
 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Oddelek za Specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, Posebne razvojne in učne 

težave 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sara Kosec 
 
 

ANALIZA NAPAK NA NACIONALNEM PREVERJANJU ZNANJA IZ SLOVENŠČINE 

PRI UČENCIH S PRIMANJKLJAJI NA PODROČJU UČENJA BRANJA IN PISANJA  

 
 

Magistrsko delo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ljubljana, 2017 



 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Oddelek za Specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, Posebne razvojne in učne 

težave 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sara Kosec 
 
 

ANALIZA NAPAK NA NACIONALNEM PREVERJANJU ZNANJA IZ SLOVENŠČINE 

PRI UČENCIH S PRIMANJKLJAJI NA PODROČJU UČENJA BRANJA IN PISANJA  

 
 

Magistrsko delo 
 
 
 
 
 

MENTORICA: IZR. PROF. DR. MARIJA KAVKLER 
 

SOMENTORICA: ASIST. DR. MILENA KOŠAK BABUDER  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ljubljana, 2017 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAHVALA  
 

Iskreno in iz srca se zahvaljujem mentorici, izr. prof. dr. Mariji Kavkler, in somentorici, 
asist. dr. Mileni Košak Babuder za zaupanje, potrpežljivost, podporo in vso znanje, ki 
sta mi ga predali. 
 
Hvala vsem, ki ste prispevali delček sebe k mojemu magistrskemu delu – vas je kar 
veliko. 
 
Hvala staršema, da sta mi pomagala po svojih najboljših močeh, me spodbujala na 
poti v Ljubljano in verjela, da bom prišla do cilja. Hvala babicama – posebej tebi, ljuba 
babica Trezika, ki si se ravno v času mojega pisanja poslovila za vedno. Večno ti 
bom hvaležna za vsak trenutek, ki sva ga preživeli skupaj. 
 
Sestrične, prijatelji, sodelavci, učenci … Hvala vsem, da ste ob meni. 
 
Prav posebna zahvala gre tebi, Mitja. Hvala za vzor, spodbujanje v najtežjih 
trenutkih, vero vame in ljubezen. Pa tudi tebi, mala sreča, ki si prišla ravno v trenutku, 
ko sem potrebovala največ moči in motivacije, da mi je uspelo. 



 
 

POVZETEK  
 
Učenci s posebnimi potrebami, med katerimi so tudi učenci s primanjkljaji na 
področju učenja branja in pisanja (PPPU-MBP) ob koncu osnovne šole obvezno 
opravljajo nacionalni preizkus znanja iz slovenščine. Učenci preizkus opravljajo s 
prilagoditvami, ki so izbrane individualno za vsakega učenca in izhajajo iz njihovih 
primanjkljajev in potreb. Rezultati učencev s PPPU-MBP so na nacionalnem 
preverjanju znanja iz slovenščine kljub prilagoditvam pomembno nižji od njihovih 
vrstnikov brez posebnih potreb (leta 2015 je bilo med njihovimi rezultati 19,6 
odstotnih točk razlike). Učenci s PPPU-MBP zaradi pomanjkljivo usvojenega 
šolskega znanja in slabše avtomatiziranih temeljnih spretnosti branja in pisanja 
kažejo različne primanjkljaje na področju znanja slovnice in pravopisa, za pisno 
sporočanje pa so manj motivirani. Na podlagi njihovih rezultatov lahko zaključimo, da 
je učencem s PPPU-MBP potrebno pri preverjanju in ocenjevanju znanja ter 
nacionalnem preverjanju znanja omogočiti takšne prilagoditve, da bodo lahko 
optimalno izkazali svoje znanje. Učenci zaradi svojih primanjkljajev potrebujejo 
dodatno podporo in pomoč ter način poučevanja, ki jim bo omogočal premagovanje 
primanjkljajev ter jim ponudil možnost uspešnega učenja slovenščine.   
 
V teoretičnem delu magistrskega dela so predstavljeni inkluzija, pismenost, 
nacionalno preverjanje znanje ter značilnosti učencev s PPPU-MBP (disleksija, 
disgrafija in disortografija).  
 
V empiričnem delu magistrskega dela predstavljamo rezultate 338 učencev 9. 
razreda s PPPU-MBP, ki so 7. maja 2015 opravljali NPZ iz slovenščine. Iz preizkusa 
smo izbrali 14 nalog na različnih taksonomskih ravneh znanja, ki so preverjale znanje 
slovnice in pravopisa ter spretnost pisanja. Povprečno dosežene točke in indeks 
težavnosti posamezne naloge smo primerjali med učenci s PPPU-MBP in njihovimi 
vrstniki brez PP. Z natančno analizo nalog in pridobljenimi rezultati smo ugotovili, da 
imajo učenci s PPPU-MBP težave pri vseh nalogah, ne glede na taksonomsko raven 
znanja. Zbrani rezultati nam omogočajo vpogled v pogostost in različnost napak ter 
opozarjajo na pomanjkljivosti v znanju slovnice in pravopisa učencev s PPPU-MBP. 
S pomočjo zbranih rezultatov empiričnega dela smo oblikovali nasvete in predloge za 
pomoč in podporo učiteljem ter specialnim in rehabilitacijskim pedagogom pri učenju 
ter pripravi različnih preizkusov ocenjevanja znanja za učence s PPPU-MBP.  
 
Učencem s PPPU-MBP je potrebno v prihodnje ponuditi takšne prilagoditve pri 
nacionalnem preverjanju znanja, ki jim bodo omogočile optimalno izkazovanje 
njihovega znanja.  
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: inkluzija, pismenost, nacionalno preverjanje znanja, primanjkljaji na 
področju učenja branja in pisanja, slovnica in pravopis, pomoč in podpora 



 
 

ABSTRACT 
 
Students with special needs, including students with specific learning disabilities 
(SLD) in reading and writing have to take a national assessment in Slovenian 
language at the end of the primary school. Students perform the test with individual 
specified adjustments for each student according to his disabilities and needs. The 
results of students with SLD in reading and writing of the national assessment in 
Slovenian language are despite adjustments significantly lower than by their peers 
without special needs (in the year 2015, there was 19.6 percentage points of the 
difference among their results). The students with SLD in reading and writing due to 
lack of school knowledge and less automated basic reading and writing skills show 
various disabilities in grammar and orthography. Furthermore, they feel less 
motivated for written communication. According to their results, we can conclude that 
students with SLD in reading and writing need adjustments for knowledge testing, 
descriptive grading and national assessment to express their knowledge optimally. 
Due their disabilities, students need additional help, support and teaching method, 
which will allow them to overcome the disabilities and learn the Slovenian language 
successfully. 
 
In the theoretical part of the master’s thesis, inclusion, literacy, national assessment 
and the characteristics of students with SLD in reading and writing (dyslexia, 
dysgraphia and disortographia) are presented. 
 
In the empirical part of the master’s thesis, the results of 338 students with SLD in 
reading and writing of the 9th grade, who took the national assessment on 7 May 
2015 in Slovenian language, are presented. 14 assignments according to the 
different knowledge levels of taxonomy were selected from the test, which verify 
grammar, orthography and writing skills. The average scores and the difficulty index 
of individual tasks were compared between children with SLD in reading and writing 
and their peers without special needs. The detailed analysis of the assignments and 
the obtained results set out that students with SLD in reading and writing have 
problems with all assignments, regardless the knowledge levels of taxonomy. The 
collected results give us an insight into the frequency and variety of errors, and 
highlight the deficiencies in grammar and orthography of students with SLD in 
reading and writing. According to the collected results of the empirical part, we 
established some advice and recommendations to help and support teachers and 
special educators for teaching and preparing various tests for students with SLD in 
reading and writing. 
 
In the future, students with SLD in reading and writing need the adjustments in 
national assessment that will enable them to express their knowledge optimally.  
 
 
 
 
 
 
 
Key words: inclusion, literacy, national assessment, specific learning disabilities in 
reading and writing, grammar and orthography, help and support  



 
 

KAZALO VSEBINE 

TEORETIČNI DEL ...................................................................................................... 1 

1 Uvod .................................................................................................................... 1 

2 Inkluzija ............................................................................................................... 2 

2.1 Sistemski pristop pri uresničevanju inkluzivne vzgoje in izobraževanja ......... 3 

2.2 Povratne informacije in evalvacija ................................................................. 4 

2.2.1 Evalvacija izobraževalnega sistema ....................................................... 4 

3 Pismenost ............................................................................................................ 6 

3.1 Pismenost v sodobni družbi ........................................................................... 6 

3.2 Opredelitev pismenosti .................................................................................. 6 

3.3 Bralna pismenost ........................................................................................... 7 

3.4 Funkcionalna pismenost ................................................................................ 8 

3.5 Raziskave na področju pismenosti ................................................................ 8 

3.5.1 Mednarodna raziskava PISA................................................................... 8 

3.6 Mednarodna raziskava PIRLS ..................................................................... 10 

3.6.1 Rezultati PIRLS 2011 ............................................................................ 10 

3.7 Mednarodna raziskava TIMSS .................................................................... 10 

3.7.1 Rezultati TIMSS 2015 ........................................................................... 11 

3.8 Primerjava raziskav ..................................................................................... 11 

4 Nacionalno preverjanje znanja .......................................................................... 13 

4.1 Namen nacionalnega preverjanja znanja .................................................... 13 

4.2 Načela nacionalnega preverjanja znanja ..................................................... 14 

4.3 Dosežki učencev na nacionalnem preverjanju znanja ................................. 14 

4.4 Nacionalno preverjanje znanja in učenci s posebnimi potrebami ................ 14 

4.4.1 Prilagojeno izvajanje nacionalnega preverjanja znanja ......................... 15 

4.5 Slovenščina kot šolski predmet ................................................................... 17 

4.6 Učni načrt za slovenščino ............................................................................ 17 

4.6.1 Splošni cilji predmeta ............................................................................ 17 

4.6.2 Minimalni standardi znanja ob koncu tretjega vzgojno-izobraževalnega 
obdobja .............................................................................................................. 17 

5 Nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ................................................... 20 

5.1 Sestava preizkusa ....................................................................................... 20 

6 Učenci s posebnimi potrebami v redni osnovni šoli ........................................... 22 

6.1 Splošne učne težave ................................................................................... 22 

6.2 Specifične učne težave ................................................................................ 22 

6.3 Kriteriji za opredelitev primanjkljajev na posameznih področjih učenja ....... 23 

7 Učenci s primanjkljaji na področju učenja branja in pisanja ............................... 25 



 
 

7.1 Disleksija ..................................................................................................... 25 

7.1.1 Primanjkljaji učencev z disleksijo .......................................................... 26 

7.2 Disgrafija in disortografija ............................................................................ 27 

7.2.1 Primanjkljaji učencev z disgrafijo .......................................................... 28 

7.3 Primanjkljaji na področju pisanja pri učencih s PPPU-MBP ......................... 29 

EMPIRIČNI DEL ....................................................................................................... 32 

8 Opredelitev raziskovalnega problema, cilji in raziskovalna vprašanja ............... 32 

8.1 Opredelitev raziskovalnega problema ......................................................... 32 

8.2 Cilj raziskave ............................................................................................... 33 

8.3 Raziskovalna vprašanja ............................................................................... 33 

8.4 Metoda in raziskovalni pristop ..................................................................... 33 

8.4.1 Vzorec ................................................................................................... 34 

8.4.2 Opis postopka zbiranja podatkov .......................................................... 35 

8.4.3 Opis postopka obdelave podatkov ........................................................ 35 

9 Rezultati in interpretacija ................................................................................... 37 

9.1 Naloge na taksonomski ravni znanja in poznavanja .................................... 37 

9.1.1 Povzetek ugotovitev rezultatov nalog na taksonomski ravni znanja in 
poznavanja ........................................................................................................ 49 

9.2 Naloge na taksonomski ravni razumevanja in uporabe ............................... 50 

9.2.1 Povzetek ugotovitev rezultatov nalog na taksonomski ravni razumevanja 
in uporabe ......................................................................................................... 64 

9.3 Naloge na taksonomski ravni analize, sinteze in vrednotenja ..................... 65 

9.3.1 Povzetek ugotovitev rezultatov nalog na taksonomski ravni analize, 
sinteze in vrednotenja ........................................................................................ 73 

10 Sugestije v pomoč učiteljem in specialnim  in rehabilitacijskim pedagogom ... 75 

11 Odgovora na raziskovalni vprašanji ................................................................ 78 

12 Zaključek ......................................................................................................... 81 

13 Literatura ......................................................................................................... 84 

14 Priloge............................................................................................................. 91 

 

 
 



 
 

KAZALO TABEL  
 
Tabela 1: Prilagojeni način izvajanja NPZ ................................................................ 15 

Tabela 2: Minimalni standardi znanja ob koncu 3. VIO ............................................. 17 

Tabela 3: Napake pri pisanju učencev s PPPU-MBP ............................................... 29 

Tabela 4: Napake učencev pri nalogi 14  (književni del) ........................................... 67 

Tabela 5: Napake učencev pri nalogi 23................................................................... 72 

 

 



 
 

KAZALO GRAFOV  
 

Graf 1: Prilagoditve pri preizkusu za učence s PPPU-MBP ...................................... 34 

Graf 2: Rezultati naloge 12 ....................................................................................... 38 

Graf 3: Ustreznost odgovorov naloge 12 .................................................................. 38 

Graf 4: Rezultati naloge 16a ..................................................................................... 40 

Graf 5: Ustreznost odgovorov naloge 16a ................................................................ 40 

Graf 6: Rezultati naloge 16b ..................................................................................... 42 

Graf 7: Ustreznost odgovorov naloge 16b ................................................................ 42 

Graf 8: Rezultati naloge 18a ..................................................................................... 44 

Graf 9: Ustreznost odgovorov naloge 18a ................................................................ 44 

Graf 10: Rezultati naloge 18b ................................................................................... 46 

Graf 11: Ustreznost odgovorov naloge 18b .............................................................. 46 

Graf 12: Rezultati naloge 22 ..................................................................................... 48 

Graf 13: Ustreznost odgovorov naloge 22 ................................................................ 48 

Graf 14: Rezultati naloge 13 ..................................................................................... 50 

Graf 15: Ustreznost odgovorov naloge 13 ................................................................ 51 

Graf 16: Rezultati naloge 14 ..................................................................................... 53 

Graf 17: Ustreznost odgovorov naloge 14 ................................................................ 53 

Graf 18: Rezultati naloge 15 ..................................................................................... 55 

Graf 19: Ustreznost odgovorov naloge 15 ................................................................ 55 

Graf 20: Rezultati naloge 19a ................................................................................... 58 

Graf 21: Ustreznost odgovorov naloge 19a .............................................................. 58 

Graf 22: Rezultati naloge 19b ................................................................................... 60 

Graf 23: Ustreznost odgovorov naloge 19b .............................................................. 60 

Graf 24: Rezultati naloge 21 ..................................................................................... 62 

Graf 25: Ustreznost odgovorov naloge 21 ................................................................ 63 

Graf 26: Rezultati naloge 14 (književni del) .............................................................. 66 

Graf 27: Ustreznost odgovorov naloge 14 (književni del) ......................................... 67 

Graf 28: Rezultati naloge 23 ..................................................................................... 71 

Graf 29: Ustreznost odgovorov naloge 23 ................................................................ 71 



 
 

KAZALO SLIK  
 

Slika 1: Naloga 12 (NPZ slovenščina, 7. maj 2015) .................................................. 37 

Slika 2: Naloga 16a (NPZ slovenščina, 7. maj 2015) ................................................ 39 

Slika 3: Naloga 16b (NPZ slovenščina, 7. maj 2015) ................................................ 41 

Slika 4: Naloga 18a (NPZ slovenščina, 7. maj 2015) ................................................ 43 

Slika 5: Naloga 18b (NPZ slovenščina, 7. maj 2015) ................................................ 45 

Slika 6: Naloga 22 (NPZ slovenščina, 7. maj 2015) .................................................. 47 

Slika 7: Naloga 13 (NPZ slovenščina, 7. maj 2015) .................................................. 50 

Slika 8: Naloga 14 (NPZ slovenščina, 7. maj 2015) .................................................. 52 

Slika 9: Naloga 15 (NPZ slovenščina, 7. maj 2015) .................................................. 54 

Slika 10: Naloga 19a (NPZ slovenščina, 7. maj 2015) .............................................. 57 

Slika 11: Naloga 19b (NPZ slovenščina, 7. maj 2015) .............................................. 59 

Slika 12: Naloga 21 (NPZ slovenščina, 7. maj 2015) ................................................ 62 

Slika 13: Naloga 14 iz književnega dela preizkusa (NPZ slovenščina, 7. maj 2015) 65 

Slika 14: Naloga 23 (NPZ slovenščina, 7. maj 2015) ................................................ 70 



1 
 

TEORETIČNI DEL 
1 UVOD  
 
V času, ko je v naše šole vključena tako raznolika populacija učencev, smo vsi 
vpleteni v vzgojno-izobraževalni (VIZ) sistem vsak dan znova postavljeni pred mnoge 
izzive. K vzgoji in izobraževanju otrok je potrebno pristopati celostno in predvsem 
ciljno naravnano. Ob poučevanju je potrebno nenehno evalvirati proces učenja in 
poučevanja, kar nam omogočajo različna notranja in zunanja preverjanja znanja pa 
tudi vsakodnevno delo učenca, učitelja in drugih strokovnih delavcev.  
 
Učenci so dandanes postavljeni pred velike izzive, saj se od njih pričakuje, da so 
pametni, hitri, učinkoviti in zbrani, če želijo biti uspešni v šoli. Vsi učenci pa temu niso 
kos, zato se v času šolanja soočajo z različnimi težavami (Končnik Goršič, 2002). 
 
Učna uspešnost in neuspešnost pomembno vplivata na socialno promocijo in 
vključenost učenca ter staršev, učni uspeh pa predstavlja merilo kvalitete učitelja 
(Končnik Goršič, 2002). Šolski uspeh učencev pomembno vpliva na izobraževalno in 
profesionalno uspešnost posameznika (Nelson in Harwood, 2011), zato ji je potrebno 
namenjati ustrezno pozornost.  
 
Velike spremembe v šolskem sistemu terja usmerjenost v izobraževalne dosežke, ki 
so pomembni za vse učence. Tako je potrebno v procesu poučevanja bolj upoštevati 
različne potrebe učencev, kajti v šolo prihajajo z različnimi znanji, spretnostmi in 
sposobnostmi (Kavkler, 2011). Med učenci, ki se v času šolanja srečujejo z 
največjimi ovirami pri učenju, so učenci z učnimi težavami, ki jih je v slovenskih šolah 
okrog 20 %. Med temi učenci so učenci z izrazitimi učnimi težavami, ki so po ZUOPP 
(2011) usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo in jim po zakonu pripadajo različne prilagoditve v okviru 
poučevanja ter tudi preverjanja in ocenjevanja znanja.  
 
Vsi učenci, ki obiskujejo redno osnovno šolo in je slovenščina njihov materni jezik, ob 
koncu 6. in 9. razreda opravljajo NPZ iz slovenščine. Učenci s PPPU-MBP v 
primerjavi s svojimi vrstniki brez PP na nacionalnem preverjanju znanja iz 
slovenščine dosegajo pomembno nižje rezultate kot njihovi vrstniki, prilagoditve pa 
jim ne omogočajo optimalnega izkazovanja znanja. Učenci s PPPU-MBP ob koncu 
osnovne šole ne dosegajo minimalnih standardov znanja pri slovenščini, kar zbuja 
potrebo po raziskovanju in načrtovanju pomoči in podpore tako učencem kot tudi 
strokovnim delavcem.  
 
V raziskavi želimo ugotoviti pogostost in vrsto napak ter primanjkljajev v znanju 
učencev s PPPU-MBP pri reševanju nalog na različnih taksonomskih ravneh, ki 
preverjajo znanje slovnice in pravopisa ter spretnost pisanja.   
 
Izsledki raziskave bodo omogočili vpogled v znanje in težave učencev s PPPU-MBP, 
s katerimi se srečujejo pri učenju in izkazovanju znanja, v pomen in ustreznost 
prilagoditev, prav tako bodo omogočili načrtovanje ustreznejših prilagoditev pri 
preverjanju in ocenjevanju znanja.  
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2 INKLUZIJA  
 
V naše šole je vključena zelo raznolika populacija učencev. Zaradi usmeritve v 
izobraževalne dosežke vseh učencev so potrebne spremembe šolskega sistema. V 
naprednih državah se zavedajo potrebe po prilagajanju ciljev etničnim skupinam, 
učencem s posebnimi potrebami (učencem s PP), učencem iz družin z nižjim 
socialno-ekonomskim statusom, nadarjenim učencem itd. Učitelji morajo tako 
upoštevati različne potrebe učencev, saj so ob prihodu v šolo opremljeni z različnimi 
znanji, spretnostmi in sposobnostmi. Prav ti učenci se bodo morali v prihodnje soočiti 
z zelo različnimi izzivi (Kavkler, 2010).  
 
Inkluzija predstavlja temeljne človekove pravice in vrednote (Kavkler, 2011).  
 
Inkluzivna vzgoja in izobraževanje omogočata vključevanje vseh učencev (Kavkler, 
Košak Babuder in Magajna, 2015) in tako ni namenjena le učencem s PP, temveč 
vsem, ki so vključeni v VIZ sistem.  
 
Konvencija o pravicah invalidov (2008) na področju posebnih potreb (24. člen) 
priznava pravico osebam s PP do izobraževanja in države pogodbenice zavezuje, da 
zagotavljajo vključujoč izobraževalni sistem na vseh ravneh ter omogočajo 
vseživljenjsko učenje. Države pogodbenice so se zavezale, da med drugim 
zagotavljajo:  

- primerne prilagoditve glede na posameznikove potrebe,  
- v splošnem izobraževalnem sistemu potrebno pomoč in učinkovito 

izobraževanje,  
- učinkovito, posamezniku prilagojeno pomoč v okolju z namenom doseganja 

najvišjega akademskega in socialnega razvoja. 
 
Inkluzija predstavlja socialni model, ki upošteva socialno okolje in se prav v tem 
razlikuje od prejšnjega medicinskega modela (integracije), ki je nezmožnost 
posameznika pripisoval njemu samemu in se je tako osredotočal na zmanjševanje 
posledic okvare (Bogdanowitz in Sayles, 2004). Inkluzivno poučevanje nam 
omogoča, da ne izhajamo zgolj iz otrokovih težav in primanjkljajev, ampak tudi iz ovir 
v okolju, ki posamezniku onemogočajo uspeh (Magajna, Kavkler, Čačinovič 
Vogrinčič, Pečjak in Bregar Golobič, 2008).  
 
Uspešna inkluzivna vzgoja in izobraževanje morata temeljiti na ustreznih strokovnih 
osnovah. Razvoj inkluzivne vzgoje je odvisen od inkluzivne politike države, 
zakonskih, podzakonskih ter ostalih dokumentov, strokovne in materialne podpore 
šoli (Kavkler, 2010).  
 
Na učinkovitost inkluzije v praksi vplivajo mnogi dejavniki, med katerimi so 
poznavanje dokumentacije s področja PP, stališča učiteljev in drugih pedagoških 
delavcev do vključevanja učencev s PP v redne šole, obvladovanje strategij za 
ustrezno obravnavo učencev s PP, usposobljenost strokovnih delavcev, materialni in 
strokovni viri, pomoč in podpora učitelju idr. (Kavkler, 2011). V razredu pa se 
kakovost inkluzivne prakse kaže kot vključevanje ali nevključevanje različnih učnih 
metod za učence s specifičnimi učnimi težavami, kar je odvisno od učiteljevega 
zaznavanja, znanja in uporabe strategij poučevanja (prav tam).   
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Reforma rednih osnovnih šol ni odvisna zgolj od zakonov, temveč tudi od možnih 
strokovnih in materialnih virov na šolah, podpore učiteljem, učiteljevega dela ter časa 
za poučevanje in tudi timskega dela. Kadar imamo timsko soustvarjanje rešitev, 
materialno in strokovno podporo ter možnost izobraževanja, imamo tudi 
samozavestnega učitelja, ki sprejema učence s PP v razred in jim omogoča razvoj 
vseh njihovih potencialov (Pijl in Meijer, 2007, v Kavkler, 2010).  
 
M. Kavkler idr. (2015) ugotavljajo, da je bil razvoj inkluzivne vzgoje in izobraževanja v 
Sloveniji za učence s specifičnimi učnimi težavami prepočasen, saj je bil fokus 
izobraževalne politike bolj usmerjen na standarde znanja in rezultate nacionalnega in 
mednarodnega testiranja kot pa na potrebe učencev. Učenci s specifičnimi učnimi 
težavami so tako pogosto še vedno razočarani nad slabšim uspehom kot njihovi 
vrstniki brez PP in so slabše integrirani v socialno okolje.  
 

2.1 SISTEMSKI PRISTOP PRI URESNIČEVANJU INKLUZIVNE VZGOJE IN 

IZOBRAŽEVANJA  
 
Načrtovanje in izvajanje inkluzivne prakse v šoli je učinkovito, če sledimo 
štiristopenjskemu modelu razvoja inkluzivne šole (Ferguson, Kozlevski in Smith, 
2001, v Kavkler, 2008).  Sistem predstavljajo štirje podsistemi: učenec, razred, šola 
in širše okolje, ki so med seboj prepleteni. Kadar vsi sistemi med seboj delujejo 
usklajeno, je sistem učinkovit in nudi podporo učencem s posebnimi PP v inkluzivni 
VIZ (Kavkler, 2008).  
 
Učenec s posebnimi potrebami  
 
Učitelj, ki poučuje v inkluzivni šoli, verjame, da imajo učenci s PP  znanja, 
sposobnosti in spretnosti za učenje, ob tem pa verjame, da ima tudi sam dovolj 
znanja in spretnosti, da lahko te učence uspešno poučuje (Ferguson idr., 2001, v 
Kavkler, 2008).   
 
Razred  
 
Učiteljeva vloga je pri uveljavljanju inkluzivne vzgoje in izobraževanja zelo 
pomembna. Uspeh učencev s PP je odvisen od učiteljevih pozitivnih stališč do njih, 
učiteljeve zavzetosti za njihov napredek, pozitivnih izkušenj, želje po iskanju 
raznovrstnih in učinkovitih pristopov. Prav tako je izobraževalna uspešnost učencev s 
PP pomembno odvisna od pomoči in podpore, ki jo dobivata tako učenec s PP kot 
tudi učitelj (Ferguson idr., 2001, v Kavkler, 2008).  
 
Bolj kot na potrebe posameznega učenca so učitelji pogosteje usmerjeni na potrebe 
razreda in tako mnogo lažje razumejo vidne primanjkljaje pri otrocih (npr. gibalno 
oviranost) kot skrite primanjkljaje (specifične učne težave). Učitelji tako pogosteje 
znižajo svoja pričakovanja do teh učencev, kot pa prilagodijo proces učenja in 
poučevanja. Tako izvajajo več splošnih kot pa specifičnih prilagoditev, če imajo ob 
tem ustrezno strokovno in materialno pomoč, pa uporabljajo tudi specifične 
prilagoditve (Ferguson idr., 2001, v Kavkler, 2008).  
 
Ob učitelju imajo pomembno vlogo v razredu tudi vrstniki, kajti od njih je odvisno, 
koliko je učenec s PP vključen v razred. Posebno pozornost je tako potrebno 
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nameniti tudi vrstnikom, saj jim je potrebno podati informacije o potrebah učenca, jih 
ozavestiti o pravicah do šolanja med vrstniki  itd. Ko je inkluzija uspešno izvedena, 
pridobijo oboji – tako učenci s posebnimi potrebami kot njihovi vrstniki (Ferguson idr., 
2001, v Kavkler, 2008).  
 
Šola 
 
Okolje v šoli mora podpirati delo strokovnih delavcev. Učitelji pri svojem delu nujno 
potrebujejo podporo vodstva pri uvajanju sprememb. Vnašanje teh sprememb je 
učinkovitejše, kadar je podprto z ustreznim profesionalnim usposabljanjem učiteljev 
in drugih strokovnih delavcev. Prav tako so pomembna pozitivna stališča do 
vključevanja učencev s PP ter materialne in tehnične možnosti (Ferguson idr., 2001, 
v Kavkler, 2008).  
 
Širše okolje  
 
Učenčevo domače okolje ima v našem šolskem prostoru pomembno vlogo. 
Starševska pomoč je zelo pomembna, vendar morajo učitelji od staršev pričakovati le 
toliko pomoči, kot je starši zmorejo nuditi (npr. motivacija, spremljanje učenja) ne pa 
ključnih razlag in treningov pomoči. Ob starših imajo pomembno vlogo tudi državni 
organi, ki morajo razvijati inkluzivno politiko, biti naklonjeni inkluzivnemu 
izobraževanju učencev s PP, učitelje ustrezno izobraževati, podpirati raziskovanja s 
področja inkluzije itd. (Ferguson idr., 2001, v Kavkler, 2008). Vlada pa je tista, ki 
mora biti usmerjena v izobraževanje vseh učencev v vseh javnih in zasebnih šolah in 
v vseh regijah (prav tam). 
 

2.2 POVRATNE INFORMACIJE IN EVALVACIJA  
 
Preverjanje znanja je eden pomembnejših elementov VIZ, ki pomembno vpliva na 
vse predhodne faze v procesu vzgoje in izobraževanja (Markelj in Majerič, 2009). 
Rezultati preverjanja znanja nam omogočajo povratne informacije tako na ravni 
razreda kot tudi širše.  
 
Dosežki učencev nam ponujajo kakovostne informacije o učinkovitih in manj 
učinkovitih poučevalnih pristopih. Te informacije je mogoče uporabiti za 
izobraževanje učiteljev, nadgradnjo didaktičnih gradiv, izboljšanje učnega načrta in 
razvijanje kulture preverjanja znanja (Cestnik, Medved Udovič in Žagar Pernar, 
2012).  
 
Na osnovi rezultatov lahko učitelji ob upoštevanju specifičnih pogojev, v katerih 
delujejo, ovrednotijo svoje delo in se odločijo za spremembe, s katerimi je mogoče 
povečati kakovost pouka (Bečaj, 2008). 
 
2.2.1 Evalvacija izobraževalnega sistema  
 
Kadar ugotavljamo kakovost izobraževalnega sistema, je potrebna »evalvacija 
njegove uspešnosti in učinkovitosti doseganja zastavljenih ciljev« (Markelj in Majerič, 
2009, str. 57). Proces sistematičnega zbiranja in analize informacij oz. evalvacija 
vzgojno-izobraževalnega postopka nam omogoča presojanje in sprejemanje 
odločitev o njegovih spremembah (prav tam).  
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Majerič in Markelj (2009, povzeto po Resinovič, Rajkovič in Mahnič, 2003) navajata 
pristope evalvacije, ki jih poznamo v našem šolskem sistemu:  

- proces samoevalvacije (tega izvajajo učitelji ali strokovni aktiv, pri tem pa 
vrednotijo lastno pedagoško delo), 

- samoevalvacija na ravni šole,  
- notranja evalvacija VIZ institucije (evalvator je vključen v dejavnosti znotraj 

šole),  
- zunanja evalvacija, pri kateri evalvator ni neposredno vključen šolske 

dejavnosti, je pa odgovoren šolskim oblastem,  
- evalvacija VIZ sistema na nacionalni ravni (npr. nacionalno preverjanje znanja) 

ter  
- evalvacija VIZ sistema na mednarodni ravni (vključevanje v različne 

mednarodne raziskave znanja, kot so PISA, PIRLS in TIMSS).   
 

