-slušno-artikulacijska faza, v kateri se s pomočjo branja iz zvezka ali 

branja s kocke otrok uči zaznavanja niza črk, pravilnega vrstnega reda črk in 

prehoda s črke na črko; 

2. Faza od slušnega vtisa do artikulacijskega ponavljanja, vidnega ozaveščanja 

in motorične izvedbe, v kateri otrok s pomočjo zlaganja kock po nareku in s 

ponavljanjem razvija slušni vrstni red glasov in slušno pomnjenje, saj posluša 

in analizira tisto, kar mu logoped govori z upočasnjenim tempom; 

3. Faza od vidne predstave v zavesti do slušne predstave in nato do artikulacije, 

pa zopet preko slušne in vidne predstave h gibom roke in h končni vidni 

izvedbi, v kateri otrok samostojno zlaga kocke in na glas veže črke, ki jih 

sestavlja. Tako se uči zaznavanja črkovnega niza, pravilnega vrstnega reda 

črk in s pomočjo izgovorjave preverja, ali je motorično izvedel vidni vrstni red 

črk. 

 

Za otroke z disgrafijo pisane črke, za razliko od tiskanih, odstranijo potrebo po 

dvigovanju pisala s podlage in razmišljanje, kam naj po zapisani črki prestavijo 

pisalo. To zmanjša tudi težave s pravilnim razmikom med besedami in besedam daje 

pravilen ritem, kar pomaga pri samem učenju. Prepisovanje s table je otrokom, ki 

imajo disgrafijo, zelo težko, zato je potrebno, da učitelj učencem vnaprej pripravi 

zapiske (ali pa jih po potrebi fotokopira). Otrokom je treba v procesu pomoči 

omogočiti tudi, da z različnimi pisali (s kredami, svinčniki, barvicami itd.) čečkajo po 

tabli, kartonu, zvezku itd., saj tako vadijo držo najprej debelejših pisal in nato tanjših 

pripomočkov za pisanje (Golubović, 2005).  

 

T. Černe (2010) otrokom, ki imajo težave s pisanjem oz. disgrafijo, svetuje 

vsakodnevno, vztrajno in sistematično izvajanje vaj, ki razvijajo temeljne spretnosti 

pisanja, in sicer: 

 

- Vaje za razvoj velikih gibov v kranio-kavdalni ter medio-lateralni smeri 

Izvajanje velikih gibov rame navzven najprej s prednostno roko, potem pa z 

neprednostno roko in pozneje z obema. Izvaja kroženje, valovanje, risanje 

zank in polžkov po zraku, papirju ali hrbtu; z debelimi pisali, ki puščajo mehko 

sled ter spodbujajo tekočnost gibanja. Otrok naj gibanju roke sledi tudi z očmi; 

- Vaje za sproščanje roke  

Gre za vaje ogrevanja, sproščanja ter umivanja rok ali masaže dlani. Otrok naj 

jih izvaja pred ali med pisanjem; 

- Vaje za tekočnost pisanja 

Vsebujejo pisanje po foliji, ogledalu, balonu, celofanu in po koruznem zdrobu. 

Omenjene površine spodbujajo tekočnost gibanja roke. Za pisanje in risanje 

po ogledalu ali oknu uporabljajmo prstne barve in brivsko peno; 
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- Vaje za razvoj taktilne preobčutljivosti 

Obsegajo pisanje po foliji ali ogledalu in razločevanje lesenih ali keramičnih 

ploščic ter gumbov različnih oblik in velikosti; 

- Vaje za orientacijo 

Vaje otrok izvaja na sebi, na drugem, v prostoru, na ploskvi in na listu z 

uporabo slikovnih barvnih oznak; 

- Vaje za avtomatizacijo oblike črk 

Vsebujejo naslednje aktivnosti: oblikovanje črk z vrvjo ali s telesom, 

izdelovanje črk iz različnih materialov, risanje črk na velike plakate, lepljenje 

slik predmetov k ustrezni črki, zabijanje žebljev v obliki črke ter nizanje volne, 

pisanje črk po zraku ali telesu z odprtimi in zaprtimi očmi; 

- Vaje za vidno pozornost 

Vidno kopiranje, pomnjenje, zaključevanje, vizualni ritem vzorcev in oblik, 

vidno razlikovanje oz. iskanje razlik med slikami, potovanje po labirintu, 

povezovanje točk v sliko. 

 

Vaje so koristne, saj upoštevajo otrokovo potrebo po igri, raziskovanju, uporabi več 

čutil ter sledijo razvoju spretnosti, potrebnih za razvoj pisanja. Vaje so tudi 

motivacijsko naravnane in časovno ne prezahtevne. Pri izvajanju le-teh pa lahko 

uporabljamo materiale, ki jih najdemo doma. Pisava otrok s težavami pri pisanju oz. z 

disgrafijo se tako postopoma izboljšuje s pomočjo vaj, ki spodbujajo razvoj temeljnih 

grafomotoričnih spretnosti in temeljijo na multisenzornem učenju (Černe, 2010). 

 

Prav tako tudi avtorja Huber in Headrick (1999) opozarjata na pomen vaje pri pisanju, 

saj s pomočjo le-te pisalni gibi in izvršilne funkcije pri pisanju postajajo vedno bolj 

avtomatizirani.  

Nujnost in učinkovitost dobro zasnovane obravnave dokazujejo številni avtorji. 

V. W. Berninger (2000, Berninger, Winn idr., 2008, v Berninger in Wolf, 2013) navaja, 

da čeprav imajo učenci z disleksijo, z govorno-jezikovnimi težavami in z disgrafijo 

biološko osnovane motnje, so raziskave pokazale, da se odzivajo na bralne in pisne 

treninge ter na obravnavo, ki je zasnovana glede na njihov učni profil. 

T. Santangelo in Graham (2015), ki sta ustvarila metaanalizo resničnega in 

kvazieksperimenta, sta preučevala učinkovitost intervencij na področju rokopisnega 

pisanja. Ugotovitve raziskave podpirajo pomen in vrednost samega poučevanja 

pisanja, saj eksplicitno poučevanje pisanja izboljšuje tako čitljivost in tekočnost 

pisanja kot tudi kvaliteto učenčevega pisanja. Raziskava tudi razkriva in podpira 

učinkovitost individualiziranih treningov na področju rokopisnega pisanja. 

Tudi drugi avtorji opozarjajo, da učencem s slabšimi sposobnostmi za pisanje brez 

dodatne obravnave in pomoči ni uspelo premagati težav in izboljšati svojih pisnih 

rezultatov (Smits – Engelasman, Van Galen in Portier, 1993, 1994, v Golubović in 

Rapaić, 2008).  
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V poglavju smo opredelili zgodnjo obravnavo, diagnostično ocenjevanje učencev s 

težavami na področju pisanja, usposobljenost in prepričanja učiteljev ter 

samoopažanja otrok z disgrafijo. Predstavljene so bile oblike pomoči pri težavah na 

področju pisanja oz. pri razvojni disgrafiji in ciljno usmerjene intervencije. Pomembno 

pa je tudi ozaveščanje pomena zgodnjega prepoznavanja in obravnave otrok s 

težavami pri pisanju z namenom nudenja pomoči in premagovanja težav. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA RAZISKAVE 
 

Pisanje je ena izmed najpomembnejših prvin osnovnošolskega pouka, od katere je 

velikokrat odvisen tudi celoten učni uspeh in napredek na drugih področjih. K. P. 

Feder in A. Majnemer (2007) ugotavljata, da so težave pri pisanju pogost problem v 

osnovni šoli, saj se z njimi srečuje 10–30 % otrok. 

Rezultati študij na področju učnih težav v različnih državah kažejo, da ima učne 

težave več dečkov kot deklic. McBride (2006, v Jereb, 2011) ugotavlja, da je med 

učenci z učnimi težavami več kot 70 % dečkov. Tudi težave pri pisanju in disgrafija so 

veliko bolj prisotne pri dečkih kot pri deklicah.  

V Sloveniji na področju pojavnosti disgrafije ni bilo narejenih veliko raziskav. Šali 

(1975) ugotavlja, da ima 2 % drugošolcev hujše motnje pri branju in pisanju ter da se 

z izrazitimi težavami pri branju in pisanju srečuje približno 10 % osnovnošolskih 

otrok.  

V tujini je bilo narejenih več raziskav, kjer večina ugotovitev kaže, da so težave pri 

pisanju bolj pogoste kot težave pri branju in da je med otroki, ki imajo motnje pisanja, 

več dečkov. V raziskavah ugotavljajo, da ima težave pri pisanju 21–23 % dečkov in 

11–12 % deklic (Rosenblum idr., 2004) ter da je več kot 75 % otrok, ki ima disgrafijo, 

moškega spola (Cavey, 1987, v Fischer in Rettig, 2004). Pogostost pojava disgrafije 

v Srbiji se giblje od 6 do 8 %, v nekaterih raziskavah tudi od 17 do 24 %, kar je 

odvisno npr. od velikosti vzorca, izbranega kriterija in instrumentarija. 

Veliko raziskav, ki obravnavajo problem pisanja in disgrafije, ne ugotavlja razlik med 

spoloma. Tako je npr. raziskano, katere oblike disgrafije so med otroki najbolj 

pogoste, ni pa opredeljeno, kakšno je pri tem razmerje med dečki in deklicami. Pri 

mnogih raziskavah so prisotne tudi omejitve (npr. majhen vzorec, neločevanje otrok 

glede na spol, uporaba različnih preizkusov in upoštevanje le določenih elementov za 

oceno motenj pisanja itd.), ki jih je treba upoštevati pri posploševanju ugotovitev. 

V raziskavi se bomo osredotočili na ugotavljanje težav pri pisanju in razvojne 

disgrafije v slovenskem šolskem prostoru. Pri tem bomo skušali osvetliti tudi razlike 

glede na starost in vrsto zapisa, kar bo omogočilo bolj učinkovito diagnostično 

ocenjevanje in pomoč otrokom s težavami na področju pisanja. 
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3.2 CILJI RAZISKOVALNEGA DELA 
 

Cilji raziskovalnega dela so: 

 

- raziskati pogostost težav pri pisanju in razvojne disgrafije glede na spol, starost in 

vrsto zapisa, 

- ugotoviti razlike med dosežki dečkov in deklic pri pisanju in razvojni disgrafiji, 

- ugotoviti razlike med dosežki učencev 4. in 8. razreda pri pisanju in razvojni 

disgrafiji, 

- ugotoviti razlike med dosežki dečkov in deklic ter učencev 4. in 8. razreda pri 

nareku, samostojnem zapisu in prepisu, 

- oblikovati predloge za ciljno usmerjene intervencije. 

 

3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

Zastavili smo si naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Kakšna je pogostost težav pri pisanju in razvojne disgrafije glede na spol in 

starost? 

2. Kakšna je pogostost težav pri pisanju in razvojne disgrafije glede na vrsto zapisa 

(narek, samostojen zapis in prepis)? 

3. Kako se dečki in deklice razlikujejo glede na rezultate na lestvici za oceno 

disgrafičnosti rokopisa (skupni rezultat in po posameznih komponentah)? 

4. Kako se učenci 4. in 8. razreda razlikujejo glede na rezultate na lestvici za oceno 

disgrafičnosti rokopisa (skupni rezultat in po posameznih komponentah)? 

5. Ali se rezultati dečkov in deklic ter učencev 4. in 8. razreda na lestvici za oceno 

disgrafičnosti rokopisa (skupni rezultat in po posameznih komponentah) razlikujejo 

glede na vrsto zapisa (narek, samostojen zapis in prepis)? 

 

3.4 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 
 

Metoda raziskovanja je deskriptivna in neeksperimentalna. Raziskovalni pristop je 

kvantitativna empirična raziskava.  

 

  



55 
 

3.4.1 OPIS VZORCA 

 

Vzorec sestavljajo učenci 4. in 8. razreda devetletne osnovne šole Primoža Trubarja 

v Laškem. V raziskavo je bilo vključenih 97 otrok, in sicer 45 učencev četrtega 

razreda, starih od 9,3 do 10,6 let (24 dečkov in 21 deklic) in 52 učencev osmega 

razreda, starih od 13,3 do 14,7 let (22 dečkov in 30 deklic). Način vzorčenja je bil 

namenski in priložnostni.  
 

Tabela 1: Struktura po spolu in starosti (oz. razredu) 

   F % 

Razred dečki  deklice  skupaj dečki  deklice  skupaj 

4. razred 24 21 45 53,3 46,7 100,0 

8. razred 22 30 52 42,3 57,7 100,0 

Skupaj 46 51 97    

 

 
Graf 1: Struktura vzorca po spolu 

 

Graf 2: Struktura vzorca po starosti (oz. razredu) 
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3.4.2 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV  
 

Podatki so bili zbrani na šoli, in sicer tako, da smo za sodelovanje prosili 

razredničarke 4. (trije oddelki) in 8. razreda (štirje oddelki), ki so odstopile del ure za 

izvedbo nareka, samostojnega zapisa in prepisa v 4. razredu ter samostojnega 

zapisa in prepisa v 8. razredu. Pred tem so bila pridobljena tudi vsa potrebna 

soglasja staršev in vodstva šole. Testiranje je potekalo skupinsko v vsakem razredu 

(oddelku) posebej. Dobljeni pisni izdelki učencev so bili nato analizirani s pomočjo 

Lestvice za oceno disgrafičnosti rokopisa avtorjev Ajuriaguerra in Auzias (1971, v 

Ćordić in Bojanin, 2011). Namen lestvice je ugotoviti prisotnost znakov disgrafije 

(težav pri pisanju) v pisavah učencev. 

 

3.4.3 OPIS IZVEDBE TESTIRANJA 
 

Testiranje je potekalo skupinsko v vsakem razredu (oddelku) posebej, in sicer na 

koncu šolskega leta (konec maja in začetek junija 2014). Učencem je bil pred 

začetkom testiranja razložen namen testiranja. Opozorjeni so bili, da njihovi izdelki 

ne bodo ocenjeni, ampak naj se kljub temu potrudijo po svojih najboljših močeh, da 

bodo dosegli čim boljše rezultate, v primerjavi z ostalimi oddelki. Povedano jim je 

bilo, da bodo na brezčrten list papirja formata A4 pisali z nalivnim peresom (oz. 

krogličnim pisalom), s pisanimi črkami in da svojih izdelkov ne bodo popravljali z 

brisalci (če se zmotijo, bodo napisano prečrtali in nato napisali še enkrat). Pred vsako 

nalogo (pisanjem) so jim bila navodila natančno razložena. 

V 4. razredu je bil najprej izveden kratek narek. Besedilo je bilo najprej enkrat 

prebrano v celoti, nato pa narekovano po manjših delih, in sicer tako, da se je vsak 

del ponovil dvakrat. Narekovana so bila tudi končna ločila (pike), ni pa se opozarjalo 

na veliko začetnico. 

Nato so si učenci zamislili en doživljaj oz. dogodek, ki ga bodo na kratko opisali. 

Najprej so si vzeli nekaj minut za razmislek, nato pa so se na dogovorjen znak lotili 

pisanja. Povedano jim je bilo, da bo čas tokrat omejen in da bodo imeli za pisanje na 

voljo pet minut. Pred potekom časa so bili pravočasno opozorjeni na bližajoči se iztek 

časa, kar jim je omogočilo, da so lahko v miru dokončali misel oz. poved. 

Po samostojnem zapisu je sledil še prepis. Učencem je bil s pomočjo računalnika na 

belo tablo projiciran kratek odstavek besedila, napisan z velikimi tiskanimi črkami. 

Naloga učencev je bila, da besedilo prepišejo z malimi pisanimi črkami. Prepis ni bil 

časovno omejen, zato so učenci po končanem pisanju ostali na svojem mestu in 

počakali še ostale sošolce. 

V 8. razredu je testiranje potekalo na enak način, le da nareka nismo izvajali. Tako je 

bil najprej izveden samostojen zapis in nato še prepis besedila. 
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3.4.4 UPORABLJENI INSTRUMENTARIJI 

 

Pri raziskovanju so bili uporabljeni naslednji merski instrumenti: 

 Narek, samostojen zapis in prepis besedila 

Po priporočilu avtorjev Ćordić in Bojanin (2011) se narek in samostojen zapis 

izvedeta naprej, dokler so učenci še nekoliko spočiti. Pri pisanju po nareku so učenci 

pod časovnim pritiskom, hkrati pa narek zahteva večjo zbranost. Samostojen zapis 

prav tako zahteva kompleksno in miselno zahtevno delo (v našem primeru je tudi 

časovno omejen).  

