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POVZETEK 

Eden izmed temeljnih ciljev pouka slovenščine v osnovni in srednji šoli je razvijanje 

sporazumevalne zmožnosti in ta je sestavljena iz več sestavin, med njimi je tudi jezikovna 

zmožnost, ki pa zajema tudi pravopisno zmožnost. Kljub velikemu številu ur slovenščine med 

celotnim izobraževanjem ugotavljamo, da imajo tudi odrasli Slovenci težave s pravopisom. 

Tega se morajo zavedati že zaposleni in tudi bodoči učitelji, ker so zgled učencem. Študenti, 

ki se na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani (PEF UL) izobražujejo za učitelje 

razrednega pouka in vzgojitelje predšolskih otrok, imajo predmet slovenščino med študijem, 

ostale pedagoške študijske smeri pa tega predmeta nimajo. 

V magistrski nalogi smo s kvantitativno raziskavo ugotavljali, kako študenti raznih 

pedagoških študijskih smeri na PEF UL vrednotijo svoje pravopisno znanje in kaj bi želeli na 

področju učenja in poučevanje pravopisa spremeniti ter kako pogosto uporabljajo Slovenski 

pravopis in v kateri obliki. Za ta namen smo sestavili pisni anketni vprašalnik.  

Ugotovili smo, da študenti PEF UL dokaj visoko ocenjujejo svoje obvladovanje pravopisnih 

pravil, za kar pa navajajo različne vzroke. Stališča študentov o obravnavi in uporabi 

pravopisnih pravil v osnovni in srednji šoli so sicer zelo deljena, a študenti bi si najbolj želeli, 

da bi jezikovnemu delu pouka slovenščine dali več poudarka. Glede slovenščine na fakulteti 

pa študenti razrednega pouka in predšolske vzgoje menijo, da imajo dovolj le-te, študenti 

ostalih smeri, ki pouka slovenščine med študijem nimajo, pa si le-tega želijo. Študentom PEF 

UL se upoštevanje pravopisnih pravil zdi pomembno tako pri bodočem pedagoškem poklicu, 

ki ga bodo opravljali, kot tudi v vsakdanjem življenju. Raziskava je še pokazala, da 

najpogosteje Slovenski pravopis uporabljajo bodoči učitelji razrednega pouka, in sicer 

največkrat v e-obliki. 

S to raziskavo želimo opozoriti vse zdajšnje in bodoče učitelje slovenskih šol, da je uporaba 

slovenskega knjižnega jezika v zapisanih besedilih zelo pomembna v vseh razredih in pri vseh 

predmetih, ne samo pri pouku slovenščine. Obenem pa rezultati kažejo, da bi morali pouk 

slovenščine imeti vsi študenti na PEF UL. 

 

 

Ključne besede: sporazumevalna zmožnost, jezikovna zmožnost, pravopisna zmožnost, učni 

načrt za slovenščino, Slovenski pravopis, stališča študentov pedagoških smeri. 
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ABSTRACT 

One of the basic goals of Slovenian classes in primary and secondary schools in Slovenia is to 

develop communication ability, which consists of various components – one of them is 

language ability, which includes orthographic ability. Despite large number of hours of 

Slovenian classes during the whole educational path there are many adults in Slovenia who 

have trouble following the orthographic rules of Slovenian language. This fact should be 

taken into consideration by teachers and future teachers, since they are the role models for the 

pupils and students. The curriculum for students of the Faculty of Education at the University 

of Ljubljana (PEF UL) who study to become primary and preschool teachers includes 

Slovenian classes, while other study courses curricula do not. 

In this thesis we tried to find out how students of different educational study courses at PEF 

UL evaluate their knowledge of orthographic rules and what they would like to change in the 

area of studying and teaching these rules, and also how often they use Slovenian Orthography 

and in what form. This was done using quantitative research. For this purpose we made a 

written questionnaire. 

The results showed that students of PEF UL evaluate their knowledge of orthographic rules as 

quite good and they state various reasons for this. The attitudes of students towards teaching 

and using orthographic rules in primary and secondary schools vary a lot, but all the students 

think that Slovenian classes should focus more on the linguistics. The college students of 

primary and preschool education think that their study includes enough hours of Slovenian 

classes, while the students of other courses who do not have Slovenian classes in their 

curriculum wish this would change. The students of PEF UL consider the following of 

orthographic rules to be important in their future educational professions as well as in 

everyday life. The survey also conveys that Slovenian Orthography is most frequently used by 

future teachers of primary schools, and it is used mainly in e-form. 