Različne raziskave, v katere so vključeni naši učenci ter nacionalno preverjanje 
znanja, daje pomembne informacije o dogajanju v učnem procesu. 
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3 PISMENOST  
 

3.1 PISMENOST V SODOBNI DRUŽBI  
 
Pismenost je v sodobni družbi kot temeljna človekova pravica pogoj za 
posameznikovo polno vključevanje v vse vidike njegovega življenja. Pismenost 
pomeni »nadaljevanje porajajoče se pismenosti, ki pa ima svoje začetke v zgodnjih 
socialnih interakcijah med dojenčkom/malčkom ter prvo pomembno osebo v 
otrokovem govornem razvoju in je hkrati v veliki meri povezana z okoljem, bogatim s 
simboli« (Marjanovič Umek, 2010, str. 29). Ključnega pomena za razvoj pismenosti je 
začetno opismenjevanje, ki sega v predšolsko obdobje. Začetno opismenjevanje 
lahko opredelimo kot »fazo v procesu pridobivanja funkcionalne pismenosti, ki se 
neformalno začne v predšolski dobi, nadaljuje pa formalno načrtno in sistematično s 
šolanjem ter zaključi z doseganjem minimalnih standardov, ki se preverjajo z 
nacionalnim preizkusom« (Golli, Grginič in Kozinc, 1996, str. 5).  
 

3.2 OPREDELITEV PISMENOSTI  
 
Pismenost je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika opredeljena kot znanje branja 
in pisanja (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2015). M. Cenčič (2000) opredeli 
pismenost kot zapleteno dejanje in proces, ki ni vezan le na branje in pisanje, temveč 
tudi na poslušanje in govorjenje. Pismenost je »trajno razvijajoča se zmožnost 
posameznikov, da uporabljajo družbeno dogovorjene sisteme simbolov za 
sprejemanje, razumevanje, tvorjenje in uporabo besedil za življenje v družini, šoli, na 
delovnem mestu in v družbi. Pridobljeno znanje in spretnosti ter razvite sposobnosti 
posamezniku omogočajo uspešno in ustvarjalno osebnostno rast ter odgovorno 
delovanje v poklicnem in družbenem življenju. Poleg zmožnosti branja, pisanja in 
računanja, ki veljajo za temeljne zmožnosti pismenosti, se danes poudarja tudi 
pomen drugih zmožnosti (npr. poslušanje) in novih pismenosti, kot so informacijska, 
digitalna, medijska pismenost in druge, ki so pomembne za uspešno delovanje v 
družbi. Kot zmožnost in družbena praksa se pismenosti pridobivajo in razvijajo vse 
življenje v različnih okoliščinah in na različnih področjih ter prežemajo vse človekove 
dejavnosti« (Nacionalna strategija za razvoj pismenosti, 2005, str. 6-7).  
 
Pismenost je kompleksen proces, ki ni vezan le na branje in pisanje, temveč tudi na 
druge vidike sporazumevanja, saj se zmeraj dogaja v in z jezikom (Grosman, 2011). 
Vedno pogosteje se uporabljajo različni pridevniki za opredelitev novejših oblik 
pismenosti: bralna, naravoslovna, matematična, funkcionalna, informacijska, 
glasbena idr. M. Grosman (2011) pravi, da je pismenost sestavljena iz spretnosti 
razbiranja različnih vrst besedil, z razumevanjem tega bi morali utemeljiti potrebo po 
takšni vrsti pouka, ki bi učencem omogočala razbiranje, razumevanje in tvorjenje 
različnih besedil in vrst pismenosti.  
 
Pismenost je zelo težko opredeliti le z eno definicijo (Pečjak, 2010), pomembno pa je 
zavedanje, da pismenost ne glede na opredelitev vpliva na vse vidike 
posameznikovega življenja in je v življenju vsakega posameznika zelo pomembna.  
 
Iz različnih definicij pismenosti izhajata dve značilnosti, ki ju predstavlja Wagner 
(1999, v Pečjak, 2010). Prva opredeli pismenost kot prilagoditev posameznika 
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zahtevam okolja, druga pa kot moč posameznika, s katero uresničuje lastna 
pričakovanja ter vpliva na socialne spremembe.  
 

3.3 BRALNA PISMENOST  
 
»Usvajanje branja je dolgotrajen proces, ki se začne z razvojem govornih in 
jezikovnih sposobnosti in nato sčasoma pripelje do neodvisnega branja« (Košak 
Babuder, 2012, str. 71).  
 
Da so otroci dobri v branju, potrebujejo govorno jezikovno izražanje ter spretnosti 
pisanja. Prav tako pa morajo biti dobri bralci, da lahko razvijejo spretnost pisanja in 
govorno jezikovno izražanje (Ontario, 2003, v Košak Babuder, 2013).  
 
Enostavnost in hitrost, s katero otroci napredujejo od učenja spretnosti branja do 
branja za učenje, je odvisna od različnih dejavnikov, vključno z: izpostavljenost 
bogatemu jezikovnemu okolju v predšolskem obdobju (pripovedovanje zgodb, branje 
slikanic, knjig, spodbujanje otroka k odgovarjanju na vprašanja o zgodbi), kakovost in 
količina poučevanja branja v zgodnjem šolskem obdobju, usmerjenost zgodnje 
obravnave otrok, ki so rizični, za usvajanje spretnosti branja ter stalna podpora 
družinskega in šolskega obdobja (Ontario, 2003).  
 
Kakor za pismenost na splošno tudi za bralno pismenost obstaja več opredelitev. 
Tako mednarodna raziskava PISA opredeli bralno pismenost kot spretnost 
posameznika, da razume pisna gradiva z namenom doseganja svojih ciljev, da 
razvija znanja in potenciale ter učinkovito deluje v družbi (OECD, 2009).  
 
V zadnjih dveh desetletjih se vedno več pozornosti namenja razvijanju branja z 
razumevanjem, še posebej neumetnostnih besedil, zaradi česar ne govorimo le o 
branju z razumevanjem, temveč o pismenosti (ang. literacy). Razvijanje branja z 
razumevanjem predstavlja vzporedno skrb za druge jezikovne dejavnosti, te pa so 
temeljni vir za učenje. Pri branju z razumevanjem ne gre zgolj za znanje z 
razumevanjem, temveč za smiselno znanje, ki ga učenci uporabijo za reševanje 
vsakodnevnih življenjskih problemov (Plut Pregelj, 2013).  
 
Branje z razumevanjem je večstopenjski, ponavljajoč se proces. Začne se z 
učenčevim razumevanjem prebranega, kar je povezano z besedilom. V naslednjem 
koraku učenec vzpostavi odnos med besedilom, svojim položajem v družbi ter 
pomenom besedila. Ko prisluhne intuiciji in postane ustvarjalen, je zmožen analize 
besedila (Langer, 1989, v Plut Pregelj, 2013).  
 
Branje z razumevanjem usvajamo s pomočjo različnih pristopov, pri čemer je v 
ospredju pogovor, ki predstavlja temeljno povezovalno sestavino, preko katere 
nastaja učenčevo znanje in razumevanje. Posebej pomemben je pogovor med 
učiteljem in učencem, pri tem pa morajo biti učitelji pozorni tako na razvijanje 
samostojnosti pri učenju kot na razvijanje odgovornosti za učenje (Plut Pregelj, 
2013).  
 
Bralna pismenost je dolgotrajen proces, ki potrebuje sistematično načrtovanje, 
izvajanje in evalviranje od predšolskega obdobja do konca šolanja v osnovni in 
srednji šoli (Košak Babuder, 2012).  
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Da je pouk pismenosti lahko učinkovit, potrebujemo strokovno usposobljene učitelje 
in sistematično načrtovan pouk (Grosman, 2007).  
 
Pri učiteljih je pomembno predvsem to, da poznajo branje in stopnje bralnega razvoja 
ter bralnih spretnosti, saj jim to omogoča, da razumejo, kaj se dogaja učencem pri  
usvajanju  bralne pismenosti. Kadar ima učitelj to znanje, lahko razume tudi težave 
učencev in jim ustrezno pomaga. Poznavanje procesov branja pa je pomembno za 
učitelje vseh šolskih predmetov (Grosman, 2007).  
 

3.4 FUNKCIONALNA PISMENOST  
 
Funkcionalna pismenost je kompleksna spretnost in je sestavljena iz različnih vrst 
spretnosti, ki jih posameznik potrebuje na različnih področjih svojega delovanja, prav 
tako pa je tukaj poudarjen dejaven odnos posameznika do okolja, v katerem živi 
(Kogovšek, Ozbič in Zupan, 2011).  
 
UNESCO je leta 1978 postavil definicijo funkcionalne pismenosti oz. funkcionalno 
pismenega posameznika, ki velja še danes in pravi »Posameznik je funkcionalno 
pismen, če se je sposoben lotiti in sodelovati pri življenjskih dejavnostih, pri katerih se 
za učinkovito delovanje v družbeni skupnosti zahteva pismenost ter uporablja svoje 
bralne, pisne in računske sposobnosti za osebni  razvoj in razvoj družbene skupnosti 
…« (UNESCO, 1978, v Kogovšek, Ozbič in Zupan, 2011,  str. 425).   
 
Spretnosti branja, pisanja in računanja niso namenjene same sebi, temveč 
učinkovitemu funkcioniranju posameznika v okolju (Pečjak, 2010).  
 
Funkcionalno pismenost lahko torej razumemo kot skupek različnih vrst pismenosti, 
ki jih posameznik mora obvladati, da lahko deluje v vsakdanjem življenju (npr. 
razume navodila za uporabo, bere in razume podatke v preglednicah, izpolni različne 
formalne obrazce, izbere in ovrednoti zanj pomembne informacije ipd.).  
 

3.5 RAZISKAVE NA PODROČJU PISMENOSTI  
 
Na področju spremljanja in evalviranja stopnje pismenosti učencev in odraslih se 
izvajajo številne raziskave, med katerimi so v našem prostoru najbolj znane PISA, 
PIRLS in TIMSS.  
 
Vključenost v različne mednarodne raziskave znanja omogoča primerjavo dosežkov 
učencev iz različnih držav oz. šolskih sistemov, s čimer dobimo vpogled v uspešnost 
različnih učnih sistemov. Prav tako je mogoče preko večletnega spremljanja 
ugotavljati trende VIZ sistemov in učinke različnih sprememb v določenem šolskem 
sistemu (Markelj in Majerič, 2009).  
 
3.5.1 Mednarodna raziskava PISA 
 
PISA je mednarodni program primerjave dosežkov učencev, ki se izvaja v državah 
članicah Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (Organisation for 
Economic Co-operation and Development, OECD) in državah partnericah. V tem 
dolgoročnem projektu primerjajo znanja in spretnosti učenk in učencev na različnih 
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področjih. Raziskava je bila prvič izvedena leta 2000, od takrat pa na tri leta 
ugotavljajo ravni bralne, matematične in naravoslovne pismenosti 15 let starih 
učencev, kar je za večino učencev ob koncu obveznega šolanja (Štraus, Šterman 
Ivančič in Štigl, 2013).  
 
V raziskavo so vključeni 15-letni učenci in učenke, ne glede na izobraževalno 
institucijo, ki jo obiskujejo. V Sloveniji jih je več kot 90 % v 1. letniku srednje šole, 
nekaj učencev je v 2. letniku srednje šole, nekaj jih je v osnovni šoli ter v institucijah 
za izobraževanje odraslih in institucijah za izobraževanje učencev s PP (Vozelj, 
2015). Osnovna pogoja za vključitev učenca v raziskavo sta točno določena starost 
(od 15 let in 3 mesecev do 16 let in 2 meseca v času reševanja) ter stopnja 
izobraževalnega programa (najmanj 7. razred osnovne šole) (Štraus idr., 2013).  
 
3.5.1.1 Namen raziskave PISA 
 
Raziskava PISA med učenci preverja, kako uspešno znajo uporabiti znanje in 
spretnosti pri reševanju problemov na področju bralne, matematične in naravoslovne 
pismenosti. Na področju branja raziskava preverja, kako uspešni so učenci pri branju 
in interpretaciji različnih besedil. Na področju matematike preverja, kako uporabljajo 
matematično znanje za reševanje matematičnih problemov ter na področju 
naravoslovja, kako uspešni so pri reševanju različnih naravoslovnih problemov 
(Turner in Adams, 2008).  
 
Pismenost se v raziskavi PISA meri na način naraščanja od nižje do višje pismenosti, 
saj pismenost ni lastnost, ki jo posameznik poseduje, temveč je to lastnost, ki je pri 
posamezniku manj ali bolj izražena in je zato postavljena na lestvici od nižjih do višjih 
vrednosti. Naloge, ki so v raziskavi, niso omejene na ugotavljanje znanja pri 
določenem šolskem predmetu, temveč preverjajo tista znanja in spretnosti, ki so za 
posameznika pomembne in jih potrebuje, da bo lahko v odraslosti deloval tako v 
zasebnem kot tudi poklicnem življenju (Štraus idr., 2013).   
 
Uspešnost pri branju je v raziskavi PISA opredeljena kot osnova za doseganje 
uspehov na drugih področjih ter učinkovito delovanje v odraslosti (Štraus idr., 2013). 
V svoje pojmovanje bralne pismenosti vključuje številne kognitivne sposobnosti, med 
katerimi so osnovno dekodiranje, slovnica, jezikovne ter besedilne strukture, 
značilnosti znanja o svetu ter zavedanje in uporabo strategij med obdelavo besedila 
(Štraus idr. 2013).  
 
3.5.1.2 Rezultati PISA 2012  
 
Leta 2012 je bil poudarek mednarodne raziskave PISA na matematični pismenosti. 
Poleg matematične pismenosti pa se je merila tudi bralna pismenost. Rezultati 
slovenskih učencev pri bralni pismenosti so predstavljeni v nadaljevanju.  
 
V raziskavi PISA 2012 so slovenski učenci in učenke na preizkusu bralne pismenosti 
v povprečju dosegli 481 točk, povprečje OECD je bilo 496 točk. Med slovenskimi 
učenci se je izkazala razlika pri branju med rezultati učencev (v povprečju 454 točk) 
in učenk (v povprečju 510 točk). V OECD je razlika med spoloma 38 točk (Štraus idr., 
2013). Leta 2012 je 79 % slovenskih učencev izkazovalo temeljne kompetence 
branja (2. raven bralne pismenosti), ki jim omogočajo učenje na vseh področjih 
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učinkovito delovanje v vsakdanjem življenju. 2. ali 3. raven bralne pismenosti dosega 
56 % učencev, 0,3 % učencev pa bralne kompetence na najvišji ravni (Štraus idr., 
2013).  
 
3.5.1.3 Rezultati PISA 2015  
 
Leta 2015 je bil poudarek raziskave na naravoslovni pismenosti, v nadaljevanju pa 
bo, enako kot za leto 2012, predstavljen rezultat na področju bralne pismenosti.  
 
V letih 2009 in 2012 se je bralna pismenost izkazala kot šibkejše področje znanja in 
spretnosti slovenskih učencev, saj so bili njihovi dosežki pod povprečjem OECD, leta 
2015 pa so se rezultati izboljšali. Slovenski učenci so leta 2015 v povprečju dosegli 
505 točk, kar je za 24 točk višji rezultat kot leta 2012, njihov dosežek pa je višji tudi 
od povprečja OECD (493 točk). Leta 2015 je 85 % učencev doseglo temeljne 
kompetence branja (2. raven bralne pismenosti). Najvišje bralne kompetence (5. oz. 
6. raven) pa dosega 9 odstotkov slovenskih učencev, v OECD 8 % učencev 
(Pedagoški inštitut, 2016).  
 

3.6 MEDNARODNA RAZISKAVA PIRLS  
 
Raziskava bralne pismenosti PIRLS (Progress in International Reading Literacy 
Study) predstavlja mednarodno raziskavo, ki je pod okriljem Mednarodne 
organizacije za evalvacijo izobraževalnih dosežkov (International Association for the 
Evaluation of Educational Achievement - IEA). Raziskava se izvaja vsakih 5 let. Z 
vprašalniki za učence, učitelje in starše se zberejo informacije o dejavnikih, ki vplivajo 
na doseganje znanja učencev. S tem je omogočena primerjava bralnih dosežkov 
učencev in različnih dejavnikov, ki vplivajo na te dosežke. Rezultati raziskave PIRLS 
ponujajo mednarodno primerljive podatke o bralnih dosežkih učenk in učencev, ki so 
skoraj po vseh državah (ki so vključene v raziskavo) v 4. razredu osnovne šole in so 
stari približno 10 let. Za učence je to pomembna prelomnica v njihovem razvoju, saj 
prehajajo od učenja branja k branju za učenje (Doupona, 2011).  
 
3.6.1 Rezultati PIRLS 2011  
 
Leta 2011 so bili v PIRLS zajeti učenci v Sloveniji četrtošolci in so bili stari povprečno 
9,9 let. Skupno je v raziskavi sodelovalo 195 šol in v njih 4512 učenk in učencev, 
staršev, učiteljev ter ravnateljev (Pedagoški inštitut, 2011).   

Slovenija je med državami, ki so izboljšale bralno pismenost učencev. Slovenski 
učenci so dosegli 530 točk, kar v primerjavi z rezultatom leta 2006 izboljšanje za 5 
točk. Najvišji mednarodni mejnik je doseglo 8 % slovenskih učencev, srednjega 79 % 
učencev in najnižjega 95 %. V letu 2011 so deklice dosegle pomembno višji dosežek 
(539 točk) od dečkov (523 točk) (prav tam).  
 

3.7 MEDNARODNA RAZISKAVA TIMSS  
 
TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) predstavlja 
mednarodno raziskavo trendov znanja matematike in naravoslovja, ki je kot PIRLS 
pod okriljem Mednarodne organizacije za evalvacijo izobraževalnih dosežkov.  
 

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Association_for_the_Evaluation_of_Educational_Achievement
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Association_for_the_Evaluation_of_Educational_Achievement
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TIMSS meri znanje matematike in naravoslovja pri učencih v 4. in 8. razredu osnovne 
šole s pomočjo enotnih preizkusov znanja. Podatki o dejavnikih, ki so povezani z 
doseganjem znanja, se pridobijo s pomočjo vprašalnikov za učence, učitelje in 
ravnatelje. S pomočjo rezultatov se med državami in znotraj Slovenije primerja 
matematične in naravoslovne dosežke učencev ter vpliv različnih dejavnikov (na 
ravni učencev, razreda in šole), ki vplivajo na njihove dosežke.  
 
Izhodišča za preizkuse znanja TIMSS temeljijo na analizah učnih načrtov sodelujočih 
držav in tako se naloge v velikem obsegu ujemajo z nacionalnimi učnimi načrti  
(Pedagoški inštitut, 2015).  
 
TIMSS je edina raziskava na svetu, ki povezuje šolsko znanje učencev z 
značilnostmi učiteljev in pouka ter učno okolje na šoli (prav tam).  
 
3.7.1 Rezultati TIMSS 2015  
 
Leta 2015 je v raziskavi TIMSS  v Sloveniji sodelovalo 4800 četrtošolcev, 257 
učiteljev razrednega pouka, 4600 osmošolcev in 148 ravnateljev. Slovenski 
osmošolci so v naravoslovju dosegli 5. najvišji dosežek (od 39). V matematiki so 
dosegli 12. mesto, njihov rezultat pa je nižji le od 9 držav. Četrtošolci so dosegli velik 
napredek v primerjavi z letom 2011, saj so v naravoslovju dosegli 11. mesto (od 49) 
in 25. mesto v matematiki. V četrtem razredu je delež učencev, ki dosegajo najvišje 
znanje matematike narasel  za tretjino. V osmem razredu so deleži učencev, ki so 
dosegli osnovno, srednjo, visoko in najvišjo raven znanja matematike precej višji kot 
leta 2011. Visoko in najvišje znanje naravoslovja dosega večji delež slovenskih 
učencev glede na mednarodno povprečje. Le 3 % učencev v četrtem in osmem 
razredu ne dosega osnovnega znanja (Pedagoški inštitut, 2015a).  
 

3.8 PRIMERJAVA RAZISKAV  
 
Raziskave PISA, PIRLS, TIMSS ter nacionalno preverjanje znanja je mogoče med 
seboj primerjati na osnovi  njihovih metodoloških značilnosti.  
 
Nacionalno preverjanje znanja je vezano na slovenske učne načrte, cilje in standarde 
znanja. Testi so tako oblikovani na osnovi veljavnih učnih načrtov za posamezni 
predmet. Tudi raziskava TIMSS ugotavlja šolsko znanje, vendar preverjani cilji in 
vsebine predstavljalo presek učnih načrtov sodelujočih držav. Raziskava PISA 
ugotavlja pripravljenost učencev na življenje in meri kompetence, ki niso neposredno 
vezane na učne načrte sodelujočih držav, ampak so opredeljene kot pomembne 
(Markelj in Majerič, 2009). TIMSS opiše z vsebinsko analizo mejnikov 4 ravni znanja 
ter odstotke učencev, ki jih dosegajo. Na ta način omogoča presojo o ustreznosti 
kurikula za doseganje nacionalnih ciljev znanja, v tem pa se razlikuje od raziskave 
PISA (Pedagoški inštitut, 2015).  
 
Tako PISA kot TIMSS merita tudi druge spremenljivke (vezane na učence, starše in 
šolo), česar nacionalno preverjanje znanja ne meri (Markelj in Majerič, 2009).  
 
V Sloveniji sta se v letu 2011 z istimi učenci izvedli tako PIRLS kot TIMSS, kar je 
omogočilo povezavo rezultatov med bralno pismenostjo in znanjem matematike in 
naravoslovja (Pedagoški inštitut, 2011).  



12 
 

 
Zgoraj navedene raziskave so  vsekakor pomembne, vendar merijo dosežke učencev 
le na omejenih področjih znanja. Ostala pomembna področja znanja (npr. tehnika in 
tehnologija, družboslovje, umetnost) pa ne zajame nobena od teh raziskav, so pa 
zelo pomemben del v znanju in izobrazbi (Krek in Metljak, 2011) ter v širši 
razgledanosti učencev. 
 
Rezultati vsake posamezne raziskave bi morali spodbuditi potrebo po dodatnem 
raziskovanju in izboljševanju učnega procesa. S spremembami pri poučevanju bodo 
učenci dosegali primerljivejše rezultate z vrstniki iz drugih držav.   
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4 NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA  
 
Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) predstavlja evalvacijo VIZ sistema na 
nacionalni ravni. Z NPZ se preverja uspešnost doseganja ciljev in standardov znanja, 
ki so določeni z učnimi načrti (Markelj in Majerič, 2009). Z NPZ se preverja znanje, ki 
»ga vsebujejo učni načrti in na način, ki ga učenci poznajo iz vsakdanjega šolskega 
dela« (RIC, 2016, str. 3).  
 
NPZ je oblika zunanjega pisnega preverjanja znanja v 6. in 9. razredu osnovne šole, 
ki je zakonsko določeno z Zakonom o osnovni šoli (Uradni list RS 81/2006-UPB3), z 
Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS 
87/2011) ter s Pravilnikom o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli (Uradni 
list RS 67/05 in 64/06).  
 
Za učence 9. razreda je pisanje preizkusa obvezno in se izvaja iz maternega jezika 
(za večino učencev je to slovenščina, za manjšine pa madžarščina in italijanščina), 
matematike in tretjega predmeta, ki ga vsako leto znova določi minister za 
izobraževanje, znanost in šport.  
 
Izvedba NPZ omogoča vsem učencev pri izkazovanju znanja enake možnosti, saj 
preizkus pišejo ob istočasno in pod enakimi pogoji na vseh šolah v Sloveniji. S tem 
šole ne dobijo le vpogleda v dosežke svojih učencev, ampak dosežke učencev v vsej 
državi (RIC, 2015a).  
 

4.1 NAMEN NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA  
 
Osnovni namen NPZ je pridobivanje dodatnih oz. povratnih informacij o znanju 
učencev. Te informacije so namenjene: 

- učencem in staršem (učenci dobijo povratno informacijo o svojem znanju ob 
zaključku osnovne šole, svoj dosežek pa kritično ovrednotijo v primerjavi s 
svojimi vrstniki),  

- učiteljem (dobijo povratno informacijo o znanju svojih učencev, o doseganju 
standardov znanja, na osnovi rezultatov pa lahko učitelji ovrednotijo svoje 
poučevanje), 

- šolam (na osnovi rezultatov učencev šole ovrednotijo kakovost dela, 
ugotavljajo odstopanja in iščejo možnosti za izboljšanje),  

- sistemu na nacionalni ravni (informacije o doseganju standardov znanja 
učencev omogoča evalviranje učnih načrtov ter kakovosti izobraževanja na 
nacionalni ravni) (DKNPZ, 2005).  
 

NPZ nam ponuja informacije o močnih in šibkih točkah učenja in poučevanja prav 
tako pa opozori na (ne)ustreznost ostalih pogojev pouka (učni načrti posameznih 
predmetov, učbeniki, strokovna usposobljenost učiteljev itd.). Namen NPZ je pridobiti 
kakovostne povratne informacije o učenju in poučevanju pri določenem predmetu, te 
pa nam omogočajo izboljšanje učenja in poučevanja (Žakelj in Magajna, 2013).  
 
Trenutna funkcija NPZ je formativna, kar pomeni, da z rezultati šol ne delimo na 
uspešne in manj uspešne, njen namen je zagotoviti objektivne povratne informacije, 
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brez katerih ni mogoče spremljati kakovosti učenja in poučevanja. Formativna 
funkcija med drugim omogoča: 

- preverjanje primernosti učnih načrtov,  
- spremljanje učinkovitosti sprememb učnih načrtov,  
- preverjanje primernosti poučevanja na različnih predmetnih področjih ter  
- preverjanje učinkovitosti spreminjanja le teh (Bečaj, 2008).  

 
A. Žakelj (2010) poudarja, da lahko z informacijami iz nacionalnega preverjanja 
znanja ugotovimo močna področja in pomanjkljivosti učenja in poučevanja ter 
opozorimo na (ne)ustrezne pogoje za pouk.  
 

4.2 NAČELA NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA  
 
NPZ sledi načelom, ki jih je oblikovala in sprejela Državna komisija za vodenje NPZ v 
osnovni šoli (DKNPZ). Ta načela so naslednja (DKNPZ, 2005):  

- pogoji in namen preverjanja znanja morajo biti jasni,  
- preverjanje znanja mora biti vedno v korist učencev, 
- z  NPZ se preverjajo standardi znanja, ki so zapisani v učnih načrtih, 
- NPZ mora učencem omogočati, da pokažejo različne ravni in vrste znanj,  
- v proces NPZ je potrebno čim bolje vključiti učitelje, 
- NPZ mora dati uporabne povratne informacije,  
- dosežke NPZ je dovoljeno uporabiti le veljavno,  
- NPZ je potrebno nenehno evalvirati.  

 

4.3 DOSEŽKI UČENCEV NA NACIONALNEM PREVERJANJU ZNANJA 
 
Dosežek učenca na NPZ je posledica več dejavnikov. Znanje, ki ga učenec izkaže na 
NPZ, odraža kakovost pouka, notranjo motivacijo učenca, domače delo, sposobnosti, 
družinsko okolje, kulturo in klimo šole itd. Rezultate je tako mogoče uspešno 
interpretirati le, če pogledamo vse dejavnike, ki so vplivali na prikazano znanje 
učenca (Bečaj, 2008).  
 

4.4 NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA IN UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI   
 
Med učenci, ki opravljajo NPZ, so tudi učenci s posebnimi potrebami (učenci s PP). 
Za učence, ki obiskujejo izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo, je NPZ v 6. in 9. razredu obvezno. Učenci s PP, med katerimi so 
tudi učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU), imajo na osnovi 
odločbe o usmeritvi pravico do prilagojenega izvajanja NPZ.  
 
Število učencev s PP na NPZ se v absolutnem smislu povečuje, v relativnem smislu 
pa je leta 2015 prvič od leta 2006 upadlo za 0,3 % oz. 0,2 %. Leta 2006 je NPZ 
opravljalo 494 oz. 2,3 % učencev s PP, leta 2015 pa 1529 oz. 8,6 % (RIC, 2015b).  
 
Med učenci s PP, ki imajo odločbo o usmeritvi, je najštevilčnejša skupina učencev s 
primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU). Učenci s PPPU vsa leta 
dosegajo pomembno nižje rezultate kot njihovi vrstniki brez PP tako pri slovenščini 
kot tudi pri matematiki (RIC, 2015c).  
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4.4.1 Prilagojeno izvajanje nacionalnega preverjanja znanja  
 
Prilagojeno izvajanje omogoča učencem s PP prilagojeno preverjanje, da lahko čim 
bolj enakovredno vrstnikom izkažejo svoje znanje. Prilagoditve pri izvajanju NPZ 
vključujejo prilagojeni način izvajanja, prilagoditve preizkusa znanja, prilagojeno 
vrednotenje ter uporabo posebnih pripomočkov. Preizkus znanja je kljub 
prilagoditvam vsebinsko enak in preverja znanje na ravneh, ki so primerne za učence 
v določenem izobraževalnem programu (RIC, 2015a).  
 
Učenci s PP pridobijo prilagoditve tako, da ravnatelj oz. njegov namestnik izpolni 
elektronski obrazec ter označi potrebne prilagoditve za posameznega učenca. Te 
morajo biti v skladu z učenčevo odločbo o usmeritvi, s strokovnim mnenjem ter 
možnimi prilagoditvami Državnega izpitnega centra (RIC, 2015a). 
 
V šolskem letu 2014/15 se je v primerjavi s prejšnjimi leti nabor prilagoditev za 
učence z govorno-jezikovnimi motnjami in učence s PPPU zmanjšal z namenom, da 
bi tudi pri teh učencih lahko ugotovili vse dosežene standarde znanja, ki se z NPZ 
merijo.  
 
V nadaljevanju so predstavljene tiste prilagoditve, ki so za namene našega 
raziskovanja najpomembnejše in ki se nanašajo na učence s PPPU (povzeto po RIC, 
2015a):  
 

a) K prilagojenemu načinu izvajanja uvrščamo prilagoditve, predstavljene v tabeli 
1:  

 
Tabela 1: Prilagojeni način izvajanja NPZ 

Podaljšani 
čas pisanja 

 

Za učence s PP se lahko čas reševanja preizkusa podaljša za 25 % 
ali 50 % ter izjemoma za 100 % predvidevanega časa, učenci pa 
lahko pisanje preizkusa zaključijo prej. Učenci, ki imajo podaljšan čas 
pisanja, opravljajo preizkus v posebnem prostoru, pri čemer morajo 
biti zagotovljeni ustrezni pogoji opravljanja preizkusa. V istem 
prostoru lahko preizkus piše tudi več učencev, če nimajo za druge 
motečih prilagoditev. Nadzorni učitelj mora poskrbeti, da učenci v 
času pisanja ne pridejo v stik z ostalimi učenci, ki so preverjanje že 
zaključili.  

Prekinitev 
pisanja po 

potrebi 
 

Učenec lahko dvakrat po 10 minut prekine pisanje preizkusa, vendar 
se ta prekinitev ne šteje v čas preverjanja. 

Pomočnik 

Učencu s PP je lahko dodeljen pomočnik, kadar zaradi primanjkljajev 
oz. motnje ne more samostojno opravljati NPZ. Pomočnik mora 
poznati Navodila za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja. 
Pomočnik je lahko bralec, jezikovni pomočnik, pisar itd. Pomočnik 
bralec bere besedilo in naloge v preizkusu jasno ter natančno in 
ustrezno hitro. Jezikovni pomočnik razlaga besede in pojme, ki jih 
učenec ne razume. Sproti pa preverja razumevanje navodil in jih 
poenostavlja, če je to potrebno.  
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b) Prilagoditve preizkusa znanja 
 
Prilagoditve preizkusa znanja predstavljajo tehnične prilagoditve, s katerimi se 
preizkus prevede v ustrezno komunikacijsko obliko za učenca. Te oblike so:  

- »povečava preizkusa znanja s formata A4 na A3,  
- povečava velikosti črk preizkusa znanja z 11 oz. 12 na 18 na formatu A4,  
- preizkus znanja na zgoščenki v obliki zapisa pdf., ki omogoča le branje 

preizkusa, odgovori pa se zapisujejo v tiskani obliki običajnega formata,  
- preizkus znanja na USB-ključu v obliki zapisa doc« (RIC, 2015a, str. 29).  