Prepis pa se izvede čisto na koncu, saj predstavlja najenostavnejšo obliko pisnega 

izražanja in ni časovno omejen.  

 

 Lestvica za oceno disgrafičnosti rokopisa (Ajuriaguerra in Auzias, 1971, v 

Ćordić in Bojanin, 2011) 

Namen lestvice je ugotoviti prisotnost znakov disgrafije v pisavah učencev. V 

magistrskem delu smo uporabili prevod lestvice J. Klavž (2008).  

 

Lestvica vsebuje 25 znakov, ki opisujejo nepravilnosti oz. napake v pisavi. Znaki 

disgrafične pisave so razdeljeni v tri komponente: 

- Napake slabše prostorske organiziranosti  

Vsebujejo sedem postavk: neurejeno (zapackano) besedilo, lomljena vrsta, 

valovita vrsta, padajoča vrsta, stisnjene besede, neenaki presledki med 

besedami in manjkanje robov; 

- Napake slabšega pisanja niza črk 

Vsebujejo 13 postavk: slabša linija besedila, popravljene črke, zalite 

(zapackane) črke, ukrivljene ravne črte, koničasti loki črk, vidna mesta 

združevanja oz. spajanja črk, dodajanje (lepljenje) črk, trk črk, neharmoničen 

grafični niz, slabše nadzorovan konec potez, različna velikost črk, slabo 

ločevanje med območji pisanja in neizrazita oblika črk; 

- Napake v obliki in razmerju med črkami  

Vsebujejo pet postavk: pretrdo ali prerahlo napisane črke, slabša oblikovanost 

črk, pretirano velika ali premajhna pisava, neskladnost med območji pisanja in 

razvlečene ali stisnjene črke. 

 

V lestvici se vsaka postavka vrednosti z 0 točk, 0,5 točke ali z 1 točko. Seštevek točk 

na lestvici pa nam pokaže, v katero skupino je učenec uvrščen:  

- pisava brez elementov disgrafije (0–9,5 točke); 

- okorna pisava (10–13,5 točke); 

- disgrafična pisava (14–18 točk); 

- izrazito disgrafična pisava (od 19 točk). 

 

Število možnih točk je 37. 



58 
 

3.4.5 POSTOPKI STATISTIČNE OBDELAVE PODATKOV 
 

Pridobljeni podatki so bili obdelani s pomočjo računalniškega programa SPSS. 

Uporabljena je bila deskriptivna oz. opisna statistika, ki vključuje števila (frekvence), 

deleže, mere srednjih vrednosti in mere razpršenosti (standardni odklon). 

Uporabljene so bile tudi mere korelacije (povezanosti) in analiza variance 

(enosmerno, dvosmerno). Rezultati so predstavljeni opisno in s pomočjo tabel ter 

grafov. 

 

3.5 REZULTATI  IN INTERPRETACIJA 
 

3.5.1 REZULTATI IN INTERPRETACIJA OPISNE STATISTIKE 
 

Tabela 2: Dosežki pri posameznih komponentah in vsoti točk v celoti na lestvici za oceno disgrafičnosti 
rokopisa za celoten vzorec pri nareku, samostojnem zapisu in prepisu 

 Vrsta zapisa N M SD Min Max 

Napake slabše 

prostorske 

organiziranosti 

narek  45 1,9 1,14 0,0 5,5 

samostojen zapis 97 1,7 0,97 0,0 4,0 

prepis 97 1,9 1,17 0,0 6,0 

Napake slabšega 

pisanja 

niza črk 

narek  45 4,8 2,90 0,0 13,0 

samostojen zapis 97 4,5 2,45 0,0 11,0 

prepis 97 5,1 2,56 0,0 12,0 

Napake v obliki in 

razmerju med črkami 

narek  45 2,5 1,49 0,0 6,0 

samostojen zapis 97 2,1 1,33 0,0 6,5 

prepis 97 2,3 1,38 0,0 6,0 

Vsota točk v celoti 

narek  45 9,2 4,70 1,5 22,5 

samostojen zapis 97 8,4 3,66 1,5 17,5 

prepis 97 9,3 4,14 1,5 20,5 

N = numerus; M = aritmetična sredina; SD = standardna deviacija; Min = minimalno število točk;  

Max = maksimalno število točk. 

 

Podatki v Tabeli 2 zajemajo osnovne parametre opisne statistike za celoten vzorec, 

in sicer za posamezne komponente in vsote točk na lestvici za oceno disgrafičnosti 

rokopisa pri nareku, samostojnem zapisu in prepisu. Prikazane so ocene osnovnih 

parametrov: aritmetična sredina, standardna deviacija, minimalno število točk in 

maksimalno število točk. 

 

Aritmetična sredina je pokazala, da je povprečno število doseženih točk pri napakah 

slabše prostorske organiziranosti najvišje pri prepisu in nareku, najnižje pa pri 
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samostojnem zapisu. Povprečno število doseženih točk pri napakah slabšega pisanja 

niza črk je najvišje pri prepisu, sledi mu narek in nato še samostojni zapis. 

 

Aritmetična sredina je pokazala, da je povprečno število doseženih točk pri napakah 

v obliki in razmerju med črkami najvišje pri nareku, sledita mu prepis in samostojni 

zapis. Povprečno število doseženih točk pri vsoti točk v celoti je najvišje pri prepisu in 

nareku, najnižje pa pri samostojnem zapisu. 

 

Standardna deviacija je pokazala, da je največja razpršenost rezultatov prisotna pri 

vsoti točk v celoti pri nareku, sledita mu prepis in samostojni zapis. Največji razpon 

med minimalnim in maksimalnim rezultatom pa je prav tako prisoten pri vsoti točk, in 

sicer pri nareku, prepisu in samostojnem zapisu. 

 

Pri napakah slabše prostorske organiziranosti zasledimo najmanjšo razpršenost 

rezultatov pri samostojnem zapisu, sledita mu narek in prepis. Tukaj tudi zasledimo 

najmanjši razpon med minimalnim in maksimalnim rezultatom, in sicer pri 

samostojnem zapisu, nareku in prepisu. 

 

Pri napakah v obliki in razmerju med črkami in pri napakah slabšega pisanja niza črk 

pa zasledimo približno podobno razpršenost rezultatov in podoben razpon med 

minimalnim in maksimalnim rezultatom. 
 

 

 

Tabela 3: Dosežki pri posameznih komponentah in vsoti točk v celoti na lestvici za oceno disgrafičnosti 
rokopisa pri nareku, samostojnem zapisu in prepisu glede na starost oz. razred 

  Razred N M SD Min Max 

NAREK 

napake slabše prostorske 

organiziranosti 

4. razred 45 1,9 1,14 0,0 5,5 

8. razred 0 - - - - 

napake slabšega pisanja 

niza črk 

4. razred 45 4,8 2,90 0,0 13,0 

8. razred 0 - - - - 

napake v obliki in razmerju 

med črkami 

4. razred 45 2,5 1,49 0,0 6,0 

8. razred 0 - - - - 

vsota točk v celoti 
4. razred 45 9,2 4,70 1,5 22,5 

8. razred 0 - - - - 

SAMOSTOJNI 

ZAPIS 

napake slabše prostorske 

organiziranosti 

4. razred 45 1,6 1,07 0,0 3,5 

8. razred 52 1,8 0,86 0,0 4,0 

napake slabšega pisanja 

niza črk 

4. razred 45 4,0 2,34 0,0 8,5 

8. razred 52 5,1 2,45 0,0 11,0 

napake v obliki in razmerju 

med črkami 

4. razred 45 2,5 1,48 0,0 6,5 

8. razred 52 1,7 1,08 0,0 4,0 

vsota točk v celoti 
4. razred 45 8,1 3,81 1,5 15,5 

8. razred 52 8,6 3,55 2,0 17,5 
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PREPIS 

napake slabše prostorske 

organiziranosti 

4. razred 45 2,5 1,29 0,0 6,0 

8. razred 52 1,6 0,87 0,0 3,5 

napake slabšega pisanja 

niza črk 

4. razred 45 5,5 2,83 0,0 12,0 

8. razred 52 4,7 2,28 1,0 10,5 

napake v obliki in razmerju 

med črkami 

4. razred 45 2,8 1,27 0,0 5,5 

8. razred 52 1,9 1,34 0,0 6,0 

vsota točk v celoti 
4. razred 45 10,7 4,45 1,5 20,5 

8. razred 52 8,2 3,49 2,0 17,5 

N = numerus; M = aritmetična sredina; SD = standardna deviacija; Min = minimalno število točk;  

Max = maksimalno število točk 

 

Iz Tabele 3 je razvidno, da je pri nareku povprečno število doseženih točk učencev 

4. razreda pri napakah slabše prostorske organiziranosti 1,9 točke, pri napakah 

slabšega pisanja niza črk 4,8 točke, pri napakah v obliki in razmerju med črkami 2,5 

točke in pri vsoti točk v celoti 9,2 točke. Učenci 8. razreda niso pisali nareka, zato 

primerjave med 4. in 8. razredom pri nareku niso mogoče. 

Aritmetična sredina je pokazala, da je pri samostojnem zapisu povprečno število 

doseženih točk učencev 4. razreda (Tabela 3) pri napakah slabše prostorske 

organiziranosti 1,6 točke, pri napakah slabšega pisanja niza črk 4 točke, pri napakah 

v obliki in razmerju med črkami 2,5 točke in pri vsoti točk v celoti 8,1 točke. 

Povprečno število doseženih točk učencev 8. razreda pri samostojnem zapisu 

(Tabela 3) pri napakah slabše prostorske organiziranosti je znašalo 1,8 točke, pri 

napakah slabšega pisanja niza črk 5,1 točke, pri napakah v obliki in razmerju med 

črkami 1,7 točke in pri vsoti točk v celoti 8,6 točke. 

Iz Tabele 3 je razvidno, da je pri prepisu povprečno število doseženih točk učencev 

4. razreda pri napakah slabše prostorske organiziranosti 2,5 točke, pri napakah 

slabšega pisanja niza črk 5,5 točke, pri napakah v obliki in razmerju med črkami 2,8 

točke in pri vsoti točk v celoti 10,7 točke. 

Aritmetična sredina je pokazala, da je povprečno število doseženih točk učencev 

8. razreda pri prepisu (Tabela 18) pri napakah slabše prostorske organiziranosti 1,6 

točke, pri napakah slabšega pisanja niza črk 4,7 točke, pri napakah v obliki in 

razmerju med črkami 1,9 točke in pri vsoti točk v celoti 8,2 točke. 

Standardna deviacija je pokazala, da je največja razpršenost rezultatov prisotna pri 

4. razredu, in sicer pri vsoti točk v celoti pri nareku. Glede na razred je razpršenost 

pri prepisu in samostojnem zapisu višja v 4. kot pa v 8. razredu. Največji razpon med 

minimalnim in maksimalnim rezultatom pa je prav tako prisoten pri vsoti točk, in sicer 

pri nareku, samostojnem zapisu in prepisu. 

 

Če povzamemo rezultate v Tabeli 3, je bilo povprečno število doseženih točk pri 

samostojnem zapisu pri napakah slabše prostorske organiziranosti, pri napakah 
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slabšega pisanja niza črk in pri vsoti točk v celoti nekoliko višje pri učencih 8. razreda 

v primerjavi s 4. razredom. Pri napakah v obliki in razmerju med črkami pa je bilo 

povprečno število doseženih točk višje pri učencih 4. kot pri učencih 8. razreda. 

Učenci 8. razreda so tako pri napakah slabše prostorske organiziranosti, pri napakah 

slabšega pisanja niza črk in pri vsoti točk v celoti na lestvici za oceno disgrafičnosti 

rokopisa pri samostojnem zapisu v povprečju dosegali več točk kot učenci 4. razreda, 

kar pomeni, da so imeli v povprečju več napak. Učenci 4. razreda pa so pri napakah 

v obliki in razmerju med črkami na lestvici za oceno disgrafičnosti rokopisa pri 

samostojnem zapisu v povprečju dosegali več točk kot učenci 8. razreda. 

Pri nareku ni bilo mogoče primerjati učencev 4. in 8. razreda, saj učenci 8. razreda 

niso pisali nareka (Tabela 3). 

Rezultati pri samostojnem zapisu pri vseh komponentah niso pokazali, da so učenci 

4. razreda dosegali slabše rezultate kot učenci 8. razreda, kar bi sprva pričakovali. 

Vendar so omenjeni rezultati pri samostojnem zapisu spet povezani tako s časovno 

omejitvijo kot tudi s količino zapisanega. Tako so tisti učenci 4. razreda s težavami pri 

pisanju, ki so zapisali manj besedila kot učenci 8. razreda, tudi dosegli manj točk in 

se posledično uvrstili v boljšo skupino. 

Če povzamemo rezultate v Tabeli 3, je povprečno število doseženih točk pri prepisu 

pri napakah slabše prostorske organiziranosti, pri napakah slabšega pisanja niza črk, 

pri napakah v obliki in razmerju med črkami ter pri vsoti točk v celoti pri učencih 

4. razreda višje kot pri učencih 8. razreda. Učenci 4. razreda so tako pri vseh 

komponentah kot tudi pri skupnem rezultatu na lestvici za oceno disgrafičnosti 

rokopisa pri prepisu v povprečju dosegali več točk kot učenci 8. razreda, kar pomeni, 

da so imeli v povprečju več napak kot učenci 8. razreda.  

Pri prepisu pa so učenci 4. razreda pri vseh komponentah dosegali slabše rezultate 

kot učenci 8. razreda. Podobno kažejo tudi rezultati S. Golubović (2005), in sicer da 

se največji odstotek disgrafičnega rokopisa pojavlja pri otrocih 2. razreda, s starostjo 

pa se število teh otrok pomembno zmanjšuje. Avtorica Brakus (2003) opozarja še, da 

rezultati raziskav nakazujejo, da sta starostni obdobji 9–10 in 10–11 let ključni za 

odkrivanje disleksije in disgrafije, saj so takrat pojavni znaki najbolj izraženi. 
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Tabela 4: Dosežki pri posameznih komponentah in vsoti točk v celoti na lestvici za oceno disgrafičnosti 
rokopisa pri nareku, samostojnem zapisu in prepisu glede na spol 

  Spol N M SD Min Max 

NAREK 

napake slabše prostorske 

organiziranosti 

deklice 21 1,6 1,00 0,5 3,5 

dečki 24 2,2 1,20 0,0 5,5 

napake slabšega pisanja 

niza črk 

deklice 21 3,2 2,10 0,0 7,0 

dečki 24 6,3 2,75 2,5 13,0 

napake v obliki in razmerju 

med črkami 

deklice 21 1,9 1,21 0,0 4,5 

dečki 24 3,0 1,55 0,5 6,0 

vsota točk v celoti 
deklice 21 6,7 3,53 1,5 13,0 

dečki 24 11,4 4,53 4,0 22,5 

SAMOSTOJNI 

ZAPIS 

napake slabše prostorske 

organiziranosti 

deklice 51 1,6 1,01 0,0 4,0 

dečki 46 1,8 0,92 0,0 3,5 

napake slabšega pisanja 

niza črk 

deklice 51 3,9 2,13 0,0 9,5 

dečki 46 5,2 2,63 0,0 11,0 

napake v obliki in razmerju 

med črkami 

deklice 51 1,8 1,16 0,0 5,0 

dečki 46 2,3 1,47 0,0 6,5 

vsota točk v celoti 
deklice 51 7,4 3,21 1,5 15,5 

dečki 46 9,4 3,86 2,0 17,5 

PREPIS 

napake slabše prostorske 

organiziranosti 

deklice 51 1,7 1,08 0,0 4,5 

dečki 46 2,4 1,16 0,5 6,0 

napake slabšega pisanja 

niza črk 

deklice 51 4,1 2,12 0,0 10,0 

dečki 46 6,2 2,58 1,0 12,0 

napake v obliki in razmerju 

med črkami 

deklice 51 2,0 1,32 0,0 6,0 

dečki 46 2,7 1,36 0,0 5,5 

vsota točk v celoti 
deklice 51 7,7 3,37 1,5 17,5 

dečki 46 11,2 4,18 2,0 20,5 

N = numerus; M = aritmetična sredina; SD = standardna deviacija; Min = minimalno število točk;  

Max = maksimalno število točk 

 

Iz Tabele 4 je razvidno, da je pri nareku povprečno število doseženih točk deklic pri 

napakah slabše prostorske organiziranosti 1,6 točke, pri napakah slabšega pisanja 

niza črk 3,2 točke, pri napakah v obliki in razmerju med črkami 1,9 točke in pri vsoti 

točk v celoti 6,7 točke. 