With this survey we would like to point out to all present and future teachers in Slovenian 

schools that the correct use of Slovenian standard language in written texts is very important 

in all grades and in all subjects, not only in Slovenian classes. At the same time, the results 

show that Slovenian classes should be included in the curriculum for all PEF UL students. 

 

 

Key words: communication ability, language ability, orthographic ability, Slovenian class 

curriculum, Slovenian Orthography, attitudes of students of educational study courses. 
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1 UVOD 
Pravopis je storitev, ki zadeva celega človeka  

in zahteva strnitev vseh njegovih sil.  

 (Gustav Šilih v: Kotnik, 1982) 

Eden izmed temeljnih ciljev pouka slovenščine v osnovni (OŠ) in srednji šoli (SŠ) je 

razvijanje sporazumevalne zmožnosti učencev oz. dijakov1 (Program osnovna šola, 2011; 

Učni načrt, 2008). To sestavljajo naslednje sestavine: motiviranost, stvarno znanje, jezikovna 

zmožnost, slogovna zmožnost, zmožnost nebesednega sporazumevanja in metajezikovna 

zmožnost. Pravopisna zmožnost, ki je tema tega magistrskega dela, je sestavina jezikovne 

zmožnosti (Križaj Ortar 2006; Bešter  Turk, 2011).  

V teoretičnem delu magistrskega dela zato najprej opredelimo pojem sporazumevalna 

zmožnost, se posvetimo pravopisni zmožnosti kot sestavini jezikovne zmožnosti, opišemo 

zgradbo Slovenskega pravopisa, nato pa navajamo vse učne cilje in standarde znanja s 

področja pravopisa, ki naj bi jih učenci oz. dijaki dosegli v posameznem vzgojno-

izobraževalnem obdobju oz. na koncu srednje šole.  

V skladu z učnim načrtom za slovenščino učenci/dijaki razvijajo pravopisno zmožnost v OŠ 

in SŠ, in sicer sistematično pri pouku slovenščine, pri drugih predmetih pa spontano oz. jo 

utrjujejo ali naj bi jo utrjevali (Križaj Ortar, 2006). Pa vendar ugotavljamo, da imajo odrasli 

Slovenci tudi po končani SŠ ali celo fakulteti težave s pravopisom. Dobro je, da se tega 

zavedajo še posebej učitelji vseh predmetov, ki so zgled učencem/dijakom tudi pri pisanju. 

Študenti, ki se na PEF UL izobražujejo za učitelje razrednega pouka (RP) in vzgojitelje 

predšolskih otrok (PV), imajo v predmetniku nekaj predmetov, ki so povezani s slovenščino. 

Študenti RP imajo teh predmetov več, ker bodo tudi sami poučevali slovenščino in s tem tudi 

pravila slovenskega pravopisa, študenti PV pa manj. Preostali študenti PEF UL nimajo 

predmetov s področja slovenščine, čeprav je učni jezik v slovenskih šolah slovenščina.  

Raziskave kažejo, da pravopisne napake delajo tako učitelji v OŠ kot profesorji v SŠ, 

vzgojiteljice v vrtcu in študenti, ki se izobražujejo za učitelje. Zato nas je v tej raziskavi 

zanimalo, kako študenti različnih pedagoških smeri na PEF UL ocenjujejo svoje obvladovanje 

pravopisa in katere vzroke navajajo za to, kaj menijo o poučevanju in uporabi pravopisnih 

pravil na različnih stopnjah šolanja ter ali se jim zdi obvladovanje pravopisnih pravil pri 

pedagoškem delu pomembno. 

  

                                                           
1 Izraz učenci velja enakovredno za učence in učenke; enako je tudi pri dijakih in dijakinjah, učiteljih in 

učiteljicah  ter pri študentih in študentkah. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 SPORAZUMEVALNA ZMOŽNOST  

Ena od ključnih zmožnosti državljanov Republike Slovenije je sporazumevalna zmožnost v 

slovenščini in razvijanje te zmožnosti je eden izmed temeljnih ciljev pouka slovenščine v 

osnovni šoli. Ta pojem je v slovensko strokovno literaturo vpeljala O. Kunst Gnamuš v 80. 

letih 20. stoletja. Sporazumevalno zmožnost razumemo kot »zmožnost kritičnega sprejemanja 

besedil raznih vrst ter zmožnost tvorjenja ustreznih, razumljivih, pravilnih in učinkovitih 

besedil raznih vrst« (Križaj Ortar, 2006: 69) v raznih sporazumevalnih okoliščinah (Bešter 

Turk, 2011).  