 
Učenec lahko glede na primanjkljaj, oviro oz. motnjo izbere izmed možnih, zgoraj 
navedenih prilagoditev, le eno.  
 

c) Uporaba posebnih pripomočkov  
 

Učenci s PP lahko pri preizkusu uporabljajo posebne pripomočke (prilagojen pisalni 
pribor, z e-Rica natisnjene dodatne liste ipd.). Med možnimi prilagoditvami je tudi 
opravljanje preizkusa s pomočjo računalnika, ki ga učenec uporablja za pisanje in/ali 
branje preizkusov na zgoščenkah oz. USB-ključih.  
 

d) Prilagojeno vrednotenje  
 
Za posameznega učenca lahko šola na podlagi odločbe o usmeritvi in strokovnega 
mnenja predlaga prilagojeni način vrednotenja. Opisi predlaganih prilagoditev, ki se 
izvajajo že v okviru pouka, morajo biti zapisani zelo natančno, saj je s tem 
omogočeno strokovno ustrezno vrednotenje. Pri tem niso možne prilagoditve, 
povezane z doseganjem standardov znanja.  
 
Iz tabele možnih prilagoditev za prilagojeno vrednotenje so navedene naslednje 
prilagoditve:  

- »prilagojeno vrednotenje zaradi izpuščanja, dodajanja ali zamenjave črk, 
- dovoljeno je pisanje s tiskanimi črkami, pri čemer je potrebno veliko začetnico 

ustrezno označiti (podčrtati, obkrožiti …) in  
- toleranca manj čitljive pisave« (RIC, 2015a, str. 40-41).  
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4.5 SLOVENŠČINA KOT ŠOLSKI PREDMET  
 
Slovenski jezik je državni jezik Republike Slovenije in za večino prebivalcev tudi 
materni jezik. Za večino predstavlja osnovno sredstvo mišljenja, doživljanja, 
sporočanja, čustvovanja ter razumevanja. Prav zaradi tega ima slovenščina posebno 
mesto kot učni jezik in predmet v naših šolah, saj pomembno vpliva na oblikovanje 
učenčeve identitete (osebne, narodne in kulturne) (Križaj Ortar in Bešter, 1995).  
 
V osnovnošolskem izobraževanju predstavlja slovenščina temeljni predmet, pri 
katerem učenci usvajajo spretnosti govornega in pisnega sporazumevanja. Pri pouku 
slovenščine je med osnovnimi cilji razvijanje spretnosti branja in pisanja (Košak 
Babuder, 2013), od uspešno usvojenih pa je odvisna učenčeva nadaljnja 
izobraževalna uspešnost.  
 

4.6 UČNI NAČRT ZA SLOVENŠČINO  
 
Slovenščina je v Učnem načrtu (UN) za slovenščino (2011) opredeljena kot materni 
jezik večine učencev in kot drugi jezik za pripadnike manjšin ter predstavlja ključni 
šolski predmet. Glavni cilj predmeta je usposabljanje učencev za uspešno govorno in 
pisno sporazumevanje. Cilji iz UN se uresničujejo preko dejavnosti poslušanja, 
branja, govora in pisanja.  
 
»Cilju opismenjevanja učencev z učnimi težavami morajo učitelji, ki poučujejo 
slovenščino, slediti vseh devet let šolanja in jim pri tem pomagati, da ta cilj usvojijo ob 
različnih oblikah pomoči in podpore« (Košak Babuder, 2013, str. 138-139). Pri tem  
morajo biti učitelji usmerjeni na razvijanje ustreznih spretnosti branja in pisanja, ki so 
v skladu z učenčevo razvojno stopnjo in učnim kurikulumom pri vseh šolskih 
predmetih (prav tam).  
 
4.6.1 Splošni cilji predmeta  
 
Med splošnimi cilji predmeta je navedeno, da učenci pri učenju jezikovnih spretnosti 
razvijajo sporazumevalne, jezikovne, slogovne in metajezikovne zmožnosti ter 
zmožnosti nebesednega sporazumevanja (UN za slovenščino, 2011).  
 
4.6.2 Minimalni standardi znanja ob koncu tretjega vzgojno-izobraževalnega 

obdobja  
 
V nadaljevanju predstavljamo minimalne standarde znanja ob koncu tretjega VIZ 
obdobja, ki so vezani na področje jezika (usvajanje jezikovnih spretnosti). Zaradi 
lažje preglednosti so cilji predstavljeni v tabeli 2.  
 
Tabela 2: Minimalni standardi znanja ob koncu 3. VIO 

Poimenovalno 
zmožnost učenec 
pokaže tako, da:  

- »poimenuje bitja, predmete, dejana, lastnosti in drugo s 
knjižnimi izrazi in se izogiba ponovitvam,  

- razloži besede/besedne zveze iz 
prebranega/poslušanega besedila, 

- k danim besedam doda njihove protipomenke, 
sopomenke, podpomenke in nadpomenke ter besede 
iz iste besedne družine, 
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- iz danih skladenjskih podstav tvori tvorjenke, 
- dopolni in tvori definicije danih besed/pojmov,  
- zna uporabljati slovarske pripomočke v knjižni in 

elektronski obliki,  
- prepozna poimenovalne napake« (UN za slovenščino, 

2011, str. 89).  

Skladenjsko 
zmožnost učenec 
pokaže tako, da:  

- »tvori skladenjsko pravilna enogovorna in dvogovorna 
besedila, 

- razloži povedi iz prebranega, poslušanega besedila, 
- sprašuje po danih delih povedi,  
- tvori povedi iz niza besed v imenovalni, slovarski obliki, 
- dopolni povedi s pomensko in oblikovno pravilnimi 

besedami,  
- v zvezi dveh povedi prepozna pomensko razmerje ter 

združi zveze povedi v skladenjsko pravilne zložene 
povedi s pravilnim veznikom, 

- pretvori premi govor v odvisnega, 
- v besedilih prepozna skladenjske napake in jih 

odpravi« (UN za slovenščino, 2011, str. 89-90).  

Pravorečno 
zmožnost učenec 
pokaže tako, da:  

- »obvlada knjižni izgovor besed in povedi, 
- prepozna pravorečne napake v besedilih in jih odpravi« 

(UN za slovenščino, 2011, str. 90). 

Pravopisno 
zmožnost učenec 
pokaže tako, da: 

- »v besedah pravilno zapisuje glasove in glasovne 
sklope,  

- piše predlog ločeno od besede, 
- izbere pravilno različico predlogov s/z in k/h,  
- piše nikalnico ne ločeno od glagola,  
- pravilno:  

o deli domače besede, 
o piše glavne in vrstilne števnike s številkami in z 

besedami, 
o piše začetek povedi z veliko začetnico, 
o piše večbesedna lastna imena bitij, 
o piše imela prebivalcev krajev, držav idr., 
o piše svojilne pridevnike, izpeljane iz lastnih 

imen, 
o piše eno- oz. večbesedna zemljepisna lastna 

imena,  
o piše vrstne pridevnike iz eno-/večbesednih 

zemljepisnih lastnih imen, 
o piše imena dni in mesecev,  
o piše imena praznikov,  
o piše imena jezikov,  
o piše imena pripadnikov ras 

- uporablja pravilna končna ločila v eno- in večstavčnih 
povedih,  

- pravilno uporablja vejico pri naštevanju in v 
večstavčnih povedih,  

- pravilno uporablja ločila in veliko začetnico v premem 
govoru (s spremnim stavkom pred dobesednih 
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navedkom ali za njim),  
- pravilno uporablja oklepaj,  
- ustrezno členi besedilo na odstavke,  
- zna uporabljati pravopisne priročnike v knjižni in 

elektronski obliki,  
- prepozna svoje pravopisne napake« (UN za 

slovenščino, 2011, str. 90-91). 

Slogovno zmožnost 
učenec pokaže tako, 
da:  

- »v svojih besedilih uporablja ustrezno jezikovno zvrst,  
- izreka isto govorno dejanje na različne načine,  
- tvori okoliščinam ustrezna enogovorna in dvogovorna 

besedila, 
- danim besedam/besednim zvezam, povedim določi 

slogovno vrednost in okoliščine rabe, 
- prepozna slogovne napake, jih odpravi in popravke 

utemelji« (UN za slovenščino, 2011, str. 91).   

Metajezikovno 
zmožnost učenec 
pokaže tako, da:  

- »predstavi in upošteva:  
o načela uspešnega pogovarjanja,  
o načela uspešnega dopisovanja,  
o načela uspešnega sprejemanja enogovornih 

besedil, 
o načela uspešnega tvorjenja enogovornih 

besedil,  
o priporočeni potek sprejemanja besedil, 
o priporočeni potek sporočanja,  
o značilne dane vrste pogovorov,  
o značilnosti dane vrste dopisov,  
o značilnosti dane vrste enogovornih besedil 

- besedam določi pomenske, oblikovne, slogovne, 
izvorne in tvorbne lastnosti; pri tem uporablja 
jezikoslovne izraze, ki so navedeni v UN,  

- besede razvrsti v besedne vrste skladno z opredelitvijo 
v UN,  

- loči enostavnčne povedi od večstavčnih ter utemelji 
svoje odločitve s strokovnimi argumenti, 

- opiše stavčnočlensko sestavo stavka – poimenuje 
stavčne člene in navede vprašalnice zanje,  

- loči priredno zložene povedi od podredno zloženih,  
- opiše stavčno sestavo podredno zloženih povedi – 

določi glavni stavek, poimenuje vrsto odvisnika in 
navede vprašalnico zanj,  

- dano besedilo uvrsti med:  
o umetnostna ali neumetnostna besedila,  
o opisovalna ali pripovedovalna besedila,  
o prikazovalna ali propagandna besedila, 

- razume in uporablja temeljne jezikoslovne izraze, ki so 
navedeni v UN,  

- v besedilu prepozna poimenovalne, skladenjske, 
pravorečne in pravopisne napake ter jih odpravi; svoje 
popravke utemelji« (UN za slovenščino, 2011, str. 92-
93).  
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5 NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA IZ SLOVENŠČINE 
 

5.1 SESTAVA PREIZKUSA  
 
Pri preverjanju znanja iz slovenščine se na nacionalni ravni preverja jezikovno in 
književno zmožnost ob umetnostnem in neumetnostnem besedilu (Cestnik idr., 
2012).  
 
Preizkus iz slovenščine je tako sestavljen iz dveh delov. Prvi del se nanaša na 
književnost. Izhodišče je učencem neznano eno daljše ali več krajših umetnostnih 
besedil, ki mu sledijo naloge za preverjanje doseganja ciljev in standardov znanja po 
UN. Naloge iz književnega dela preizkusa pokrivajo 40 % točk. Drugi del preizkusa 
se nanaša na jezikovnost, kjer je izhodišče eno daljše ali več krajših neumetnostnih 
besedil, ki mu prav tako sledijo naloge za preverjanje in doseganje ciljev in 
standardov znanja po UN. Ta del preizkusa pokriva 60 % točk (RIC, 2015c).   
 
Izbrani izhodiščni besedili morata omogočati preverjanje čim več standardov znanja 
(minimalnih, temeljnih in višjih), kar mora biti v skladu z razmerjem in zahtevnostjo 
učnega načrta ter razmerjem med obravnavanimi umetnostnimi in neumetnostnimi 
besedili. Besedili morata ustrezati razvojni stopnji učencev, njihovim bralnim 
zmožnostim, taksonomskim ravnem znanja, biti morata ustrezno dolgi, dovolj 
zahtevni in za učence neznani. Pri izbiri neumetnostnega besedila se upošteva tiste 
besedilne vrste, ki so v UN za slovenščino (Cestnik idr., 2012). 
 
Z delom NPZ, ki se nanaša na umetnostno besedilo, se preverja (Cestnik idr., 2012):  

- samostojno branje umetnostnega besedila,   
- literarnovedno znanje,  
- zmožnost tvorjenja krajšega besedila, povezanega z izhodiščnim besedilom.  

 
Z delom NPZ, ki se nanaša na neumetnostno besedilo pa se preverja (Cestnik idr., 
2012):  

- zmožnost samostojnega branja neznanega neumetnostnega besedila, 
- zmožnost razumevanja, vrednotenja ter razčlenjevanja neumetnostnega 

besedila,  
- zmožnost tvorjenja neumetnostnega besedila. 

 
Izhodiščno neumetnostno besedilo je zelo pomembno, saj je reševanje nalog 
odvisno od natančnega branja le tega. Učenci ob neumetnostnem besedilu pokažejo 
(Cestnik idr., 2012):  

- razumevanje besedila,  
- razumevanje in uporabo besed (poimenovalna zmožnost),  
- prepoznavanje namena besedila ter prepoznavanje okoliščin nastanka 

besedila,  
- razumevanje, pretvarjanje in tvorjenje povedi in zvez povedi 

(skladenjska/upovedovalna zmožnost),  
- razumevanje in uresničevanje pravil za pisanje besed, povedi itd. (pravopisna 

zmožnost) in  
- znanje o jeziku (metajezikovna zmožnost).  
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Tipi nalog  
 
V preizkusih se pojavljajo naloge izbirnega in alternativnega tipa, naloge 
povezovanja, dopolnjevanja ter naloge kratkih odgovorov z utemeljitvami. Ob tem se 
pojavljajo tudi naloge, kjer mora učenec določeno besedo obkrožiti, jo izpisati ali 
oblikovati samostojni odgovor v povedi. Ob koncu vsakega dela preizkusa je še 
tvorbna naloga, kjer učenec tvori umetnostno in neumetnostno besedilo (Cestnik idr., 
2012).  
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6 UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI V REDNI OSNOVNI ŠOLI  
 
V današnjem času se od učencev v šoli pričakuje, da so iznajdljivi, uspešni, 
prilagodljivi, hitri, pametni, vendar tega vsi učenci ne zmorejo in zato se v učnem 
procesu pojavijo težave. Učenci, ki imajo težave z usvajanjem šolskih znanj in 
spretnosti, dosegajo nižje rezultate, kot jih pričakujejo učitelji in starši, zato so v želji, 
da bi izboljšali svoj učni uspeh, deležni različnih pritiskov (Končnik Goršič, 2002).  
 
V Sloveniji učenci z nižjimi izobraževalnimi dosežki predstavljajo 20-25 % šolske 
populacije. Učenci z učnimi težavami (UT) predstavljajo 15-20 % šolske populacije, 
njihove težave se razprostirajo od splošnih UT do specifičnih UT (Kavkler, Košak 
Babuder, Magajna, 2015).  
 
Učne težave so zelo raznolik pojav, ki se razprostira na kontinuumu od lažjih do 
težkih, od preprostih do kompleksnih ter od kratkotrajnih do tistih, ki so prisotne v 
času šolanja ali pa so vseživljenjske (Magajna, Kavkler in Košir, 2011).  
 

6.1 SPLOŠNE UČNE TEŽAVE 
 
Skupina učencev, pri katerih se pojavljajo splošne UT, je zelo raznolika. Učenci imajo 
pomembno večje težave pri učenju kot njihovi vrstniki in so pri enem ali več šolskih 
predmetih manj ali celo neuspešni, vzroki njihovih težav pa so nevrofiziološki. Učenci 
ne morejo uresničevati svojih potencialov zaradi različnih zunanjih in notranjih 
dejavnikov. Na pojav splošnih UT vplivajo dejavniki v otrokovem okolju (večjezičnost 
in multikulturnost, kulturna in ekonomska prikrajšanost ter neustrezno poučevanje), 
notranji dejavniki (upočasnjen razvoj kognitivnih sposobnosti, čustvene težave, 
pomanjkljiva motivacija in samoregulacija) ter neustrezne VIZ interakcije med 
učencem in učnim okoljem (kljubovalno vedenje, splošna nezrelost itd.) (Magajna 
idr., 2008).  
 

6.2 SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE  
 
Specifične učne težave (SUT) vključujejo zelo raznolike težave, ki se kažejo »z 
zaostankom v zgodnjem razvoju in\ali v izrazitih težavah na katerem koli od 
naslednjih področij: pozornost, pomnjenje, mišljenje, koordinacija, komunikacija, 
branje, pisanje, pravopis, računanje, socialna kompetentnost in čustveno 
dozorevanje. Primanjkljaji vplivajo na posameznikovo sposobnost interpretiranja 
zaznanih informacij in\ali povezovanja informacij ter tako ovirajo učenje osnovnih 
šolskih veščin (branja, pisanja, pravopisa, računanja)« (Magajna idr., 2008, str. 40).  
 
SUT so notranje, nevrofiziološko pogojene in niso posledica zunanjih dejavnikov 
(vidnih, slušnih, motoričnih okvar, motenj v duševnem razvoju, čustvenih in 
vedenjskih motenj ali neustreznih okoljskih dejavnikov, vendar se lahko pojavljajo 
skupaj z njimi) (Magajna idr., 2008).  
 
SUT lahko delimo v dve glavni skupini (Magajna idr., 2008):  

- specifični primanjkljaji na ravni slušno-vizualnih procesov, kamor sodijo motnje 
branja (disleksija), pravopisne težave (disortografija) in druge UT, ki so 
povezane z jezikom ter  
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- specifični primanjkljaji na ravni vizualno-motoričnih procesov, kamor sodijo 

težave pri pisanju (disgrafija), matematiki (spacialna diskalkulija), načrtovanju 
in izvajanju praktičnih dejavnosti (dispraksija) in težave s socialnimi veščini.  

 
SUT se lahko pojavljajo v blažji, zmerni ali izraziti obliki. Izrazito obliko imenujemo 
primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU) (Pulec Lah in Velikonja, 2011). 
Učenci, ki imajo težjo obliko SUT, torej PPPU, so po Zakonu o usmerjanju učencev s 
PP (ZUOPP) (2011) upravičeni do usmeritve v program s prilagojenim izvajanjem in 
dodatno strokovno pomočjo (DSP), kar jim omogoča intenzivnejše prilagoditve in 
načine pomoči (Magajna idr., 2011). Učencem, ki so usmerjeni v omenjeni program, 
po 7. členu ZUOPP (2011) glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja oz. motnje 
pripadajo prilagoditve v organizaciji, načinu preverjanja in ocenjevanja znanja, 
napredovanju in časovni razporeditvi pouka, zagotovi pa sem jim DSP.  
 
Med učenci z UT je približno 10 % tistih, ki imajo SUT, od teh pa je  2-3 % tistih, ki 
imajo izrazite SUT, ki jih po ZUOPP (2011) uvrščamo v skupino učencev s 
primanjkljaji na posameznih področjih učenja (učenci s PPPU) (Kavkler in Magajna, 
2008).  
 

6.3 KRITERIJI ZA OPREDELITEV PRIMANJKLJAJEV NA POSAMEZNIH PODROČJIH 

UČENJA  
 
PPPU lahko opredelimo s pomočjo naslednjih kriterijev (Magajna, Kavkler, Košak 
Babuder, Zupančič Danko, Fras, Rošer Obretan, 2015):  
 

1. kriterij je dokazano neskladje med strokovno določenimi in utemeljenimi 
pokazatelji globalnih intelektualnih sposobnosti in dejansko uspešnostjo na 
področjih branja, pisanja, računanja in pravopisa. 
 

2. kriterij so obsežne in izrazite (pervazivne) težave na enem ali več področjih 
šolskih spretnosti (branje, pisanje, računanje, pravopis). Te težave vztrajajo in 
otroku otežujejo napredovanje v učenju. 

 
3. kriterij zajema slabšo učinkovitost učenja, ki je posledica pomanjkljivih in/ali 

motenih kognitivnih in metakognitivnih strategij (sposobnost organizacije in 
strukturiranja učnih zahtev) in/ali motenega tempa učenja (hitrost predelovanja 
informacij).  
 

Metakognitivne spretnosti vključujejo poznavanje lastnih kognitivnih procesov ter 
znanje o odnosu med nalogo in strategijo. Učenci s PPPU kažejo pomanjkljivo 
metakognitivno zavedanje, za reševanje nalog pa manj pogosto uporabljajo ustrezne 
metakognitivne strategije. Učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja se 
od svojih vrstnikov razlikujejo v hitrosti predelovanja informacij, saj teh informacij ne 
predelujejo dovolj učinkovito. Učenci s PPPU imajo težave v hitrosti in količini 
predelovanja vidnih in slušnih informacij. 
 

4. kriterij predstavlja motenost enega ali več psiholoških procesov (koncentracija, 
pozornost, delovno pomnjenje, percepcija, časovna in prostorska organizacija, 
jezikovno procesiranje idr.) 
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Primanjkljaji na jezikovnem področju ovirajo usvajanje in razumevanje abstraktnejših 
pojmov (Magajna, 2004).  
 

5. kriterij pa izključuje senzorne okvare, motnje v duševnem razvoju ter druge 
duševne in nevrološke motnje, čustvene in vedenjske motnje, kulturno in 
jezikovno različnost, psihosocialno neustrezne okoliščine in neustrezno 
poučevanje.  

 
PPPU opredeljujejo tako otrokova močna kot tudi šibka področja (Magajna idr. 2015). 
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7 UČENCI S PRIMANJKLJAJI NA PODROČJU UČENJA BRANJA 

IN PISANJA  
 
Specifične bralno-napisovalne  težave oz. motnje branja in pisanja (MBP) sodijo med 
najbolj raziskane in najpogostejše motnje učenja, za katere se v domači in tuji 
literaturi uporabljajo različni izrazi. Mednje sodijo disleksija (težave z branjem), 
disgrafija (težave pri pisanju), disortografija (težave s pravopisom), specifične motnje 
šolskih veščin itd. Pri nas se po najnovejši šolski zakonodaji uporablja izraz 
primanjkljaji na področju učenja branja in pisanja (Magajna idr., 2008). V 
nadaljevanju bo za to skupino učencev uporabljen izraz učenci s PPPU-MBP.  
 
Učenci s PPPU-MBP se pri razvijanju spretnosti branja in pisanja srečujejo z 
največjimi težavami in prav zaradi tega je pomembno, da usvojijo tekoče branje z 
ustreznim bralnim razumevanjem ter ustrezne spretnosti pisnega sporočanja (Košak 
Babuder, 2013).  
 
Učenci s PPPU-MBP imajo težave tudi s črkovanjem (npr. dodajanje, izpuščanje ali 
nadomeščanje  samoglasnikov in soglasnikov), pisnim izražanjem (številne slovnične 
napake, napake s postavljanjem ločil znotraj povedi, pomanjkljivo jasnostjo v pisnem 
izražanju idej, težave z organiziranjem idej) ter se pogosto izogibajo aktivnostim, ki 
zahtevajo črkovanje in pisanje (Cavandish, 2013, v Košak Babuder, 2014). Težave 
učencev s PPPU-MBP niso vezane zgolj na pismenost, čeprav so na tem področju 
najbolj vidne. 
 
V nadaljevanju bodo predstavljene disleksija, disgrafija in disortografija ter težave, s 
katerimi se učenci s PPPU-MBP srečujejo pri usvajanju jezikovnih spretnosti in 
pisanju. 
 

7.1 DISLEKSIJA 
 
Disleksija je najpogosteje prisotna in med vsemi najbolj raziskana specifična učna 
težava (Magajna idr., 2008).  
 
IDA (International Dysleksia Association - Mednarodna zveza za disleksijo, 2002) 
opredeljuje disleksijo kot specifično učno težavo nevrobiološkega izvora. Za njo so 
značilne težave natančnega in/ali tekočega prepoznavanja besed, šibko črkovanje 
ter šibke spretnosti dekodiranja. Te težave so po navadi posledica fonološkega 
primanjkljaja, ki je pogosto nepričakovan glede na ostale kognitivne sposobnosti in 
zagotavljanje učinkovitega poučevanja v razredu.  
 
EDA (European Dyslexia Association – Evropska zveza za disleksijo, 2014) opredeli 
disleksijo kot različnost nevrološkega razvoja, ki otežuje usvajanje in rabo spretnosti 
branja, pisanja ter pravopisa. Disleksijo povzroča kombinacija težav v fonološkem 
zavedanju in predelovanju informacij, delovnem pomnjenju, priklicu informacij, težave 
z usvajanjem zaporedij in avtomatizacijo osnovnih veščin.  
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7.1.1 Primanjkljaji učencev z disleksijo  
 
Učenci z disleksijo se zaradi različnosti primanjkljajev srečujejo s težavami pri 
usvajanju osnovnih šolskih veščin branja, pisanja, računanja in pravopisa. V 
nadaljevanju predstavljamo primanjkljaje, ki segajo na področje usvajanja spretnosti 
pisanja in pravopisa.  
 
Učenci z disleksijo imajo med drugim težave tudi s kratkoročnim in delovnim 
pomnjenjem ter avtomatizacijo spretnosti branja in pisanja (Kavkler idr., 2010). 
Učenci z disleksijo zaradi težav s kratkoročnim in delovnim pomnjenjem ter 
avtomatizacijo spretnosti branja in pisanja (Kavkler idr., 2010) pogosto pozabijo, kaj 
želijo povedati. Pri pisanju imajo  težave z organiziranjem idej, ustreznim 
besediščem, ob tem pa še težave s črkovanjem,  slovnico in upoštevanjem 
pravopisnih pravil. Nekateri se med pisanjem izgubljajo, pozabijo na bistvo ter 
pogosto izpustijo ali besede in besedne zveze (Ott, 2007).   
 
Težave, s katerimi se srečujejo učenci z disleksijo, so notranje pogojene in so 
posledica kognitivnih primanjkljajev. Pojavljajo se kljub povprečnim ali 
nadpovprečnim intelektualnim sposobnostim, motiviranosti učenca, ustreznosti 
poučevanja in spodbudnem okolju (Magajna idr., 2008).  
 
Učinkovito branje in pisanje učencev z disleksijo ovirajo naslednji primanjkljaji v 
procesih spoznavanja (Magajna idr., 2008):  

- težave v kratkotrajnem in delovnem pomnjenju (ohranjanje zaporednih 
informacij v kratkotrajnem spominu), razumevanje in pomnjenje prebranega 
ter upoštevanje pravil,  

- težave v poimenovanju (npr. simbolov), manipuliranju z abstraktnimi pojmi, ki 
ovirajo izkazovanje znanja,  

- težave s tekočim in hitrim izvajanjem veščin branja in pisanja,  
- težave z zaznavanjem časa in počasen tempo odzivanja (težje izkazujejo 

znanje v določenih časovnih okvirih).  
 
Reid (2013) je v svoji definiciji opredelil disleksijo kot razliko v načinu, kako nekateri 
učenci sprejemajo informacije. Zaradi tega imajo učenci težave:  

 v natančnosti in hitrosti branja, 

 v natančnosti črkovanja,  

 pri organizaciji pisanja,  

 v sprejemanju več informacij hkrati,  

 imajo šibkejši kratkoročni in delovni spomin,  

 z orientacijo, 

 s priklicem besed,  

 z ustreznim zlogovanjem besed, 

 z uporabo besed v ustreznem kontekstu,  

 z uporabo besed, ki podobno zvenijo ali se podobno napišejo ter  

 z uporabo ustreznega vrstnega reda besed pri pisanju. 
 
Pisanje je za učence z disleksijo zelo težko, tako iz vsebinskega vidika kot tudi zaradi 
težav pri črkovanju (Raduly-Zorgo idr., 2010).  
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Pisni izdelki učencev z disleksijo so neprimerljivi z njihovimi intelektualnimi in drugimi 
sposobnostmi. Njihovi pisni izdelki imajo naslednje značilnosti:  

- izražajo se v zelo kratkih povedih,  
- pisanje jim vzame zelo veliko časa (disgrafija),  
- slabo ali pa sploh ne upoštevajo slovničnih in pravopisnih pravil,  
- veliko besed zapišejo napačno,  
- rokopis je skoraj nečitljiv (disgrafija),  
- slabo izkoriščajo prostor na papirju,  
- kljub večkratnemu pregledu ne popravijo številnih napak (Kesič, 2010).  

 
Učenci z disleksijo imajo težave tudi z zaporedjem korakov pri pisanju. R. G. 
Richards (1999) navaja, zakaj se učenci z disleksijo pogosto izogibajo pisanju. 
Razlog je lahko en ali več od naslednjih:  

 učenci težko pričnejo s pisanjem in se počutijo preobremenjeni z nalogo,  

 osredotočajo se na priklic oblike črk, saj to ni avtomatizirano,  

 spoprijemajo se s težavami pri organizaciji in mehaniki pisanja,  

 počasni so pri priklicu ustreznih besed, da bi izrazili svoje ideje, 

 težave imajo pri razvijanju in oblikovanju idej,  

 težave imajo z ohranjanjem idej v mislih in zapisovanjem le teh,  

 svoje pisanje zaznavajo kot počasno in dolgočasno,  

 menijo, da je njihov pisni izdelek zelo površen, kljub temu da so porabili veliko 
truda in energije.  

 

7.2 DISGRAFIJA IN DISORTOGRAFIJA  
 
Disgrafija predstavlja specifično učno težavo na področju pisanja in sodi v skupino 
specifičnih primanjkljajev na področju vizualno-motoričnih procesov. 
 
Beseda disgrafija (dysgraphia) izvira iz grščine. Predpona »dis« pa pomeni 
zmanjšano zmožnosti, »grafia« pa se nanaša na zmožnost pisanja in oblikovanja 
črke z roko. Posledica zmanjšanje zmožnosti pisanja z roko je slabši rokopis, ki pa 
lahko vpliva na učenje. Učenci z disgrafijo imajo lahko težave s pisanjem, 
upoštevanjem pravopisnih pravil (brez težav pri branju) ali oboje – težave s pisanjem 
in upoštevanjem pravopisnih pravil (IDA, 2012). Je nevrološki primanjkljaj, ki se kaže 
s težavami pri črkovanju in pisanju. Pogosto je spregledana in so težave pri pisanju 
pripisane lenobi in pomanjkanju motivacije (Berninger in Wolf, 2009, v Blackley, 
2015).  
 
Razvojna disgrafija je specifična učna težava, za katero so značilni primanjkljaji pri 
pridobivanju spretnosti pisanja. Učenčevo znanje o pisanju je nižje od pričakovanega 
glede na razred, ki ga obiskuje, kljub njegovim povprečnim ali nadpovprečnim 
intelektualnim sposobnostim (Döhla in Heim, 2016).    
 
Disgrafija predstavlja specifično motnjo pisanja, ki se kaže s težavami v vizualnem 
prostorskem zaznavanju in procesiranju simbolov, v hitrosti  in tekočnosti pisanja, s 
težavami v ortografskem kodiranju, v finomotoričnih/grafomotoričnih spretnostih in s 
težavami v vidni motorični koordinaciji (Magajna idr., 2015).  
 
I. Posokhova (2007) opredeljuje disgrafijo kot resne težave v usvajanju in obvladanju 
spretnosti pisanja glede na pravopisna pravila maternega jezika. Težave se odražajo 



28 
 

v številnih, trajnih in značilnih napakah, ki niso posledica neznanja pravopisa ter niso 
odvisne od intelektualnih sposobnosti, razvoja govora, normalnega stanja vida, sluha 
ter rednega šolanja.  
 
7.2.1 Primanjkljaji učencev z disgrafijo  
 
Učenci z disgrafijo imajo težave s pisanjem in/ali črkovanjem. Njihov rokopis je lahko 
čitljiv ali nečitljiv, vendar ni avtomatiziran (pisanje je počasno in naporno). Med 
pisanjem se učenci obremenjujejo s črkovanjem besed ter z apliciranjem njihovega 
znanja o pravilnem črkovanju (Berninger in Wolf, b.d.).  
 