Aritmetična sredina je pokazala, da je pri nareku povprečno število doseženih točk 

dečkov (Tabela 4) pri napakah slabše prostorske organiziranosti znašalo 2,2 točke, 

pri napakah slabšega pisanja niza črk 6,3 točke, pri napakah v obliki in razmerju med 

črkami 3 točke in pri vsoti točk v celoti 11,4 točke. 

Iz Tabele 4 je razvidno, da je pri samostojnem zapisu povprečno število doseženih 

točk deklic pri napakah slabše prostorske organiziranosti 1,6 točke, pri napakah 
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slabšega pisanja niza črk 3,9 točke, pri napakah v obliki in razmerju med črkami 1,8 

točke in pri vsoti točk v celoti 7,4 točke. 

Aritmetična sredina je pokazala, da je pri samostojnem zapisu povprečno število 

doseženih točk dečkov (Tabela 4) pri napakah slabše prostorske organiziranosti 

znašalo 1,8 točke, pri napakah slabšega pisanja niza črk 5,2 točke, pri napakah v 

obliki in razmerju med črkami 2,3 točke in pri vsoti točk v celoti 9,4 točke. 

Iz Tabele 4 je razvidno, da je pri prepisu povprečno število doseženih točk deklic pri 

napakah slabše prostorske organiziranosti znašalo 1,7 točke, pri napakah slabšega 

pisanja niza črk 4,1 točke, pri napakah v obliki in razmerju med črkami 2 točki in pri 

vsoti točk v celoti 7,7 točke. 

Povprečno število doseženih točk dečkov pri prepisu (Tabela 4) pri napakah slabše 

prostorske organiziranosti je znašalo 2,4 točke, pri napakah slabšega pisanja niza 

črk 6,2 točke, pri napakah v obliki in razmerju med črkami 2,7 točke in pri vsoti točk v 

celoti 11,2 točke. 

Če povzamemo rezultate v Tabeli 4, je povprečno število doseženih točk pri nareku, 

samostojnem zapisu in prepisu pri napakah slabše prostorske organiziranosti, pri 

napakah slabšega pisanja niza črk, pri napakah v obliki in razmerju med črkami ter 

pri vsoti točk v celoti pri dečkih višje kot pri deklicah.  

Dečki so tako pri vseh komponentah kot tudi pri skupnem rezultatu na lestvici za 

oceno disgrafičnosti rokopisa v povprečju dosegali več točk kot deklice, kar pomeni, 

da so imeli v povprečju več napak kot deklice. Študija v Minnesoti je pokazala, da so 

motnje pisanja bolj pogoste kot motnje branja in da so bolj prisotne pri dečkih kot pri 

deklicah (Katusic idr., 2009). Prav tako tudi V. W. Berninger idr. (2008, v Berninger in 

Wolf, 2013) ugotavljajo, da imajo dečki za razliko od deklic več težav pri zapisu črk, 

črkovanju in izvršilnih funkcijah v obliki samoregulacije pri oblikovanju besedila. 

Rezultati raziskave na grških otrocih kažejo, da je učinkovitost pisanja pogojena s 

spolom in da je med slabimi pisci več dečkov (Vlachos in Benotti, 2006).  

Tudi obstoječe raziskave potrjujejo, da je disgrafija bolj pogosto prisotna pri dečkih 

kot pri deklicah. S. Golubović (1994, v Golubović, 2003 in 2005) je potrdila povezavo 

med spolom in pojavnimi oblikami disgrafičnega rokopisa ter ugotovila, da sta 

disgrafija in okoren rokopis statistično pomembno bolj prisotna pri dečkih kot pri 

deklicah.  

R. N. Brakus (2003) navaja, da veliko avtorjev v svojih raziskavah ugotavlja, da je 

večji odstotek težav pri branju in pisanju prisoten pri dečkih kot pri deklicah. V 

raziskovanju Matanović-Mamužić (Brakus, 2003, po Vladisavljević, 1986) pa je v 

skupini otrok z disleksijo in disgrafijo najdenih dvakrat več dečkov kot deklic. V že 

omenjeni raziskavi avtoric N. Dobrote-Davidović idr. (2012) se je disgrafija prav tako 

statistično bolj pogosto pojavljala pri dečkih kot pri deklicah. 
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Normalnost podatkov smo preverili s Kolmogorov-Smirnovim testom in Shapiro-

Wilkovim testom. 
 

Tabela 5: Testiranje normalnosti porazdelitve po starosti oz. razredu: Kolmogorov-Smirnov test in 
Shapiro-Wilk test 

 

Razred Kolmogorov-Smirnov test
a
 Shapiro-Wilk test 

Statistic df p Statisti

c 

df p 

Vsota točk pri nareku 
4. razred 0,086 45 0,200 0,958 45 0,104 

8. razred - - - - - - 

Vsota točk pri samostojnem 

zapisu 

4. razred 0,111 45 0,200 0,959 45 0,114 

8. razred 0,112 52 0,132 0,956 52 0,051 

Vsota točk pri prepisu 
4. razred 0,070 45 0,200 0,986 45 0,864 

8. razred 0,077 52 0,200 0,958 52 0,063 

a. Lilliefors Significance Correction 
 

Tabela 6: Testiranje normalnosti porazdelitve po spolu: Kolmogorov-Smirnov test in Shapiro-Wilk test 

 

Spol Kolmogorov-Smirnov test
a
 Shapiro-Wilk test 

Statistic df p Statisti

c 

df p 

Vsota točk pri nareku 
deklice 0,138 21 0,200 0,943 21 0,250 

dečki 0,163 24 0,097 0,942 24 0,181 

Vsota točk pri samostojnem 

zapisu 

deklice 0,106 51 0,200 0,970 51 0,213 

dečki 0,106 46 0,200 0,971 46 0,309 

Vsota točk pri prepisu 
deklice 0,130 51 0,031 0,953 51 0,053 

dečki 0,135 46 0,034 0,977 46 0,500 

a. Lilliefors Significance Correction 

 
Testiranje normalnosti porazdelitve smo izračunali s Kolmorgorov-Smirnovim testom 

in Shapiro-Wilkovim testom (zaradi majhnega vzorca). Shapiro-Wilk test (Tabela 5 in 

6) je pokazal, da so podatki pri vsoti točk pri nareku, samostojnem zapisu in prepisu 

glede na starost oz. razred in spol porazdeljeni normalno, saj so p-vrednosti večje od 

0,05. Rezultati testiranja normalnosti porazdelitve nam tako omogočajo nadaljnjo 

uporabo podatkov. 
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3.5.2 REZULTATI IN INTERPRETACIJA POGOSTOSTI TEŽAV PRI 

PISANJU IN RAZVOJNE DISGRAFIJE 
 

3.5.2.1 Analiza in interpretacija rezultatov glede na spol, starost in vrsto 

zapisa –narek, samostojni zapis in prepis 

 

a) Pogostost težav pri pisanju in razvojne disgrafije pri nareku 

 
Tabela 7: Pogostost težav pri pisanju in disgrafije pri nareku ter uvrstitev v skupino glede na spol 

Spol f % 

Deklice 

   

brez elementov disgrafije 16 76,2 

 okorna pisava 5 23,8 

 disgrafična pisava 0 0,0 

 izrazito disgrafična pisava 0 0,0 

skupaj 21 100,0 

Dečki 

brez elementov disgrafije 8 33,3 

okorna pisava 10 41,7 

disgrafična pisava 4 16,7 

izrazito disgrafična pisava  2 8,3 

skupaj 24 100,0 

 

Podatki v Tabeli 7 zajemajo le podatke deklic in dečkov 4. razreda, saj učenci 

8. razreda niso pisali nareka. Pri nareku je zato skupina dečkov in deklic, vključenih v 

raziskavo, nekoliko manjša. 

 

Iz Tabele 7 je razvidno, da pri nobeni izmed deklic ni bila ugotovljena disgrafija (v 

skupino disgrafična pisava in izrazito disgrafična pisava se ni uvrstila niti ena 

učenka). Okorno pisavo je imelo pet deklic (23,8 %). V skupino brez značilnosti 

disgrafije pa se je uvrstilo 16 deklic (76,2 %).  

 

Pri dečkih, vključenih v raziskavo (Tabela 7), se je disgrafija pri nareku pojavljala v 

25 % (od tega so imeli štirje dečki (16,7 %) disgrafično pisavo, dva dečka (8,3 %) pa 

izrazito disgrafično pisavo). Okorno pisavo je imelo 10 dečkov (41,7 %). V skupino 

brez značilnosti disgrafije se je uvrstilo osem dečkov (33,3 %).  
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Tabela 8: Pogostost težav pri pisanju in disgrafije pri nareku ter uvrstitev v skupino glede na starost oz. 
razred 

Razred f % 

4. razred 

 

brez elementov disgrafije 24 53,3 

okorna pisava 15 33,3 

 disgrafična pisava 4 8,9 

 izrazito disgrafična pisava 2 4,4 

skupaj 45 100,0 

 

Iz Tabele 8 je razvidno, da se je v 4. razredu pri nareku pogostost disgrafije pojavljala 

v 13,3 % (od tega so imeli štirje učenci (8,9 %) disgrafično pisavo, dva učenca 

(4,4 %) pa izrazito disgrafično pisavo). Okorna pisava se je pojavljala pri 15 učencih 

(33,3 %) 4. razreda. V skupino brez značilnosti disgrafije se je uvrstilo 24 učencev 

(53,3 %) 4. razreda.    

Učenci 8. razreda niso pisali nareka.  

 

b) Pogostost težav pri pisanju in razvojne disgrafije pri samostojnem zapisu 

 
Tabela 9: Pogostost težav pri pisanju in disgrafije pri samostojnem zapisu ter uvrstitev v skupino glede 
na spol 

Spol f % 

Deklice 

brez elementov disgrafije 41 80,4 

okorna pisava 8 15,7 

disgrafična pisava 2 3,9 

izrazito disgrafična pisava 0 0,0 

skupaj 51 100,0 

Dečki 

brez elementov disgrafije 25 54,3 

okorna pisava 15 32,6 

 disgrafična pisava 6 13,0 

izrazito disgrafična pisava 0 0,0 

skupaj 46 100,0 

 

Iz Tabele 9 je razvidno, da se je pri dveh deklicah (3,9 %) pri samostojnem zapisu 

pojavljala disgrafična pisava (obe sta se uvrstili v skupino disgrafična pisava). Okorno 

pisavo je imelo osem deklic (15,7 %). V skupino brez značilnosti disgrafije se je 

uvrstilo 41 deklic (80,4 %). 

Pri šestih dečkih (13 %), vključenih v raziskavo (Tabela 9), se je pri samostojnem 

zapisu pojavljala disgrafična pisava (vsi so se uvrstili v skupino disgrafična pisava). 

Okorno pisavo je imelo 15 dečkov (32,6 %). V skupino brez značilnosti disgrafije se 

je uvrstilo 25 dečkov (54,3 %). 
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Tabela 10: Pogostost težav pri pisanju in disgrafije pri samostojnem zapisu ter zvrstitev v skupino glede 
na starost oz. razred 

Razred f % 

4. razred 

 

brez elementov disgrafije 30 66,7 

okorna pisava 12 26,7 

disgrafična pisava 3 6,7 

izrazito disgrafična pisava 0 0,0 

skupaj 45 100,0 

8. razred 

 

brez elementov disgrafije 36 69,2 

okorna pisava 11 21,2 

disgrafična pisava 5 9,6 

izrazito disgrafična pisava 0 0,0 

skupaj 52 100,0 

 

Iz Tabele 10 je razvidno, da se je pri treh učencih (6,7 %) 4. razreda pri samostojnem 

zapisu pojavljala disgrafična pisava (vsi učenci so se uvrstili v skupino disgrafična 

pisava). Okorno pisavo je imelo 12 učencev (26,7 %) 4. razreda. V skupino brez 

značilnosti disgrafije se je uvrstilo 30 učencev (66,7 %) 4. razreda. 

 

Pri petih učencih (9,6 %) 8. razreda se je pri samostojnem zapisu (Tabela 10) 

pojavljala disgrafična pisava (vsi učenci so se uvrstili v skupino disgrafična pisava). 

Okorno pisavo je imelo 11 učencev (21,2 %) 8. razreda. V skupino brez značilnosti 

disgrafije se je uvrstilo 36 učencev (69,2 %) 8. razreda. 

 

c) Pogostost težav pri pisanju in razvojne disgrafije pri prepisu 

 
Tabela 11: Pogostost težav pri pisanju in disgrafije pri prepisu ter uvrstitev v skupino glede na spol 

Spol f % 

 

 Deklice 

 

brez elementov disgrafije 38 74,5 

okorna pisava 10 19,6 

disgrafična pisava 3 5,9 

izrazito disgrafična pisava 0 0,0 

skupaj 51 100,0 

Dečki 

 

brez elementov disgrafije 17 37,0 

okorna pisava 19 41,3 

disgrafična pisava 8 17,4 

izrazito disgrafična pisava 2 4,3 

skupaj 46 100,0 

 

Iz Tabele 11 je razvidno, da se je pri treh deklicah (5,9 %) pri prepisu pojavljala 

disgrafična pisava (vse so se uvrstile v skupino disgrafična pisava). Okorno pisavo je 

imelo 10 deklic (19,6 %). V skupino brez značilnosti disgrafije se je uvrstilo 38 deklic 

(74,5 %). 
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Pri dečkih se je pri prepisu (Tabela 11) disgrafija pojavljala v 21,7 % (od tega je imelo 

osem dečkov (17,4 %) disgrafično pisavo, dva dečka (4,3 %) pa izrazito disgrafično 

pisavo). Okorno pisavo je imelo 19 dečkov (41,3 %). V skupino brez značilnosti 

disgrafije se je uvrstilo 17 dečkov (37 %). 

 
Tabela 12: Pogostost težav pri pisanju in disgrafije pri prepisu ter uvrstitev v skupino glede na starost oz. 
razred 

Razred f % 

 

 

4. razred 

 

brez elementov disgrafije 20 44,4 

okorna pisava 15 33,3 

disgrafična pisava 8 17,8 

izrazito disgrafična pisava 2 4,4 

Skupaj 45 100,0 

8. razred 

 

brez elementov disgrafije 35 67,3 

okorna pisava 14 26,9 

disgrafična pisava 3 5,8 

izrazito disgrafična pisava 0 0,0 

skupaj 52 100,0 

 

Iz Tabele 12 je razvidno, da se je v 4. razredu pri prepisu disgrafija pojavljala v 

22,2 % (od tega je imelo osem učencev (17,8 %) disgrafično pisavo, dva učenca 

(4,4 %) pa izrazito disgrafično pisavo). Okorno pisavo je imelo 15 učencev (33,3 %) 

4. razreda. V skupino brez značilnosti disgrafije se je uvrstilo 20 učencev (44,4 %) 

4. razreda. 

 

Pri treh učencih (5,8 %) 8. razreda se je pri prepisu (Tabela 12) pojavljala disgrafična 

pisava (vsi učenci so se uvrstili v skupino disgrafična pisava). Okorno pisavo je imelo 

14 učencev (26,9 %) 8. razreda. V skupino brez značilnosti disgrafije se je uvrstilo 35 

učencev (67,3 %) 8. razreda. 

 

Če povzamemo rezultate v Tabelah 7, 9 in 11, se disgrafija glede na kriterije izbrane 

lestvice pri deklicah pri nareku ni pojavljala, pri samostojnem zapisu se je pogostost 

disgrafije pri deklicah pojavljala v 3,9 %, pri prepisu pa v 5,9 %. Pri dečkih se je 

pogostost disgrafije pri nareku pojavljala v 25 %, pri samostojnem zapisu v 13 % in 

pri prepisu v 21,7 %. Pri dečkih je bil tako prepoznan višji odstotek pojavnosti težav 

pri pisanju in razvojne disgrafije pri vseh treh vzorcih rokopisa.  