Sporazumevalna zmožnost se razvija z rabo, torej z branjem, poslušanjem, govorjenjem in 

pisanjem (prav tam). Pri pouku slovenščine jo učenci razvijajo sistematično, pri ostalih 

predmetih ter pri drugem sporazumevanju pa jo razvijajo spontano. Tako pri razvijanju 

učenčeve sporazumevalne zmožnosti sodelujejo vsi učitelji, ne samo tisti, ki poučujejo 

slovenščino, pa tudi avtorji učnega gradiva ter drugi delavci šole (Križaj Ortar, 2006). M. 

Križaj Ortar se ob tem sprašuje, »ali se vsi ti zavedajo svoje vloge /…/, ali opravljajo to vlogo 

in ali imajo sami dovolj razvito sporazumevalno zmožnost za opravljanje te vloge« (prav tam: 

71). 

Sporazumevalna zmožnost je kompleksna zmožnost in je sestavljena iz več gradnikov oz. 

sestavin. Te so:  

  motiviranost za sporočanje oz. sprejemanje (sporazumevanje je zavestno, namerno 

dejanje in zanj se mora človek odločiti),  

  stvarno oz. enciklopedično znanje (je rezultat izkušenj, interesov, spoznavnih 

zmožnosti),  

  jezikovna zmožnost (obvladanje danega besednega jezika),  

  pragmatična/slogovna/empatična zmožnost (pri sporazumevanju moramo upoštevati 

tudi okoliščine tvorjenja oz. razumevanja besedila),  

  zmožnost nebesednega sporazumevanja (razumevanje nebesednih sporočil in 

nebesednih spremljevalcev govorjenja/pisanja) in  

  metajezikovna zmožnost (teoretično znanje o sporazumevanju, besedilih in jeziku) 

(Križaj Ortar, 2006; Bešter Turk, 2011). 

2.1.1 PRAVOPISNA ZMOŽNOST  

Ker je besedni jezik sestavljen iz besed in iz pravil za njihovo povezovanje v višje enote ter iz 

pravil za slušno oz. vidno oblikovanje, je jezikovna zmožnost zgrajena iz 

poimenovalne/besedne/slovarske, upovedovalne/slovnične/skladenjske, pravorečne in 

pravopisne zmožnosti (Križaj Ortar, 2006). V tej magistrski nalogi se bomo osredinili na 

pravopisno zmožnost. 

Z razvito pravopisno zmožnostjo človek kot sporočevalec obvlada pisanje besed, povedi in 

besedil, torej pretvarja glasove, besede, povedi … iz slušnega v vidni prenosnik, kot 
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prejemnik pa obvlada branje besed, povedi in besedil, torej pretvarja črke, besede, povedi … 

iz vidnega v slušni prenosnik (Bešter Turk, 2011). Poleg tega mora pisec »obvladati črke v 

štirih vrstah abecede, /…/ zapisovanje glasov s črkami, meje besed in pravopisna pravila« 

(prav tam: 123) ter smer pisanja. Bralec besedil pa »mora poznati smer branja, vlogo in 

glasovno vrednost črk, vlogo končnih in nekončnih ločil, vlogo presledkov ter velikih 

začetnic ...« (prav tam:123).  

Busse (2001) navaja, da je dober pisec tisti, ki zna zapisati besede svojega besednega zaklada, 

upošteva pravopisna pravila, se zaveda svojih šibkih področij in najde svoje pravopisne 

napake ter jih zna popraviti. Avtor omenja, da je ključnega pomena tudi poznavanje strategij 

za reševanje problemov, ko pisec česa ne zna napisati. Pri tem za nemščino omenja možnost, 

da si sporočevalec lahko pomaga s pisno podobnimi besedami (torej z besedami, ki se 

podobno zapišejo), si pomaga z glaskovanjem (besedo pove na glas) ali pa problem reši s 

poskušanjem, in sicer tako, da napiše obe možnosti zapisa besede ter ju pogleda kot sliki.  

Nato se na podlagi izgleda te slike odloči, kateri zapis bi bil pravilnejši.  

2.2 SLOVENSKI PRAVOPIS  

Pri učenju in uporabi jezika si lahko pomagamo z jezikovnimi priročniki in eden izmed njih je 

tudi Slovenski pravopis. To je zbirka splošnih principov in konkretnih pravil o zaznamovanju 

glasov in glasovnih pojavov s pisnimi znamenji. V obliki besedila so zapisana pravila, v 

obliki slovarja pa so zapisane besede in besedne zveze (Unuk, 2009).  