I. Posokova (2007) opredeljuje štiri oblike disgrafije: fonološko, jezikovno, vizualno in 
motorično. Za fonološko disgrafijo so značilni primanjkljaji pri izgovorjavi in/ali 
slušnem razlikovanju glasov. Pri pisanju so primanjkljaji na ravni črk in zlogov, 
značilne so številne zamenjave in mešanja črk oz. glasov, ki podobno zvenijo ali se 
podobno izgovarjajo (prav tam).  
 
Napake učencev z disgrafijo same po sebi niso specifične, saj so pogoste pri učencih 
v nižjih razredih. Specifičnost napak, značilnih za disgrafijo, se pokaže pri tem, da so 
številne in vztrajne. Pri pisanju se lahko napake pojavijo na ravni (Poshokova, 2007):  
 

- črk 
Učenec izpušča ali dodaja črke, črke zamenjuje med seboj ali zamenjuje njihov vrstni 
red.  
 

- besed 
Učenec iste dele besed piše narazen ali besede razceplja ter med seboj združuje več 
besed (ne upošteva presledkov med besedami).  
 

- stavkov  
Učenec napačno povezuje besede v stavku in ne upošteva pravopisnih pravil.  
 
Učenci z disgrafijo držijo pisalo nenavadno in trdno, njihova pisava je težko berljiva, 
pogosto se izogibajo pisanju, pri pisanju se utrudijo, so počasni pri prepisovanju in 
pisanju, med pisanjem besede glasno izgovarjajo, njihovi stavki so pogosto 
nedokončani, svoje misli težje izrazijo, imajo težave s sintakso in slovnico ter kažejo 
veliko razliko v znanju, ki ga izkažejo na papirju, in dejanskim razumevanjem 
(National Center for Learning Disabilities, 2007).  
 
Za učence z disgrafijo so značilne naslednje težave (Kelly, 2015):  

- nečitljiva pisava,  
- počasno pisanje,  
- nekonsistentna pisava (velike in male tiskane in pisane črke),  
- razmik med črkami in zapisi nenavadnih besed,  
- slabše črkovanje in upoštevanje slovničnih pravil,  
- okorna pisava,  
- neupoštevanje ali neustrezna raba ločil,  
- nedokončani stavki in pomanjkanje odstavkov,  
- organizacija informacij med pisanjem. 
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Disortografija prav tako kot disgrafija predstavlja specifično učno težavo na področju 
pisanja in sodi v skupino specifičnih primanjkljajev na ravni slušno-vizualnih 
procesov. Specifične težave, ki jih ima učenec pri uporabi pravopisa, so upoštevanje 
pravil o pisavi, rabi črk in ločil, pisanju skupaj in narazen, deljenju besed itd. (Urleb, 
2013).  
 

7.3 PRIMANJKLJAJI NA PODROČJU PISANJA PRI UČENCIH S PPPU-MBP 
 
Disleksija je mednarodno uveljavljen izraz, ki se najpogosteje uporablja za 
primanjkljaje na področju branja, čeprav so težave prisotne tudi pri pisanju (Knudsen, 
2012). V Sloveniji uporabljamo izraz disgrafija za motnje na ravni rokopisnega 
pisanja ter izraz disortografija za motnje na ravni uporabe pravopisa (Magajna idr., 
2008). Ker je pogosta sopojavnost omenjenih primanjkljajev, bomo v nadaljevanju 
predstavili primanjkljaje in težave, ki so na področju usvajanja jezikovnih spretnosti in 
veščini pisanja skupni pri učencih s PPPU-MBP (disleksija, disgrafija in 
disortografija).   
 
Pri učencih s PPPU-MBP se primanjkljaji na področju pisanja kažejo kot (Magajna 
idr., 2015):  

- težave na področju ortografskega kodiranja (neustrezen priklic črke/simbola, 
neustrezno črkovanje),  

- neustrezno zaporedje črk in/ali številk ter neustrezno navajanje zaporedja 
informacij,  

- težave z ustrezno in natančno uporabo pravopisnih in slovničnih pravil, 
jasnostjo izražanja ter organizacijo zapisanega (zaradi težav v sočasnem 
izvajanju in usklajevanju različnih kognitivnih veščin),  

- težave s hitrostjo in tekočnostjo pisanja.   
 
Pisanje je kompleksna veščina, ki od učencev zahteva sočasno uporabo različnih 
spretnosti, med katerimi so govorjeni jezik, zmožnost branja, spretnosti črkovanja, 
berljiva pisava ali spretnost pisanja na računalniku, znanje o pravilih pisanja (slovnica 
in pravopis) ter metakognitivne spretnosti za organizacijo in načrtovanje pisanja 
(Lerner, 1997).  Učenci s PPPU-MBP imajo zaradi različnih primanjkljajev težave v 
vseh vidikih pisanja.  

M. Snowling (2006) je jezik opredelila kot interakcijo med štirimi podsistemi: 
fonologija, slovnica, semantika in pragmatika. Če ti med seboj ne delujejo, vplivajo na 
sposobnost branja, pisanja in izražanja. Prav pri učencih s PPPU-MBP ti podsistemi 
med seboj ne delujejo, zato imajo številne težave pri pisanju ter učenju slovnice in 
pravopisa. Težave na področju fonologije, semantike, sintakse, morfologije in 
pragmatike neugodno vplivajo na učenje jezika (Magajna idr., 2015).  
 
Za učence s PPPU-MBP je značilna počasnost pri pisanju, skromen in pomanjkljiv 
besedni  zaklad ter skromen stil pisanja. Šali (1975) je predstavil napake pri pisanju, 
ki so značilne za učence s PPPU-MBP. V tabeli 3 so navedene značilne napake pri 
pisanju.    
 
Tabela 3: Napake pri pisanju učencev s PPPU-MBP 

nezmožnost 
povezovanja 

glasov in 

»črkovna solata« 
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ustreznih črk 

pisava v smislu 
črkovanja 

npr. de – d, es – s 

narečna pisava npr. z avtam – z avtom, z rokam – z rokami 

inverzija npr. l – j, d – p, 6 – 9 

reverzija npr. b – d 

metateza - črk (npr. bo – ob) 
- zlogov (npr. leto – tole) 
- besed (npr. bil je – je bil) 
- številk (npr. 35 – 53) 

zrcalna pisava npr. posamezne črke, več črk, besede … 

zamenjava - optično podobnih črk in številk (npr. u – v, m – n, o – a, 
3 – 8, 1 – 7 itd.) 

- akustično podobnih črk (d – t, b – p, g – k, z – s itd.) 
- zvenečega nezvočnika z nezvenečim (npr. slatko – 

sladko, snek – sneg) 
- drugih črk, glasov, številk 
- besede s sinonimnim izrazom (npr. hiter – nagel) 
- besede s pomensko sorodnim izrazom (npr. hud - jezen) 
- besede z izrazom drugega, vendar kontekstualno 

smiselnega pomena (npr. prišel je domov – odšel je 
domov) 

- besede z izrazom drugega, kontekstualno nesmiselnega 
pomena (npr. danes je zjoče – danes je vroče) 

- paragrafizem (npr. Leopold – leopard) 
- ločil (npr. ! - ?, : - ;, itd.) 

izpust - samoglasnika (npr. metr – meter) 
- soglasnika in soglasniškega sklopa (npr. vesno – 

vestno) 
- besede (npr. Matevž čez zimo – Matevž je čez zimo) 
- številke 
- ločila (npr. Da bil je – Da, bil je) 
- dela črke (npr. pike na i in j, strešice na č, š, ž, črtice pri 

t) 

dodatek - interpoliranega samoglasnika (npr. vestono – vestno) 
- drugega samoglasnika (npr. bilo – bil) 
- soglasnika (npr. lepotna – lepota) 
- besede v smislu neologizma (npr. Janez je nenavajeno 

dober učenec – Janez je dober učenec) 
- druge besede (npr. Janez je zelo dober učenec – Janez 

je dober učenec) 
- ločila (npr. ni, ga bilo – ni ga bilo) 
- dela črke (npr. pike, strešice, črtice) 

napačno zapisan 
dvoglasnik na 

sredini ali koncu 
besede  

npr. (doužina – dolžina, domol – domov) 

podvojitev 
besede 

npr. Janez je je bil doma – Janez je bil doma 
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ponovitev besede npr. Janez je bil je doma – Janez je bil doma 

razcepitev 
besede 

npr. (npr. od daljen – oddaljen) 

združitev besed npr. (seje – se je)  

teleskopija besed npr. leroža – lepa roža  

mala začetnica 
namesto velike  

npr. matevž – Matevž 

velika začetnica 
namesto male 

npr. veliko Drevo – veliko drevo  

napačna delitev 
besed  

npr. besed-a – bese-da 

okrnitev besede npr. zadočene – zadoščenje 

zmaličenje 
besede 

npr. opčuteno – občutno 

 
Poznavanje tipičnih napak, ki pomagajo učiteljem, specialnim in rehabilitacijskim 
pedagogom in tudi staršem pri prepoznavanju primanjkljajev ter pri načrtovanju 
ustrezne pomoči učencu s PPPU-MBP.  
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EMPIRIČNI DEL 
8 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA, CILJI IN 

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

8.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  
 
Poznavanje in uporaba slovničnih in pravopisnih pravil pomembno vplivata na 
kakovost pisanja. Učenci s primanjkljaji na področju učenja branja in pisanja (s 
PPPU-MBP) imajo zaradi pomanjkljivo usvojenega šolskega znanja in slabo 
avtomatiziranih osnovnih šolskih spretnosti branja, pisanja in govora težave na 
področjih uporabe jezika (Magajna, Kavkler, Gradišar, Križaj Ortar, Galeša, Jelenc, 
2004). Težave pri pisanju se kažejo na področju poznavanja in uporabe slovničnih in 
pravopisnih pravil, prav tako jih je mogoče zaslediti v slogu in tekočnosti pisanja. Tipi 
napak, ki se pri učencih s PPPU-MBP pojavljajo, nakazujejo na pomanjkljivo razvite 
spretnosti, ki so potrebne za učinkovito pisanje. Na področju raziskovanja in 
razumevanja pismenosti ter spretnosti branja in pisanja je pozornost strokovnjakov 
bistveno bolj usmerjena na branje in fonološko zavedanje kot pa na spretnosti 
pisanja, tj. rokopis, črkovanje ter kompozicija in s tem povezane jezikovne spretnosti 
(Berninger, 2008, v Košak Babuder, 2014). Nacionalno preverjanje znanja iz 
slovenščine kot zunanja oblika preverjanja znanja učencev daje vpogled v znanje in 
primanjkljaje v znanju jezika in spretnosti samostojnega pisanja. Učenci s PPPU-
MBP kljub prilagoditvam pri reševanju nacionalnega preverjanja znanja iz 
slovenščine dosegajo pomembno nižje rezultate kot njihovi vrstniki brez posebnih 
potreb (brez PP). Učenci brez PP so pri NPZ iz slovenščine, 7. maja 2015, dosegli 
60,21 % točk, učenci s PPPU-MBP pa le 40,68 % točk, kar je kar 19,53 % točk 
razlike. Ti podatki nas spodbujajo k raziskovanju in proučevanju problematike ter k 
iskanju načinov poučevanja učencev s PPPU-MBP, da bodo v prihodnje dosegali 
boljše rezultate, ne le pri slovenščini, temveč pri vseh šolskih predmetih, ter da bodo 
ob zaključku osnove šole ustrezno opismenjeni.  
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8.2 CILJ RAZISKAVE  
 
Cilj raziskave je ugotoviti, katere so vrste napak, ki jih učenci s PPPU-MBP 
(disleksija, disgrafija in disortografija) naredijo pri nalogah na različnih taksonomskih 
ravneh, v katerih se preverja znanje slovnice in pravopisa pri NPZ iz slovenščine.  
 

8.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  
 
Na osnovi cilja raziskave smo zastavili naslednji raziskovalni vprašanji:  

- Katere vrste napak naredijo učenci s PPPU-MBP in s kakšnimi težavami se 
srečujejo pri reševanju nalog na različnih taksonomskih ravneh, v katerih se 
preverja znanje slovnice in pravopisa?  

 
- Katere sugestije, ki so v pomoč učiteljem in specialnim in rehabilitacijskim 

pedagogom, je mogoče oblikovati pri nadaljnjem učenju in poučevanju 
učencev s PPPU-MBP?  

 

8.4 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP  
 
V empirični raziskavi smo uporabili deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja, 
pri kateri je bil uporabljen kvalitativni raziskovalni pristop.  
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8.4.1 Vzorec  
 
V šolskem letu 2014/15 je 7. maja 2015 opravljalo nacionalno preverjanje znanja iz 
slovenščine v 9. razredu. Med temi učenci je bilo 357 (oz. 2,07 %) učencev, ki so 
opredeljeni kot učenci s PPPU-MBP (disleksija, disgrafija in disortografija). Republiški 
izpitni center (RIC) nam je posredoval 338 testov učencev s PPPU-MBP. Do 
preostalih 19-ih testov RIC nima dostopa, saj so to preizkusi, ki so prilagojeni v obliki 
A3-formata in jih hranijo šole. Učenci, vključeni v vzorec, so preizkus opravljali z 
različno kombiniranimi prilagoditvami, ki jim pripadajo na osnovi odločb o usmeritvi, 
strokovnega mnenja ter možnimi prilagoditvami Državnega izpitnega centra. V naši 
raziskavi so nas zanimale predvsem prilagoditve, ki so prikazane v grafu 1.   

 

 
Graf 1: Prilagoditve pri preizkusu za učence s PPPU-MBP 

 

Učenci s PPPU-MBP so pri preizkusu v povprečju dosegli 40,68 % točk, standardni 
odklon je znašal 16,09 %. Učenci brez PP pa so v povprečju dosegli 60,21 % točk, 
standardni odklon je znašal 18,59 %. Učenci s PPPU-MBP so v primerjavi z vrstniki 
brez PP v povprečju dosegli za 19,53 % nižji rezultat (Semen, 2016).  
 
Rezultat učencev s PPPU-MBP lahko primerjamo tudi s povprečnim rezultatom vseh 
učencev s PP, ki je bil 41,7 %. V primerjavi s to skupino (v katero so tudi sami 
vključeni), so dosegli za 1,02 % nižji rezultat (RIC, 2015c).  
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8.4.2 Opis postopka zbiranja podatkov  
 
Merski instrument predstavlja preizkus iz znanja slovenščine na nacionalnem 
preverjanju znanja, ki so ga učenci reševali 7. maja 2015. Navodila za vrednotenje 
preizkusa so bila predhodno standardizirana. Pri jezikovni pravilnosti se je v letu 
2015 prvič vrednotila tudi slogovna zmožnost (RIC, 2015). Ovrednotene preizkuse 
znanja iz slovenščine učencev s PPPU-MBP, seznam prilagoditev, zbirnike odstotnih 
točk pri posameznih nalogah preizkusa za učence s PPPU-MBP ter njihove vrstnike 
brez PP ter vrednost indeksa težavnosti (IT) za posamezno nalogo pri obeh skupinah 
učencev smo pridobili od Državnega izpitnega centra v februarju 2016.  
 
8.4.3 Opis postopka obdelave podatkov  
 
Iz preizkusa smo izbrali 14 nalog, ki so preverjale znanje slovnice in pravopisa. Ena 
naloga je iz književnega dela, trinajst nalog pa je iz jezikovnega dela preizkusa. 
Naloge, ki smo jih izbrali, preverjajo znanje učencev na različnih taksonomski ravneh. 
Te taksonomske ravni znanja so opredeljene po Bloomu.  
 
Klasifikacija znanja po Bloomovi taksonomiji  
 

1. Znanje dejstev, teorij … Učenec prepozna ali prikliče dejstva, podatke, 

definicije pojmov.  

2. Razumevanje, ki ga učenec pokaže tako, da naučeno znanje preoblikuje, 

razloži oz. pove s svojimi besedami, bere tabele, grafe, razlaga nove pojme.  

3. Uporaba, kjer učenec s pomočjo naučenih pojmov, formul in zakonitosti reši 

nov problem ali poda samostojen primer ter tako prenese znanje v nove 

situacije.  

4. Na ravni analize je učenec zmožen določeno sporočilo razčleniti tako, da 

postanejo odnosi med sestavnimi in deli besedila povsem jasni.  

5. Na ravni sinteze učenec združuje prej usvojene dele znanja v novo celoto, pri 

tem pa je vključena ustvarjalnost.  

6. Na ravni vrednotenja ali evalvacije učenec izraža svojo vrednostno sodbo o 

določenem argumentu, izdelku, metodi (Marentič Požarnik, 2010).  

 

Ocenjevalci na NPZ naloge opredelijo v treh kategorijah, in sicer naloge na 
taksonomski ravni znanja in poznavanja, naloge na taksonomski ravni razumevanja 
in uporabe ter naloge taksonomski na ravni analize, sinteze in vrednotenja. V 
nadaljevanju so izbrane naloge iz preizkusa predstavljene od najnižjih do najvišjih 
taksonomskih ravni znanja. 
 
Ovrednotene preizkuse znanja smo najprej pregledali, nato pa oblikovali kriterije za 
vrednotenje izbranih nalog, pri čemer smo sledili Navodilom za vrednotenje 
nacionalnega preizkusa znanja iz slovenščine (RIC, 2015). Tako smo za vrednotenje 
nalog izbrali 4 kriterije, po katerih smo odgovore razvrstili na »popolnoma ustrezen 
odgovor«, »delno ustrezen odgovor«, »neustrezen odgovor« in »brez odgovora«. Pri 
nalogah izbirnega tipa pa smo upoštevali le 3 kriterije brez možnosti »delno ustrezen 
odgovor«. Podatke o ustreznosti odgovorov smo vnesli v SPSS in jih nato statistično 
obdelali. Pripravili smo zbirnike napak za posamezne naloge ter izpisali in izbrali vse 
napake, ki so se pojavile pri reševanju nalog.  
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Kriteriji ustreznosti odgovora, ki smo jih oblikovali za namene naše raziskave 
 

1. Popolnoma ustrezen odgovor 
To so odgovori, ki so predvideni v navodilih za vrednotenje preizkusa in so 
ovrednoteni z 1 ali več točkami.  
 

2. Delno ustrezen odgovor  
To so odgovori učencev, ki so bili nepopolni oz. premalo natančni in so učenci zaradi 
njih po navodilih za vrednotenje ali delno izgubili točke ali so bili ovrednoteni z 0 
točkami (del odgovora pa je bil vseeno pravilen).  
 

3. Neustrezen odgovor  
To so odgovori, kjer so učenci izkazali nerazumevanje in nepoznavanje vsebin in so 
bili ovrednoteni z 0 točkami.  
 

4. Brez odgovora 
V to kategorijo smo umestili vsa vprašanja, na katere učenci odgovora niso zapisali 
ali so ga zapisali in potem prečrtali, novega pa niso zapisali. Tudi ti odgovori so bili 
ovrednoteni z 0 točkami.  
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9 REZULTATI IN INTERPRETACIJA  
 
Naloge so predstavljene na treh ravneh po Bloomovi taksonomiji. Prvi sklop 
predstavljajo naloge na taksonomski ravni znanja in poznavanja (6 nalog iz 
jezikovnega dela preizkusa). Drugi sklop predstavljajo naloge na taksonomski ravni 
razumevanja in uporabe (6 nalog iz jezikovnega dela preizkusa). Tretji sklop pa 
predstavljajo naloge na taksonomski ravni analize, sinteze in vrednotenja (1 naloga iz 
književnega in 1 naloga iz jezikovnega dela preizkusa).  
 

9.1 NALOGE NA TAKSONOMSKI RAVNI ZNANJA IN POZNAVANJA  
 
V to kategorijo smo umestili 6 nalog iz jezikovnega dela preizkusa (12, 16a, 16b, 18a, 
18b in 22).  
 
Naloga 12 
 

 
Slika 1: Naloga 12 (NPZ slovenščina, 7. maj 2015)1 

 
Naloga 12 (slika 1) je preverjala cilj, da učenec pokaže poimenovalno zmožnost tako, 
da »k danim besedam doda njihove protipomenke, sopomenke in nadpomenke ter 
besede iz iste besedne družine« (UN za slovenščino, 2011, str. 81). Učenci ta cilj 
usvajajo 3. Vzgojno-izobraževalnem obdobju (VIO). Pri reševanju te naloge so morali 
učenci poznati jezikoslovne pojme samostalnik, pridevnik in besedna družina, ki jih 
spoznajo in uporabljajo v 2. VIO. Naloga je bila po Bloomovi klasifikaciji na ravni 
znanja.  
 
Za ustrezno rešitev naloge 12 so morali učenci natančno prebrati besedilo 1 (priloga 
4).   
 
Vrednotenje naloge in rezultati po navodilih RIC  
 
V Navodilih za vrednotenje (RIC, 2015) sta kot pravilni rešitvi navedeni 
športnik/športnica in športni/športen. Učenci so za obe pravilni rešitvi dobili 1 točko.  

                                            
1 Slike posameznih nalog iz NPZ slovenščina (7. maj 2015) so objavljene z dovoljenjem RIC.  
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Graf 2: Rezultati naloge 122 

 
Učenci s PPPU-MBP so pri nalogi 12 (graf 2) v povprečju dosegli 0,26 točke, medtem 
ko so njihovi vrstniki brez PP dosegli v povprečju 0,59 točke. Indeks težavnosti 
naloge za učence s PPPU-MBP je bil 0,26, medtem ko je bil pri učencih brez PP 
indeks težavnosti te naloge 0,59.  
 
Analiza napak naloge 12  
 

 
Graf 3: Ustreznost odgovorov naloge 12 

 
Iz grafa 3 vidimo, da je na nalogo 12 popolnoma pravilno odgovorilo 88 učencev, kar 
predstavlja 26 % vseh učencev s PPPU-MBP. Kot delno ustrezni odgovor smo pri 

                                            
2 Graf, v katerem so predstavljeni rezultati po vrednotenju RIC, je vezan na 338 testov, ki smo jih 
pregledali. Povprečne točke in indeks težavnosti za vsako nalogo so izračunani na osnovi rezultatov 
vseh 357 testov, ta podatek smo dobili od RIC.  
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nalogi 12 ovrednotili ali ustrezno zapisan samostalnik ali pridevnik. Delno ustrezno je 
na to vprašanje odgovorilo 60 učencev, kar je 17,8 %. Pri tem so učenci pogosteje 
pravilno zapisali samostalnik kot pridevnik. Neustrezno je na to vprašanje odgovorilo 
86 učencev (25,4 %). 104 učenci (30,8 %) pa na to vprašanje sploh niso odgovorili.  
 
Učenci s PPPU-MBP so pri nalogi 12 naredili različne napake. Pogosti napačni 
odgovori pri zapisu samostalnika so bili športom, šport, življenje, mama, novinar, 
tenis, ekstremist. Odgovori učencev kažejo, da imajo težave z razumevanjem 
jezikoslovnega izraza – besedna družina. Med napačnimi odgovori je bila tudi 
beseda tek, ki je v besedilu ni. Prav tako so učenci izpisali besedo nogomet, ki se 
nahaja v 1. odstavku besedila, ki je vezano na književni del preizkusa.  
 
Pri zapisu pridevnika pa so se kot pogosti napačni odgovori pojavili športom, 
športnica, športnik, sposobnosti, šolskem delu, nekdanji, državna, teniški, rekorderka, 
športi, življenje, državna, profesionalni, teniški igralec, zaprisežen, postavljena, sprint. 
Učenci so zamenjali pojma samostalnik in pridevnik, saj so precej pogosto pod 
pridevnik zapisali samostalnik. Tudi pri tem delu naloge so učenci zapisali besedo, ki 
je ni v besedilu (drugačen) in besedo, ki se nahaja v drugih delih besedila 
(športnodružinsko) ter besedo iz besedila 2, ki je vezano na zadnjo nalogo preizkusa.  
 
Za učence s PPPU-MBP je to težja naloga, saj je od učencev zahtevala ponovno 
branje in znajdenje v besedilu (1. in 2. odstavek). 
 
M. Križaj Ortar (2016) je na okrogli mizi z naslovom Kako do večje uspešnosti 
učencev s specifičnimi učnimi težavami na nacionalnih preizkusih znanja predlagala 
konkretno prilagoditev naloge. Učenci naj v preizkusu dobijo ponovljen odlomek iz 
izhodiščnega besedila in nato v prvem koraku izpišejo besedi, ki se nanašata na 
besedno družino in šele nato izpisani besedi umestijo kot samostalnik in pridevnik. 
Nalogo, ki je razdeljena na korake, bodo lahko učenci s PPPU-MBP bistveno lažje 
rešili.   
 
Naloga 16a 
 

 
Slika 2: Naloga 16a (NPZ slovenščina, 7. maj 2015) 

 
Naloga 16a (slika 2) je preverjala cilj, ali ima učenec razvito metajezikovno zmožnost, 
ki jo izkazuje tako, da »besede razvrsti v besedne vrste, skladno z opredelitvijo v 
učnem načrtu« (UN za slovenščino, 2011, str. 92), kar učenci obravnavajo v 3. VIO. 
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Pri reševanju te naloge so učenci morali poznati jezikoslovni izraz osebni zaimek, ki 
ga spoznajo in uporabljajo v 6. razredu. Naloga je bila na taksonomski ravni znanja.  
 
Vrednotenje naloge in rezultati po navodilih RIC  
 
Pravilen odgovor, ki je učencem prinesel točko, je obkrožena beseda jih (RIC, 2015).  
 

 
Graf 4: Rezultati naloge 16a 

 
Učenci s PPPU-MBP so pri nalogi 16a (graf 4) v povprečju dosegli 0,25 točke, 
medtem ko so njihovi vrstniki brez PP dosegli v povprečju 0,50 točke. Indeks 
težavnosti naloge za učence s PPPU-MBP je bil 0,25, kar za njih predstavlja težjo 
nalogo, medtem ko je bil pri učencih brez PP indeks težavnosti te naloge 0,50.  
 
Analiza napak naloge 16a   
 

 
Graf 5: Ustreznost odgovorov naloge 16a 
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Iz grafa 5 vidimo, da je 86 učencev (25,4 %), popolnoma pravilno rešilo nalogo. 178 
učencev (52,7 %) je izbralo neustrezen odgovor, 74 (21,9 %) pa jih na vprašanje ni 
odgovorilo.  
 
Med neustreznimi odgovori so bili najpogostejši mladostniki, so, ki, namenijo, so 
ugotavljali, kolikšno, redni vadbi, raziskavi, povprečno, tudi, je. Učenci s PPPU-MBP 
so ponovno imeli težave z razumevanjem jezikoslovnega pojma (v tem primeru 
osebnega zaimka). Nekateri so odgovore podčrtali, kar ponovno pokaže na to, da so 
nedosledni pri branju navodil oz. imajo težave pri predelovanju zahtevnejše zapisanih 
informacij.  
 
Naloga 16b  
 

 
Slika 3: Naloga 16b (NPZ slovenščina, 7. maj 2015) 

 
Naloga 16b (slika 3) je preverjala cilj, ali ima učenec razvito metajezikovno zmožnost, 
ki jo izkazuje tako, da »besedam določi pomenske, oblikovne in izvorne lastnosti; pri 
tem uporablja jezikoslovne izraze, navedene v učnem načrtu« (UN za slovenščino, 
2011, str. 92), kar učenci obravnavajo v 3. VIO. Tudi pri nalogi 16b so morali poznati 
pojem osebni zaimek. Naloga je delno na taksonomski ravni znanja in poznavanja, 
delno na ravni razumevanja.  
 
Vrednotenje naloge in rezultati po navodilih RIC  
 
Pravilen odgovor je (povprečno število) dni/dneve (v tednu), za katerega so učenci 
dobili 1 točko (RIC, 2015).  
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Graf 6: Rezultati naloge 16b 

 
Učenci s PPPU-MBP so pri nalogi 16b (graf 6) v povprečju dosegli 0,14 točke, 
medtem ko so njihovi vrstniki brez PP dosegli v povprečju 0,43 točke. Indeks 
težavnosti naloge za učence s PPPU-MBP je bil 0,14, kar za njih predstavlja težjo 
nalogo, medtem ko je bil pri učencih brez PP indeks težavnosti te naloge 0,43.  
 

Analiza napak naloge 16b   
 

 
Graf 7: Ustreznost odgovorov naloge 16b 

 
Iz grafa 7 vidimo, da je le 47 učencev (13,9 %) odgovorilo popolnoma pravilno. Od 
teh je 6 učencev na vprašanje odgovorilo pravilno, kljub temu da so pri primeru a 
zapisali ali neustrezen odgovor ali odgovora sploh niso zapisali. Kar 179 učencev (53 
%) je na vprašanje odgovorilo neustrezno, 112 (33,1 %) pa jih na vprašanje ni 
odgovorilo. Popolnoma pravilno je nalogo 16 v celoti (a in b) rešilo le 38 učencev 
(11,2 %).  
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Neustrezni odgovori, ki so se pojavili, so mladostnike, osnovnošolce, na tiste, ki so 
delali raziskavo, na raziskovalce, na mladino, na otroke, redni vadbi, na osebo, na 
njih na znanstvenike, na učenke/učence, na čas vadbe, število, na ljudi, na 
znanstvenike.  
Učenci s PPPU-MBP so tudi pri nalogi 16b imeli težave z razumevanjem 
jezikoslovnega pojma (osebni zaimek) in njegovim prepoznavanjem v besedilu.  
 
Učenci so pogosteje pravilneje rešili nalogo na taksonomski ravni znanja, več težav 
pa so imeli na višji, torej taksonomski ravni razumevanja. Odgovor pri nalogi 16b se 
navezuje  na odgovor pri nalogi 16a. Učenci, ki niso ustrezno rešili prvega dela 
naloge, so imeli tako manj možnosti, da pravilno rešijo drugi del.  
 
Naloga 18a  
 

 
Slika 4: Naloga 18a (NPZ slovenščina, 7. maj 2015) 

 
Naloga 18a (slika 4) je preverjala cilj, ali ima učenec razvito metajezikovno zmožnost, 

ki jo izkazuje tako, da » pozna, razume, opiše in pravilno uporablja jezikoslovne 

izraze, določene s tem UN« (UN za slovenščino, 2011, str. 93), kar učenci 

obravnavajo v 3. VIO. Za reševanje te naloge pa morajo poznati jezikoslovni pojem 

glagol, ki ga spoznajo in uporabljajo v 6. razredu. Naloga je bila na taksonomski ravni 

znanja.  

 
Vrednotenje naloge in rezultati po navodilih RIC  
 
Kot pravilen odgovor, ki je učencem prinesel 1 točko, sta rešitvi je preživel in so bile 

(RIC, 2015).  
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Graf 8: Rezultati naloge 18a  

 
Učenci s PPPU-MBP so pri nalogi 18a (graf 8) v povprečju dosegli 0,24 točke, 
medtem ko so njihovi vrstniki brez PP dosegli v povprečju 0,54 točke. Indeks 
težavnosti naloge za učence s PPPU-MBP je bil 0,24, kar za njih ponovno predstavlja 
težjo nalogo, pri učencih brez PP pa je indeks težavnosti te naloge 0,54.  
 