Tudi raziskave o razlikah med spoloma pravijo, da so deklice jezikovno bolj spretne 

in bolj uspešne pri besednih nalogah ter imajo bolj razvite finomotorične spretnosti, 

dečki pa so uspešnejši pri prostorskem in abstraktnem mišljenju ter znanstvenem 

sklepanju (Papalia idr., 2003). Za pisavo dečkov velja tudi, da je le-ta nekoliko bolj 

grobo oblikovana, deklice pa praviloma zaradi boljše razvitih finomotoričnih spretnosti 

hitreje napredujejo pri kvaliteti oblikovanosti pisave (Regvar, 1990). 

 

Če povzamemo rezultate v Tabelah 8, 10 in 12, se je v 4. razredu pogostost 

disgrafije pri nareku pojavljala v 13,3 %, pri samostojnem zapisu v 6,7 % in pri 
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prepisu v 22,2 %. V 8. razredu se je pogostost disgrafije pri samostojnem zapisu 

pojavljala v 9,6 %, pri prepisu pa v 5,8 %. Nareka pa učenci 8. razreda niso pisali. V 

4. in 8. razredu pri samostojnem zapisu opažamo približno podoben odstotek 

pojavnosti disgrafije, pri prepisu pa je odstotek v 8. razredu bistveno manjši. Tudi 

obstoječe raziskave ugotavljajo (Golubović, 2005), da se največji odstotek 

disgrafičnega rokopisa pojavlja pri mlajših šolskih otrocih, s starostjo pa število teh 

otrok upada. 

Glede na spol je bil pri dečkih odstotek disgrafične in okorne pisave najvišji pri 

nareku, sledita pa mu prepis in samostojni zapis. Pri deklicah pa je bil višji odstotek 

disgrafične pisave odkrit pri samostojnem zapisu in pri prepisu, za razliko od nareka, 

kjer le-ta ni bila izražena. Okorna pisava je bila pri deklicah najbolj izražena pri 

nareku, sledita pa mu prepis in samostojni zapis. Izrazito disgrafična pisava se je 

pojavljala le pri dečkih, in sicer pri nareku in prepisu. 

 

Glede na starost oz. razred je bil v 4. razredu odstotek disgrafične pisave najvišji pri 

prepisu, sledita pa mu narek in samostojni zapis. Odstotek okorne pisave v 4. 

razredu pa je bil prav tako najbolj izražen pri prepisu in nareku, najmanj pa pri 

samostojnem zapisu. V 8. razredu pa je bil odkrit višji odstotek disgrafične pisave pri 

samostojnem zapisu kot pri prepisu, okorna pisava pa je bila v 8. razredu bolj 

izražena pri prepisu kot pri samostojnem zapisu. Izrazito disgrafična pisava je bila 

odkrita le v 4. razredu, in sicer pri nareku in prepisu. 

 

Samostojni zapis je bil v našem primeru nekoliko boljši od nareka in prepisa (v 

skupino izrazito disgrafična pisava se ni uvrstil niti en učenec), čeprav tega nismo 

pričakovali. Dobljeni rezultati so povezani tudi s časovno omejitvijo pri samostojnem 

zapisu, ki je posledično vplivala na količino zapisanega, le-ta pa na ocenjevanje in 

točkovanje števila napak. Tako so učenci s težavami pri pisanju, ki so napisali krajše 

besedilo, pri samostojnem zapisu dosegli manj točk ter se tako niso uvrstili v skupino 

z disgrafično pisavo. Pri samostojnem zapisu pa je bila prisotna tudi stresna situacija 

(prav zaradi časovne omejitve pri pisanju). Avtorica Brakus (2003) navaja, da so pri 

samostojnem zapisu po navadi prisotne tako jezikovne in fonetične napake kot tudi 

težave vizualne percepcije in prostorske orientacije. Pokažeta pa se tudi poznavanje 

pravopisa in kakovost rokopisa. Težave se tako pojavljajo predvsem pri otrocih, ki 

tehnike pisanja in skladenjske pravilnosti jezika ne obvladajo popolnoma ter nimajo 

dovolj bogatega besednjaka. 

Pri nareku smo pričakovali več težav pri pisanju, saj le-ta zahteva večjo zbranost, 

učenci pa so tudi pod časovnim pritiskom. Odstotki pojavnosti disgrafije so pri nareku 

delno nekoliko višji tudi zaradi manjšega števila otrok v vzorcu, saj učenci 8. razreda 

niso pisali nareka. R. N. Brakus (2003) opozarja še, da je narek zasnovan predvsem 

na slušni kontroli. Poleg vizualnih in grafomotoričnih sposobnosti pri nareku veliko 

vlogo igra tudi fonemski sluh, ki omogoča dobro razlikovanje slušno podobnih glasov. 

Pri tem pa ne smemo pozabiti tudi na pomen dobro razvitih jezikovnih sposobnosti. 

Pri nareku torej ne gre le za avtomatizirano prehajanje iz slušnega na vizualni kod, 

ampak se proces pisanja konča z grafomotorično izvedbo.  
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Pri prepisu pa so se kljub časovni neomejenosti težave pokazale predvsem pri tistih 

učencih, ki so bili na koncu že nekoliko utrujeni in zato manj zbrani, saj se je prepis 

izvedel kot zadnji preizkus. Hkrati pa je bil prepis nekoliko otežen s pretvarjanjem 

velikih tiskanih črk v pisane črke, kjer so imeli več težav mlajši učenci (4. razred). 

Tudi avtorica Brakus (2003) opozarja, da prepis temelji na vidni in grafomotorični 

strukturi. Točnost in estetika prepisa je povezana z dobro vizualno percepcijo, dobro 

prostorsko orientacijo, razvitostjo motorike roke, koordinacijo gibov zapestja in prstov 

ter koordinacijo oko-roka. Dobro razvite psihične funkcije, kot so npr. pozornost, 

vztrajnost in predznanje črk, pomagajo pri sami izvedbi prepisa.  

Tudi drugi avtorji, ki so pri svojem raziskovanju uporabili omenjeno lestvico, navajajo 

podobne rezultate. V raziskovanju avtorice Brakus (2003) je bila pojavnost disgrafije 

24 %. Rezultati S. Golubović (2005) kažejo, da se disgrafija pojavlja pri 12,6 % otrok 

(14,2 % otrok je imelo znake okorne pisave, 73,2 % pa je imelo skladno pisavo brez 

znakov disgrafije). Avtorica J. Stevović (2010) navaja, da se disgrafija pojavlja pri 

11,6 % otrok. Okoren rokopis je imelo 14,1 % otrok, skladen rokopis pa 74,3 % otrok. 

Pojavnost disgrafije in okorne pisave je bila statistično bolj pogosta pri dečkih kot pri 

deklicah (78,9 % dečkov in 21,4 % deklic). Pojavnost disgrafije v raziskovanju avtoric 

N. Dobrote-Davidović idr. (2012) je znašala približno 10 %.  

Rezultati japonske raziskave kažejo, da ima 8,7 % vseh otrok motnjo pisanja ter da je 

razmerje med dečki in deklicami 5,2 : 1 (Uno idr., 2008). Brazilska raziskava pa 

navaja, da ima približno 22 % otrok vse pojavne znake disgrafije (Martins idr., 2013).   

Številni avtorji opozarjajo na porast pojava disgrafije oz. na nihanja pri raziskovanju 

pojavnosti disgrafije, kar pa je odvisno od velikosti vzorca, starosti, izbranega kriterija 

in instrumentarija pri raziskovanju težav. Različni avtorji ocenjujejo, da pojavnost 

disgrafije v šolski populaciji niha od 0,20 do 20 % (Brakus, 2003) oz. od 5 do 27 % 

(Van Hartingsveldt idr., v Van Hoorn, Maathuis in Hadders-Algra, 2013). R. N. Brakus 

(2003) zaradi omenjenih težav predlaga preučitev in razmislek o potrebi nove 

klasifikacije disgrafij, ki bo zajela tako kvalitativno kot tudi kvantitativno analizo 

rokopisa ter dodala novo tipologijo.  

Obstoječe raziskave posebej ne navajajo odstotkov pojavnosti disgrafije glede na 

vrsto zapisa (čeprav so v namen raziskovanja prav tako izvedli narek, samostojen 

zapis in prepis).  

3.5.2.2 Analiza in interpretacija skupnih rezultatov in rezultatov po 

posameznih komponentah glede na spol in starost oz. razred 

 

V nadaljevanju bodo v tabelah predstavljeni rezultati učencev glede na spol in 

starost, doseženi na lestvici za oceno disgrafičnosti rokopisa pri posameznih 

komponentah (napakah slabše prostorske organiziranosti, napakah slabšega pisanja 

niza črk, napakah v obliki in razmerju med črkami) in pri skupnem rezultatu (vsoti 

točk) pri nareku, samostojnem zapisu in prepisu. 
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a) Narek 
 

Tabela 13: Frekvenčna porazdelitev točk pri nareku glede na spol in starost pri napakah slabše 
prostorske organiziranosti 

Napake slabše prostorske organiziranosti pri nareku 

Doseženo 

število  

točk 

4. razred 

deklice dečki skupaj 

f % f % f % 

0–2 14 66,7 13 54,2 27 60,0 

2,5–4 7 33,3 9 37,5 16 35,6 

4,5–6 0 0,0 2 8,3 2 4,4 

Skupaj 21 100 24 100 45 100 

 

Iz Tabele 13 je razvidno, da je pri napakah slabše prostorske organiziranosti pri 

nareku najmanj točk (od 0 do 2) doseglo 14 deklic (66,7 %) 4. razreda. Rezultat med 

2,5 in 4 točke je doseglo sedem deklic (33,3 %) 4. razreda.  

Pri napakah slabše prostorske organiziranosti pri nareku (Tabela 13) je najmanj točk 

(od 0 do 2) doseglo 13 dečkov (54,2 %) 4. razreda. Rezultat med 2,5 in 4 točke je 

doseglo devet dečkov (37,5 %) 4. razreda. Največ točk (od 4,5 do 6) sta dosegla dva 

dečka 4. razreda (8,3 %). 

Pri napakah slabše prostorske organiziranosti pri nareku (Tabela 13) je rezultat od 0 

do 2 točki doseglo 27 učencev (60 %) 4. razreda. Rezultat med 2,5 in 4 točke je 

doseglo 16 učencev (35,6 %) 4. razreda. Največ točk (od 4,5 do 6) sta dosegla dva 

učenca 4. razreda (4,4 %). 

Učenci 8. razreda niso pisali nareka, zato primerjave med 4. in 8. razredom pri 

nareku niso mogoče. 
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Tabela 14: Frekvenčna porazdelitev točk pri nareku glede na spol in starost pri napakah slabšega pisanja 
niza črk 

Napake slabšega pisanja niza črk pri nareku 

 

Doseženo 

število  

točk 

4. razred 

deklice dečki skupaj 

f % f % f % 

0–2 8 38,1 0 0,0 8 17,8 

2,5–4 5 23,8 4 16,7 9 20,0 

4,5–6 6 28,6 10 41,7 16 35,6 

6,5–8 2 9,5 5 20,8 7 15,6 

8,5–10 0 0,0 3 12,5 3 6,7 

10,5–13 0 0,0 2 8,3 2 4,4 

Skupaj 21 100 24 100 45 100 

 

 

Iz Tabele 14 je razvidno, da je pri napakah slabšega pisanja niza črk pri nareku 

najmanj točk (od 0 do 2) doseglo osem deklic (38,1 %) 4. razreda. Rezultat med 2,5 

in 6 točk je doseglo 11 deklic 4. razreda. Največ točk (od 6,5 do 8) sta dosegli dve 

deklici 4. razreda (9,5 %). 

Pri napakah slabšega pisanja niza črk pri nareku (Tabela 14) so najmanj točk (od 2,5 

do 4) dosegli štirje dečki (16,7 %) 4. razreda. Rezultat med 4,5 in 10 točk je doseglo 

18 dečkov 4. razreda. Največ točk (od 10,5 do 13) sta dosegla dva dečka 4. razreda 

(8,3 %). 

Pri napakah slabšega pisanja niza črk pri nareku (Tabela 14) je najmanj točk doseglo 

osem učencev (17,8 %) 4. razreda. Rezultat med 2,5 in 10 točk je doseglo 35 

učencev 4. razreda. Največ točk (od 10,5 do 13) sta dosegla dva učenca 4. razreda 

(4,4 %). 

Tabela 15: Frekvenčna porazdelitev točk pri nareku glede na spol in starost pri napakah v obliki in 
razmerju med črkami  

Napake v obliki in razmerju med črkami pri nareku 

Doseženo 

število  

točk 

4. razred 

deklice dečki skupaj 

f % f % f % 

0–2 14 66,7 7 29,2 21 46,7 

2,5–4 6 28,6 12 50,0 18 40,0 

4,5–6 1 4,8 5 20,8 6 13,3 

Skupaj 21 100 24 100 45 100 

 

Iz Tabele 15 je razvidno, da je pri napakah v obliki in razmerju med črkami pri nareku 

najmanj točk (od 0 do 2) doseglo 14 deklic (66,7 %) 4. razreda. Rezultat med 2,5 in 4 

točke je doseglo šest deklic (28,6 %) 4. razreda. Največ točk (od 4,5 do 6) je dosegla 

ena deklica 4. razreda (4,8 %). 
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Pri napakah v obliki in razmerju med črkami pri nareku (Tabela 15) je najmanj točk 

(od 0 do 2) doseglo sedem dečkov (29,2 %) 4. razreda. Rezultat med 2,5 in 4 točke 

je doseglo 12 dečkov (50 %) 4. razreda. Največ točk (od 4,5 do 6) je doseglo pet 

dečkov (20,8 %) 4. razreda. 

Pri napakah v obliki in razmerju med črkami pri nareku (Tabela 15) je rezultat od 0 do 

2 točki doseglo 21 učencev (46,7 %) 4. razreda. Rezultat med 2,5 in 4 točke je 

doseglo 18 učencev (40 %) 4. razreda. Največ točk (od 4,5 do 6) je doseglo šest 

učencev 4. razreda (13,3 %). 

Tabela 16: Frekvenčna porazdelitev vsote točk pri nareku glede na spol in starost  

Vsota točk v celoti pri nareku 

Doseženo 

število  

točk 

4. razred 

deklice dečki skupaj 

f % f % f % 

0–2 1 4,8 0 0,0 1 2,2 

2,5–4 6 28,6 1 4,2 7 15,6 

4,5–6 3 14,3 2 8,3 5 11,1 

6,5–8 5 23,8 1 4,2 6 13,3 

8,5–10 1 4,8 7 29,2 8 17,8 

10,5–12 4 19,0 5 20,8 9 20,0 

12,5–14 1 4,8 2 8,3 3 6,7 

14,5–16 0 0,0 3 12,5 3 6,7 

16,5–18 0 0,0 1 4,2 1 2,2 

18,5–20 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

20,5–22,5 0 0,0 2 8,3 2 4,4 

Skupaj 21 100 24 100 45 100 

 

 
Graf 3: Prikaz vsote točk v celoti pri nareku glede na spol in starost  
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Iz Tabele 16 in Grafa 3 je razvidno, da je pri vsoti točk v celoti pri nareku na lestvici 

za oceno disgrafičnosti rokopisa najmanj točk (od 0 do 2) dosegla ena deklica 

4. razreda (4,8 %). Rezultat med 2,5 in 12 točk je doseglo 19 deklic 4. razreda. 

Največ točk (od 12,5 do 14) je prav tako dosegla ena deklica 4. razreda (4,8 %).  

Pri vsoti točk v celoti pri nareku na lestvici za oceno disgrafičnosti rokopisa (Tabela 

16 in Graf 3) je najmanj točk (od 2,5 do 4) dosegel en deček 4. razreda (4,2 %). 

Rezultat med 4,5 in 18 točk je doseglo 21 dečkov 4. razreda. Največ točk (od 20,5 do 

22,5) pa sta imela dva dečka (8,3 %).  