Najprej so bila pravopisna določila zapisana v abecednikih in v uvodih tiskanih knjig, 

podrobno o pisavah v slovnici pa je pisal Jernej Kopitar v letih 1808/09 (prav tam). 

Jezikoslovec Stanislav Škrabec se je v 19. stoletju tudi veliko posvečal pravopisu, čeprav se je 

bolj ukvarjal s pravorečjem. Tako je na platnicah časopisa Cvetje z vrtov svetega Frančiška 

objavljal svoje jezikovne razprave, ki jih je pisal na poljuden, vsem razumljiv način (S. 

Škrabec, b. d.). Prvi samostojni pravopis v posebni knjigi je leta 1899 izdal Fran Levec z 

naslovom Slovenski pravopis. Nato so sledile nove izdaje knjig s pravopisnimi pravili, 

trenutno pa uporabljamo šesti Slovenski pravopis iz leta 2001 (Unuk, 2009). 

Knjižna izdaja Slovenskega pravopisa (Toporišič, 2007) s 1805 stranmi je sestavljena iz dveh 

delov, in sicer iz pravil in slovarja. Pravila vsebujejo poglavja Nauk o pisnih znamenjih, 

Pravopis, Glasoslovje, Oblikoslovje, Besedotvorje, Zvrstnost, Preglednice, Slovarček 

jezikovnih izrazov, Dodatek ter Slovaropisna pravila. V poglavju Pravopis najdemo vsa 

pravila, ki naj bi jih upoštevali pri pisanju besedil. To so pravila o pisanju velike in male 

začetnice, o pisanju prevzetih besed in besednih zvez, o uporabi ločil, o pisanju skupaj in 

narazen ter o deljenju besed. Slovarski del Slovenskega pravopisa vsebuje več kot 130 tisoč 

besed oz. besednih zvez. 

Slovenski pravopis je namenjen širokemu krogu uporabnikov. Da bi ta krog lahko še povečali 

ter bi bil Slovenski pravopis še dostopnejši, so pripravili tudi spletno izdajo Slovenskega 

pravopisa, ki povzema pravila po knjižni izdaji iz leta 2001. Najdemo ga lahko na spletni 

strani http://bos.zrc-sazu.si/sp2001.html. Spletna stran deluje kot iskalnik, v katerega vpišemo 

željeni sklop črk oz. besed, ta pa nam nato pove, kakšen je pravilen zapis. Če želimo izvedeti, 

http://bos.zrc-sazu.si/sp2001.html
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kako se pravilno zapiše kakšna beseda, lahko pred geslo v iskalnik zapišemo ge=. Če na 

konec ali začetek gesla zapišemo *, pomeni, da iščemo vse besede in besedne zveze, ki se 

začnejo oz. končajo z določenimi črkami. Na primer: ge=cilj*; rezultat iskanja: cilj, ciljati, 

ciljen; ali ge=*riza; rezultati iskanja: friza, kriza, mikoriza, repriza (Slovenski pravopis, 

2010).  

Gesla so zapisana z rdečo barvo (npr. knjíga), zgledi in ponazarjalna gradiva z zeleno in 

modro barvo (npr. čepeti pri ~ah |brati, študirati|), s črno barvo pa so zapisane osnovne (npr. 

-e) in posebne oblike izbrane besede, npr. pri samostalniku končnica v rodilniku ednine, spol 

in tonemski naglas ter oznake (npr. čustvena oznaka poud.).  

 
Slika 1: Primer slovarskega izpisa za samostalnik knjiga 

Na tak način lahko brskamo po spletni izdaji slovarskega dela Slovenskega pravopisa. Če pa 

želimo najti pravopisna pravila, moramo v svetlo modrem pravokotniku nad iskalnikom 

klikniti Pravila. Vsako pravilo je najprej razloženo ter ponazorjeno s primeri, ki so zapisani v 

ležečem tisku. Pri veliko pravilih lahko najdemo zapisane posebnosti ali pa »Pomni«, kar naj 

bi nas opozorilo na to, da moramo biti na nekaj še posebej pozorni. Zaradi preglednosti so 

pravila oštevilčena in večkrat se sklicujejo druga na drugo – to prepoznamo po znaku § 

(Slovenski pravopis, 2010). 

2.3 RAZVIJANJE PRAVOPISNE ZMOŽNOSTI V OSNOVNI IN SREDNJI 

ŠOLI TER NA PEDAGOŠKI FAKULTETI UL  

Slovenščina je temeljni splošnoizobraževalni osnovnošolski predmet, pri katerem se učenci 

usposabljajo za učinkovito govorno in pisno sporazumevanje (Program osnovna šola, 2011). 