Analiza napak naloge 18a   
 

 
Graf 9: Ustreznost odgovorov naloge 18a 

 
Iz grafa 9 je razvidno, da je na vprašanje popolnoma ustrezno odgovorilo 82 učencev 
(24,3 %) . Kot delno ustrezen odgovor smo šteli vsaj eno pravilno rešitev in tako je 
delno ustrezno odgovorilo 69 učencev, kar predstavlja 20,4 % vseh. Pri tem so 
pogosteje pravilneje prepoznali in zapisali odgovor so bile. Kar 145 učencev (42,9 %) 
je zapisalo neustrezen odgovor. 42 (12,4 %) jih na to vprašanje ni odgovorilo.  
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Najpogostejši neustrezni odgovori so bili družinski, svobodne, vse popoldneve, 
športni, družinski, novinar, oče, dan, službi, preživljal, družinski dan, tudi, tako, v 
službi, preživljal, so bile sobote, telo, ker je, je športni novinar.  
 
Tudi iz teh odgovorov je razvidno, da imajo učenci s PPPU-MBP težave pri 
razumevanju jezikoslovnega pojma (glagol) in z njegovim prepoznavanjem v 
besedilu. Pogosta neustrezna oz. pomanjkljiva odgovora sta bila bile in preživel, pri 
katerih manjkata pomožna glagola, zaradi česar je odgovor nepopoln. Učenci s 
PPPU-MBP imajo težave s procesiranjem daljših pisnih informacij. V nalogi 18a je 
izhodišče dolga podredno zložena poved, ki kot zapletena stavčna struktura 
učencem najverjetneje predstavlja pri reševanju dodatno težavo.  
 
Naloga 18b  
 

 
Slika 5: Naloga 18b (NPZ slovenščina, 7. maj 2015) 

 
Naloga 18b (slika 5) je preverjala enak cilj kot naloga 18a, pri kateri so učenci morali 
poznati jezikoslovni pojem glagol. V primeru a so morali poiskati dva glagola v 
povedi, v primeru b pa ugotoviti, v čem se med seboj razlikujeta. Naloga (slika 6) je 
bila izbirnega tipa, izbrati morali en odgovor. Tako kot primer naloge a, je bil tudi 
primer naloge b na taksonomski ravni znanja. 
 
Vrednotenje naloge in rezultati po navodilih RIC  
 
Pravilen je odgovor je B, ki je ovrednoten z 1 točko (RIC, 2015).   
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Graf 10: Rezultati naloge 18b 

 
Učenci s PPPU-MBP so pri nalogi 18b (graf 10) v povprečju dosegli 0,31 točke, 
medtem ko so njihovi vrstniki brez PP dosegli v povprečju 0,54 točke. Indeks 
težavnosti naloge za učence s PPPU-MBP je bil 0,31, kar za njih ponovno predstavlja 
težjo nalogo, pri učencih brez PP pa je indeks težavnosti te naloge 0,54.  
 
Analiza napak naloge 18b  
 

 
Graf 11: Ustreznost odgovorov naloge 18b 

 
Iz grafa 11 vidimo, da so na vprašanje popolnoma ustrezno odgovorili 104 (30,8 %) 
učenci. Od teh 104 je 32 takih, ki so na vprašanje v nalogi b odgovorili pravilno, kljub 
temu da so pri nalogi 18a izpisali ali napačen odgovor ali niso odgovorili. Na to 
vprašanje jih je neustrezno odgovorilo 202 (59,8 %). 32 (9,5 %) učencev pa na to 
vprašanje ni odgovorilo.  
 
Popolnoma pravilno je 18. nalogo rešilo le 43 (12,7 %) učencev. 
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Učenci s PPPU-MBP so imeli težave pri poznavanju jezikoslovnega pojma in  ga 
poiskati v  besedilu ter prepoznavanju razlike med dvema glagoloma.  
 
Podobno kot naloga 16, je tudi naloga 18 razdeljena na dva dela – vprašanje a in 
vprašanje b. Za pravilno rešitev vprašanja b je potrebno ustrezno rešiti vprašanje a. 
Če učenec ne reši ustrezno prvega vprašanja, ki je izhodišče, potem nima možnosti, 
da nalogo ustrezno reši.  
 
Naloga 22  
 

 
Slika 6: Naloga 22 (NPZ slovenščina, 7. maj 2015) 

 
Naloga 22 (slika 6) je prav tako preverjala metajezikovne zmožnosti učencev, in sicer 
s ciljem »razume in uporablja temeljne jezikoslovne izraze, navedene v učnem 
načrtu« (UN za slovenščino, 2011, str. 92), kar učenci obravnavajo v 3. VIO. Pri tem 
morajo poznati jezikoslovni pojem neosebna glagolska oblika, ki ga spoznajo in 
uporabljajo v 6. razredu. Naloga je bila na taksonomski ravni znanja.  
 
Vrednotenje in rezultati po navodilih RIC  
 
Naloga je bila ovrednotena z 1 točko. Učenci so točko dobili le za obe pravilni rešitvi 
vživeti (se) in nedoločnik (RIC, 2015).  
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Graf 12: Rezultati naloge 22 

 
Učenci s PPPU-MBP so pri nalogi 22 (graf 12) v povprečju dosegli 0,03 točke, 
medtem ko so njihovi vrstniki brez PP dosegli v povprečju 0,19 točke. Indeks 
težavnosti naloge za učence s PPPU-MBP je bil 0,03, kar za njih ponovno predstavlja 
zelo težko nalogo, pri učencih brez PP pa je indeks težavnosti te naloge 0,19, kar 
tudi za to skupino učencev predstavlja težjo nalogo.  
 
Analiza napak naloge 22 
 

 
Graf 13: Ustreznost odgovorov naloge 22 

 
Iz grafa 13 vidimo, da je popolnoma ustrezno nalogo rešilo le 11 (3,3 %) učencev 
oziroma kot delno ustrezen odgovor smo tukaj ovrednotili ali ustrezno izpisano 
neosebno glagolsko obliko ali ustrezno poimenovanje. Delno ustrezno jih je tako na 
to nalogo odgovorilo 60 (17,8 %). Pri tem so vsi ti učenci ustrezno izpisali le 
neosebno glagolsko obliko, nihče izmed njih pa je ni samo ustrezno poimenoval. 
Neustrezno je to nalogo rešilo 111 (32,8 %) učencev, 156 (46,2 %) učencev, kar 
predstavlja skoraj polovico učencev, pa naloge ni rešilo. 
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Kot neustrezni pri izpisu so se pojavili naslednji odgovori: športnodružinsko, se znam, 
debelušnih, debelušnih najstnikov, ne gleda, se znam kar dobro vživeti, 
štiridružinsko, način, športna družina, vživeti v življenje debelušnih najstnikov.  
 
Pri poimenovanju pa so se kot neustrezni odgovori pojavili živeti, glagol, glagol, 
kakšno, pridevnik, tvornik, svojilna glagolska oblika, namenilnik, debelih najstnikov, 
pridevnik, določnik, nedovršni, svojilni zaimek, neosebna glagolska oblika, povedni, 
to pomeni, da poznaš, kako se oni počutijo, 1. os. ed., športno društvo.  
 
Učenci s PPPU-MBP so tudi pri nalogi 22 imeli težave s poznavanjem jezikoslovnega 
pojma (neosebna glagolska oblika). Pri nalogi 22 se preverja poznavanje 
abstraktnega jezikoslovnega pojma, kar vsaj delno pojasni rezultat. Za učence s 
PPPU-MBP je bila to najtežja naloga v preizkusu, za njihove vrstnike brez PP pa prav 
tako zelo težka naloga.  
 
9.1.1 Povzetek ugotovitev rezultatov nalog na taksonomski ravni znanja in 

poznavanja 
 
Naloge na taksonomski ravni znanja in poznavanja izbrane naloge iz preizkusa 
preverjajo poznavanje jezikoslovnih pojmov samostalnik, pridevnik, besedna družina, 
osebni zaimek, glagol in neosebna glagolska oblika. Vse to po Slovenski slovnici 
(Skaza, 2010) sodi v področje oblikoslovja.  
 
Iz rezultatov nalog (12, 16a, 16b, 18a, 18b in 22) vidimo, da imajo učenci s PPPU-
MBP že na najnižji taksonomski ravni težave pri poznavanju, poimenovanju in iskanju 
teh prvin v besedilu. Podobno so ugotovili tudi v raziskavi, ki so jo v letih 2010 in 
2013 izvedli Nagy, Carlisle in Goodwin (2013) in je pokazala, da so imeli  učenci s 
PPPU-MBP na področju oblikoslovja pomembno nižje rezultate kot njihovi vrstniki 
brez težav. Z ustreznimi obravnavami pri učenju oblikoslovnih prvin jezika pa so ti 
učenci dosegli enako ali celo več znanja kot njihovi vrstniki (Nagy idr., 2013).  
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9.2 NALOGE NA TAKSONOMSKI RAVNI RAZUMEVANJA IN UPORABE  
 
V to kategorijo smo umestili 6 nalog iz jezikovnega dela preizkusa (naloge 13, 14, 15, 
19a, 19b in 21).  
 
Naloga 13 
 

 
Slika 7: Naloga 13 (NPZ slovenščina, 7. maj 2015) 

 
Naloga 13 (slika 7) je preverjala skladenjsko zmožnost s ciljem »sprašuje po danih 
delih povedih« (UN za slovenščino, 2011, str. 89), kar učenci obravnavajo v 3. VIO, 
pri tem pa morajo poznati jezikoslovni pojem poved, ki ga spoznajo in uporabljajo v 1. 
VIO. Za ustrezno reševanje te naloge potrebno poznati tudi jezikoslovni pojem vrstni 
pridevnik. Naloga je bila na taksonomski ravni razumevanja.  
 
Vrednotenje in rezultati po navodilih RIC  
 
Naloga je bila ovrednotena z 1 točko, pravilna rešitev pa je telesna, učne, šolskem. 
Učenci so dobili točko za tri ali dve pravilni rešitvi, kot pravilen pa se je upošteval tudi 
zapis v slovarski obliki (RIC, 2015).  
 

 

Graf 14: Rezultati naloge 13 
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Učenci s PPPU-MBP so pri nalogi 13 (graf 14) v povprečju dosegli 0,04 točke, 
medtem ko so njihovi vrstniki brez PP dosegli v povprečju 0,18 točke. Indeks 
težavnosti naloge za učence s PPPU-MBP je bil 0,04, kar za njih predstavlja zelo 
težko nalogo, pri učencih brez PP pa je indeks težavnosti te naloge 0,18, kar tudi za 
to skupino učencev predstavlja težjo nalogo. 
  
Analiza napak naloge 13 
 

 
Graf 15: Ustreznost odgovorov naloge 13 

 
Iz grafa 15 je razvidno, da je samo 6 (1,8 %) učencev nalogo rešilo popolnoma 
ustrezno. Kot delno ustrezen odgovor smo tukaj ovrednotili vse tiste odgovore, kjer 
sta bili od treh rešitev zapisani le dve. Tako je delno ustrezno odgovorilo 11 (3,3 %) 
učencev. Kar 234 (69,2 %) jih je odgovorilo neustrezno, 87 (25,7 %) učencev  pa 
naloge ni rešilo.  
 
Neustrezni odgovori pri nalogi 13 so bili naslednji:  

- pozitivne,  

- otrocih,  

- otroci,  

- mladostnikih,  

- uspeh,  

- sposobnosti,  

- življenja,  

- pozitivne,  

- vpliva,  

- kvaliteto,  

- življenja,  

- učinki,  

- dejavnosti,  

- kateri vpliva na zdravje in 

kvaliteto življenja,  

- ima,  

- zadostna,  

- nekateri zdravstveni problemi, 

- Katere dejavnosti?  

- Na kateri uspeh?  

- njihov,  

- Pri otrocih in mladostnikih imajo 

pozitivne učinke.  
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Zelo pogosto so učenci zapisali tudi telesna dejavnost, pozitivne učinke, učne 
sposobnosti, šolskem delu, zaradi česar niso dobili točke, saj bi morali zapisati samo 
pridevnik.  
 
Rezultati naloge 13 nam povedo, da imajo učenci s PPPU-MBP tudi na taksonomski 
ravni razumevanja težave s skladenjsko zmožnostjo, s prepoznavanjem pridevnika v 
povedi, prav tako pa z razumevanjem navodil (učenci bi morali izpisati besede, 
nekateri so zapisali cele povedi in vprašalne povedi). Sklepamo pa lahko, da imajo 
tudi pri nalogi 13 (podobno kot pri  nalogi 18) težave s predelovanjem dolgih pisnih 
informacij.  
 
Pri nalogi 22, ki je na taksonomski ravni znanja in poznavanja, in nalogi 13, ki je na 
taksonomski ravni razumevanja, so tako PPPU-MBP kot tudi učenci brez PP dosegli 
zelo malo točk, to sta bili namreč za obe skupini učencev zelo težki nalogi. Obe 
nalogi preverjata poznavanje in razumevanje abstraktnejših slovničnih znanj, ki bi jim 
bilo potrebno v prihodnje v učnem procesu nameniti več pozornosti pri usvajanju in 
uporabi.  
 
M. Križaj Ortar (2016) je na (že zgoraj omenjeni) okrogli mizi predlagala konkretno 
prilagoditev naloge za učence s PPPU-MBP. Nalogo bi bilo smiselno razdeliti na 
posamezne korake. V prvem koraku bi učenci v povedi podčrtali pridevnike, v 
drugem koraku bi se vprašali po podčrtanih pridevnikih in nato v tretjem koraku 
prepisali vse pridevnike, pri katerih se vprašamo z vprašalnico kateri. Konkretno 
prilagoditev naloge je mogoče prenesti tudi na ostale. Ob prilagoditvah nalog pa bi 
bilo potrebno učence s PPPU-MBP naučiti takšnega reševanja nalog.    
 
Naloga 14 
 

 
Slika 8: Naloga 14 (NPZ slovenščina, 7. maj 2015) 

 
Naloga 14 (slika 8) je prav tako preverjala skladenjsko zmožnost s ciljem »dopolni 
povedi s pomensko in oblikovno pravilnimi besedami« (UN za slovenščino, 2011, str. 
90), ki ga učenci obravnavajo v 3. VIO. Naloga je bila delno na taksonomski ravni 
razumevanje in delno na taksonomski ravni uporabe.  
 
Vrednotenje in rezultati po navodilih RIC 
 
Naloga je ovrednotena z 1 točko, pri čemer sta pravilni rešitvi dvoranskim hokejem in 
alpskim smučanjem. Za obe pravilni rešitvi so učenci dobili 1 točko (RIC, 2015).  
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Graf 16: Rezultati naloge 14 

 
Učenci s PPPU-MBP so pri nalogi 14 (graf 16) v povprečju dosegli 0,64 točke, 
medtem ko so njihovi vrstniki brez PP dosegli v povprečju 0,74 točke. Indeks 
težavnosti naloge za učence s PPPU-MBP je bil 0,64, za njihove vrstnike brez PP pa 
0,73, kar za nobeno skupino ne predstavlja težje naloge. Izmed izbranih nalog iz 
preizkusa je to naloga, ki so jo učenci s PPPU-MBP najbolje reševali.  
 
Analiza napak naloge 14  
 

 
Graf 17: Ustreznost odgovorov naloge 14 

 
Iz grafa 17 vidimo, da je 218 (64,5 %) učencev odgovorilo popolnoma ustrezno. 74 
(21,9 %) jih je odgovorilo delno ustrezno. Pri delno ustreznih odgovorih so učenci 
pogosteje pravilneje sklanjali alpskim smučanjem kot dvoranskim hokejem. 40 (1,8 
%) učencev je odgovorilo neustrezno, le 6 (1,8 %) pa jih naloge ni rešilo.  
 
Pogosti neustrezni odgovori pri nalogi 14 so bili:   
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- dvoranskem hokejem,  

- alpskem smučanju,  

- dvoranskim hokejom,  

- alpskem smučanjem,  

- dvoranskem hokej, 

- hokej v dvorani,  

- smučanje v alpah,  

- Dvoranskim hokejom,  

- Alpskim smučanjem,  

- alpskim smučanjom,  

- alpskim smučajem,  

- dvoranskem hokeju,  

- dvoranjskem hokejom.  

 
Učenci s PPPU-MBP so imeli težave s sklanjanjem tako samostalnika kot tudi 
pridevnika, kar lahko ponovno povežemo z rezultati že zgoraj omenjene raziskave 
(Nagy idr., 2013).  
 
Naloga 15 
 

 
Slika 9: Naloga 15 (NPZ slovenščina, 7. maj 2015) 

 
Tudi naloga 15 (slika 9) je preverjala skladenjsko zmožnost učencev, in sicer s ciljem 
»sprašuje po danih delih povedi« (UN za slovenščino, 2011), kar učenci obravnavajo 
v 3. VIO, pri tem pa morajo ponovno poznati pojem poved, kar obravnavajo v 1. VIO. 
Naloga je bila delno na taksonomski ravni razumevanja, delno na taksonomski ravni 
uporabe.  
 
Vrednotenje in rezultati po navodilih RIC 
 
Naloga je ovrednotena z 2 točkama. Pravilni odgovori, ki so učencem prinesli točke 
so Kaj je bilo prisotno?/Kdo ali kaj je bil (tudi) prisoten?, Česa ne nosim/nosi?/Koga 
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ali česa ne nosim/nosi?, Kako/Na kakšen način sem/si/je (vse življenje) povezan (s 
športom)? Učenci so za vse tri pravilne rešitve dobili 2 točki, za 2 pravilni rešitvi pa 1 
točko. Pri nalogi 15 je bilo potrebno upoštevati tudi pravopisno pravilo – uporaba 
velike začetnice. Če je učenec poved zapisal z malo začetnico/malimi začetnicami, 
se mu je odštela 1 točka (RIC, 2015).  
 

 
Graf 18: Rezultati naloge 15 

 
Učenci s PPPU-MBP so pri nalogi 15 dosegli (graf 18) v povprečju 0,71 točke, 
medtem ko so njihovi vrstniki brez PP dosegli v povprečju 1,23 točke. Indeks 
težavnosti naloge za učence s PPPU-MBP je bil 0,36, pri učencih brez PP pa 0,62.  
 
Analiza napak naloge 15  
 

 
Graf 19: Ustreznost odgovorov naloge 15 

 
Iz grafa 19 vidimo, da je popolnoma ustrezno nalogo rešilo 72 (21,3 %) učencev. Kot 
delno ustrezno smo ovrednotili tiste odgovore, ki so bili ovrednoteni z 1 točko. Tako 
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je delno ustrezno nalogo rešilo 92 (27,2 %) učencev, 150 (44,4 %) jih je nalogo rešilo 
neustrezno, 24 (7,1 %) pa jih ni podalo odgovorov.  
 
Učenci s PPPU-MBP so pri nalogi 15 najpogosteje točko izgubili, ker so namesto treh 
zapisali le dve vprašalni povedi. V nekaterih primerih pa so učenci povedi zapisali z 
malimi začetnicami.  
 
Kot neustrezni odgovori so se pri nalogi 15 pojavili naslednji: 

- Kaj je bil prisoten? 
- Kateri strah? 
- Kdo je bil prisoten? 
- Kakšen strah?  
- Koga ali kaj je bil prisoten?  
- Ali je bil prisoten tudi starševski 

strah? Po kateri strani?  
- Zakaj je bil prisoten?  
- Česa?  
- Kaj ne nosim?  
- Kaj je tvoja prednost?  
- Česa on ni nosil?  
- Koga ali česa nimam?  
- Kakšnih bremen?  
- Ali nosiš bremena starih 

poškodb?  
- Kako sem povezan s športom?  
- Kakšno življenje? 
- Z kom ali z čim?  
- S kom si povezan?  
- Kako sem povezan s športom 

vso življenje?  
- Kaj je delal vse življenje?  
- Vse življenje sem povezan s 

športom? 
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Učenci s PPPU-MBP so imeli težave z razumevanjem navodila in verjetno tudi z 
nepopolnim branjem navodila, saj so v veliko primerih zapisali le vprašalnice in ne 
vprašalnih povedi. Pri nalogi 15 bi bilo smiselno prilagoditi vrednotenje za učence s 
PPPU-MBP tako, da bi se upoštevala tudi samo zapisana vprašalnica, saj je tudi to 
vprašanje (Križaj Ortar, 2016).  
 
V navodilih bi bilo smiselno okrepiti določene dele besedila, saj z nalogami 
preverjamo znanje in ne uspešnost prebranega navodila. Učenci so imeli težave tudi 
s  postavljanjem vprašanj glede na podčrtan del povedi, sajniso znali oblikovati 
vprašanja. Nekateri odgovori učencev pa so bili tako slovnično kot pravopisno 
neustrezni (Kako ste bili vse živlenje povezani z športom). 
 
Naloga 19a 
 

 
Slika 10: Naloga 19a (NPZ slovenščina, 7. maj 2015) 

 
Naloga 19a (slika 10) je prav tako preverjala skladenjsko zmožnost, in sicer s ciljem 
»v zvezi dveh povedi prepozna pomensko razmerje« (UN za slovenščino, 2011, str. 
90), kar učenci obravnavajo v 8. in 9. razredu, spet pa je potrebno poznati značilnosti 
povedi. Naloga je bila na taksonomski ravni razumevanja.  
 
Vrednotenje in rezultati po navodilih RIC  
 
Naloga 19a je ovrednotena z 1 točko, pravilen odgovor po Navodilih za vrednotenje 
(prav tam) pa je Č.  
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Graf 20: Rezultati naloge 19a 

 
Učenci s PPPU-MBP so pri nalogi 19a (graf 20) dosegli v povprečju 0,68 točke, 
medtem ko so njihovi vrstniki brez PP dosegli v povprečju 0,85 točke. Indeks 
težavnosti naloge za učence s PPPU-MBP je bil 0,68, kar za njih ni težka naloga, pri 
učencih brez PP pa je indeks težavnosti te naloge 0,85, kar za te učence sploh ni 
težka naloga.   
 
Analiza napak naloge 19a  
 

 

Graf 21: Ustreznost odgovorov naloge 19a 

 
Iz grafa 21 vidimo, da je 230 (68,0 %) učencev na vprašanje odgovorilo popolnoma 
ustrezno, 103 (30,5 %) učenci pa so na vprašanje odgovorili neustrezno, le 5 (1,5 %) 
jih na vprašanje ni odgovorilo.  
 
Naloga 19b  
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Slika 11: Naloga 19b (NPZ slovenščina, 7. maj 2015) 

 
Naloga 19b (slika 11) je ponovno preverjala skladenjsko zmožnost s ciljem »zveze 
povedi združi v skladenjsko pravilne zložene povedi s pravilnim veznikom« (UN za 
slovenščino, 2011, str. 90), kar učenci obravnavajo v 8. in 9. razredu. Pri reševanju te 
naloge je potrebno poznati različne jezikoslovne izraze. Poved učenci spoznajo in 
uporabljajo v 1. VIO, stavčne člene spoznajo in uporabljajo v 7. razredu, odvisnike pa 
v 8. Naloga je delno na taksonomski ravni znanja, delno na taksonomski ravni 
razumevanja in delno na taksonomski ravni uporabe.  
 
Vrednotenje in rezultati po navodilih RIC  
 
Naloga je bila po ovrednotena z 2 točkama, kot pravilen odgovor pa so bile možne 
naslednje rešitve: Zato ker/Ker sem se nezdravo prehranjeval, sem slabo vest skušal 
zdraviti s tekom/z občasnim tekom./Zato ker/Ker se nisem zdravo prehranjeval, sem 
slabo vest skušal zdraviti z občasnim tekom./Slabo vest se skušal zdraviti z 
občasnim tekom, (zato) ker sem se nezdravo/ker se nisem zdravo prehranjeval.  
 
Pri nalogi 19b se je vrednotilo dvoje, in sicer ustrezna pretvorba, za kar so učenci 
dobili 1 točko in ustrezna jezikovna pravilnost, za kar so prav tako dobili 1 točko. 
Jezikovna pravilnost je bila vrednotena le, če je učenec dobil 1 točko za ustrezno 
pretvorbo. Pri jezikovni pravilnosti je učenec dobil 1 točko za zapis brez ali z eno 
napako, za zapis brez vejice pa se je jezikovna pravilnost ovrednotila z 0 točkami. 
Kot napaka se je štela tudi uporaba katere koli druge osebe (RIC, 2015).  
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Graf 22: Rezultati naloge 19b 

 
Učenci s PPPU-MBP so pri nalogi 19b (graf 22) dosegli v povprečju 0,33 točke, 
medtem ko so njihovi vrstniki brez PP dosegli v povprečju 0,94 točke. Indeks 
težavnosti naloge za učence s PPPU-MBP je bil 0,17, kar za njih predstavlja težko 
nalogo, pri učencih brez PP pa je indeks težavnosti te naloge 0,47.  
 
Analiza napak naloge 19b  
 

 
Graf 23: Ustreznost odgovorov naloge 19b  

 
Iz grafa 23 vidimo, da je le 44 (13,0 %) učencev odgovorilo popolnoma ustrezno. Kot 
delno ustrezne odgovore smo tukaj ovrednotili vse tiste odgovore, ki so bili 
vrednoteni z 1 točko, 1 točko so izgubili zaradi jezikovne (ne)ustreznosti. 21 (6,2 %) 
učencev je odgovorilo delno ustrezno. 76 (22,5 %) jih je odgovorilo neustrezno, kar 
197 (58,3 %) pa jih naloge sploh ni reševalo. 40 učencev je  nalogo 19  v celoti rešilo 
popolnoma pravilno.  
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Učenci s PPPU-MBP, ki so nalogo 19b rešili delno ustrezno, so naredili tako 
pravopisne kot tudi slovnične napake. Primeri napak so naslednji:  

- Ker sem nezdravo jedel sem slabo vest skušal zdraviti z občasnim tekom.  

- Ker sem se nezdravo prehranjeval sem slabo vest skušal zdraviti z občasnim 

tekom.  

- Ker nisem zdravo jedel sem slabo vest skušal zdraviti z občasnim tekom. Ker 

sem se nezdravo prehranjeval, sem se skušal zdraviti z občasnim tekom.  

- Ker se nisem zdravo prehranjeval sem slabo vest skušal zdraviti z občasnim 

tekom (kjer manjkata tako vejica kot končno ločilo).  

 
Kot neustrezni odgovori so se v nalogi 19b pojavili naslednji:  

- Zaradi slabega prehranjevanja sem skušal slabo vest zdraviti z občasnim 

tekom.  

- Slabo vest sem skušal zdraviti z občasnim tekom, zaradi nezdravega 

prehranjevanja.  

- Ker sem imel slabo vest, zaradi ne zdravega prehranjevanja sem jo skušal 

zdraviti z občasnim tekom.  

- Z občasnim tekom sem zdravil slabo vest, zaradi nezdravega prehranjevanja. 

- Ob nezdravem prehranjevanju sem slabo vest skušal zdraviti z občasnim 

tekom.  

- Zakaj sem slabo vest skušal zdraviti z občasnim tekom?  

- Zaradi nezdravega prehranjevanja.  

- Sem slabo vest skušal zdraviti z občasnim tekom, zaradi nezdravega 

prehranjevanja.  

 
Na podlagi odgovorov učencev ugotavljamo, da so učenci pri nalogi 19b imeli težave 
tako s poznavanjem, razumevanjem kot tudi z uporabo odvisnika. To nerazumevanje 
pokažejo še naslednji primeri odgovorov:  

- Nezdravega prehranjevanja.  

- Zaradi nezdrave prehrane  

- Z nezdravim prehranjevanjem.  

- Ker je bil močen je tekal.  

- En učenec je prepisal poved in v njej podčrtal stavčne člene.  

 
Pravopisne in slovnične napake, ki so jih naredili učenci s PPPU-MBP, so bile 
naslednje:  

- neustrezen vrstni red besed v povedi, 

- uporaba predloga (z tekom/s tekom),  

- izpuščanje strešic in črtic,  

- neustrezno deljenje besed (ne zdravo/nezdravo), 

- nesmiselne povedi (Če bi zdravo jedu bi se lažje spraviti z tekom; Nezdravo 

prehranjevanje, zaradi česa … ). 
 

Naloga 19 je sestavljena iz dveh delov in učenci, ki niso pravilno rešili dela a, so imeli 
bistveno manj možnosti, da pravilno rešijo del b. 
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Naloga 21 
 

 
Slika 12: Naloga 21 (NPZ slovenščina, 7. maj 2015) 

 
Naloga 21 (slika 12) je prav tako preverjala skladenjsko zmožnost s ciljem »pretvori 
premi govor v odvisnega« (UN za slovenščino, 2011, str. 90), kar učenci obravnavajo 
v 3. VIO. Pri tem pa morajo poznati jezikoslovna izraza premi in odvisni govor, kar 
spoznajo v 2. VIO. Naloga je tako delno na taksonomski ravni znanja in delno na 
taksonomski ravni uporabe.  
 
Vrednotenje in rezultati po navodilih RIC  
 
Naloga je bila ovrednotena z 2 točkama, popolnoma ustrezen odgovor pa je bil Igor 
E. Bergant je povedal, da je šport zanj/za njega eno izmed sredstev za doseganje 
zdravja, boljšega počutja in delovne storilnosti. Tudi pri nalogi 21 se je vrednotilo tako 
ustrezno pretvorbo (1 točka) kot jezikovno pravilnost (1 točka). Jezikovna pravilnost 
se je vrednotila le, če je učenec dobil točko za ustrezno pretvorbo. Za zapis z napako 
ali brez napake je dobil 1 točko za jezikovno pravilnost. Za napako pa se je štel tudi 
vsak izpust besede ali sprememba besede (RIC, 2015).  
 

 
Graf 24: Rezultati naloge 21 
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Učenci s PPPU-MBP so pri nalogi 21 (graf 24) dosegli v povprečju 0,31 točke, 
medtem ko so njihovi vrstniki brez PP dosegli v povprečju 1,01 točke. Indeks 
težavnosti naloge za učence s PPPU-MBP je bil 0,16, kar za njih predstavlja težko 
nalogo, pri učencih brez PP pa je indeks težavnosti te naloge 0,50.  
 
Analiza napak naloge 21  
 

 
Graf 25: Ustreznost odgovorov naloge 21 

 
Iz grafa 25 vidimo, da je 36 (10,7 %) učencev odgovorilo popolnoma pravilno. 32 (9,5 
%) jih je odgovorilo delno ustrezno, pri čemer smo kot delno ustrezen odgovor 
ovrednotili vse tiste, ki so bili vrednoteni z 1 točko. 101 (29,9 %) učenec je zapisal 
neustrezen odgovor, kar 169 (50,0 %) pa jih naloge ni reševalo.  
 
Primeri delno ustreznih odgovorov v nalogi 21 so naslednji:  

- Igor E. Bergant nam je povedal, da je šport za njega eno izmed sredstev za 
doseganje zdravja, boljšega počutja in delovne storilnosti.  

- Igor E. Bergant je povedal, da je Šport zanj eno izmed sredstev za doseganje 
zdravja, boljšega počutja in delovne storilnosti.  

- Igor E. Bergant meni, da je šport za njega eno izmed sredstev za doseganje 
zdravja, boljšega počutja in delovne storilnosti.  

- Igor E. Bergant je povedal da je zanj eno izmed sredstev za doseganje 
zdravja, boljšega počutja in delovne storilnosti.  

- Igor E. Bergant je povedal da je šport zanjega eno izmed sredstev za 
doseganje zdravja, boljšega počutja in delovne storilnosti.  
 

Učenci so tako točko za jezikovno pravilnost izgubili zaradi spremembe besed (npr. 
meni, je dejal (je povedal), ker so izpustili vejico, besedo (storilnosti (delovne 
storilnosti)) pa tudi zaradi pravopisne napake (zanjega (za njega)).  
 
Kot neustrezni so se v nalogi 21 pojavili naslednji odgovori:  

- Šport je zame eno izmed sredstev, zaradi doseganja zdravja, boljšega počutja 

in delovne storilnosti.  
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- Šport je zame eno izmed sredstev za doseganje zdravja, boljšega počutja in 

delovne storilnosti, je povedal Igor E. Bergant.  