Iz Tabele 16 je razvidno, da je pri vsoti točk v celoti pri nareku rezultat od 0 do 2 točki 

dosegel en učenec (2,2 %) 4. razreda. Rezultat med 2,5 in 18 točk je doseglo 42 

učencev 4. razreda. Največ točk (od 20,5 do 22,5) sta dosegla dva učenca 4. razreda 

(4,4 %). 

 

b) Samostojen zapis 

 

Tabela 17: Frekvenčna porazdelitev točk pri samostojnem zapisu glede na spol in starost pri napakah 
slabše prostorske organiziranosti 

Napake slabše prostorske organiziranosti pri samostojnem zapisu 

Doseženo 

število  

točk 

4. razred 8. razred 
skupaj 

deklice dečki skupaj deklice dečki skupaj 

f % f % f % f % f % f % f % 

0–2 14 66,7 15 62,5 29 64,4 21 70,0 16 72,7 37 71,2 66 68,0 

2,5–4 7 33,3 9 37,5 16 35,6 9 30,0 6 27,3 15 28,8 31 32,0 

Skupaj 21 100 24 100 45 100 30 100 22 100 52 100 97 100 

 

 

Iz Tabele 17 je razvidno, da je pri napakah slabše prostorske organiziranosti pri 

samostojnem zapisu najmanj točk (od 0 do 2) doseglo 14 deklic (66,7 %) 4. razreda. 

Največ točk (od 2,5 do 4) pa je doseglo sedem deklic (33,3 %) 4. razreda. 

Pri napakah slabše prostorske organiziranosti pri samostojnem zapisu (Tabela 17) je 

najmanj točk (od 0 do 2) doseglo 15 dečkov (62,5 %) 4. razreda. Največ točk (od 2,5 

do 4) pa je doseglo devet dečkov (37,5 %) 4. razreda. 

Pri napakah slabše prostorske organiziranosti pri samostojnem zapisu (Tabela 17) je 

rezultat od 0 do 2 točki doseglo 29 učencev (64,4 %), rezultat od 2,5 do 4 točke pa 

16 učencev (35,6 %) 4. razreda. 

Iz Tabele 17 je razvidno, da je pri napakah slabše prostorske organiziranosti pri 

samostojnem zapisu najmanj točk (od 0 do 2) doseglo 21 deklic (70 %) 8. razreda. 

Največ točk (od 2,5 do 4) pa je doseglo devet deklic (30 %) 8. razreda. 
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Pri napakah slabše prostorske organiziranosti pri samostojnem zapisu je (Tabela 17) 

najmanj točk (od 0 do 2) doseglo 16 dečkov (72,7 %) 8. razreda. Največ točk (od 2,5 

do 4) pa je doseglo šest dečkov (27,3 %) 8. razreda. 

Pri napakah slabše prostorske organiziranosti pri samostojnem zapisu (Tabela 17) je 

rezultat od 0 do 2 točki doseglo 37 učencev (71,2 %), rezultat od 2,5 do 4 točke pa 

15 učencev (28,8 %) 8. razreda. 

 

Tabela 18: Frekvenčna porazdelitev točk pri samostojnem zapisu glede na spol in starost pri napakah 
slabšega pisanja niza črk 

Napake slabšega pisanja niza črk pri samostojnem zapisu 

Doseženo 

število  

točk 

4. razred 8. razred 
skupaj 

deklice dečki skupaj deklice dečki skupaj 

f % f % f % f % f % f % f % 

0–2 11 52,4 5 20,8 16 35,6 2 6,7 3 13,6 5 9,6 21 21,6 

2,5–4 4 19,0 3 12,5 7 15,6 12 40,0 4 18,2 16 30,8 23 23,7 

4,5–6 5 23,8 8 33,3 13 28,9 11 36,7 8 36,4 19 36,5 32 33,0 

6,5–8,5 1 4,8 8 33,3 9 20,0 3 10,0 3 13,6 6 11,5 15 15,5 

9–11 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 6,7 4 18,2 6 11,5 6 6,2 

Skupaj 21 100 24 100 45 100 30 100 22 100 52 100 97 100 

 

Iz Tabele 18 je razvidno, da je pri napakah slabšega pisanja niza črk pri 

samostojnem zapisu najmanj točk (od 0 do 2) doseglo 11 deklic (52,4 %) 4. razreda. 

Rezultat med 2,5 in 6 točk je doseglo devet deklic 4. razreda. Največ točk (od 6,5 do 

8,5) je dosegla ena deklica (4,8 %) 4. razreda.  

Pri napakah slabšega pisanja niza črk pri samostojnem zapisu (Tabela 18) je 

najmanj točk (od 0 do 2) doseglo pet dečkov (20,8 %) 4. razreda. Rezultat med 2,5 in 

6 točk je doseglo 11 dečkov 4. razreda. Največ točk (od 6,5 do 8,5) je doseglo osem 

dečkov (33,3 %) 4. razreda.  

Pri napakah slabšega pisanja niza črk pri samostojnem zapisu (Tabela 18) je 

najmanj točk (od 0 do 2) doseglo 16 učencev (35,6 %) 4. razreda. Rezultat med 2,5 

in 6 točk je doseglo 20 učencev 4. razreda. Največ točk (od 6,5 do 8,5) je doseglo 

devet učencev (20 %) 4. razreda. 

Iz Tabele 18 je razvidno, da sta pri napakah slabšega pisanja niza črk pri 

samostojnem zapisu najmanj točk (od 0 do 2) dosegli dve deklici (6,7 %) 8. razreda. 

Rezultat med 2,5 in 8,5 točke je doseglo 26 deklic 8. razreda. Največ točk (od 9 do 

11) sta imeli dve deklici (6,7 %) 8. razreda.  

Pri napakah slabšega pisanja niza črk pri samostojnem zapisu (Tabela 18) so 

najmanj točk (od 0 do 2) dosegli trije dečki (13,6 %) 8. razreda. Rezultat med 2,5 in 

8,5 točke je doseglo 15 dečkov 8. razreda. Največ točk (od 9 do 11) so dosegli štirje 

dečki (18,2 %) 8. razreda. 
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Pri napakah slabšega pisanja niza črk pri samostojnem zapisu (Tabela 18) je 

najmanj točk (od 0 do 2) doseglo pet učencev (9,6 %) 8. razreda. Rezultat med 2,5 in 

8,5 točke je doseglo 41 učencev 8. razreda. Največ točk (od 9 do 11) je doseglo šest 

učencev (11,5 %) 8. razreda. 

 

Tabela 19: Frekvenčna porazdelitev točk pri samostojnem zapisu glede na spol in starost pri napakah v 
obliki in razmerju med črkami 

Napake v obliki in razmerju med črkami pri samostojnem zapisu 

Doseženo 

število  

točk 

4. razred 8. razred 
skupaj 

deklice dečki skupaj deklice dečki skupaj 

f % f % f % f % f % f % f % 

0–2 13 61,9 9 37,5 22 48,9 20 66,7 16 72,7 36 69,2 58 59,8 

2,5–4 7 33,3 12 50,0 19 42,2 10 33,3 6 27,3 16 30,8 35 36,1 

4,5–6,5 1 4,8 3 12,5 4 8,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 4,1 

Skupaj 21 100 24 100 45 100 30 100 22 100 52 100 97 100 

 

Iz Tabele 19 je razvidno, da je pri napakah v obliki in razmerju med črkami pri 

samostojnem zapisu najmanj točk (od 0 do 2) doseglo 13 deklic (61,9 %) 4. razreda. 

Rezultat med 2,5 in 4 točke je doseglo sedem deklic (33,3 %) 4. razreda. Največ točk 

(od 4,5 do 6,5) pa je dosegla ena deklica (4,8 %) 4. razreda.  

Pri napakah v obliki in razmerju med črkami pri samostojnem zapisu (Tabela 19) je 

najmanj točk (od 0 do 2) doseglo devet dečkov (37,5 %) 4. razreda. Rezultat med 2,5 

in 4 točke je doseglo 12 dečkov (50 %) 4. razreda. Največ točk (od 4,5 do 6,5) pa so 

dosegli trije dečki (12,5 %) 4. razreda.  

Pri napakah v obliki in razmerju med črkami pri samostojnem zapisu (Tabela 19) je 

najmanj točk (od 0 do 2) doseglo 22 učencev (48,9 %) 4. razreda. Rezultat med 2,5 

in 4 točke je doseglo 19 učencev (42,2 %) 4. razreda. Največ točk (od 4,5 do 6,5) so 

dosegli štirje učenci (8,9 %) 4. razreda. 

Iz Tabele 19 je razvidno, da je pri napakah v obliki in razmerju med črkami pri 

samostojnem zapisu najmanj točk (od 0 do 2) doseglo 20 deklic (66,7 %) 8. razreda. 

Največ točk oz. rezultat med 2,5 in 4 točke je doseglo 10 deklic (33,3 %) 8. razreda.  

Pri napakah v obliki in razmerju med črkami pri samostojnem zapisu (Tabela 19) je 

najmanj točk (od 0 do 2) doseglo 16 dečkov (72,7 %) 8. razreda. Največ točk oz. 

rezultat med 2,5 in 4 točke je doseglo šest dečkov (27,3 %) 8. razreda.  

Pri napakah v obliki in razmerju med črkami pri samostojnem zapisu (Tabela 19) je 

najmanj točk (od 0 do 2) doseglo 36 učencev (69,2 %) 8. razreda. Največ točk oz. 

rezultat med 2,5 in 4 točke je doseglo 16 učencev (30,8 %) 8. razreda.  



77 
 

Tabela 20: Frekvenčna porazdelitev vsote točk pri samostojnem zapisu glede na spol in starost  

Vsota točk v celoti pri samostojnem zapisu 

Doseženo 

število  točk 

4. razred 8. razred 
skupaj 

deklice dečki skupaj deklice dečki skupaj 

f % f % f % f % f % f % f % 

0–2 2 9,5 0 0,0 2 4,4 0 0,0 1 4,5 1 1,9 3 3,1 

2,5–4 4 19,0 1 4,2 5 11,1 0 0,0 1 4,5 1 1,9 6 6,2 

4,5–6 4 19,0 6 25,0 10 22,2 10 33,3 4 18,2 14 26,9 24 24,7 

6,5–8 6 28,6 1 4,2 7 15,6 6 20,0 4 18,2 10 19,2 17 17,5 

8,5–10 3 14,3 4 16,7 7 15,6 9 30,0 5 22,7 14 26,9 21 21,6 

10,5–12 1 4,8 4 16,7 5 11,1 1 3,3 2 9,1 3 5,8 8 8,2 

12,5–14 1 4,8 7 29,2 8 17,8 2 6,7 3 13,6 5 9,6 13 13,4 

14,5–16 0 0,0 1 4,2 1 2,2 2 6,7 0 0,0 2 3,8 3 3,1 

16,5–17,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 9,1 2 3,8 2 2,1 

Skupaj 21 100 24 100 45 100 30 100 22 100 52 100 97 100 

 

Iz Tabele 20 je razvidno, da sta pri vsoti točk v celoti pri samostojnem zapisu na 

lestvici za oceno disgrafičnosti rokopisa najmanj točk (od 0 do 2) dosegli dve deklici 

(9,5 %) 4. razreda. Rezultat med 2,5 in 12 točk je doseglo 18 deklic 4. razreda. 

Največ točk (od 12,5 do 14) je imela ena deklica (4,8 %) 4. razreda. 

Pri vsoti točk v celoti pri samostojnem zapisu na lestvici za oceno disgrafičnosti 

rokopisa (Tabela 20) je najmanj točk (od 2,5 do 4) dosegel en deček (4,2 %) 

4. razreda. Rezultat med 4,5 in 14 točk je doseglo 22 dečkov 4. razreda. Največ točk 

(od 14,5 do 16) pa je dosegel en deček (4,2 %) 4. razreda.  

Iz Tabele 20 je razvidno, da sta pri vsoti točk v celoti pri samostojnem zapisu na 

lestvici za oceno disgrafičnosti rokopisa rezultat od 0 do 2 točki dosegla dva učenca 

(4,4 %) 4. razreda. Rezultat med 2,5 in 14 točk je doseglo 42 učencev 4. razreda. 

Največ točk (od 14,5 do 16) pa je dosegel en učenec 4. razreda (2,2 %). 

Iz Tabele 20 je razvidno, da je pri vsoti točk v celoti pri samostojnem zapisu na 

lestvici za oceno disgrafičnosti rokopisa najmanj točk (od 4,5 do 6) doseglo 10 deklic 

(33,3 %) 8. razreda. Rezultat med 6,5 in 14 točk je doseglo 18 deklic 8. razreda. 

Največ točk (od 14,5 do 16) pa sta imeli dve deklici (6,7 %) 8. razreda. 

Pri vsoti točk v celoti pri samostojnem zapisu na lestvici za oceno disgrafičnosti 

rokopisa (Tabela 20) je najmanj točk (od 0 do 2) dosegel en deček (4,5 %) 

8. razreda. Rezultat med 2,5 in 14 točk je doseglo 19 dečkov 8. razreda. Največ točk 

(od 16,5 do 17,5) pa sta dosegla dva dečka (9,1 %) 8. razreda. 

Iz Tabele 20 je razvidno, da je pri vsoti točk v celoti pri samostojnem zapisu na 

lestvici za oceno disgrafičnosti rokopisa rezultat od 0 do 2 točki dosegel en učenec 

(1,9 %) 8. razreda. Rezultat med 2,5 in 16 točk je doseglo 49 učencev 4. razreda. 

Največ točk (od 16,5 do 17,5) sta dosegla dva učenca 8. razreda (3,8 %). 
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c) Prepis 

Tabela 21: Frekvenčna porazdelitev točk pri prepisu glede na spol in starost pri napakah slabše 
prostorske organiziranosti 

Napake slabše prostorske organiziranosti pri prepisu 

Doseženo 

število  

točk 

4. razred 8. razred 
skupaj 

deklice dečki skupaj deklice dečki skupaj 

f % f % f % f % f % f % f % 

0–2 9 42,9 9 37,5 18 40,0 28 93,3 14 63,6 42 80,8 60 61,9 

2,5–4 11 52,4 12 50,0 23 51,1 2 6,7 8 36,4 10 19,2 33 34,0 

4,5–6 1 4,8 3 12,5 4 8,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 4,1 

Skupaj 21 100 24 100 45 100 30 100 22 100 52 100 97 100 

 

 

Iz Tabele 21 je razvidno, da je pri napakah slabše prostorske organiziranosti pri 

prepisu najmanj točk (od 0 do 2) doseglo devet deklic (42,9 %) 4. razreda. Rezultat 

med 2,5 in 4 točke je doseglo 11 deklic (52,4 %) 4. razreda. Največ točk (od 4,5 do 6) 

pa je dosega ena deklica (4,8 %) 4. razreda. 

Pri napakah slabše prostorske organiziranosti pri prepisu (Tabela 21) je najmanj točk 

doseglo devet dečkov (37,5 %) 4. razreda. Rezultat med 2,5 in 4 točke je doseglo 12 

dečkov (50 %) 4. razreda. Največ točk (od 4,5 do 6) pa so dosegli trije dečki (12,5 %) 

4. razreda. 

Pri napakah slabše prostorske organiziranosti pri prepisu (Tabela 21) je najmanj točk 

(od 0 do 2) doseglo 18 učencev (40 %) 4. razreda. Rezultat med 2,5 in 4 točke je 

doseglo 23 učencev (51,1 %) 4. razreda. Največ točk (od 4,5 do 6) pa so dosegli 

štirje učenci (8,9 %) 4. razreda. 

Iz Tabele 21 je razvidno, da je pri napakah slabše prostorske organiziranosti pri 

prepisu najmanj točk (od 0 do 2) doseglo 28 deklic (93,3 %) 8. razreda. Največ točk 

oz. rezultat med 2,5 in 4 točke sta dosegli dve deklici (6,7 %) 8. razreda. 

Pri napakah slabše prostorske organiziranosti pri prepisu (Tabela 21) je najmanj točk 

(od 0 do 2) doseglo 14 dečkov (63,6 %) 8. razreda. Največ točk oz. rezultat med 2,5 

in 4 točke je doseglo osem dečkov (36,4 %) 8. razreda. 