- Šport je zame eno izmed sredstev za doseganje zdravja, boljšega počutja in 

delovne storilnosti«, je povedal Igor E. Bergant.  

- Ker je zame šport eno izmed sredstev za doseganje zdravja, boljšega počutja 

in delovne storilnosti.  

- Igor E. Bergant je povedal da je šport za njega šport najboljše sredstvo za 

doseganje zdravja in boljšega počutja.  

- Igor E. Bergant pravi da je za njega šport eno izmed sredstev za doseganje 

zdravja (nepopolni odgovor).  

- šport je zanj eno izmed sredstev za doseganje zdravja, boljšega počutja in 

delovne storilnosti. Za zdravje, boljše počutje in delovne storilnosti potrebuješ 

šport.  

 

Nekateri učenci so zapisali povsem nesmiselne odgovore:  
- Igor E. Bergant je športnik je zame eno izmed sredstev za doseganje zdravja. 

- S športom dosežem sredstvo za zdravje, bolše počutje in delovne storilnosti. 

- Če se ne bi ukvarjal z sportom, ne bi bil zdrav, ne bi se bol počutel.  

- Igor E. Bergant, kar je povedal Igor E. Bergant je poveda, šport je zame vse. 

- Igor E.Bergant je dejal da je šport dober za telo in duh  

- Igor E. Bergant je odgovoril, da je šport zanjega eno izmed sredstev za 

doseganje zdravja, boljšega počutja in delovne storilnosti.  

- Za doseganje zdravja, boljšega počutja in delovne storitve šport zame eno 

izmed sredstev za doseganje. 

 

Pravopisne in slovnične napake, ki so jih naredili učenci v nalogi 21:  
- neustrezen vrstni red besed v povedi (da šport je za njega eno …),  

- ponavljanje istih stavčnih struktur (zdravja in boljšega počutja in delovne 

storilnosti),  

- dodajanje in izpuščanje črk v besedi (zdravlja; bolšega),  

- izpuščanje črk na koncu besede (špor),  

- zamenjava besede (delovanja (delovne); koristi (storilnosti)),  

- neustrezno sklanjanje (ena izmed sredstev),  

- pisanje skupaj/narazen (iz med; zanjega),  

- manjkajoče končno ločilo,  

- izpuščanje strešic, črtic in pik.  

 
9.2.1 Povzetek ugotovitev rezultatov nalog na taksonomski ravni razumevanja 

in uporabe  
 
Na taksonomski ravni razumevanja in uporabe so učenci s PPPU-MBP najbolje rešili 
nalogo 14, ki so jo v primerjavi z drugimi nalogami preizkusa najbolje rešili. Tudi na 
tej ravni so učenci s PPPU-MBP imeli težave z razumevanjem jezikoslovnih pojmov 
(vrstni pridevnik, vprašalna poved, odvisnik), z doslednim branjem in upoštevanjem 
navodil ter z upoštevanjem slovničnih in pravopisnih pravil pri samostojnem zapisu 
odgovora. Večino ciljev, ki so jih preverjale naloge, učenci po UN usvajajo v 3. VIO, 
gre pa tudi za abstraktnejša znanja, kar delno pojasni rezultat in težave, s katerimi so 
se učenci srečevali pri reševanju nalog.  
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9.3 NALOGE NA TAKSONOMSKI RAVNI ANALIZE, SINTEZE IN VREDNOTENJA  
 
V to kategorijo smo umestili nalogo 14 iz književnega dela in nalogo 23 iz 
jezikovnega dela preizkusa, pri obeh pa gre za samostojen zapis.  
 
Naloga 14 
 

 
Slika 13: Naloga 14 iz književnega dela preizkusa (NPZ slovenščina, 7. maj 2015) 

 
Naloga 14 (slika 13) je preverjala recepcijske zmožnosti s tvorjenjem ob 
umetnostnem besedilu s ciljema »književnemu dogajanju sledi in ga razume, kar 
pokaže tako, da obnovi dogajanje (obnovi dogodke) v književnem besedilu«, kar 
učenci obravnavajo v 2. VIO in »napiše zgodbo s perspektive druge književne 
osebe«, kar učenci obravnavajo v 6. razredu (UN za slovenščino, str. 85). Naloga je 
bila na taksonomskih ravneh razumevanja, uporabe, analize, sinteze in vrednotenja. 
Za ustrezno rešitev naloge so morali učenci prebrati odlomek iz 1. dela preizkusa 
(priloga 3).  
 
Vrednotenje in rezultati po navodilih RIC 
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Naloga je ovrednotena s 5 točkami. 1 točka (A) je bila namenjena ustreznosti 
besedilni vrsti, kjer so učenci morali pripovedovati kot prvoosebni/a 
pripovedovalec/pripovedovalka in zapisati v pretekliku. Če so upoštevali oba 
elementa, so dobili 1 točko. 2 točki (B) sta bili namenjeni vsebini. Odgovori so se 
vrednotili po smislu, učenci pa so morali v zapisu upoštevati dogodek v dnevni sobi 
(pogovor/razgovor/kaznovanje), Svitovo počutje (strah/nemoč) in Svitovo vedenje (ni 
se upiral/občutke je zadržal v sebi). 
 
Za upoštevanje treh elementov so učenci dobili 2 točki, za upoštevanje dveh 
elementov pa 1 točko. Za vsako zastranitev (npr. pripoved o dogodkih izven dnevne 
sobe)  se je odštela 1 točka. 2 točki (C) pa sta bili namenjeni jezikovni pravilnosti 
(torej pravopisni in slovnični pravilnosti, slogu pisanja). Jezikovna pravilnost naloge 
se je vrednotila le, če je učenec za A in/ali B dobil najmanj 2 točki. Učenec je dobil 2 
točki za zapis brez napake, za 1 ali 2 napaki. Za 3 ali 4 napake je dobil 1 točko (RIC, 
2015).  
 
Kot primer ustreznega odgovora je naveden: »Tistega večera me je oče poklical na 
pogovor v dnevno sobo. Moral sem sesti predenj, on pa mi je začel naštevati, kaj 
sem storil narobe. Bilo me je strah, toda ko je postajal glasnejši, sem postajal vse bolj 
besen nanj. Najraje bi mu razpraskal obraz, toda zadržal sem se in odšel iz dnevne 
sobe« (prav tam).  
 

 
Graf 26: Rezultati naloge 14 (književni del) 

 
Učenci s PPPU-MBP so pri nalogi 14 (graf 26) iz književnega dela preizkusa dosegli 
v povprečju 0,57 točke, njihovi vrstniki brez PP pa 0,86 točke. Indeks težavnosti 
naloge je bil za učence s PPPU-MBP 0,41, za njihove vrstnike brez PP pa 0,57.  
 
Analiza napak naloge 14 (književni del)  
 
Naše vrednotenje smo pri nalogi 14 prilagodili tako, da smo pogledali skupne točke, 
ki so jih učenci dosegli v vseh treh delih naloge. Tako smo kot »popolnoma ustrezen« 
odgovor opredelili tiste, ki so dosegli vseh 5 točk. Kot »delno ustrezen« odgovor tiste, 
kjer so učenci dosegli od 2 do 4 točke. Kot »neustrezen odgovor« pa tiste, kjer so 

75

97

63
68

24

11

0

20

40

60

80

100

120

0 1 2 3 4 5

š
te

v
ilo

 u
č
e

n
c
e

v

dosežene točke

REZULTATI  NALOGE 14  (KNJ IŽEVNI  
DEL)



67 
 

učenci dosegli 1 točko ali za zapis niso dobili točke. Kot »brez odgovora« smo 
opredelili vse tiste, kjer je bila naloga nerešena.  
 

 
Graf 27: Ustreznost odgovorov naloge 14 (književni del) 

 
Iz grafa 27 vidimo, da je le 11 (3,3 %) učencev to nalogo rešilo popolnoma ustrezno. 
159 (47,0 %) jih je to nalogo rešilo delno ustrezno, 131 (38,8 %)  neustrezno, 37 
(10,9 %) pa jih te naloge ni reševalo.  
 
V tabeli 4 so zbrani najbolj nazorni odgovori za posamezno vrsto napak, ostali 
odgovori učencev so v prilogi 1. Pri nekaterih odgovorih so zaradi razumevanja 
ustrezni popravki zapisani v oklepajih.  
 
Tabela 4: Napake učencev pri nalogi 14  (književni del) 

Vrsta napake Primeri zapisov učencev 

Jasnost 
izražanja 

- Tisti večer ko sem bil v dnevni sobi očeta se sicer nisem 
nikoli bal a tisti dan me je bilo na smrt strah. 
 

- Tisti večer je bil najbolj grozen dan mojega življenja. 
 

- Na nekatere trenutke sem bil zelo prizadet, kdaj mi je bilo 
pa tudi vseno. 

Smiselnost 
povedi 

- Govoril je z močnim glasom in jaz sem bil tiho tiščalo me 
je, da bi ga razpraskal in maščeval za vse tisto ampak sem 
bil raje tiho. 
 

- Na tisti večer, ko sem pomislil na svoja dejanja, sem se 
počutil grozno, saj sem se mogel postaviti tudi v očetovo 
vlogo in pri tem razmisliti kaj pomeni takšno grdo vedenje 
za očetov ogled in za mojo prihodnost. 

Struktura povedi 

- Pogledal sem v tla in takrat se je oče spet razburil in rekel 
naj ga gledam v oči, ko se pogovarja z mano, takrat sem 
bil besen in tudi nemočen saj je bil to moč oče. 
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- Ko je prišel oče k meni sem se mogle, zelo mirno biti. 
Drugače bi bilo ne lepo. 
 

- Ko je sonce padlo, ko sem vstopil v dnevno sobo me je 
čakal oče. 

Neustrezna raba 
vejice 

- Oče je bil name zelo jezen saj si želi, da bi ljudje vedeli da 
je naša družina dobro in prijazna. 
 

- Komaj sem čakal da bo konec tega strašnega trenutka. 
 

- Počutil sem se zelo slabo zato, ker sem dobil kazen in, ker 
sem se skregal z očetom in mamo. 

Velika začetnica 
na začetku 

povedi 

- drznil sem si reči nekaj ostrih besed.  
 

- bilo mi je zelo nelagodno in bilo me je malo strah saj sem 
se bal očeta.  

Vrstni red besed 
v povedi 

- Jaz sem sklonil glavo in takoj mi je rekel, da ga moram v 
oči gledati. 

- Zdi se mi da polovica obtožb je krivičnih in neresničnih. 
- Mama nič ni kriva za mojo kršitev. 

Sklanjanje 
- tisto večer 
- … ni povedal moje zločine 
- glasnim povišanem glasu  

Uporaba 
predlogov 

- z sklonjeno glavo 
- z starši 
- s glasnejšim 

Pisanje skupaj in 
narazen 

- zmano (z mano) 
- nebom (ne bom) 
- ta ko (tako) 
- pre ostro (preostro) 

Pravopisna 
ustreznost 

zapisa besed 

- mogla (morala) 
- odahnil (oddahnil) 
- sma (sva) 
- domol (domov) 

Narečni zapis 
- dreti (kričati) 
- bogo (ubogo) 
- probal (poskusil) 

Fonetični zapis 

- lagau (lagal) 
- dogotku (dogodku) 
- bres (brez) 
- poune (polne) 

Časovna 
ustreznost 

zapisa 

- Karkoli mi bosta rekla bom probal bit čim bolj miren.  
- V tem trenutku bi mu lahko skočil v obraz.  
- Ležal sem na kavču, nato vstopita oče in mama.  

Zapis v ustrezni 
osebi 

- Mama ga kliče kje sem a se nisem oglašal na telefon 
 

- Ko je bil Svit v dnevni sobi sem začutil strah in željo po 
tem, da se tega nebi zgodilo. 
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Nekateri učenci so v nalogi 14 zapisali tako vsebinsko kot tudi slovnično in 
pravopisno neustrezne odgovore:   

- Bilo je večer ko je učiteljica poklicala moja starša, povedala je da se v šoli 

neprimerno vedem.  

- Meni se je zgodilo, da sem bil vesel.  

- Jaz bi rad bil v hišnem priporu, ker nebi rabil iti kam drugam kot pa v šolo in 

domov jupi.  

- Tisti večer sem mogel biti v dnevni sobi, ker je oče mislil, da bi moral ven s 

prijatelji in ne le ležati v sobi.  

- Tisti dan se mi je zgodilo da sem se zaprla v svojo sobo in premislila kaj sem 

naredila. Počutila sem se kruto.  

- Tisti večer sem v dnevni sobi uničil očetov pokal. Dobil sem kazen in nalogo 

da ga ponovno osvojim (pokal).  

- Oče in mama sta odšla jaz sem ostal sam doma.  

- Ko bi me oče nadiral, bi probal ostat in nasmejan.  

- Z njegovimi pripombami bi naredil argument.  

- Nekomu bi probal z nasmeškom prepričat očeta.  

- Počutil bi se grozno pa strah bi me blo.  

- Prvi bi poslušal kaj bi mi povedal.  

- Kar strgalo se mije skor moj oče je pa res trčn v prstu.  

- Zvečer ko sem bil doma sta prišla dva prijatelja z imenom Tomaž in Denis 

prišla sta do okna in začela metati kamenčke v okno.  

- Včeraj smo imeli z starši v dnevni sobi sestanek o mojem vedenju med šolo 

(učiteljemi) in starši. Nato sem moral v svojo sobo se iti učiti.  

- Tisti večer, ko sta me starša kaznovala zaradi slabih ocen v šoli sem se 

počutila grozno. Saj skos sta bi govorila, da se učim za sebe in ne za njidvi. 

- Počutil sem se grozno ker je to storil Svit.  

- Jaz bi se počutil poniženega, bil zelo jezen in sovražil svojega očeta. Bilo me 

bi strah ker je tako kričal nad menoj.  

- Sedel sem za okni, zunaj so se igrali otroci, ampak se nisem zmenil zanje.  

 
Med neustreznimi odgovori v nalogi 14 so tudi povsem nejasni zapisi:  

- Videl sem se, kod majhno čene. Na katerega se vsi zašajo. Ko saj nabi inel 

takšnega kutega očeta. Kako ni oče tak kot mati prijazen, miren, lubeznil. Jest 

bi bil jezen, ker se bi, ko skos dreli na mene. Bil sem žalosten, ker nise vedl 

zakaj so me tako, kregali in nebom jim več to delav. Zato bom razmisliv …  

 
Nekateri učenci pri nalogi 14 niso dosledno upoštevali navodila, saj so bili njihovi 
zapisi daljši od 6 povedi. Pri tem je potrebno omeniti tudi tiste zapise učencev, ki so 
bili zaradi težav z rokopisom težko berljivi oz. neberljivi. Ti zapisi so v večini vsebovali 
le kakšen stavek ali nekaj besed, kar je bilo z vsebinskega vidika premalo. Za 
učence, ki imajo izrazite težave z rokopisom, bi bilo smiselno razmisliti o uporabi 
računalnika.   



70 
 

Naloga 23 
 

 
Slika 14: Naloga 23 (NPZ slovenščina, 7. maj 2015) 

 
Naloga 23 (slika 14) je preverjala A – razvijanje jezikovne in slogovne zmožnosti ter 
zmožnosti nebesednega sporazumevanja (za izboljšanje sporazumevalne zmožnosti) 
s ciljem »pretvori nebesedno sporočilo v besedilo« (UN za slovenščino, 2011, str. 91) 
ter B – razvijanje zmožnosti tvorjenja enogovornih neumestnostih besedil s ciljem 
»tvori (piše) besedilne vrste, predpisane s tem učnim načrtom; pri tem tvori smiselna, 
razumljiva, ustrezna, učinkovita in pravilna besedila« (UN za slovenščino, 2011, str. 
88). Oba cilja učenci obravnavajo v 3. VIO. Naloga 23 je na taksonomskih ravneh od 
znanja, razumevanja, uporabe, do analize in sinteze. Za ustrezno rešitev te naloge 
so učenci morali uporabiti besedilo 2 (priloga 5).    
 
Vrednotenje in rezultati po navodilih RIC  
 
Naloga 23 je bila ovrednotena s 5 točkami. 3 točke (A) so bile namenjene vsebini , 
ker so morali učenci zapisati, kaj prikazuje graf, torej odstotek/%/procent/delež 
mladostnikov, ki so telesno dejavni vsak dan, razlike v deležih med leti 2002, 2006 in 
2010/kdaj so bili mladostniki najbolj  in kdaj najmanj aktivni ter razlike med fanti in 
dekleti. Za tri elemente so učenci dobili 3 točke, za dva 2 točki in za enega 1 točko. V 
primeru, da je manjkal podatek, da gre za vsakodnevno dejavnost, se je odštela 
točka. Prav tako se je za vsako zastranitev odštela 1 točka. 2 točki (B) pa sta bili tudi 
pri nalogi 23 namenjeni jezikovni pravilnosti (tj. pravopisni in slovnični ustreznosti).  
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Jezikovna pravilnost pri nalogi 23 se je vrednotila le, če je učenec napisal 
zaokroženo besedilo in je za vsebino dobil najmanj 2 točki. Za zapis brez napake ali 
z eno napako je učenec dobil 2 točki, za dve ali tri napake pa 1 točko (RIC, 2015).  
 

 
Graf 28: Rezultati naloge 23 

 
Učenci s PPPU-MBP so pri nalogi 23 (graf 28) dosegli v povprečju 0,51 točke, njihovi 
vrstniki brez PP pa 0,89 točke. Indeks težavnosti naloge je bil za učence s PPPU-
MBP 0,19, za njihove vrstnike brez PP pa 0,34.  
 
Analiza napak naloge 23  
 
Pri nalogi 23 smo vrednotenje prilagodili enako kot pri nalogi 14 iz književnega dela 
preizkusa. Kot »popolnoma ustrezen« odgovor smo opredelili tiste, ki so dosegli vseh 
5 točk. Kot »delno ustrezen« odgovor tiste, kjer so učenci dosegli od 2 do 4 točke. 
Kot »neustrezen odgovor« pa vse tiste, kjer so učenci dosegli le 1 točko ali za zapis 
niso dobili točke. Kot »brez odgovora« smo opredelili vse tiste, ki niso bile rešene.  
 

 
Graf 29: Ustreznost odgovorov naloge 23 
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Iz grafa 29 vidimo, da so le 3 (0,9 %) učenci nalogo rešili popolnoma ustrezno,87 
(25,7 %) jih je nalogo rešilo delno ustrezno, kar 176 oz. 52,1% pa jih je nalogo rešilo 
neustrezno. 72 (21,3 %) učencev naloge ni rešilo. Za učence s PPPU je bilo 
zahtevno zapisati odgovor tako vsebinsko kot tudi ustrezno jezikovno ustrezno. 
 
V tabeli 5 so za nalogo 23 zbrani najbolj nazorni odgovori za posamezno vrsto 
napak, ostali odgovori učencev so v prilogi 2. Pri nekaterih odgovorih so zaradi 
razumevanja ustrezni popravki zapisani v oklepajih.  
 
Tabela 5: Napake učencev pri nalogi 23 

Vrsta napake Primeri zapisov učencev 

Jasnost izražanja 

- Iz grafov je dobro razvidno kako med let stevilo ur in dni v 
tednu naprej pade nato pa spet naraste. 
 

- Fantje so veliko bolj aktivni kot deklice saj v vseh letih so 
najbol aktivni fantje a od leta 2002-2010 so mladostniki 
čedalje majn aktivni, kar pa ni vredu. 
 

- V raziskavi koliko dni v tednu, so mladostniki telesno 
aktivni da so fantje leta 2002 povprečno 4,6 dni dekleta 
pa 3,8 dni. 

 

Smiselnost povedi 

- Kot nasplošno  se je med letom 2002 in 2010 telesna 
dejavnost mladostnikov ni spremenila vendar med temi 
leti se je malo poslabšala in potem spet izbolšala. 
 

- V letu 2002 in 2010 se je vse dni v tednu zelo spremenilo 
v letu 2002 so fantje bili 29% aktivni, punce pa 16,4% v 
letu 2010 pa manj, torej fantje 25,5%, punce pa 14,9%. 

 
- Telesna dejavnost je med letoma 2002 in 2010 najprej 

padla, a je začel odstotek spet poraščati. 

Struktura povedi 

- V letu 2002 so se fantje največ gibali za približno 8% manj 
so se gibali v letu 2006 in v letu 2010 za 4,5% manj. 
 

- Leta 2002 je bilo 29% fantov telesno dejavnih vsak dan 
do leta 2010 se je procent zmanšal za 3,5% pri dekletih 
se ja pa procent zmanšal za 1,5% kljub maši razliki so 
dekleta manj dejavne od fantov. 
 

- Fantje 4% dekleta 2,5%. 

Neustrezna raba 
vejice 

- V grafu lahko vidimo da se fantje več ukvarjajo z športom 
kot punce. 

- Leta 2006 je aktivnost padla nato pa se je leta 2010 spet 
malo dvignila. 

- Iz grafa lahko izberemo da so v povprečju fantje boj 
aktivni kot dekleta. 

Vrstni red besed v 
povedi 

- Iz grafa lahko razberemo kako telesno dejavni mladostniki 
se giblejo vse dni v tedno.  
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- … največ mladostnikov dejavnih vse dni v letu pa je bilo 

seveda leta 2002.  

Sklanjanje 
- Deklet je vadilo samo 16,4%, fantje pa 29%. 
- Iz grafa lahko razbereš telesno dejavni mladostnikov.  
- … vseh (vse) dni v tednu.  

Narečni zapis 

- neke vlke spremembe (nekatere velike spremembe) 
- bojo (bodo)  
- športal (se ukvarjali s športom)  
- dekletaj (dekleta) 

Slogovno 
zaznamovane 

besede 

- punc 
- nena (ne)  
 

Fonetični zapis 
- kod (kot) 
- grafo (grafu) 
- dogotkov (dogodkov)  

Zapis v 
ustreznem času in 

osebi 

- Razbereš lahko, da smo fantje bolj aktivni kot punce.   
 

- V letu 2002 se fantje razgibavajo …  

 
Nekateri odgovori učencev v nalogi 23 so tako vsebinsko kot tudi slovnično in 
pravopisno neustrezni.  
 

- Iz grapa lahko izberemo, kako se spreminjajo dejavnosti mladostnikov glede 

na leto. Glede na leto 2002 so se rezultati deklic zmanjšali fantov pa zvišali do 

leta 2010. 

- Leta 2002 so se dejavnosti fantov zelo naraščale dekleta tudi leta 2006 se je 

telesna dejavnos rahlo upadala zaradi elektronskih naprav leta 2010 so se 

telese dejavnost malo vzdignila otroci oz najstniki pazijo na svoja telesa 

upajmo da bo ta graf dalje se še dvigoval 

- Leta 2002 je bilo fantov 29%, deklet 16,4%, leta 2006 je bilo fantov 25,5, 

deklet pa 14,9% telesno dejavnih mladostnikov. Od leta 2002 je upadlo ali 

zmanjšalo do leta 2010. 

- Ker se je sodobna tehnologija v letu 2006 dvignila so se fantje in tudi dekleta 

po lenarile. V letu 2010 pa sodobna tehnologija ni bila več zanimiva so se pa 

začeli ukvarjati s športom. Vzrok debelušnih najstnikov je: leta 2002 niso imeli 

računalnikov in telefonov. Leta 2010 pa imajo veliko računalnikov in telefonov 

zato se premalo giblejo oz.  so zasvojeni.  

 
9.3.1 Povzetek ugotovitev rezultatov nalog na taksonomski ravni analize, 

sinteze in vrednotenja  
 
V primerjavi z nalogo 14 iz književnega dela preizkusa, kjer je bila tvorba besedila 
vezana na odlomek umetnostnega besedila, naloge 23 ni reševalo enkrat več 
učencev s PPPU-MBP. Iz tega lahko sklepamo, da imajo učenci več težav z 
razumevanjem in tvorjenjem besedila na osnovi neumetnostnega besedila kot na 
osnovi umetnostnega besedila. To je tudi zadnja naloga preizkusa, zato učencem po 
navadi ne ostane dovolj časa za reševanje, kar je v preteklih letih ugotavljala tudi 
predmetna komisija za slovenščino. Za učence s PPPU-MBP je značilna hitra 
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utrudljivost ter težave z vzdrževanjem in ohranjanjem pozornosti, kar lahko delno 
pojasni njihov rezultat pri zadnji nalogi preizkusa. Pri nalogi 23 so učenci s PPPU-
MBP naredili bistveno več tako pravopisnih kot tudi slovničnih napak. Povedi so bile 
manj strukturirane, manj smiselne, kar je lahko posledica šibkejšega besedišča pri 
učencih s PPPU-MBP, hkrati pa tudi posledica šibkejšega znanja, izkušenj in 
pozornosti.  
 
Glede na ugotovitve Predmetne komisije za slovenščino, bi bilo potrebno v prihodnje 
več pozornosti usmeriti v tiste jezikovne operacije, ki zahtevajo več samostojnega 
tvorjenja besedil, kajti gre za izredno uporabna znanja, ki so povezana s 
funkcionalno pismenostjo (RIC, 2015).  
 
Na osnovi rezultatov lahko ugotovimo, da sta tvorbni nalogi zahtevni tako za učence 
s PPPU-MBP kot tudi za njihove vrstnike brez PP. Pri nalogi 23 so imeli učenci s 
PPPU-MBP težave tako z vsebinsko kot tudi z jezikovno ustreznostjo zapisa. Njihovi 
vrstniki brez PP pa so imeli največ težav z jezikovno ustreznostjo zapisa. M. Križaj 
Ortar (2016) predlaga, da bi bilo potrebno razmisliti o tem, koliko besedil učenci 
pišejo v okviru pouka in za domačo nalogo ter koliko in kakšne povratne informacije o 
pisanju dobivajo.  
 
Na osnovi napak, ki so jih učenci s PPPU-MBP naredili pri samostojnem zapisu, 
lahko potrdimo ugotovitve M. Košak Babuder (2014), ki pravi, da imajo ti učenci 
najpogosteje težave z načrtovanjem pisanja, oblikovanjem idej ter organiziranjem 
besedila. Prav tako imajo težave z upoštevanjem pravopisnih in slovničnih pravil, 
metakognitivnimi spretnostmi ter s spremljanjem in preverjanjem zapisanega. Na 
osnovi pridobljenih rezultatov lahko potrdimo ugotovitve, da imajo učenci s PPPU-
MBP težave v vseh vidikih pisanja.  
 
Podobno so potrdili tudi v metaanalizi, ki so jo leta 2015 izvedli Graham, Collins in 
Rigby-Wills (Graham, Collins in Rigby-Wills, 2015, v  Graham in Hall, 2016), v njej so 
namreč ugotovili, da so imeli PPPU-MBP v primerjavi z njihovimi vrstniki pri pisnem 
izražanju manj idej, te so bile slabše organizirane, v besedilih je bilo manj raznoliko 
besedišče, ob tem pa je bilo tudi več napak črkovanja, slovnice in pravopisa. 
Ponavadi imajo ti učenci manj znanja o pisanju, v primerjavi z vrstniki pa so tudi manj 
motivirani za pisno sporočanje (prav tam). Slednje lahko povežemo tudi z izsledki 
naše raziskave, saj velik delež nerešenih nalog, ki preverjajo spretnost pisnega 
sporočanja, kaže tudi na pomanjkanje motivacije za pisanje pri teh učencih.  
 
Spretnost pisnega tvorjenja ob izhodiščnem besedilu ter spretnost utemeljevanja na 
podlagi podatkov iz izhodiščnega besedila sta poleg spretnosti samostojnega branja 
in razumevanja prebranega temeljni cilj učenja in poučevanja slovenščine. V učno-
vzgojnem procesu bi bilo potrebno sistematično spremljati tvorbne dejavnosti ob 
umetnostnih in neumetnostnih besedilih ter na podlagi ugotovljenih pomanjkljivosti 
oblikovati program za strokovno  izpopolnjevanje učiteljev (Cestnik idr., 2012), prav 
tako pa tudi specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, s čimer bi povečali 
sporazumevalne spretnosti učencev, ki so ključne za njihovo uspešnost pri vseh 
šolskih predmetih in v vsakdanjem življenju.  
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10 SUGESTIJE V POMOČ UČITELJEM IN SPECIALNIM  IN 

REHABILITACIJSKIM PEDAGOGOM  

 
V obravnavo učencev s PPPU-MBP je vključenih veliko strokovnjakov in učitelji, ki se 
srečujejo s tako raznoliko populacijo učencev, potrebujejo vsestranske kompetence, 
saj le to omogoča kakovostno izobraževanje (Kavkler, 2010) in ustrezno načrtovanje 
pomoči in podpore. Učitelj je torej tisti, od katerega se v procesu sprememb in 
poučevanja učencev s PP največ pričakuje.  
 
Učitelji pri tem potrebujejo raznoliko podporo, ključnega  pomena pri izobraževanju 
učencev s PP pa so tudi specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki imajo pri tem vedno 
večjo vlogo. M. Kavkler (2010) pravi, da učinkovito vključevanje učencev s PP terja 
spremembe učiteljevega izvajanja pouka, saj je ta ključni nosilec sprememb.  
 
Strokovnjaki poudarjajo, da je ključnega pomena za učence z disleksijo, disgrafijo in 
disortografijo skrbno načrtovano, direktno in eksplicitno poučevanje (Nijakowska, 
2010), pri tem pa je v ospredje postavljena nenehna interakcija med učiteljem in 
učencem (IDA, 2009).  
 
Težave, s katerimi se srečujejo učenci s PPPU-MBO, niso enostavne in zlahka 
rešljive.  Vztrajnost teh težav ima številne negativne posledice in med drugim 
spodjedajo učenčevo samozavest pri pisanju in njegovo motivacijo za pisanje 
(Graham in Hall, 2016).  

Strategije individualizacije in diferenciacije  so med najpomembnejšimi dejavniki 
uspešne inkluzije, terjajo pa prilagajanje procesa poučevanja, časa, učnih 
pripomočkov, preverjanja in ocenjevanja (Kavkler, 2011).  
 
M. Križaj Ortar (2016) poudarja, da je potrebno prilagoditi pouk. Učitelji in specialni in 
rehabilitacijski pedagogi morajo biti pozorni na korake usvajanja učnih snovi, na jezik, 
ki ga uporabljajo, na sistematičnost, količino snovi itd. Tudi v okviru pouka je 
potrebno posebno pozornost nameniti prilagoditvam pri preverjanju in ocenjevanju 
znanja. Te so prepogosto vezane le na podaljšan čas pisanja, osamitev, na večje 
črke v preizkusu in tako dalje, kar učencem s PPPU-MBP že v okviru pouka 
onemogoča razvijanje njihovih zmožnosti.  
 
V okviru pouka so možne številne prilagoditve za učence s PPPU-MBP. V 
nadaljevanju predstavljamo nekatere izmed možnih, ki so predlagane v Navodilih za 
prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo za otroke 
s PPPU (2008). V okviru dejavnega in kostruktivističnega učenja se poudarjajo 
naslednje prilagoditve kurikula:  

- učenci konstruirajo lastno znanje,  
- mehanično učenje naj zamenja učenje z razumevanjem in obvladanjem 

temeljnih pojmov,  
- učenci naj uporabljajo univerzalne strategije, ideje in vzorce,  
- učenje mora temeljiti na razumevanju snovi,  
- obravnavane teme je potrebo povezati z učenčevimi življenjskimi izkušnjami,  
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- učenec naj bo aktivno udeležen in dejaven pri učenju (predstavlja pojme s 
svojimi besedami, sprašuje, komentira, raziskuje …), 

- učenci razvijajo kognitivne (načrtujejo, spremljajo in rešujejo probleme) in 
metakognitivne strategije (načrtovanje postopka reševanja naloge, spremljanje 
izvajanja, preverjanje rešitev itd.),  

- pri učencih upoštevamo kognitivne in učne sloge ter  
- pri učencih razvijamo notranjo motivacijo in samoučinkovitost.  