Pri napakah slabše prostorske organiziranosti pri prepisu (Tabela 21) je najmanj točk 

(od 0 do 2) doseglo 42 učencev (80,2 %) 8. razreda. Največ točk oz. rezultat med 2,5 

in 4 točke je doseglo 10 učencev (19,2 %) 8. razreda. 
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Tabela 22: Frekvenčna porazdelitev točk pri prepisu glede na spol in starost pri napakah slabšega pisanja 
niza črk 

Napake slabšega pisanja niza črk pri prepisu 

Doseženo 

število  

točk 

4. razred 8. razred 
skupaj 

deklice dečki skupaj deklice dečki skupaj 

f % f % f % f % f % f % f % 

0–2 5 23,8 1 4,2 6 13,3 5 16,7 2 9,1 7 13,5 13 13,4 

2,5–4 6 28,6 2 8,3 8 17,8 13 43,3 3 13,6 16 30,8 24 24,7 

4,5–6 6 28,6 6 25,0 12 26,7 10 33,3 9 40,9 19 36,5 31 32,0 

6,5–8 3 14,3 10 41,7 13 28,9 1 3,3 5 22,7 6 11,5 19 19,6 

8,5–10 1 4,8 3 12,5 4 8,9 1 3,3 1 4,5 2 3,8 6 6,2 

10,5–12 0 0,0 2 8,3 2 4,4 0 0,0 2 9,1 2 3,8 4 4,1 

Skupaj 21 100 24 100 45 100 30 100 22 100 52 100 97 100 

 

 

Iz Tabele 22 je razvidno, da je pri napakah slabšega pisanja niza črk pri prepisu 

najmanj točk (od 0 do 2) doseglo pet deklic (23,8 %) 4. razreda. Rezultat med 2,5 in 

8 točk je doseglo 15 deklic 4. razreda. Največ točk (od 8,5 do 10) pa je dosegla ena 

deklica (4,8 %) 4. razreda. 

Pri napakah slabšega pisanja niza črk pri prepisu (Tabela 22) je najmanj točk (od 0 

do 2) dosegel en deček (4,2 %) 4. razreda. Rezultat med 2,5 in 10 točk je doseglo 21 

dečkov 4. razreda. Največ točk (od 10,5 do 12) pa sta dosegla dva dečka (8,3 %) 

4. razreda. 

Pri napakah slabšega pisanja niza črk pri prepisu (Tabela 22) je najmanj točk (od 0 

do 2) doseglo šest učencev (13,3 %) 4. razreda. Rezultat med 2,5 in 10 točk je 

doseglo 37 učencev 4. razreda. Največ točk sta dosegla dva učenca (4,4 %) 

4. razreda.  

Iz Tabele 22 je razvidno, da je pri napakah slabšega pisanja niza črk pri prepisu 

najmanj točk (od 0 do 2) doseglo pet deklic (16,7 %) 8. razreda. Rezultat med 2,5 in 

8 točk je doseglo 24 deklic 8. razreda. Največ točk (od 8,5 do 10 točk) je dosegla ena 

deklica (3,3 %) 8. razreda. 

Pri napakah slabšega pisanja niza črk pri prepisu (Tabela 22) sta najmanj točk (od 0 

do 2) dosegla dva dečka (9,1 %) 8. razreda. Rezultat med 2,5 in 10 točk je doseglo 

18 dečkov 8. razreda. Največ točk (od 10,5 do 12) pa sta dosegla dva dečka (9,1 %) 

8. razreda. 

Pri napakah slabšega pisanja niza črk pri prepisu (Tabela 22) je najmanj točk (od 0 

do 2) doseglo sedem učencev (13,5 %) 8. razreda. Rezultat med 2,5 in 10 točk je 

doseglo 43 učencev 8. razreda. Največ točk sta dosegla dva učenca (3,8 %) 8. 

razreda.  
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Tabela 23: Frekvenčna porazdelitev točk pri prepisu glede na spol in starost pri napakah v obliki in 
razmerju med črkami 

Napake v obliki in razmerju med črkami pri prepisu 

Doseženo 

število  

točk 

4. razred 8. razred 
skupaj 

deklice dečki skupaj deklice dečki skupaj 

f % f % f % f % f % f % f % 

0–2 11 52,4 6 25,0 17 37,8 20 66,7 13 59,1 33 63,5 50 51,5 

2,5–4 10 47,6 13 54,2 23 51,1 9 30,0 8 36,4 17 32,7 40 41,2 

4,5–6 0 0,0 5 20,8 5 11,1 1 3,3 1 4,5 2 3,8 7 7,2 

Skupaj 21 100 24 100 45 100 30 100 22 100 52 100 97 100 

 

  

Iz Tabele 23 je razvidno, da je pri napakah v obliki in razmerju med črkami pri prepisu 

najmanj točk (od 0 do 2) doseglo 11 deklic (52,4 %) 4. razreda. Največ točk oz. 

rezultat med 2,5 in 4 točke je doseglo 10 deklic (47,6 %) 4. razreda.  

Pri napakah v obliki in razmerju med črkami pri prepisu (Tabela 23) je najmanj točk 

(od 0 do 2) doseglo šest dečkov (25 %) 4. razreda. Rezultat med 2,5 in 4 točke je 

doseglo 13 dečkov (54,2 %) 4. razreda. Največ točk (od 4,5 do 6) je doseglo pet 

dečkov (20,8 %) 4. razreda. 

Pri napakah v obliki in razmerju med črkami pri prepisu (Tabela 23) je najmanj točk 

doseglo 17 učencev (37,8 %) 4. razreda. Rezultat med 2,5 in 4 točke je doseglo 23 

učencev (51,5 %) 4. razreda. Največ točk je doseglo pet učencev (11,1 %) 

4. razreda. 

Iz Tabele 23 je razvidno, da je pri napakah v obliki in razmerju med črkami pri prepisu 

najmanj točk (od 0 do 2) doseglo 20 deklic (66,7 %) 8. razreda. Rezultat med 2,5 in 4 

točke je doseglo devet deklic (30 %) 8. razreda. Največ točk je dosegla ena deklica 

(3,3 %) 8. razreda.  

Pri napakah v obliki in razmerju med črkami pri prepisu (Tabela 23) je najmanj točk 

(od 0 do 2) doseglo 13 dečkov 8. razreda (59, 1 %). Rezultat med 2,5 in 4 točke je 

doseglo osem dečkov (36,4 %) 8. razreda. Največ točk (od 4,5 do 6) je dosegel en 

deček (4,5 %) 8. razreda. 

Pri napakah v obliki in razmerju med črkami pri prepisu (Tabela 23) je najmanj točk 

(od 0 do 2) doseglo 33 učencev (63,5 %) 8. razreda. Rezultat med 2,5 in 4 točke je 

doseglo 17 učencev (32,7 %) 8. razreda. Največ točk (od 4,5 do 6 točk) sta dosegla 

dva učenca (3,8 %) 8. razreda. 
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Tabela 24: Frekvenčna porazdelitev vsote točk pri prepisu glede na spol in starost  

Vsota točk v celoti pri prepisu 

Doseženo 

število  točk 

4. razred 8. razred 
skupaj 

deklice dečki skupaj deklice dečki skupaj 

f % f % f % f % f % f % f % 

0–2 1 4,8 0 0,0 1 2,2 0 0,0 1 4,5 1 1,9 2 2,1 

2,5–4 2 9,5 0 0,0 2 4,4 4 13,3 2 9,1 6 11,5 8 8,2 

4,5–6 4 19,0 1 4,2 5 11,1 7 23,3 1 4,5 8 15,4 13 13,4 

6,5–8 4 19,0 3 12,5 7 15,6 12 40,0 2 9,1 14 26,9 21 21,6 

8,5–10 3 14,3 3 12,5 6 13,3 3 10,0 6 27,3 9 17,3 15 15,5 

10,5–12 3 14,3 4 16,7 7 15,6 3 10,0 7 31,8 10 19,2 17 17,5 

12,5–14 2 9,5 5 20,8 7 15,6 0 0,0 1 4,5 1 1,9 8 8,2 

14,5–16 2 9,5 3 12,5 5 11,1 0 0,0 1 4,5 1 1,9 6 6,2 

16,5–18 0 0,0 3 12,5 3 6,7 1 3,3 1 4,5 2 3,8 5 5,2 

18,5–20,5 0 0,0 2 8,3 2 4,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 2,1 

Skupaj 21 100 24 100 45 100 30 100 22 100 52 100 97 100 

 

 

Graf 4: Prikaz vsote točk v celoti pri nareku glede na spol in starost  

Iz Tabele 24 in Grafa 4 je razvidno, da je pri vsoti točk v celoti pri prepisu na lestvici 

za oceno disgrafičnosti rokopisa najmanj točk (od 0 do 2) dosegla ena deklica 

(4,8 %) 4. razreda. Rezultat med 2,5 in 14 točk je doseglo 18 deklic 4. razreda. 

Največ točk (od 14,5 do 16) sta imeli dve deklici (9,5 %) 4. razreda. 
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Pri vsoti točk v celoti pri prepisu na lestvici za oceno disgrafičnosti rokopisa (Tabela 

24 in Graf 4) je najmanj točk (od 4,5 do 6) dosegel en deček (4,2 %) 4. razreda. 

Rezultat med 6,5 in 18 točk je doseglo 21 dečkov 4. razreda. Največ točk (od 18,5 do 

20,5) pa sta imela dva dečka (8,3 %) 4. razreda. 

Iz Tabele 24 je razvidno, da je pri vsoti točk v celoti pri prepisu na lestvici za oceno 

disgrafičnosti rokopisa rezultat od 0 do 2 točki dosegel en učenec (2,2 %) 4. razreda. 

Rezultat med 2,5 in 18 točk je doseglo 42 učencev 4. razreda. Največ točk (od 18,5 

do 20,5) pa sta dosegla dva učenca 4. razreda (4,4 %). 

Iz Tabele 24 in Grafa 4 je razvidno, da so pri vsoti točk v celoti pri prepisu na lestvici 

za oceno disgrafičnosti rokopisa najmanj točk (od 2,5 do 4) dosegle štiri deklice 

(13,3 %) 8. razreda. Rezultat med 4,5 in 12 točk je doseglo 25 deklic 8. razreda. 

Največ točk (od 16,5 do 18) pa je imela ena deklica (3,3 %) 8. razreda. 

Pri vsoti točk v celoti pri prepisu na lestvici za oceno disgrafičnosti rokopisa (Tabela 

24 in Graf 4) je najmanj točk (od 0 do 2) dosegel en deček (4,5 %) 8. razreda. 

Rezultat med 2,5 in 16 točk je doseglo 20 dečkov 8. razreda. Največ točk (od 16,5 do 

18) pa je imel en deček (4,5 %) 8. razreda.  

Iz Tabele 24 je razvidno, da je pri vsoti točk v celoti pri prepisu na lestvici za oceno 

disgrafičnosti rokopisa rezultat od 0 do 2 točki dosegel en učenec (1,9 %) 8. razreda. 

Rezultat med 2,5 in 16 točk je doseglo 49 učencev 4. razreda. Največ točk (od 16,5 

do 18) pa sta dosegla dva učenca 8. razreda (3,8 %). 

 

3.5.2.3 Povezanost med spolom oz. starostjo in dosežki (skupnim 

številom točk) pri nareku, samostojnem zapisu in prepisu na lestvici za 

oceno disgrafičnosti rokopisa 

 

Povezave med spolom in skupnim številom točk pri nareku, samostojnem zapisu in 

prepisu ter povezave med starostjo oz. razredom in skupnim številom točk pri 

samostojnem zapisu in prepisu smo izračunali s pomočjo Pearsonovega koeficienta 

korelacije. Povezave med starostjo in skupnim številom točk pri nareku ni bilo 

mogoče izračunati, saj učenci 8. razreda niso pisali nareka.  
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Tabela 25: Povezave med spolom in vsoto točk pri nareku, samostojnem zapisu in prepisu ter povezave 
med starostjo in vsoto točk pri samostojnem zapisu ter prepisu 

Povezava med: 

 

Pearsonov 

koeficient korelacije 

p-vrednost 

spolom in vsoto točk pri nareku 0,509 0,000 

spolom in vsoto točk pri samostojnem zapisu 0,277 0,003 

spolom in vsoto točk pri prepisu 0,422 0,000 

starostjo in vsoto točk pri samostojnem zapisu 0,058 0,286 

starostjo in vsoto točk pri prepisu −0,306 0,001 

 

Kot je razvidno iz Tabele 25, je p-vrednost 0,000 < 0,01, kar kaže, da sta spol in 

vsota točk pri nareku povezana pri 1 % tveganju. Pearsonov koeficient korelacije je 

enak 0,509, kar nakazuje pozitivno in srednje močno linearno povezanost. 

P-vrednost 0,003 < 0,01 kaže, da sta spol in vsota točk pri samostojnem zapisu 

povezana pri 1 % tveganju (Tabela 25). Pearsonov koeficient korelacije je enak 

0,277, kar nakazuje pozitivno in šibko linearno povezanost. 

Kot lahko vidimo iz Tabele 25, je p-vrednost 0,000 < 0,01, kar kaže, da sta spol in 

vsota točk pri prepisu povezana pri 1 % tveganju. Pearsonov koeficient korelacije je 

enak 0,422, kar nakazuje pozitivno in srednje močno linearno povezanost. 

P-vrednost 0,286 > 0,01 kaže, da med starostjo oz. razredom in vsoto točk pri 

samostojnem zapisu ni statistično pomembne povezave (Tabela 25). 

Kot je razvidno iz Tabele 25, je p-vrednost 0,001 < 0,01, kar kaže, da sta starost oz. 

razred in vsota točk pri prepisu povezana pri 1 % tveganju. Pearsonov koeficient 

korelacije je enak −0,306, kar nakazuje negativno in šibko linearno povezanost. 

Rezultati v Tabeli 25 tako kažejo, da so bile povezave med spolom in skupnim 

številom točk pri nareku, samostojnem zapisu in prepisu ter povezave med starostjo 

in skupnim številom točk pri prepisu statistično pomembne. Povezave med starostjo 

oz. razredom in skupnim številom točk pri samostojnem zapisu pa nam ni uspelo 

potrditi.  
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3.5.2.4 Vpliv spola in starosti na dosežke pri nareku, samostojnem zapisu 

in prepisu na lestvici za oceno disgrafičnosti rokopisa ter interakcije med 

spolom in starostjo glede na vrsto zapisa 

 

Vpliv spola oz. starosti pri nareku, samostojnem zapisu in prepisu smo izračunali s 

pomočjo enosmerne analize variance (ANOVA) in t-testa. Z dvofaktorsko analizo 

variance pa smo raziskali interakcije med spolom in starostjo glede na vrsto zapisa.  

Tabela 26:  Analiza pomembnosti razlik med dečki in deklicami pri posameznih komponentah in pri 
skupnem številu točk pri nareku, samostojnem zapisu in prepisu 

 Vrsta zapisa Levenov 

test 

p F p 

Napake slabše 

prostorske 

organiziranosti 

narek  0,095 0,760 2,959 0,093 

samostojen zapis 1,046 0,309 0,820 0,367 

prepis 0,273 0,602 9,275 0,003 

Napake slabšega 

pisanja 

niza črk 

narek  0,348 0,558 17,431 0,000 

samostojen zapis 2,317 0,131 6,973 0,010 

prepis 0,905 0,344 19,029 0,000 

Napake v obliki in 

razmerju med črkami 

narek  1,688 0,201 6,809 0,012 

samostojen zapis 2,946 0,089 3,999 0,048 

prepis 0,053 0,818 6,091 0,015 

Vsota točk v celoti 

narek  0,347 0,559 15,044 0,000 

samostojen zapis 2,769 0,099 7,910 0,006 

prepis 1,497 0,224 20,527 0,000 

 

Pri nareku, samostojnem zapisu in prepisu (pri napakah slabše prostorske 

organiziranosti, napakah slabšega pisanja niza črk, napakah v obliki in razmerju med 

črkami in vsoti točk v celoti) rezultati Levenovega testa (Tabela 26) kažejo, da so 

variance homogene, saj je raven statistične pomembnosti večja od 0,05.  

Kot je razvidno iz Tabele 26, rezultati ANOVE pri nareku kažejo, da pri napakah 

slabšega pisanja niza črk, pri napakah v obliki in razmerju med črkami ter pri vsoti 

točk v celoti obstajajo statistično pomembne razlike glede na spol, saj je p-vrednost 

manjša od 0,05. Pri napakah slabše prostorske organiziranosti pri nareku pa ne 

moremo potrditi vpliva spola (p-vrednost je večja od 0,05).  

Rezultati ANOVE pri samostojnem zapisu (Tabela 26) kažejo, da pri napakah 

slabšega pisanja niza črk, pri napakah v obliki in razmerju med črkami ter pri vsoti 

točk v celoti obstajajo statistično pomembne razlike glede na spol, saj je p-vrednost 

manjša od 0,05. Pri napakah slabše prostorske organiziranosti pri samostojnem 

zapisu pa ne moremo potrditi vpliva spola (p-vrednost je večja od 0,05).  
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Rezultati ANOVE pri prepisu (Tabela 26) pa kažejo, da pri vseh komponentah (pri 

napakah slabše prostorske organiziranosti, pri napakah slabšega pisanja niza črk in 

pri napakah v obliki in razmerju med črkami) in pri vsoti točk v celoti obstajajo 

statistično pomembne razlike glede na spol, saj je p-vrednost manjša od 0,05.  

Če povzamemo rezultate v Tabeli 26, pri nareku in samostojnem zapisu, in sicer pri 

vsoti točk v celoti, pri napakah slabšega pisanja niza črk in pri napakah v obliki in 

razmerju med črkami obstajajo statistično pomembne razlike glede na spol. Pri 

napakah slabše prostorske organiziranosti pri nareku in samostojnem zapisu pa ne 

moremo potrditi vpliva spola.  

Pri prepisu (Tabela 26), in sicer pri vsoti točk v celoti in pri vseh komponentah (pri 

napakah slabše prostorske organiziranosti, pri napakah slabšega pisanja niza črk in 

pri napakah v obliki in razmerju med črkami) obstajajo statistično pomembne razlike 

glede na spol.  

Tabela 27:  Levenov test homogenosti varianc in t-test za preverjanje razlik med skupinami pri 
samostojnem zapisu glede na starost oz. razred 

SAMOSTOJEN ZAPIS  Levenov 

test 

p t df p 

Napake slabše 

prostorske 

organiziranosti 

privzeti enaki varianci 6,417 0,013 −0,943 95 0,348 

privzeti različni varianci 
  −0,928 

84,365 
0,356 

Napake slabšega pisanja 

niza črk 

privzeti enaki varianci 0,226 0,635 −2,256 95 0,026 

privzeti različni varianci   −2,265 94,045 0,026 

Napake v obliki in 

razmerju med črkami 

privzeti enaki varianci 5,636 0,020 3,105 95 0,003 

privzeti različni varianci   3,036 79,281 0,003 

Vsota točk 
privzeti enaki varianci 1,073 0,303 −0,567 95 0,572 

privzeti različni varianci   −0,565 90,829 0,574 

 

Kot je razvidno iz Tabele 27, rezultati Levenovega testa kažejo, da variance pri 

napakah slabše prostorske organiziranosti niso homogene, saj je raven statistične 

pomembnosti manjša od 0,05. Rezultati t-testa kažejo, da med učenci 4. in 8. 

razreda ni prisotnih statistično pomembnih razlik pri napakah slabše prostorske 

organiziranosti, saj je p-vrednost večja od 0,05. 

Rezultati Levenovega testa (Tabela 27) kažejo, da so variance pri napakah slabšega 

pisanja niza črk homogene, saj je raven statistične pomembnosti večja od 0,05. 

Rezultati t-testa kažejo, da se učenci 4. in 8. razreda pri samostojnem zapisu 

statistično pomembno razlikujejo pri napakah slabšega pisanja niza črk, saj je p-

vrednost manjša od 0,05. 

Kot je razvidno iz Tabele 27, rezultati Levenovega testa kažejo, da variance pri 

napakah v obliki in razmerju med črkami niso homogene, saj je raven statistične 

pomembnosti manjša od 0,05. Rezultati t-testa kažejo, da se učenci 4. in 8. razreda 
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pri samostojnem zapisu statistično pomembno razlikujejo pri napakah v obliki in 

razmerju med črkami, saj je p-vrednost manjša od 0,05. 

Rezultati Levenovega testa (Tabela 27) kažejo, da so variance pri vsoti točk 

homogene, saj je raven statistične pomembnosti večja od 0,05. Rezultati t-testa pa 

kažejo, da med učenci 4. in 8. razreda ni prisotnih statistično pomembnih razlik pri 

vsoti točk, saj je p-vrednost večja od 0,05. 

Če povzamemo rezultate v Tabeli 27, se učenci 4. in 8. razreda pri samostojnem 

zapisu statistično pomembno razlikujejo pri napakah slabšega pisanja niza črk in pri 

napakah v obliki in razmerju med črkami. Pri napakah slabše prostorske 

organiziranosti in pri vsoti točk pri samostojnem zapisu pa med učenci 4. in 8. 

razreda ni prisotnih statistično pomembnih razlik. 

Tabela 28: Levenov test homogenosti varianc in t-test za preverjanje razlik med skupinami pri 
prepisu glede na starost oz. razred 

PREPIS  Levenov 

test 

p t df p 

Napake slabše 

prostorske 

organiziranosti 

privzeti enaki varianci 1,488 0,226 4,074 95 0,000 

privzeti različni varianci 
  3,965 

75,498 
0,000 

Napake slabšega pisanja 

niza črk 

privzeti enaki varianci 2,506 0,117 1,397 95 0,166 

privzeti različni varianci   1,375 84,395 0,173 

Napake v obliki in 

razmerju med črkami 

privzeti enaki varianci 0,182 0,671 3,287 95 0,001 

privzeti različni varianci   3,287 94,197 0,001 

Vsota točk 
privzeti enaki varianci 4,038 0,047 3,130 95 0,002 

privzeti različni varianci   3,076 82,987 0,003 

 

Kot je razvidno iz Tabele 28, rezultati Levenovega testa kažejo, da so variance pri 

napakah slabše prostorske organiziranosti homogene, saj je raven statistične 

pomembnosti večja od 0,05. Rezultati t-testa kažejo, se učenci 4. in 8. razreda pri 

prepisu statistično pomembno razlikujejo pri napakah slabše prostorske 

organiziranosti, saj je p-vrednost manjša od 0,05. 

Rezultati Levenovega testa (Tabela 28) kažejo, da so variance pri napakah slabšega 

pisanja niza črk homogene, saj je raven statistične pomembnosti večja od 0,05. 

Rezultati t-testa kažejo, da med učenci 4. in 8. razreda pri prepisu ni prisotnih 

statistično pomembnih razlik pri napakah slabšega pisanja niza črk, saj je p-vrednost 

večja od 0,05. 

Iz Tabele 28 lahko vidimo, da rezultati Levenovega testa kažejo, da so variance pri 

napakah v obliki in razmerju med črkami homogene, saj je raven statistične 

pomembnosti večja od 0,05. Rezultati t-testa kažejo, da se učenci 4. in 8. razreda pri 

prepisu statistično pomembno razlikujejo pri napakah v obliki in razmerju med črkami, 

saj je p-vrednost manjša od 0,05. 
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Rezultati Levenovega testa (Tabela 28) kažejo, da variance pri vsoti točk niso 

homogene, saj je raven statistične pomembnosti manjša od 0,05. Rezultati t-testa 

kažejo, da se učenci 4. in 8. razreda pri prepisu statistično pomembno razlikujejo pri 

vsoti točk, saj je p-vrednost manjša od 0,05. 

Če povzamemo rezultate v Tabeli 28, se učenci 4. in 8. razreda pri prepisu statistično 

pomembno razlikujejo pri napakah slabše prostorske organiziranosti, pri napakah v 

obliki in razmerju med črkami ter pri vsoti točk. Pri napakah slabšega pisanja niza črk 

pa med učenci 4. in 8. razreda pri prepisu ni prisotnih statistično pomembnih razlik. 

Tabela 29: Uvrstitev otroka v skupino pri nareku, samostojnem zapisu in prepisu glede na spol 

SPOL  Levenov 

test 

p t df p 

Skupine pri nareku 

 

privzeti enaki varianci 4,284 0,045 −3,427 43 0,001 

privzeti različni varianci   −3,580 33,560 0,001 

Skupine pri samostojnem 

zapisu 

privzeti enaki varianci 15,034 0,000 −2,797 95 0,006 

privzeti različni varianci   −2,750 80,685 0,007 

Skupine pri prepisu 
privzeti enaki varianci 4,583 0,035 −3,938 95 0,000 

privzeti različni varianci   −3,865 78,583 0,000 

 

Kot je razvidno iz Tabele 29, rezultati Levenovega testa kažejo, da variance pri 

skupini pri nareku, samostojnem zapisu in prepisu niso homogene, saj je raven 

statistične pomembnosti manjša od 0,05. Rezultati t-testa pa nakazujejo, da se je 

spol izkazal kot statistično pomemben dejavnik pri uvrstitvi otroka v določeno skupino 

pri nareku, samostojnem zapisu in prepisu, saj je p-vrednost manjša od 0,05. 

Tabela 30: Uvrstitev otroka v skupino pri nareku, samostojnem zapisu in prepisu glede na starost oz. 
razred 

RAZRED  Levenov 

test 

p t df p 

Skupine pri samostojnem 

zapisu 

privzeti enaki varianci 0,149 0,700 −0,029 95 0,977 

privzeti različni varianci   −0,030 94,490 0,977 

Skupine pri prepisu 
privzeti enaki varianci 6,981 0,010 2,881 95 0,005 

privzeti različni varianci   2,803 75,485 0,006 

 

Kot je razvidno iz Tabele 30, rezultati Levenovega testa kažejo, da so variance pri 

skupini pri samostojnem zapisu in prepisu homogene, saj je raven statistične 

pomembnosti večja od 0,05. Rezultati t-testa pa nakazujejo, da starost ni statistično 

pomembno povezana s tem, v katero skupino se učenec uvrsti pri samostojnem 

zapisu. 

Rezultati Levenovega testa (Tabela 30) kažejo, da variance pri skupini pri prepisu 

niso homogene, saj je raven statistične pomembnosti manjša od 0,05. Rezultati t-
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testa pa nakazujejo, da se je starost izkazala kot statistično pomemben dejavnik pri 

uvrstitvi otroka v določeno skupino pri prepisu, saj je p-vrednost manjša od 0,05. 

Če povzamemo rezultate v Tabelah 29 in 30, se je spol izkazal kot statistično 

pomemben dejavnik pri uvrstitvi otroka v določeno skupino pri nareku, samostojnem 

zapisu in prepisu. Starost (oz. razred) je statistično pomemben dejavnik pri uvrstitvi 

otroka v določeno skupino pri prepisu, ni pa statistično pomembno povezana s tem, v 

katero skupino se učenec uvrsti pri samostojnem zapisu. 

Na koncu smo želeli z dvofaktorsko analizo variance raziskati še interakcije med 

spolom in starostjo glede na vrsto zapisa.  

Tabela 31: Levenov test homogenosti varianc pri vsoti točk pri nareku, samostojnem zapisu in prepisu 

 Levenov test p 

Vsota točk pri nareku 0,347 0,559 

Vsota točk pri samostojnem zapisu 1,132 0,340 

Vsota točk pri prepisu 1,225 0,305 

 

Rezultati Levenovega testa (Tabela 31) kažejo, da so variance pri vsoti točk pri 

nareku, samostojnem zapisu in prepisu homogene, saj je raven statistične 

pomembnosti večja od 0,05. 

Tabela 32: Multivariantno testiranje interakcij med spolom in starostjo pri nareku, samostojnem zapisu in 
prepisu 

 

DVOFAKTORSKA 

ANALIZA 

Vsota točk pri nareku Vsota točk pri 

samostojnem zapisu 

Vsota točk pri prepisu 

F p F p F p 

Spol 15,044 0,000 9,157 0,003 19,724 0,000 

Razred - - 0,721 0,398 8,805 0,004 

Spol * razred (interakcija) - - 3,022 0,398 1,607 0,208 

 

Kot je razvidno iz Tabele 32, izračun interakcije med spolom in starostjo pri nareku ni 

mogoč, saj učenci 8. razreda niso pisali nareka. Potrdili pa smo vpliv spola na vsoto 

točk pri nareku, saj je p-vrednost manjša od 0,05. 

Rezultati dvofaktorske analize (Tabela 32) kažejo, da interakcija med spolom in 

starostjo pri samostojnem zapisu ni statistično pomembna, saj je raven statistične 

pomembnosti večja od 0,05. Prav tako ne moremo potrditi vpliva starosti na vsoto 

točk v celoti, saj je p-vrednost večja od 0,05. Potrdili pa smo vpliv spola na vsoto točk 

pri samostojnem zapisu, saj je raven statistične pomembnosti manjša od 0,05. 

Rezultati dvofaktorske analize (Tabela 32) kažejo, da interakcija med spolom in 

starostjo pri prepisu ni statistično pomembna, saj je raven statistične pomembnosti 

večja od 0,05. Potrdili pa smo vpliv starosti oz. razreda in spola na vsoto točk pri 

prepisu, saj je raven statistične pomembnosti manjša od 0,05. 
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Če povzamemo rezultate v Tabeli 32, statistično pomembnih interakcij med spolom in 

starostjo pri nareku, samostojnem zapisu in prepisu nam ni uspelo dokazati. Potrdili 

pa smo statistično pomemben vpliv spola na vsoto točk pri nareku, samostojnem 

zapisu in prepisu ter vpliv starosti oz. razreda na vsoto točk pri prepisu. 
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4 SKLEPNE MISLI IN PRIPOROČILA 
 

Težave pri pisanju so pomemben problem v osnovni šoli. V šolskem obdobju so dva- 

do trikrat pogostejše kot težave pri branju. Različni avtorji ocenjujejo, da se s 

težavami pri pisanju srečuje 10–30 % osnovnošolskih otrok. Namen magistrskega 

dela je raziskati pojavnost in naravo težav pri pisanju in razvojne disgrafije pri šolskih 

otrocih glede na starost, spol in vrsto zapisa (narek, samostojen zapis in prepis). V 

Sloveniji na področju pojavnosti disgrafije in razlik med spoloma pri pisanju ni bilo 

narejenih veliko raziskav. V tujini jih je bilo narejenih nekoliko več, kljub temu pa to 

področje tudi tam ni dovolj raziskano.  

V raziskavo je bilo vključenih 45 učencev 4. razreda (24 dečkov in 21 deklic) in 52 

učencev 8. razreda (22 dečkov in 30 deklic) osnovne šole. Pisne izdelke za analizo 

(narek, samostojen zapis in prepis) smo pridobili na koncu šolskega leta. Učenci 4. 

razreda so pisali narek, samostojen zapis in prepis, učenci 8. razreda pa samostojen 

zapis in prepis (nareka učenci 8. razreda niso pisali). Za prepoznavanje težav pri 

pisanju in razvojne disgrafije smo uporabili Lestvico za oceno disgrafičnosti rokopisa 

avtorjev Ajuriaguerra in Auzias. Dobljeni rezultati so bili statistično obdelani s 

pomočjo programa SPSS.  

Rezultati raziskave so pokazali pomembne razlike med dečki in deklicami ter mlajšimi 

in starejšimi učenci v pogledu pogostosti težav pri pisanju in razvojne disgrafije. 

Pogostost pojava disgrafije se razlikuje tudi glede na vrsto zapisa.  

Rezultati kažejo, da se je pri deklicah pogostost disgrafije pri nareku pojavljala v 0 %, 

pri samostojnem zapisu v 3,9 % in pri prepisu v 5,9 %. Pri dečkih se je disgrafija pri 

nareku pojavljala v 25 %, pri samostojnem zapisu v 13 % in pri prepisu v 21,7 %. Pri 

dečkih je bil tako prepoznan višji odstotek pojavnosti težav pri pisanju in razvojne 

disgrafije pri vseh treh vzorcih rokopisa. Ugotovitve o razlikah med spoloma potrjuje 

tudi študija v Minnesoti (ZDA), ki je pokazala, da so motnje pisanja bolj prisotne pri 

dečkih kot pri deklicah (Katusic idr., 2009). V. W. Berninger idr. (2008, v Berninger in 

Wolf, 2013) ugotavljajo tudi, da imajo dečki za razliko od deklic več težav pri pisanju. 

Rezultati raziskave na grških otrocih prav tako kažejo, da je med slabimi pisci več 

dečkov (Vlachos in Benotti, 2006).  