 
Prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja  
 
Učenci s PPPU-MBP se pri reševanju preizkusov (tudi NPZ) srečujejo s številnimi 
težavami. Njihovi primanjkljaji v neusvojeni tehniki branja in pisanja, neobvladanje 
pravopisa, počasnost, nemirnost in težave s pozornostjo, slab delovni spomin in 
skromen besedni zaklad jim onemogočajo, da bi lahko enakovredno izkazali svoje 
znanje.  

V Navodilih za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno 
pomočjo za otroke s PPPU (2008) je poudarjeno, da morajo prilagoditve upoštevati 
močna področja učenca ter njegove PP, v njegovem individualiziranem programu pa 
mora biti jasno opredeljeno, katere prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja 
zaradi svojih primanjkljajev potrebuje.  

Prilagajamo lahko:  

- način posredovanja vprašanj (konkretna, enoznačna, zahtevnejša in 
kompleksnejša vprašanja razdelimo na korake, potrebno je sprotno 
preverjanje razumevanja navodil),  

- način posredovanja odgovorov učenca (ustno ocenjevanje za učence z 
izrazitimi PPPU-MBP, pisanje na računalnik za učence z izrazito disgrafijo),  

- čas ocenjevanja znanja (potrebno je upoštevati utrudljivost učenca in možnost 
pisanja pod časovnim pritiskom),  

- organizacijo preverjanja in ocenjevanja znanja (preverjanje in ocenjevanje po 
delih),  

- obliko pisnih gradiv za preverjanje in ocenjevanje znanja (grafične in barvne 
opore, več vprašanj izbirnega tipa, povečava tiska, večji razmik med 
posameznimi vprašanji/nalogami, pri določenem tipu ponudimo vzor reševanja 
itd.),  

- rabo tehničnih pripomočkov (npr. računalnik, kalkulator, didaktični materiali in 
ponazorila, ki jih je učenec uporabljal pri usvajanju in utrjevanju znanja),  

- prostorske pogoje (»npr. tihi kotiček« v učilnici izven razreda) (Navodila za 
prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo za 
otroke s PPPU, 2008).  

M. Križaj Ortar (2016) je poudarila, da se za učence s PPPU-MBP omogočajo 
prilagoditve na NPZ, vendar te ne upoštevajo njihovih specifičnih značilnosti in 
potreb. Hkrati je predlagala, da bi morali imeti učenci s PPPU-MBP takšne 
prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja v okviru pouka pri vseh predmetih, 
na NPZ in tudi pri raziskavah, v katere so vključeni (PISA, TIMSS, PIRLS). Njeni 
predlogi za oblikovanje preizkusa NPZ so naslednji:  

- kompleksne naloge je potrebno razdeliti na korake,  
- poenostaviti je potrebno jezik in skladenjsko sestavo povedi,  
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- izhodiščni besedili ne smeta biti predolgi,  
- učenci naj se med reševanjem ne vračajo v izhodiščno besedilo, temveč naj 

bo v nalogi ponovljen odlomek iz izhodiščnega besedila,  
- bistveni podatki naj bodo v nalogi podčrtani,  
- naloge, ki preverjajo metajezikovne zmožnosti pri slovenščini, naj bodo 

izbirnega tipa, ne dopolnjevanje (ker imajo učenci s PPPU-MBP težave s 
pomenjenem strokovnih izrazov).  

 
Pomoč učencem s PPPU-MBP lahko nudijo učitelji, ki s področja PP pridobivajo 
vedno več znanja, specialni in rehabilitacijski pedagogi ter starši, seveda vsak na 
svoji ravni in v sodelovanju.  
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11 ODGOVORA NA RAZISKOVALNI VPRAŠANJI  
 
V okviru magistrskega dela smo zastavili dve raziskovalni vprašanji. Nanji bom v 
nadaljevanju odgovorila s pomočjo pridobljenih rezultatov empiričnega dela.  
 

1. Katere vrste napak naredijo učenci s PPPU-MBP in s kakšnimi težavami 
se srečujejo pri reševanju nalog na različnih taksonomskih ravneh, v 
katerih se preverja znanje slovnice in pravopisa?  

 

Na taksonomski ravni znanja in poznavanja so naloge (12, 16a, 16b, 18a, 18b in 22) 
preverjale poimenovalno, skladenjsko in metajezikovno zmožnost, večina ciljev pa 
pokriva minimalne standarde znanja, ki so določeni z UN za slovenščino. Pri teh 
nalogah so imeli učenci s PPPU-MBP težave s poznavanjem, prepoznavanjem, 
razlikovanjem ter ustreznim poimenovanjem jezikoslovnih pojmov samostalnik, 
pridevnik, besedna družina, glagol, osebni zaimek in neosebna glagolska oblika. Na 
vprašanja so pogosto odgovorili nepopolno ali odgovora niso podali. Težave so imeli 
tudi z natančnim branjem in upoštevanjem navodil ter iskanjem določenih besed iz 
besedila. Iz analize nalog smo ugotovili, da učenci pri teh nalogah ne dosegajo 
minimalnih standardov znanja.  
 
Na taksonomski ravni razumevanja in uporabe so izbrane naloge preverjale 
oblikoslovno in skladenjsko zmožnost, večina ciljev pa ponovno pokriva minimalne 
standarde znanja, ki so določeni z UN za slovenščino. Učenci s PPPU-MBP so imeli 
težave s tvorjenjem ustreznih vprašalnih povedi,  pretvarjanjem stavčnih členov v 
odvisnike in pretvarjanjem premega govora v odvisnega. Najmanj težav so imeli s 
sklanjanjem dveh besednih zvez v sobesedilu (pri reševanju naloge 14 so bili 
najuspešnejši). Pri nalogah, ki so od učencev zahtevale samostojno oblikovanje 
odgovora (naloga 19b in 21), so se pojavile tudi številne slovnične in pravopisne 
napake, nekateri odgovori učencev pa so pokazali na pomanjkljivo branje in 
razumevanje navodil ter poznavanje in uporabo jezikoslovnih pojmov (npr. odvisni 
stavek).  
 
Na taksonomski ravni analize, sinteze in vrednotenja sta izbrani nalogi preverjali 
spretnost samostojnega tvorjenja besedil (ob umetnostnem in neumetnostnem 
besedilu). Nalogi sicer spadata med kompleksnejše naloge na najvišjih taksonomskih 
ravneh, vendar se vrednotijo tudi minimalni standardi znanja (spretnost tvorjenja 
pravilnih in smiselnih povedi). Učenci so imeli za pisanje razmeroma natančna 
navodila, vendar so imeli kljub temu velike težave s samostojnim tvorjenjem in 
oblikovanjem ustreznega besedila. Učenci s PPPU-MBP so imeli (pričakovano) pri 
teh nalogah največ težav, in sicer z ustreznim obnavljanjem dogajanja (naloga 14 iz 
književnega dela) ter ubesedovanjem nebesednih prvin (naloga 23 iz jezikovnega 
dela). V samostojnih zapisih so naredili številne slovnične in pravopisne napake, teh 
pa je bilo bistveno več pri nalogi 23 kot nalogi 14. Iz rezultatov lahko ugotovimo, da 
so imeli  težave tako z načrtovanjem in organiziranjem pisanja kot tudi z 
upoštevanjem slovničnih in pravopisnih pravil ter preverjanjem zapisanega. Naloga 
23 je tudi zadnja naloga v preizkusu, zato učencem pogosto zmanjka časa za 
reševanje, učenci s PPPU-MBP pa so proti koncu reševanja lahko že precej utrujeni 
in imajo težave z usmerjanjem pozornosti. Zaradi težav, s katerimi se srečujejo pri 
samostojnem pisanju, pa so tudi manj motivirani za reševanje tovrstnih nalog.  
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Na osnovi analize rezultatov lahko potrdimo ugotovitve o težavah učencev s PPPU-
MBP pri pisanju, ki jih je predstavil Ott (2007). Učenci s PPPU-MBP imajo pri pisanju 
težave z organiziranjem idej, uporabo ustreznega besedišča, s pravilnim črkovanjem 
ter upoštevanjem slovničnih in pravopisnih pravil. Prav tako je iz zapisov mogoče 
ugotoviti, da v zapisih pogosto izpuščajo besede, se izgubljajo med pisanjem in 
pozabijo na bistvo, ki ga želijo sporočiti (prav tam).  
 
Tipične napake pri pisanju učencev s PPPU-MBP, ki smo jih ugotovili tudi v naši 
raziskavi, sta predstavila Goodwin in Thomson (2006). Za pisanje učencev s PPPU-
MBP je značilno:  

- nedosledna ali naključna uporaba velike začetnice,  
- pisanje črk v nasprotni smeri,  
- neustrezna pisava (velikost črk, neupoštevanje razmika, nedosledna uporaba 

ločil),  
- manjkajoče črke, besede ali besedne zveze,  
- pogoste pravopisne napake (npr. ista beseda je zapisana na različne načine, 

črke v besedi so v napačnem vrstnem redu),  
- uporaba fonetično podobnih, a napačnih besed,  
- neustrezna struktura povedi,  
- pomanjkljivo razumevanje vprašanj.  

 
2. Katere sugestije, ki so v pomoč učiteljem in specialnim in 

rehabilitacijskim pedagogom, je mogoče oblikovati pri nadaljnjem učenju 
in poučevanju učencev s PPPU-MBP?  

 
Na osnovi rezultatov in analize nalog predlagamo predvsem sugestije v pomoč pri 
oblikovanju in sestavi preizkusov znanja. Te sugestije so vezane na prilagoditve 
nalog pri preverjanju in ocenjevanju znanja na način, da bodo lahko učenci s PPPU-
MBP optimalno izkazali svoje znanje in zmožnosti že v okviru pouka ter na nacionalni 
ravni pri izkazovanju znanja na NPZ (ne le pri slovenščini, temveč tudi pri ostalih 
predmetih).  
 
Konkretne prilagoditve nalog so vezane na razdelitev kompleksnih nalog na 
posamezne korake, poenostavitev vprašanj, izhodiščna besedila naj ne bodo 
predolga in učenci naj se ne vračajo v izhodiščno besedilo, pač pa odlomek ali del 
besedila ponovno napišejo ob nalogi, v navodilu/vprašanju podčrtajo bistvene 
podatke in informacije, pri nalogah, kjer se preverja znanje slovnice in pravopisa, pa 
se osredotočijo na iskanje tega znanja in ne na preverjanje spretnosti učinkovitega 
branja (Križaj Ortar, 2016).  
 
Učitelji in specialni in rehabilitacijski pedagogi prav tako potrebujejo pomoč pri učenju 
in poučevanju, saj učenci s PPPU-MBP potrebujejo eksplicitno učenje slovnice in 
pravopisa (Nijakowska, 2010). Glede na to, da učenci ob koncu osnovne šole pri 
slovenščini ne dosegajo minimalnih standardov znanja, določenih z UN, jih je 
smiselno v prihodnje usmerjati v jezikovno analizo besedil, v spretnosti 
prepoznavanja jezikovnih pojavov ter poimenovanje pojmov z ustreznimi 
jezikoslovnimi izrazi (RIC, 2015c). Ob tem pa je potrebno več pozornosti nameniti 
samostojnemu tvorjenju ne le odgovorov, ki segajo na višje taksonomske ravni 
znanja, temveč tudi zaokroženih besedil, ter izbrati ustrezne prilagoditve za učence s 
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PPPU-MBP. Učenci s PPPU-MBP morajo snov usvajati po korakih, posebno 
pozornost je potrebno nameniti uporabi jezika, sprotnemu preverjanju znanja in 
razumevanja ter učinkovitim povratnim informacijam (Križaj Ortar, 2016). Pri tem 
vidimo priložnost za medsebojno sodelovanje med učitelji in specialnimi in 
rehabilitacijskimi pedagogi tako v okviru pouka (priprava gradiva, oblikovanje strategij 
za učenje, priporočil za samostojno učenje, priprava preizkusov znanja itd.) kot tudi v 
okviru dodatne strokovne pomoči.  
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12 ZAKLJUČEK 
 
Znanje o maternem jeziku in zmožnost sporočanja pomembno vplivata na kakovost 
življenja posameznika. Slovenščina kot šolski predmet ponuja učencem raznoliko 
znanje, ki ga pridobivajo na osnovi učnega načrta, katerega osrednji cilj je 
usposabljanje učencev za učinkovito govorno in pisno sporočanje. Učenci se pri 
učenju jezika srečujejo s številnimi težavami, posebej ranljiva skupina pa so učenci s 
PPPU-MBP. O tem pričajo tudi rezultati učencev s PPPU-MBP na nacionalnem 
preverjanju znanja iz slovenščine, ki so vsa leta pomembno nižji od njihovih vrstnikov 
brez PP.  
 
Učenci s PPPU-MBP so na NPZ iz slovenščine 7. maja 2015 v povprečju dosegli 
40,68 % točk, kar je pomembno nižje od njihovih vrstnikov brez PP, ki so dosegli 
60,21 % točk (Semen, 2016). Podatek o rezultatu učencev s PPPU-MBP nas je 
spodbudil, da smo v empiričnem delu obravnavali njihove dosežke pri nalogah, ki 
preverjajo znanje slovnice in pravopisa. Na osnovi rezultatov, ki smo jih dobili v 
kvalitativni analizi, lahko povzamemo sklepne ugotovitve.  
 
V preizkusu NPZ se preverjajo minimalni, temeljni in tudi nekateri zahtevnejši 
standardi znanja, ki so določeni z UN za slovenščino, njihova obravnava pa temelji 
na 2. in 3. VIO obdobju. V NPZ, ki smo ga analizirani, se minimalni standardi znanja 
ne preverjajo le pri nalogah na nižjih taksonomskih ravneh znanja (npr. naloga 12, 
16a in b, 18a in b, 22), temveč tudi pri nalogah na najvišjih taksonomskih ravneh 
znanja (npr. tvorbni nalogi 14 in 23).  
 
S pomočjo analize nalog in rezultatov učencev s PPPU-MBP ugotavljamo, da imajo ti 
učenci težave z reševanjem nalog, vezanih na znanje slovnice in pravopisa, na vseh 
taksonomskih ravneh in pri večini nalog ne dosegajo minimalnih standardov, ki so 
določeni z UN.  
 
Na taksonomski ravni znanja in poznavanja  (naloge 12, 16a, 16b, 18a, 18b in 22) so 
imeli učenci s PPPU-MBP največ težav s poznavanjem, prepoznavanjem, 
razlikovanjem in ustreznim poimenovanjem jezikoslovnih pojmov samostalnik, 
pridevnik, besedna družina, glagol, osebni zaimek in neosebna glagolska oblika. 
Obravnava slednjih je po učnem načrtu predvidena že v 6. razredu in česar lahko 
sklepamo, da se pri pouku premalo poudarja ponavljanje vsebin, ki po učnem načrtu 
sodijo v nižjem razrede.  
 
Na taksonomski ravni razumevanja in uporabe so imeli učenci s PPPU-MBO težave s 
tvorjenjem vprašalnih povedi, pretvarjanjem stavčnih členov v odvisnike in 
pretvarjanjem premega govora v odvisnega. Najmanj težav so imeli pri nalogi 14, kjer 
so sklanjali dve besedni zvezi v besedilu. Veliko težav so imeli tudi pri nalogah 19b in 
21, kjer so morali samostojno oblikovati odgovor.  
 
Na taksonomski ravni analize, sinteze in vrednotenja pa so imeli učenci s PPPU-MBP 
največ težav s samostojnim tvorjenjem in oblikovanjem besedila, v njihovih zapisih so 
številne in pogoste slovnične in pravopisne napake, nezaključene povedi in številni 
nesmiselni in neustrezni zapisi.  
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Na osnovi rezultatov učencev s PPPU-MBP ugotavljamo, da imajo učenci velike 
težave z branjem in razumevanjem izhodiščnih besedil ter kompleksnejših navodil. 
M. Cestnik (idr., 2012) v svoji analizi poudarjajo, da so rezultati učencev na NPZ iz 
slovenščine tesno povezani z izhodiščnimi besedili v preizkusu. Daljše besedilo od 
učencev zahteva višje bralne spretnosti (hitrost in razumevanje prebranega), pri 
čemer pa imajo učenci s PPPU-MBP velike težave.  
 
Pri analizi rezultatov posebno skrb zbujajo težave pri samostojnem tvorjenju besedil 
(ubesedovanje) ter jezikovna ustreznost zapisanega (kjer se pokaže razumevanje 
jezikovnih prvin in njihova uporaba v konkretnih besedilih). Tvorbni nalogi sta bili težki 
za vse učence, tako za učence brez kot s PP. Pri tem se pojavlja vprašanje, koliko 
izkušenj s samostojnim tvorjenjem besedil dobijo učenci pri pouku slovenščine (in 
tudi pri vseh ostalih šolskih predmetih) ter koliko dobijo konkretnih povratnih 
informacij o uspešnem reševanju naloge.  
 
M. Cestnik idr. (2012) v svoji analizi ugotavljajo, da na NPZ iz leta v leto narašča 
število nalog, ki preverjajo skladenjsko/upovedovalno zmožnost. V preizkusih je 
vedno več nalog, kjer morajo učenci tvoriti nove povedi ali povedi 
pretvoriti/preoblikovati v novo. V analizi nalog so ugotovili, da so te naloge za učence 
zelo zahtevne, kar je pokazala tudi naša analiza.  
 
Pri analizi nalog učencev s PPPU-MBP smo ugotovili tudi, da je velik delež nalog 
nerešenih. M. Cestnik idr. (2012) so ugotovili, da je velik delež nerešenih nalog 
predvsem pri učencih z nižjimi bralnimi sposobnostmi, saj naloge v preizkusu 
zahtevajo veliko ponovnega branja nalog in navodil ter vračanja k izhodiščnemu 
besedilu. Prav to spodbuja k razmisleku, da je potrebno prilagoditi naloge za učence 
s PPPU-MBP tako, da bodo lahko enakovredno izkazali svoje znanje.  
 
V iskanju pomoči in podpore učencem s PPPU-MBP se moramo zavedati, da je 
potrebno sodelovanje vseh (učenca, učiteljev, specialnih in rehabilitacijskih 
pedagogov, staršev in širšega okolja). Prilagoditi je potrebno pouk, pri čemer se mora 
posebna pozornost posvetiti na razdelitev kompleksnih nalog na korake, sistematično 
učenje in razvijanje spretnosti, količino znanja ter ustrezen jezik. Na ta način bi 
učenci pridobili tako strategije kritičnega poslušanja in branja kot tudi strategije 
ustnega in pisnega sporočanja (Križaj Ortar, 2016). Pri tem pa je potrebno upoštevati 
specifične značilnosti učencev s PPPU-MBP, ki se zaradi svojih primanjkljajev 
srečujejo s težavami pri branju (hitrost in razumevanje prebranega), upoštevanju 
pravopisnih pravil, s težavami z ortografskim kodiranjem, zaporedji, delovnim 
spominom ter s težavami v hitrosti pisnega izražanja (Magajna idr., 2015).  
 
V prihodnje bi bilo potrebno pri pripravi preizkusa NPZ razmisliti o prilagoditvah, ki jih 
učenci s PPPU-MBP imajo. Za marsikaterega učenca s PPPU-MBP ni dovolj 
prilagoditev podaljšanega časa pisanja, če so naloge v preizkusu zastavljene preveč 
kompleksno. V tem primeru je bolj smotrna prilagoditev posameznih nalog, da jih 
učenec zmore rešiti. Kompleksne naloge je potrebno razdeliti na korake ter 
poenostaviti jezik oz.  skladenjsko sestavo povedi (Križaj Ortar, 2016). Če bi to 
upoštevali, bi imeli vsi učenci, tako učenci s PPPU-MBP kot tudi učenci brez PP, pri 
reševanju manj težav. 
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M. Križaj Ortar (2016) je poudarila, da učenci s PPPU-MBP na NPZ ne morejo 
pokazati dejanskih zmožnosti, ker preizkusi ne pokrivajo njihovih specifičnih 
značilnosti. Učenci že v okviru pouka niso deležni ustreznih prilagoditev, saj so te 
prepogosto vezane le da podaljšan čas reševanja, osamitev pri ocenjevanju znanja, 
povečan tisk, barvni papir itd.  
 
Pri preizkusu iz slovenščine ne gre zgolj za abstraktna, temveč izrazito pomembna 
znanja, ki so povezana s pismenostjo – ne le bralno, temveč tudi funkcionalno. Ta je 
pomembna za vsakodnevno življenje in predstavlja pojem vseživljenjskega učenja, 
kar pa ni vezano le na pouk slovenščine, ampak je znanje uporabno pri vseh šolskih 
predmetih in tudi v kasnejšem življenju. 
 
V prihodnje bi bilo smiselno pouk in delo učencev bolj usmerjati v jezikovno analizo 
besedil, v zmožnost prepoznavanja jezikovnih pojavov ter njihovega poimenovanja z 
ustreznimi jezikoslovnimi izrazi (RIC, 2015c). Ob tem pa več pozornosti nameniti 
samostojnemu tvorjenju ne le zakroženih besedil, temveč tudi na samostojno 
tvorjenje odgovorov pri nalogah, ki segajo na višje taksonomske ravni (zahtevajo 
primerjanje in analizo in s tem sintezo odgovora) (RIC, 2015b). Ob tem je potrebno 
dobro razmisliti in izbrati ustrezne prilagoditve za učence s PPPU-MBP, jih 
opolnomočiti z različnimi učinkovitimi strategijami ter upoštevati njihove specifike.  
 
Nacionalno preverjanje znanja ob koncu osnovnošolskega izobraževanja ne odloča o 
učenčevem nadaljnjem izobraževanju (razen v primeru omejitve vpisa na izbrano 
srednjo šolo), kar je lahko morebiten vzrok za nemotiviranost učencev za pisanje 
preizkusov. Kljub temu pa prav ti preizkusi dajejo vpogled v resnično znanje učencev 
ter primanjkljaje, ki nastanejo med poučevanjem. Ugotavljamo, da so na NPZ nižji 
rezultati posledica vrzeli v znanju učencev s PPPU-MBP, oblike preizkusa (preveč 
kompleksnih nalog) ter učinkovitosti prilagoditev.  
 
Da se bodo lahko uvedle spremembe, ki so nujne, bo potrebno sodelovanje vseh 
vključenih v VIZ sistem. Le na ta način bo znanje in razumevanje o specifičnih 
značilnostih učencev s PPPU-MBP le tem omogočilo, da bodo lahko kljub 
primanjkljajem usvojili temeljna znanja ter tako uspešno delovali v vsakdanjem 
življenju. Učenci potrebujejo specifične oblike pomoči tako v okviru pouka kot tudi v 
okviru dodatne strokovne pomoči, kar je v prihodnje vsekakor mogoče doseči, le 
poglobiti se je potrebno v potrebe učencev in iz njih izhajati.  
 
Magistrsko delo zaključujem mislijo, za katero sem prepričana, da mora biti vodilo 
prav vsakemu učitelju: “Vsak učenec se lahko uči, vendar ne v istem dnevu ali na 
enak način” (George Evans).  K temu pa dodajam še nasvet, s katerim sem pričela 
svojo pot kot učiteljica: »Največja boš takrat, ko boš pokleknila k otroku, da bi mu 
pomagala.«
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14 PRILOGE  

 
Priloga 1: Odgovori učencev pri 14. nalogi iz književnega dela preizkusa  
 

- Jasnost izražanja  

se je začel vpiti name, »morala ostati noter«, »Bila sem kaznjenka.« Bil sem užaljen 
z njegovimi besedami. Bil sem od strahu tih. Počutil sem se kot tujec, ki ne pozna, 
kdo je on sploh. Ko mi je dejal z glasom, ki je rezal kot nož. Tui očetova kazen mi ni 
bila všeč toda se bo poskusil umiriti. Oče mi je dejal, da sem onečisti čas da k sreči 
da je vse ostalo za zidovi naše hiše. Oče se je drl na mene zelo glasno sprva nisem 
bil resen a kasneje sem bil zelo resen, ter ga vse ubogal. Ko sem prvič videl očeta 
tako besnega, ker sem delal prekrške, sem se počutil potrt. Nisem upal mu reči kaj 
nazaj. Dobil sem kazen, po kateri sem grenko pomislil. … in odhitel v mojo sobo; 
Vsedel sem se v dnevno, ko naenkrat pride in mi pove kaj sem vse naredil narobe. 
Prebrala sem besedilo in nato me je oče jezno kaznoval. … in ima tako močan glas 
nad menoj. Ko mi je oče postavil kazen bi ga tudi jaz pokrempal ko mačka. V tistem 
trenutku sem se hotel začeti dreti, a sem to raje pogoltnil, saj bi zadevo s tem samo 
še poslabšal. Zaradi tega mi je naložil hišni pripor dokler nebo mislil da sem razmislil 
o svojih dejanjih. Najbolj me je bilo sram dejanj ki jih je oče tudi našteval. Vedel sem 
se čim bolj lepše, da mi nebi prej težil kako sem kradel in ponižal družino. Nisem 
moral verjeti da je oče lahko tako strog. Do očeta sem se vedel milostno saj sem se 
raje zadržal, kot pa da bi kaj zinil. Srce ter vso drobovino sem čutila še v grlu. ( … 
kos papirja. Vzel sem ga in na hitro prelistal …); Besa nisem pokazala staršem, sem 
pa pokazala žalost, bila sem tudi bolj zadržana, kot pa ponavadi. Od strahu nisem 
morala govoriti. A klju b olajšanju sem se zavedal, kaj sem naredil narobe, žaloval 
sem za svoja dejanja in upal sem, da se tak pogovor ne bo več izvedel. V hišnem 
priporu bom bil zelo dolgo, to mi bo dalo čas, da te stvari premislim. V dnevni sobi 
sem bil prestrašen očeta kaj bo rekel. Očetu nisem upal jezikati saj mi je njegov strog 
glas dal srh v kosti. 
 

- Smiselnost povedi 

Jaž upam da se to nebo nikoli več zgodilo. povedal je da dom dobil kazem da ne 
smem iz hiše dokler me bo presodil da sem premislil v vsem tem kar sem naredil. 
Prebral mi je nek listek, ki je govoril samo negativno o meni kaj sem storil. Bilo me je 
strah, še nikoli meni bilo bolje. Bila sem v sobi videla sem očeta kako me gleda, 
tresla sem se, kot, da bi bila uprašana zgodovino, ki mi ne gre. Ko se je začel kričati 
name sem se v tistem trenutku obrnil in sem šel v sobo. Tisti večer se mi je zgodilo 
nekaj groznega, kregal me je oče in tega nisem bila navajena, vedno se je pogovoril 
z mano mirno tistega večera pa je bilo neprijetno. Bila sem tako besna na očeta da 
sem svoj bes in svoje občutke požrla. … takoj sem ostala ter odšla v sobo jezna ter 
žalostna. Ob koncu pogovora bi mu najraje povedala vse, kar sem si mislila med 
pogovorom, vendar nisem, zaradi strahu, zaradi nemočnosti in odšla iz dnevne sobe 
v svojo. Ko je oče prišel do mene, me pogledal z groznim obrazom in mi je začel 
govoriti z visokim glasom, kako naj se vedem kulturno. Ko je oče govoril kako sem 
onečastil njegovo in svojo družino. (nedokončana poved); ko se je oče začel dreti me 
je bilo zelo strah zato so se mi začele tresti noge po dretju je rekel da imam hišni 
pripor in da, ko bo ocenil da sem premisli vsem tem nebom več imel hišnega pripora, 
ko je končal pogovor zmano me je poslal v svojo sobo. Mama mu je drla ampak mu 
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je dudni rekla in roko mi je na ramo dala. Oče mi je rekel, da ti bom spremenil 
prihodnost in jaz sem ubogal. Dokler me ni oče poklical na razgovor. (Včeraj v dnevni 
sobi. Me je bila strah kaj bo oče rekel.) Oče me je poklical v dnevno sobo, niti sanjalo 
se mi ni kaj hoče, počutila sem se grozno. Oče je bil zelo strog name … Vedla sem 
se zelo nemočno in jezavo. Ceu večer že ležim v postelji in razmisljam na pogovor z 
očetom. Oni si ni upala nič reči kot jaz tudi ne. Vstal sem tiho. Bil sem čisto trd kot 
skala. Na ta dogodek se bom večno spominjal, saj so grenke besede zagrenile en 
del mojega življenja. Pogoltnil sem vse občutke. Nisem vedela kaj da čutim. Po eni 
strani sem si zdela sama do sebe kruta, češ da sem si to sama zaslužila. … očeta 
sem obogal in mu neodgovarjal nič. … in oče je tudi njo krivil na dejanja, ki sem jih 
storila. Oče me je poklical v dnevno sobo, ko sem zaslišal nje gov glas sem vedel da 
je nekaj narobe. Tisti večer, ko me je oče poklical k sebi sem se skoral onezavestila. 
… čutila sem bes in nemočnost. Vedel sem zakaj se gre, zato mi je hitro bijalo srce. 
Čakal je da bi mu kaj povedal, ampak se ni izplačalo, zato je začel govorit in čedalje 
bolj glasneje. Govoril mi je, dokler mi je bilo jasno. V tem trenutku mi je rekel naj 
grem v sobo in premislim. Nisem imel moči za boj a na koncu sem osramočen in 
ponižal le in samo še v svojo sobo. … sedaj ko imam hišni pripor imam čas da dobro 
premislim moja dejanja … in ničesar ukradel kar ni moje. Nato z dovoljenjem sem 
odšel z grenko misel in s slabimi občutji v sobo preživljati kazen. Ampak kot vsak 
človek po pogovoru se zamisli in razmisli o svojem vedenju in o vedenju s svojimi 
starši in njihov odnos, bila sem umirjena tisti večer. Ob tem sem se počutila čisto 
nesamozavestno, kot da bi po meni hodili sloni. Ko je bilo konec »sojenja« sem odšel 
v sobo z neprijetnimi občutki počutila sem se ogroženo in žal mi je za svoja dejanja, 
če bi lahko čas zavrtel nazaj tega sigurno nebi storil, sedaj imam kazen ampak 
zasluženo. … potem bi pa začel razmišlal o svojih napakah. … ker se je hotel 
pogovoriti o nekateri stvari. Oče mi je izrekel kazen sem bil tiho. Nisem ga morala 
gledati v oči zato sem odšla spat. Oče je bil zelo jezen do mene … V tem trenutku bi 
mu lahko skočil v obraz in ga spraskal … 
 

- Struktura povedi  

Ni mi bilo všeč, da se z prijatelji nisem se mogel družiti. Proti njemu nisem moral nič. 
Oče me je povabil na moj priljubljen stol ter mi na listo nekaj stvari prebrati. Počutil 
sem se potrto ter razočaran sam nase. Počasi sem se usedel na stol in me bilo še 
bolj strah jsa (zamenjava črk!) je oče me gledal jezno z zabuljenimi očmi in bil dolgo 
tiho. Zelo grdo sem se odgovarjal. Ko mi je oče dal kazen skloniv glavo. Počutila sem 
se zelo slabo nisem hotela da se oče dere na mene. Ko sem prišla v sobo so mi 
začele solze teči po obrazu. Takrat sem se zaprl na sobo, kjer sta prišla mati in oče. 
Misli sem si svoje vse za sebe. Rekel je, da se to ne bi dogajalo če moja mati ne bi 
razvaja in podpiral proti njegovi volji. Oče me je v dnevni sobi okregal zaradi mojega 
obnašanja bil sem zelo jezen na njega a sem zdržal ne da bi mu odgovarjal. Dobil 
sem kazen odhoda ven. Oče je rekel naj grem v sobo pogovor seje končal. Bil je zelo 
grozen večer najhujši še nikoli me ni bilo tako strah. Oče mi je obraz potegnil k višku, 
da sem strmela v njegove oči, ko je iz mojih začelo liti morje solz. Ko sta mama in 
oče v dnevno sobo, sem se rahlo prestrašil. Počutil sem se grozno, napetost v moje 
teleseu se je zmeraj bolj stopnjevala, da od sile niti ust nisem mogel odpreti. Moj 
občutek nemoči je bil tisti večer malo lažji edino zaradi moje mame, ki mi je bila v 
uporo. Stegnil je roko na mizo kjer je bil kos papirja z očetovo pisavo nakrcljanil nekaj 
stavkov. Preletel ga je. Nato začel brati. In potem je sledila kazen vedel sem da so 
samo kakšna pa ne, in je rekel imaš hišni pripor. Rekel mi je, da nebi bilo tako, če te 
mama nebi razvajala.  Jaz sem odšel v dnevno sobo, da se bi umiril. Jaz sem se 
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počutil zelo jezen in užaljen. Nato je oče vzel njegov list z zapiski in mi povedal, da 
se ne primerno obnašam in da prinašam umazanijo na njihov priimek in da si more 
uredit svoje vedenje. Zmeraj ko je dvignil glas so mi bolj in bolj tekle solze iz očes. 
Nato je sledil zelo neprijeten pogovor z njim o mojem vedenja. Po mojem končanem 
govoru sem odšla v sobo in obžalovala to kar sem naredila saj sem se zavedala da 
nisem prav storila. Počutin se zaprto. In tudi krivo a vseeno tudi ne. Oče in mati sta 
prišla v dnevno sobo in oče s prstom pokazal na stol … Oče brez uvoda reče vsedi 
se na kavč ki je pokazal z prstom. Mama ni mu ni upala nič odgovoriti nazaj in jaz 
sem bil vedno bol jezen. … in padla je kazen ki si jo nisem želel. Ampak za vse kar 
mi je naredu sem mu želela povedati ampak nisam zbrala poguma. Zagledal sem 
papir, ki je nekaj pisalo na njem. Hišni pripor bo trajal dokler ne bom presodil, da si 
pripravljena (delno kot prva oseba, delno kot govor nekoga drugega). Ampak čutil 
sem da nebom bil kriv samo jaz. V tistem trenutku sem sklonil glavo in si pri sebi 
mislil kadar se je zrušil svet. Potem je da sem kradel, lagal, osramotil družino.  
 