V 4. razredu se je pogostost disgrafije pojavljala pri nareku v 13,3 %, pri 

samostojnem zapisu v 6,7 % in pri prepisu v 22,2 %. V 8. razredu se je disgrafija 

pojavljala pri samostojnem zapisu v 9,6 % in pri prepisu v 5,8 %. Učenci 8. razreda 

pa niso pisali nareka. V 4. in 8. razredu pri samostojnem zapisu tako opažamo 

približno podoben odstotek pojavnosti disgrafije, pri prepisu pa je odstotek pri 

starejših učencih bistveno manjši. Da se število otrok s prepoznanim disgrafičnim 

rokopisom s starostjo zmanjšuje, potrjujejo tudi obstoječe raziskave kot npr. 

raziskava S. Golubović (2005), in sicer da se največji odstotek disgrafičnega rokopisa 
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pojavlja pri učencih 2. razreda, s starostjo pa se število teh otrok pomembno 

zmanjšuje.  

Glede na spol je bil odstotek disgrafične in okorne pisave pri dečkih najvišji pri 

nareku, sledita pa mu prepis in samostojni zapis. Pri deklicah pa je bil višji odstotek 

disgrafične pisave odkrit pri samostojnem zapisu in pri prepisu, za razliko od nareka, 

kjer le-ta ni bila izražena. Izrazita disgrafična pisava se je pojavljala le pri dečkih, in 

sicer pri nareku in prepisu. Dečki so tako pri vseh komponentah kot tudi pri skupnem 

rezultatu na lestvici za oceno disgrafičnosti rokopisa v povprečju dosegali slabše 

rezultate kot deklice. Tudi obstoječe raziskave potrjujejo, da je disgrafija bolj pogosta 

pri dečkih kot pri deklicah. S. Golubović (1994, v Golubović, 2003 in 2005) ugotavlja, 

da sta disgrafija in okoren rokopis statistično pomembno bolj prisotna pri dečkih kot 

pri deklicah. V že omenjeni raziskavi avtoric N. Dobrote-Davidović idr. (2012) pa se je 

disgrafija prav tako statistično bolj pogosto pojavljala pri dečkih. 

Glede na starost je bil v 4. razredu odstotek disgrafične pisave najvišji pri prepisu, 

sledita pa mu narek in samostojni zapis. V 8. razredu pa je bil višji odstotek 

disgrafične pisave odkrit pri samostojnem zapisu kot pri prepisu. Izrazita disgrafična 

pisava je bila odkrita le pri mlajših učencih v 4. razredu, in sicer pri nareku in prepisu. 

 

Pri prepisu so učenci 4. razreda pri vseh komponentah dosegali slabše rezultate kot 

učenci 8. razreda, kar potrjuje tudi raziskava S. Golubović (2005), in sicer da se 

največji odstotek disgrafičnega rokopisa pojavlja pri mlajših učencih 2. razreda. 

Rezultati pri samostojnem zapisu pri vseh komponentah niso pokazali, da so mlajši 

učenci dosegali slabše rezultate kot starejši učenci (vendar so omenjeni rezultati 

povezani tako s časovno omejitvijo kot tudi s količino zapisanega). 

Povezave med spolom in vsoto točk pri nareku, samostojnem zapisu in prepisu ter 

povezave med starostjo in vsoto točk pri prepisu so bile statistično pomembne. Ni pa 

nam uspelo potrditi povezave med starostjo oz. razredom in vsoto točk pri 

samostojnem zapisu.  

Pri nareku in samostojnem zapisu, in sicer pri vsoti točk v celoti, pri napakah 

slabšega pisanja niza črk in pri napakah v obliki in razmerju med črkami obstajajo 

statistično pomembne razlike glede na spol. Pri napakah slabše prostorske 

organiziranosti pri nareku in samostojnem zapisu pa ne moremo potrditi vpliva spola. 

Pri prepisu, in sicer pri vsoti točk v celoti in pri vseh ostalih komponentah obstajajo 

statistično pomembne razlike glede na spol.  

Rezultati kažejo, da je vpliv starosti na napake slabšega pisanja niza črk in na 

napake v obliki in razmerju med črkami pri samostojnem zapisu statistično 

pomemben. Pri napakah slabše prostorske organiziranosti in pri vsoti točk v celoti pri 

samostojnem zapisu pa vpliva starosti ne moremo potrditi. Iz rezultatov je razvidno 

tudi, da starost oz. razred pri prepisu statistično pomembno vpliva na napake slabše 

prostorske organiziranosti, na napake v obliki in razmerju med črkami ter na vsoto 
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točk v celoti. Pri napakah slabšega pisanja niza črk pri samostojnem zapisu pa ne 

moremo potrditi vpliva starosti. 

Spol se je tako izkazal kot statistično pomemben dejavnik pri uvrstitvi otroka v 

določeno skupino pri nareku, samostojnem zapisu in prepisu. Starost pa je bila 

statistično pomemben dejavnik pri uvrstitvi otroka v določeno skupino pri prepisu, ni 

pa bila statistično pomembno povezana s tem, v katero skupino se učenec uvrsti pri 

samostojnem zapisu. Pri samostojnem zapisu so omenjeni rezultati povezani s 

časovno omejitvijo in količino zapisanega. Tako so učenci s težavami pri pisanju, ki 

so pri samostojnem zapisu napisali krajše besedilo, dosegli manj točk in se niso 

uvrstili v skupino z disgrafično pisavo.  

Številni avtorji opozarjajo na porast pojava disgrafije oz. na nihanja pri raziskovanju 

pojavnosti disgrafije, kar pa je odvisno od velikosti vzorca, starosti, izbranega kriterija 

in instrumentarija pri samem raziskovanju težav. Avtorji ocenjujejo, da pojavnost 

disgrafije v šolski populaciji niha od 0,20 do 20 % (Brakus, 2003) oz. od 5 do 27 % 

(Van Hartingsveldt idr., v Van Hoorn, Maathuis in Hadders-Algra, 2013). R. N. Brakus 

(2003) zaradi omenjenih težav in uporabe različnih pogojev pri raziskovanju predlaga 

preučitev ter razmislek o potrebi nove klasifikacije disgrafij. S. Golubović (2003) pa 

opozarja še, da avtorji glede na različne veje znanosti (logopedija, psihologija, 

pedagogika, nevrologija, nevropsihologija, nevrolingvistika itd.) uporabljajo tudi 

različno terminologijo pri opisovanju določenih oblik in motenj pisanja.  

Izvedena raziskava pa ima tudi določene omejitve. Omejitve se kažejo v majhnem 

vzorcu otrok, kar otežuje posploševanje na celotno populacijo. Lestvica za oceno 

disgrafičnosti rokopisa, ki ugotavlja prisotnost znakov disgrafije v pisavah učencev, je 

osredotočena na analizo samega rokopisa in iskanje nepravilnosti oz. napak v pisavi. 

V prihodnje bi bilo dobro še z drugimi instrumentariji preveriti in oceniti tudi 

kvalitativno vrednost izdelkov (kot npr. vrsto napak pri vseh treh vzorcih rokopisa, 

dolžino napisnega in strukturo stavkov pri samostojnem zapisu itd.), v namen 

ugotavljanja bolj celostne slike. Uporabljena lestvica je zahtevna za uporabo, saj za 

analizo potrebujemo veliko časa in določeno predznanje s tega področja. Kljub temu 

pa je lestvica prav zaradi svoje obsežnosti zelo natančna in nam lahko poda 

specifično informacijo, katera komponenta je pri učenčevem pisanju slabše razvita 

ter kako zasnovati učinkovito obravnavo. 

Pojavnost težav pri pisanju in razvojne disgrafije zaradi svoje kompleksnosti zahteva 

več pozornosti z vidika prepoznavanja in pomoči. Menim, da bi bilo koristno 

obravnavani problem v prihodnje še dodatno preučiti z vidika specifičnih razlik med 

spoloma na večjem vzorcu otrok. Smiselno bi bilo tudi bolj podrobno raziskati 

pojavnost težav pri pisanju in disgrafije glede na vrsto zapisa. Zanimivo bi bilo tudi 

preveriti razliko pojavnosti težav pri pisanju oz. razvojne disgrafije med mestnimi in 

podeželskimi šolami.  
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Glede na pregled literature, rezultate naše raziskave in študije drugih avtorjev 

podajamo nekaj priporočil za obravnavo otrok s težavami pri pisanju oz. disgrafijo.  

- Uporaba lestvice za oceno disgrafičnosti rokopisa 

Ugotovitve naše raziskave kažejo, da je lahko lestvica za oceno disgrafičnosti 

rokopisa dober diagnostični instrumentarij prav zaradi svoje obsežnosti in 

natančnosti. Omogoča nam, da prepoznamo vrsto komponente, ki je pri 

učenčevem pisanju slabše razvita in glede na to načrtujemo obravnavo. 

- Zgodnje prepoznavanje težav na področju pisanja (npr. izvajanje nareka, 

samostojnega zapisa in prepisa v 4. razredu osnovne šole) z namenom 

nudenja ustreznih oblik pomoči 

Številni avtorji opozarjajo na pomen zgodnje obravnave, saj le zgodnja 

diagnostika omogoča intervencije, ki dajejo največje pozitivne vplive (Obradović, 

Zlatić in Vučetić, 2011). N. R. Brakus (2003) pa opozarja na pomen starostnega 

obdobja otrok v procesu prepoznavanja težav, in sicer navaja, da sta starostni 

obdobji 9–10 in 10–11 let ključni za odkrivanje disleksije in disgrafije, saj so takrat 

pojavni znaki najbolj izraženi. 

Rezultati naše raziskave prav tako kažejo, da se je izrazita disgrafična pisava 

pojavljala le pri mlajših učencih v 4. razredu, in sicer pri nareku in prepisu. Pri 

prepisu so učenci 4. razreda pri vseh komponentah dosegali slabše rezultate kot 

učenci 8. razreda. Podobno ugotavlja tudi S. Golubović (2005), in sicer da se 

največji odstotek disgrafičnega rokopisa pojavlja pri mlajših učencih. Zato bi bilo 

dobro več pozornosti nameniti prepoznavanju težav pri pisanju in razvojne 

disgrafije prav v nižjih razredih osnovne šole. 

Avtorica Berninger (2000, Berninger, Winn idr., 2008, v Berninger in Wolf, 2013) 

navaja, da so raziskave pokazale, da se učenci s težavami na področju branja in 

pisanja odzivajo na bralne in pisne treninge ter na obravnavo, ki je zasnovana 

glede na njihov učni profil. Kot kažejo tudi druge študije (Smits – Engelasman, 

Van Galen in Portier, 1993, 1994), otrokom s slabšimi sposobnostmi za pisanje 

brez dodatne obravnave in pomoči ni uspelo premagati težav in izboljšati svojih 

pisnih rezultatov.  

 

- Vključitev otroka v proces načrtovanja obravnave 

 

Nekatere študije opozarjajo na pomen vključenosti otroka v procesu načrtovanja 

obravnave, saj rezultati raziskav kažejo, da se otroci zavedajo svojih težav pri 

pisanju in so jih zmožni tudi prepoznati. Otrokovo zaznavanje težav lahko 

pripomore k lažjemu prepoznavanju disgrafije in pospeši njegovo sodelovanje v 

procesu pomoči in obravnave (Engel-Yeger idr., 2009). 

 

 



94 
 

- Urjenje grafomotoričnih spretnosti in razvijanje fonoloških sposobnosti  

Pri urah dodatne strokovne pomoči oz. pri obravnavi otrok bi bilo dobro načrtno 

razvijati grafomotoriko in fonološke sposobnosti pri učencih s težavami na 

področju pisanja, še posebej pri dečkih. 

Številni avtorji opozarjajo, da dečki slabše rezultate kot deklice dosegajo prav pri 

besednih in finomotoričnih nalogah (Halpern, 1997, v Papalia idr., 2003). Prav 

tako tudi V. W. Berninger idr. (2008, v Berninger in Wolf, 2013) ugotavljajo, da 

imajo dečki, za razliko od deklic, več težav pri zapisu črk, črkovanju in izvršilnih 

funkcijah. Tudi avtorja Huber in Headrick (1999) pravita, da so deklice za razliko 

od dečkov v povprečju pri pisanju bolj spretne. 

Tudi naše ugotovitve kažejo, da so dečki tako pri vseh komponentah kot tudi pri 

skupnem rezultatu na lestvici za oceno disgrafičnosti rokopisa v povprečju 

dosegali slabše rezultate kot deklice. Glede na doseženo število točk 

domnevamo, da bi bilo še posebej pri dečkih pri začetnem opismenjevanju 

koristno več časa nameniti urjenju grafomotoričnih spretnosti, ki pomembno 

vplivajo na oblikovanost pisave. Načrtno je treba razvijati tudi fonološke 

sposobnosti, ki vplivajo na črkovanje in tako na sam zapis besed.  

Avtorica Golubović (2005) poudarja, da vaje finomotorike zapestja in prstov 

predstavljajo osnovno pripravo za obvladovanje grafomotoričnih spretnosti ter 

začetnega pisanja. Tudi S. Vladisavljević (1983, v Golubović, 2005) pravi, da so 

vaje za razvoj mišic zapestja zelo pomembne pri obravnavi disgrafije. Svetuje 

kinestetično pisanje in pisanje z zaprtimi očmi, ki je večini otrok v veliko pomoč.  

  

- Omogočanje prilagoditev pri pisanju glede na potrebe otroka in neopuščanje 

rokopisnega pisanja 

Otroci z izrazitimi težavami na področju pisanja s težavo sledijo učnemu procesu. 

Da bi lahko razvili vse svoje potenciale v šoli, potrebujejo določene prilagoditve, 

ki jim bodo pomagale pri doseganju zastavljenih ciljev (Černe, 2010). 

Otroku z disgrafijo je treba omogočiti prilagoditve (kot npr. pisanje na računalnik), 

vendar je priporočljivo, da se ne popolnoma opusti pisanje z roko (Tancig, 2015). 

Ugotovitve namreč kažejo, da je rokopisno pisanje pomembno za zgodnje 

aktiviranje možganskih področij pri procesiranju črk, ki je osnova uspešnega 

branja. Torej pisanje spodbuja pridobivanje bralne spretnosti. 

Avtorica Golubović (2005) opozarja še, da otrokom z disgrafijo pisane črke, za 

razliko od tiskanih, odstranijo potrebo po dvigovanju pisala s podlage in 

razmišljanje, kje naj prestavijo pisalo po zapisani črki. To zmanjša tudi težave s 

pravilnim razmikom med besedami in besedam daje pravilen ritem, kar pomaga 

pri samem učenju. 
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- Sprotno evalviranje učenčevega napredka  

 

Tehnika same korekcije težav pri pisanju je odvisna tudi od posameznih 

značilnosti otroka (intelektualnih sposobnosti, stopnje izraženosti težav, starosti 

otroka, sodelovanja celotne družine itd.), saj za zdaj ne obstaja določena vrsta 

obravnave, za katero bi lahko z gotovostjo trdili, da je najboljša in edina pravilna. 

Zato je treba vaje izbirati in kombinirati glede na to, kako se otrok odziva na 

obravnavo oz. glede na otrokov napredek (Vladisavljević, 1987, v Golubović, 

2005).  

 

Ugotovitve naše raziskave so torej nekoliko osvetlile problem pojavnosti težav pri 

pisanju in razvojne disgrafije glede na spol, starost in vrsto zapisa. Raziskovanje tega 

področja je pomembno za razvoj stroke z vidika prepoznavanja, učinkovitejšega 

poučevanja in obravnave otrok s težavami na področju pisanja. Z zapisanimi predlogi 

specifičnih prilagoditev in ciljno usmerjenih intervencij za otroke s težavami pri 

pisanju oz. z disgrafijo želimo pripomoči k izboljšanju specialno pedagoškega dela v 

praksi. 

 

Z uporabo Lestvice za oceno disgrafičnosti rokopisa (Ajuriaguerra in Auzias) bi želeli 

tudi spodbuditi nova empirična raziskovanja in učinkovitejšo uporabo omenjene 

lestvice za odkrivanje težav na področju pisanja z namenom usmerjanja v zgodnjo 

obravnavo in nudenja ustrezne pomoči ter podpore otrokom, staršem in učiteljem. 
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