- Ponavljanje istih stavčnih struktur  

Tisti večer … Tisti večer … Oče me je … Oče mi je … Oče mi je rekel … Oče me je 
kaznoval … Bilo me je … Vedel sem … Oče je dejal, Oče mi je dejal, je oče dejal; 
svojo kazen za svoja dejanja,  Ko sem bil … In ko je … In ko je … 
 

- Sklanjanje  

cel popoldne; poklical v dnevni sobi; mojih dejanje; ni povedal moje zločine, … saj 
nesmem več se družiti s prijatelji; Ko je oče več in več dvigoval glas … tresle kolena; 
me je začel izrekovati; Ko mi je oče ukazal, da moram iti v mojo sobo; Tisti večer sem 
se počutil zelo prestrašen in nemočen.; vzela sem stvari v moje roke; da ne sme 
kriviti druge; cel dan zaprt v sobo; … ko je naenkrat v dnevno sobo tudi oče in mama; 
… nekaj, kaj nebi smela; zatresle so se mi kolena; na mojemu priljubljenemu 
naslonjaču 
 

- Spreganje (sva odšle; sva vstopile; stresil (stresel)) 
 

- z ustreznim vrstnim redom besed v povedi 

… potem jaz grem na igriščeTisti večer sem v dnevni sobi sedel, ko sta prišla oče in 
mati. Najraje bi se v sobo zaklenil. Hotel sem pobegniti a nisem mogel, ker so bila 
zaklenjena vrata. Mislil sem, da mi bo eno klofuto dal. Zdaj me je izočilo da tega ne 
smem si dovoliti in da ima oče prav. Prišel je v sobo oče … Oče je vzel papir v roke 
… Bilo me je strah, saj nisem vedel kaj bo mi rekel. 
 

- Uporaba predlogov 

iz postelje, z sklonjeno; iz mize; z sabo; iz obiska; z svojim; z staršim; z tresočimi 
koleni; pred njemu 
 

- Fonetični zapis 

nadru (nadrl), jas (jaz), drevni (dnevni), preperali (prepirali), svovo (svojo), čim brej 
(prej), biu (bil), kričau (kričal), dražino (družino), vsel (vzel), mo (mu), ubraz (obraz), 
ožalil (užalil), uzel (vzel), primel (prijel), spolniv (izpolnil), paper (papir), ožaljenega 
(užaljenega), žvišk (žvižg), domav (domov), opčutek (občutek), goti (godi), teško 
(težko), uzel (vzel), ubogou (ubogal), vzeu (vzel), sklačil (stlačil), odšeu (odšel), 
misliu (mislil), maščevau (maščeval), teško (težko); prevzev (prevzel); poudaril 
(poudaril); is (iz); ceu (cel); razučaran (razočran); žau (žal); koda (kot da); šipka 
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(šibka); potpira (podpira); pribor (pripor); mogeu (mogel); šou (šel); dav (dal); brau 
(bral); misliu (mislil); nepremerno (neprimerno); ustopili (vstopili); bres (brez); 
gdaj/kdaj; izočilo (izučilo)  
 

- Narečni zapis 

poniženga (ponižanega), preziru (preziral), prijatlom (prijateljem), nakregal (okregal), 
na mene (name), hišen (hišni), prijatli (prijatelji), nek listek, govorit (govoriti), zaslužu 
(zaslužil), eden večer (en večer), jest (jaz), uprašana (vprašana), bogem (ubogemu), 
se sedli (se usedli), primla (prijela), zanalašč (namerno), vs (ves), prašal (vprašal), 
povedat (povedati), udru (udrl), vedeu (vedel); upou (upal), tuhtal (razmišljal), skos 
(vedno), probal (poskusil); sm (sem); primla (prijela); šuštah; atejom (očetom); 
zmeram (zmeraj); moreva (morava); stalno bolj (vedno bolj); use (vse); naredu 
(naredil); vrjeti (verjeti); dost (dovolj); obkrivil (okrivil); popravit (popraviti); vedla 
(vedela) 
 

- Zapis v (ne)ustrezni osebi ali spolu 
Pogovorili smo se o težavah. Svit je bil nakregan. Zvečer se je Svitu v dnevni sobi 
zgodilo … Svit se mi dobro počutil ko je oče mu izrekel kazen in tudi sevede ni 
najbolše ko je sklonil glavo. 
 

- Neustrezna raba vejice  

Ko mi je rekel, da me razvaja in podpira moja mama sem ga zasovražila. Takrat, ko 
je povzdignil glas sem se zdrznila. Oče mi je dejal naj sedem za mizo. V sobo sem 
odšel celi prestrašen, nisem vedel kaj se bo zgodilo. Ko mi je oče rekel nas se 
vsedem sem vedel, da je nekaj narobe. Povedal mi je kakšne kazni imam in se jih 
moram držati. Bilo me je tudi malo strah ker nisem vedel kako bo reagiral oče. Nisem 
vedel kako bi svoje napake popravil. Oče mi je rekel naj se vsedem na stol. Počutil 
sem se krivega in nisem vedel kaj bi velel. Ko je nehal brati in me prašal če razumem 
sem mislil, da ga bom napadel ampak sem se zavedal da to nesmem. Ko sem prišla 
v dnevno sobo sem se mogla sesti na stol kjer je zahteval oče. Ko sta starša vstopila 
v dnevno sobo me je bilo strah in ko je oče govoril sem sedel na naslonjaču čisto 
mirno. Ko se je pogovor končal sem žalostna odšla v svojo sobo. Ko je oče 
povzdignil glas sem se kar stresel. Bil sem prestrašen in nisem vedel kaj naj storim. 
Vprašal bi mati kaj se dogaja z očetom. Začel je kričati name in mi govoril kaj vse 
sem naredil narobe in da sem osramotil družino. Vedela sem da sem kriva ampak si 
nisem hotela priznati. Med dogajanjem sem se počutila kakor bi imela kamen v srcu 
bila sem zelo jezna vendar vseeno sem bila tiho. Prišel je v dnevno ugasnil televizijo 
in vrgel list na mizo. Iz žepa je potegnil listek in začel brati kaj vse sem naredila 
narobe. Tisti večer, ko je oče prišel domov sem vedel kaj me čaka. Nisem vedela kaj 
mu naj rečem. Nekaj časa me je bilo tudi malo strah, ker nisem vedela kaj naklepa. 
Ko sem stopil v sobo me je bilo strah nisem vedel kaj mi bodo rekli. Mislim da je rahlo 
pretiraval, ko je rekel da sem razvajen in da je zato kriva mama. Ko je izrekel kazen 
se mi je zdela zelo huda a sčasoma ne več. Potem ko me je oče poslal v sobo, sem 
bil jezen kot hudič. Ko sem zagledal očeta so se mi kolena močno zatresla. Oče je 
kar razlagal kaj sem naredil narobe a jaz sem si mislil svoje. Ko sem videl očija sem 
sem ga ustrašil kot bi videl smrt. Ko sem prišel v dnevno sobo sta me tam pričakala 
oče in mami. Tisti večer ko me oče kregal se mi je zdelo zelo nepravično. Kasneje ko 
se šel v sobo sem začl razmišlati da ima oče prav da me je kregal. Ker me je oče 
zaradi tega kaznoval sem bila žalostna. Ko je oče začel pridigati sem se vstrašila saj 
nisem vedela zakaj se gre. Vedel sem da bo obkrivil tudi mamo zato nisem bil 
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presrečen ko je omenil tudi mamo. Ko se bil z očetom in mamo v dnevni sobi sem bil 
zaskrbljen in ponižen. Ob tem ko me je oče nadiral sem se počutila zelo nelagodni 
samo mi je bilo žal za vse kar sem storila. On me ni poslušal zato sem žalosten odšel 
v svojo sobo. Odšel sem iz sobe in bil sem lahek kot galeb ker smo se z dražino 
pogovorili o mojih napakah. Bilo me je strah ko me je oče poklical v dnevni sobi. Zdaj 
ne morem iti ven ker sem dobil kazen. Vedel sem da je oče izvedel za moja dejanja. 
Potem me je vprašal če imam kakšno vprašanje. Za kazen sem dobil hišni pripor zato 
sem bile jezen na očeta. A najhuje mi je zato ker sme osramotil … Po eni strani sem 
bil zelo vesel ker se je mama borila zame. Počutil sem se grozno ko mi je oče izdal 
kazen. Mama se pa ni drla name zato me je to pomirilo. Hotel sem pobegniti a potem 
me je šinila misel, da mi starša želita dobro. Oče me je stisnil v kot ko, da sem pes. In 
zdaj vem da tega nikoli več nebom naredil. Očitno je izvedel da tudi kradel ker je to 
poudaril. Že takoj sem videl da je oče drugačen kot ponavadi. Vedela sem da se mi 
ne piše dobro. Trudila sem se da ne bi padla v jok. Nevem kaj je bilo očetu. Vendar 
mi je na koncu dal kazen ki sem jo morala sprejeti pa če mi je bilo všeč ali pa mi ni 
bila všeč. Moje misli so bile pri tem da se vse čim prej konča. Bil sem v sobi ko je 
vstopil oče, pri tem me je postalo strah. Bil sem miren ko mi je izrekel kazen. Vedela 
sem, da ima oblast nad mano in, da bo tako, kot bo on rekel. … in, da (precej 
pogosto); Samo za sekundo sem vzdignila glavo, ter začutila očetovo strmenje. In, ko 
je oče drugič dvignil glas … Pogovor se je končal, tako, da sem lahko odšla v svojo 
sobo. V dnevni sobi sem se počutila zelo grozno, in nisem se vedla lato primerna. 
Potem, pa me je začel oštevat, da sem neodgovorna.  
 

- Pisanje skupaj in narazen  

sijo (si jo), nemorem (ne morem), marsi kaj (marsikaj), meni (me ni), nastol (na stol), 
zmano (z mano), seje (se je); nimoj (ni moj), nebom (ne bom), naglas (na glas), 
neznam (ne znam); nebi (ne bi); mije (mi je), nebo (ne bo), nesmem (ne smem), ne 
močno (nemočno), potiho (tiho) jezačel (je začel), naglas (na glas), zamano (za 
mano); nebom (ne bom); nje gov (njegov); namene (na mene); semse (sem se); ne 
primerno (neprimerno); nakoncu (na koncu); če prav (čeprav); natleh (na tleh); neve 
(ne ve); ševedno (še vedno); na enkrat (naenkrat); s časoma (sčasoma); S časom 
(Sčasoma); vredu (v redu); na enkrat (naenkrat); nesmem (ne smem); stem (s tem); 
nesmejo (ne smejo)  
 

- Pravopisna ustreznost zapisa besed 

vsedem (usedem); izročena (izrečena); tegote (tegobe); domol (domov); nisem moral 
(nisem mogel); zvedel (izvedel); sma (sva); naslonjalniku (naslonjaču); preletev 
(preletel); izrekev (izrekel); prišev (prišel); skloniv (sklonil); na upanju (v upanju); 
ustopila (vstopila); ustal (vstal); odpravlav (odpravljal); izbolšal (izboljšal); razmišlal 
(razmišljal): cev (cel); ostavilo (ustavilo); ogasnila (ugasnila); sesti (usesti); dejau 
(dejal); poklicav (poklical); pozdignil (povzdignil); ogled (ugled); tečti (teči); razmišlav 
(razmišljal), tisti zvečer (tisti večer); uglašal (oglašal); zgledal (izgledal); izočilo 
(izučilo); blo (bilo); začeu (začel); priljubljenmu (priljubljenemu); polen (poln); 
pobolšam (poboljšam); popraviv (popravil); bolš (boljše); počutiv (počutil); storiv 
(storil); smev (smel); uporo (oporo); obogal (ubogal); ustala (vstala); podalšal 
(podaljšal); pojstelji (postelji); premisliv (premislil); omolknila (obmolknila); razmišlati 
(razmišljati); nadalnega (nadaljnjega); nadalnjega (nadaljnjega); spoštlivo (spoštljivo) 
 

- Velika začetnica na začetku povedi  
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na koncu pogovora … ko mi je mati … ko sem sedel je oče potiho … ko ga je prebral 
… oče se je začel dreti; z veseljem se odšel in zapustil sobo. vedel sem se dokaj 
prijazno … bil sem ogorčen … 
 

- Izpuščanje in dodajanje črk  

o v besedi 

Španji (Španiji); papira (papirja); metulčke (metuljčke); doil (dobil); misli (mislil); koča 
(končal); odše (odšel); kakno (kakšno); potli (postelji); mescih (mesecih); nevozna 
(nervozna); vseeno (vseeno)  
 

o čna koncu besede 

da ima (imam) kaze (kazen); se (sem); odslužit (odslužiti); žaloste (žalosten); stra 
(strah); naredi (naredil); rek (rekel); ko (kot) ustraši (ustrašil); nemoče (nemočen); 
branje (branjem); očetove (očetovem); bol (bolj); nise (nisem); zagleda (zagledal)  
 

o dodajanje črk v besedi  

serce (srce), poroti (proti), počitnicic (počitnic), grozdno (grozno), kakršnjo (kakršno); 
takšnjega (takšnega); hišnjem (hišnem) 
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Priloga 2: Odgovori učencev pri 23. nalogi iz jezikovnega dela preizkusa  
 

- Jasnost izražanja  
… kar se pa vidi da dekleta malo manj; imajo večjo rekreacijo od deklet, iz grafa 
lahko izberemo da je fantov več kod,  2002 je bilo fantov malo manj kot polovica več 
dejavnih kot deklet, iz grafa lahko preberemo koliko procentov … telesna dejavnost 
med letoma 2002 in 2010 se je zelo spremenila ter poslabšala v letu 2002 so se 
veliko bolj gibali, kot v letu 2010.  Iz grafov je dobro razvidno kako med let stevilo ur 
in dni v tednu naprej pade nato pa spet naraste. Pri fantih ni kaj dosti padeu, pri 
dekletih pa je padeu in spet naraseu ampak ne v prvotno stanje. Iz grafa lahko 
izbereš … Kasneje v letu 2006 in 2010 pa je telesno dejavnih padlo. Med leti 2002 in 
2010 se je telesna dejavnost najstnikov malo spremenila pri fantih za ,5% padla pri 
dekletih pa je tudi padla. Na grafu se da razbrati število procentov … 2002 in 2010 je 
bilo povprečje skoraj enako, zato ker pri fantih je za 1 procent šlo dol. V letu 2006 so 
številke upadle v letu 2010 pa znova narasle za fante 4,5 krat na tede za punc pa 3,8 
krat na teden po 60 min ; Spremenilo se kar veliko leta 2002 so fantje in punce 
trenirali več ko v letu 2010 to je zelo slabo za zdravje in počutje. Katerega leta se je 
največ spremenila. lahko izberem, da so se leta 2002 bolj gibali kot se pa 2010. 
Telesna dejavnost mladostnikov se je zelo spremenila ker je vedno več otrok ima 
prekomerno telesno težo tako fantje tudi punce. … rezultati leta 2010 še zmeraj 
manjši od 2002. leta. Iz grafa lahko izbereš kako se spreminja športna aktivnost med 
mladimi … Iz grafa lahko razberemo telesno dejavni mladostniki vse dni v tednu 
(pogost stavek); Pove nam koliko število je bilo leta 2002, 2006 in 2010. Že od leta 
2002 prevladujejo fantje. Leta 2002 so fantje pridno trenirali, kar 29%, isto leto so 
deklice bile manj uspešne od fantov, ki so 16,4% ukvarjale s športom. Če razberemo 
iz grafa so fantje veliko bolj aktivni kot deklice. V grafu je zapisano koliko se je 
pobolšalo povprečje fantovi n deklet v letu 2001, 2006 in 2010 v procentih. Graf nam 
jasno pokaže da se je med letom 202 in 2010 jasno padla in se pa leta 2006 dvignila. 
Med letoma 2002 in 2010 se je zelo spremenila telesna dejavnost najstnikov in sicer 
od 29 pa do 25,5 za moške, pri ženskah pa od 16,4 pa do 14,9. glede na grafe bo 
treba mladostnike začeti spodbujati k ukvarjanju s športom, čeprav iz grafa ni 
razvidno, koliko mladostnikov je številčno. To dokazuje podatek to dokazujejo podatki 
ki pravijo da se je leta 2002 … Leta 2006 je bilo manj dečkov oz. 21,9%, ki so se 
ukvarjali z športom deklic je bilo tudi manj oz. 13,3%. To so bile tudi telesne 
dejavnosti naših športnikov, ki se danes še naprej ukvarjajo z nečem oz. tekom, 
plavanjem … Tukaj imamo graf telesno dejavnost deklet in fantov vse dni v tem 
tednu. Med leti 2002 in 2010 spreminja z vzponi in padci. V letu 2006 je bila 
najmanjša za oba spola. Med leti 2002 in 2010 se je telesna dejavnost zmanjšala za 
4%, pri dekletih pa za 2% telesne dejavnosti. Na grafu je prikazana telesna dejavnost 
fantov in deklet. Starih od 11 do 15 let.) V letu 2002 in 2010 se telesna dejavnosti ni 
dosti spremenila samo pri fantih se je. Med leti 2002 in 2010 se je graf zmanšal, kar 
pomeni da so popustili. Pri dekletih pa je leta 2002 povišala telesna dejavnost, pri 
2006 pa pri dekletih spustila dol telesna dejavnost, ko pa so prišle v leto 2010 pa se 
jim je se telesna dejavnost spet malo povečala. Med 2002 in 2010 je padlo iz 4,2 na 
4,0. pri fantih je bila razlika za 4,6 in pri dekletih pa 3,8. Torej se graf spušča gor in 
dol. V leto 2002 je bilo 16,4% žensk ki so telesno dejavni in 29% moških je bilo 
telesno dejavnih. Vidimo lahko, da je leta 2006 vadba mladih malo upadla, vendar se 
je leta 2010 spet povrnila. V letu 2002 lahko razberemo koliko fantov in deklet se je 
ukvarjalo s športom in ali se je graf zmanjšal ali povečal. … da so dekleta veliko več 
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športna. 2010 pa je spet začelo število spet naraščati in to zelo fantje so se bolj 
telesno gibali punce so pa tudi malo bolj čeprav ne kaj dosti. 
 

- Struktura povedi  
Med leti 2002 in 2010 je število telesno dejavni mladostniki alo zanihalo v letu 2006 a 
se je ponovno dvignilo/povečalo. Telesna dejavnost se je v letu 2010 zmanjšala od 
leta 2002. Iz grafa lahko ugotovimo koliko se fantje in dekleta ukvarjajo z športom v 
letu 2006 se je malo zmanjšala potem pa v letu 2010 spet povečala. V grafu lahko 
razbereš koliko deklic in fantov se gibljejo. Iz grafa lahko izbereš, kolikšno je 
povprečno število dni v tednu, ki jim mladostniki, stari 11-15 let, namenijo 60-minutni 
telesni dejavnosti. Ugotovili so da leta 2002 fantje stari 11-15 let 60 minut namenijo 
telesni dejavnosti teh je 29% in dekleta pa 16,4%, leta 2006  … Med letom 2002 in 
2010 je procent gibanja za fantov spustil za … Iz grafa lahko izvemo še posebej za 
punce procente gibanja in za fante. V letu 2002 so se najstniki ukvarjali precej več 
kot so se v 2010 (z telesno dejavnost). Največji padec je bil med leti 2002 in letom 
2006. Med leti 2002 in 2010 je število pri fantih je nihalo 2002 je bilo … Ta graf nam 
prikazuje koliko mladostnikov, starih od 11 do 15 let ukvarja s športom. 
 

- Smiselnost povedi 
Od leta 2010 se veliko fantov in deklet ukvarja z raznimi športi ali aktivnosti kot pa pri 
letu 2010. Med tem ko pa je leta 2010 se bistveno spremenilo na bolje kar pomeni da 
smo na pravi poti. In med 2002 in 2010 se je povprečno zmerjalo aktivnost. Iz grafa 
lahko izberemo telesne dejavnosti mladih vse dni v tednu. Med letoma 2002 in 2010 
se je pri fantih zelo spremenila pri puncah pa niha okoli 15. Leta 2002 se je 29% 
fantov in 1604% deklet ukvarjalo s športo, ko se je leta 2010 25,5% fantov in 14,9 
deklet ukvarjalo s športom; Graf prikazuje telesno dejavni mladostnike med puncami 
in fanti. Med letoma 2002 in 2010 se ni bistveno skori ničesar spremenilo. v letu 2002 
so se otroci gibali 4,2 kar ni ne premalo ali pa preveč. V letu 2010 pa se je vse spet 
vrnilo na 4,2 dekleta so se poboljšala in več so športno aktivne a fantje so se 
poslabšali za 0,1,. Med letom 2002 in 2010 se je telesna dejavnost pomanjšala. od 
leta 2002 je pri fantih kar padlo povprečje telesno dejavnost mladostnikov … Leta 
2002 je bilo 16,4% telesno dejavnost mladostnikov padla, padlo je na 13,3% in 
zvišalo leta 2010 na 14,9%. Se pravi včasih so bili bolj telesno dejavni mladostniki. Iz 
grafa lahko razberem, da fantje več trenirajo od punc oz.  namenijo več časa športu 
in, da v letu 2002 so fantje in tako punce trenirali več kot v letih 2006 in 2010. Fantje 
in punce so zelo se nehali ukvarjati z športom. Iz grafa lahko izbereš koliko deklet in 
fantov je imelo v teh letih 2002, 2006, 2010 telesne aktivnosti. Da fantje so bili bolj 
telesno aktivni kot ženske. Vsako leto več fantov je aktivnih, ženske pa so eno leto 
več eno manj. Kot se lahko vidi iz grafa. Mladostniki so bili v letih 2002 zelo bolj 
aktivni, kot v letih 2006. iz grafa lahko razberemo da fantje več dni kot dekleta, in da 
je vadba iz leta 2006 na 2010 močno padla. Fantje so se znižali za 3,5% in punce za 
0,5%, kar je zelo slabo.  

- Vrstni red besed v povedi 
Leta 2002 je bilo telesno aktivnih dečkov 29%, deklic pa 16%. Čeprav še je vedno 
manj aktivnih kot leta 2002.  
 

- Sklanjanje  
… je število telesno dejavni mladostniki, med letom 2002 in 2010, iz podatke, pri 
fantov (fantih), pred televizijo in računalnikih (računalniki), dekleta so bile aktivne (bila 
aktivna), fantjov (fantov), Iz (od) leta 2002 do 2010 se je … Dekleta pa so iz leta v 
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leto slabše (slabša) … telesnim dejavnosti (telesnim dejavnostim), … so se fantje in 
dekleta starih (stari); telesne dejavnost mladostnikov; vseh (vse) dni v tednu;. … s 
telesnimi dejavnosti. Vsa leta so fanti bolj aktivni.  

- Narečni zapisi 
prejšnjo leto (prejšnje), bojo (bodo), zdignila (dvignila), useh (vseh), al je ostalo isto al 
pa pada; lah (lahko) 
 

- Fonetični zapis 
kod (kot), razberež (razbereš), padeu (padel), naraseu (narasel), narastla (narasla), 
okvarjali (ukvarjali), rasberem (razberem), resultatov (rezultatov), okvarja (ukvarja), 
dogotkov (dogodkov); grafo (grafu), kod (kot); opadlo (upadlo); okvarja (ukvarja); 
okvarjalo (ukvarjalo) 
 

- Neustrezna raba vejic  
Opazimo lahko da so fantje bolj aktivni kot dekleta. Iz podatka lahko izbere da je med 
leti … Med letoma 2002 in 2010 je razvidno da se % zmanjša za nekaj %. Leta 2006 
je aktivnost padla nato pa se je leta 2010 spet malo dvignila. V grafo vidimo da se 
fantje … Lahko tudi sklepamo da je aktivnost mladih … Iz grafa lahko izberemo da so 
v povprečju fantje boj aktivni kot dekleta. V grafu lahko vidimo da se fantje več 
ukvarjajo z športom kot punce.  

 
- Velika začetnica na začetku povedi  

iz grafa laho zberes … lahko izberem da … lahko tudi zberem, da so … najmanj 
športnikov je bilo … 
 

- Pravopisna ustreznost zapisa besed  
posebej (posebej), zbolšalo (izboljšalo), nabol (najbolj), okvarjajo (ukvarjajo), 
narastla/narasla, okvarjalo (ukvarjalo); izbolševati (izboljševati); najbol (najbolj); 
zmanšala (zmanjšala) 
 

- Pisanje skupaj in narazen 
paseje (pa se je), vse eno (vseeno), vredu (v redu), stem (s tem), naj manj (najmanj) 
 

- Izpuščanje črk v besedi  
najman(j)ša, bol(j), zmanšalo, grf (graf), najbol (najbolj), najniža (najnižja), zmanšal 
(zmanjšal), zmanšala (zmanjšala), mladosnikov (mladostnikov), porečje (povprečje), 
zmanšal (zmanjšal), manši (manjši), giblejo (gibljejo), bol (bolj), izbolšalo (izboljšalo); 
zmanšalo (zmanjšalo); bol (bolj); manja (manjša); pobolšala (poboljšala)  
 

- Neustrezni in nesmiselni odgovori  
Iz grafa lahko razberemo kako so se čez leta spreminjale števila športnikov obeh 
spolov. Pri fantih in puncam se je telesna dejavnost znižala ker se starejši ne 
okvarjajo z športom. Ta graf predstavlja da fantje veliko več telovadijo ampak zdaj 
vseeno manj telovadimo kot so telovadili naši vrstniki. Koliko fantov in koliko deklet 
se giba v enem leto koliko procentov se je je udeležilo stortnih dogotkov starih od 11-
15 let. Glede na leto 2002 so se rezultati deklic zmanjšali fantov pa zvišali do leta 
2010; Telesno dejavni mladostniki vse dni v tednu v %, to lahko izvemo do grafa. 
(samo to je odg); V grafu so fantje in dekleta in so leta, 2002, 2006 in 2010 v telesne 
dejavnosti mladosti razbrali, kdo je imel manj in več. Leta 2002 je fantje več bilo 
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dejavnost mladosti kot deklet. Med leti 2002 in 2010 se je spremenilo da imajo nove 
igre mogoče več športnikov. Izsledki, ki kažejo, kolikšni so trendi telesnih dejavnosti. 
Bila so prikazana napredovanja in padci. Fantje so bili bol pridni in bili bol za športe 
kot dekleta. Danes pa so zaradi raziskave Vlada Republike Slovenije sprejela 
spodbujanje rednega gibanje s telesne vadbe za mladostnike. Iz grafa lahko 
razberemo procente dejavnosti mladostnikov v enem tednu. Več ko je novih naprav 
(televizorjev, računalnikov, telefonov …) manj se gibljemo. V letu 2002 se je s 
športom ukvarjalo za 15% več fantov kot deklet. Povprečje žensk in moških skupaj, 
samo žensk pa samo moški koliko je leta 2002, 2006, 2010 za 0,2%. leta 2010 se so 
% dvignili malo a premalo fanti 25,5% / punce 14,9%. Od leta 2002 do 2006 je je 
polprečje manjšalo od 2006 do 2010 se je večalo. Na inštitutu za varovanje zdravja 
so v letih 2002, 2006 in 2010 odpravili raziskave v telesni sposobnosti mladostnikov. 
Iz grafa lahko razberemo s kakšni dejavnosti so najstniki in koliko jih odiskuje na 
dejavnost, in koliko so stari pri vsaki dejavnosti. Iz grafa lahko izberemo v procentih 
kako so bili intenzivni v vadbi fantje in deklice. Fantov je ostalo več v vseh letih žensk 
pa manj. Včasih so se bolje ukvarjali z športom, ker niso imeli ničesar za delati. 
Kasneje pa so se zamotili z televizijo, računalniki. Iz grafa lahko razbereš večanje 
število debelušnih najstnikov. Seveda je bilo med letom 2002 več debelušnih 
najstnikov kako 2010, ki je se je število debelušnih najstnikov zmanšala, saj to je kar 
dobro za vse nas. Iz besedila lahko razberem koliko najstnikov vsak dan v tednu 60 
minut posveti športu. Fantje so več minut naredili v vseh letih kako punce. Med leti 
2002 in 2010 se je število obeh spolov pomanšalo. Da dekleta manj. Fanti se tudi v 
leta povečujemo. Graf se spreminja. Šport se spreminja, včasih več, včasih manj. 
Potem leta 2006 se je zelo pomanjšalo. … ampak to ni tak problem ker se trudimo 
(kod se vidi na grafu) da bomo napredovali. Nakoncu pa lahko odčitamo še poprečje 
mladostnikov telesne dejavnosti. 2002 in 2010 se je šprint zelo zmanjšalo tekačov. V 
letu 2002 je povprečje 4,2 v letu 2006 pade pri fantih za 3 in dekletih za 2 in nato se v 
letu 2010 dvigne pri puncah za 2 in pri fantih tudi. 
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Priloga 3: Besedilo I. del iz NPZ slovenščina3 

 

                                            
3 Slike besedil iz NPZ slovenščina (7. maj 2015) so objavljene z dovoljenjem RIC.  
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Priloga 4: Besedilo 1 iz NPZ slovenščina  
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Priloga 5: Besedilo 2 iz NPZ slovenščina  

 

 

 