V času obveznega osnovnošolskega izobraževanja so učenci deležni več kot 1600 ur pouka 

slovenščine (Rosc Leskovec, 2013) in v tem času učenci spoznajo tudi veliko jezikovnih 

pravil. Ob koncu osnovne šole (OŠ) naj bi učenec že »s temeljnim znanjem moral usvojiti tudi 

velik del pravopisnega znanja« (Hočevar Gregorič, 2012: 26). 

2.3.1 Osnovna šola  

Eden izmed splošnih ciljev pouka slovenščine v osnovni šoli se glasi: »Učenci razvijajo tako 

imenovane sestavine sporazumevalne zmožnosti, torej stvarno/enciklopedično znanje, 

jezikovno zmožnost (poimenovalno, skladenjsko, pravorečno in pravopisno), slogovno 

zmožnost, zmožnost nebesednega sporazumevanja in metajezikovno zmožnost« (Program 

osnovna šola, 2011: 7). V vseh treh vzgojno-izobraževalnih (V-I) obdobjih OŠ je v učnem 

načrtu tudi veliko operativnih ciljev za razvijanje pravopisne zmožnosti in jih v nadaljevanju 

podrobneje predstavljamo. 
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Pri operativnih ciljih 1. V-I obdobja je zapisano, da »[u]čenci razvijajo pravopisno zmožnost 

– postopoma, sistematično in individualizirano spoznavajo, usvajajo in utrjujejo:  

  zapis besed z nekritičnimi glasovi, 

  zapis besed s kritičnimi glasovi, 

  ločeno pisanje predloga in naslednje besede, 

  ločeno pisanje nikalnice pred glagolom, 

  rabo velike začetnice na začetku povedi, 

  rabo velike začetnice v lastnih imenih bitij, 

  rabo velike začetnice v bližnjih zemljepisnih lastnih imenih, 

  rabo velike začetnice v svojilnih pridevnikih, izpeljanih iz lastnih imen bitij, 

  rabo končnih ločil (pike, vprašaja, klicaja), 

  rabo vejice pri naštevanju, 

  pisanje glavnih in vrstilnih števnikov (do 100) s številko« (prav tam: 11, 12). 

Učenci v prvih treh razredih spoznajo naslednje strokovne izraze s področja pravopisa: velika 

in mala začetnica, pika, vprašaj, klicaj, vejica (prav tam). 

V 2. V-I obdobju učenci ob zapisanih primerih ugotavljajo in usvajajo: 

  zapis kritičnih glasov,  

  zapis predloga in naslednje besede,  

  zapis nikalnice ne pred glagoli in drugimi besedami,  

  delitev domačih besed,  

  zapis glavnih in vrstilnih števnikov do 1000 s številkami in z besedami,  

  zapis začetka povedi,  

  zapis lastnih imen bitij in svojilnih pridevnikov iz njih,  

  zapis znanih, slovenskih eno- in večbesednih zemljepisnih lastnih imen ter vrstnih 

pridevnikov, izpeljanih iz teh imen,  

  zapis eno- in večbesednih stvarnih lastnih imen,  

  zapis izrazov spoštovanja,  

  zapis funkcijskih nazivov, imen dni, mesecev, praznikov in jezikov, 

  rabo končnih ločil (pika, vprašaj, klicaj) na koncu eno- in večstavčnih povedi, 

  rabo vejice pri naštevanju in med stavki, 

  rabo ločil v premem govoru, 

  rabo oklepaja in 

  zapis krajšav (prav tam). 

Učenci uporabljajo pravopisne priročnike (v knjižni in elektronski obliki) ter prepoznavajo 

pravopisne napake v svojih in tujih besedilih, jih odpravijo in utemeljijo svoje popravke (prav 

tam). 



6 
 

Od 4. razreda naprej morajo učenci (poleg tistih iz 1. V-I obdobja) poznati in uporabljati 

naslednje strokovne izraze s področja pravopisa: lastno ime, občno ime, lastno ime bitja, 

zemljepisno lastno ime, stvarno lastno ime, krajšava (prav tam). 

Učenci v 3. V-I obdobju »razvijajo pravopisno zmožnost tako, da: ob zapisanih besedah, 

povedih in besedilih spoznavajo, utrjujejo, poglabljajo in nadgrajujejo: 

  pisanje kritičnih glasov, 

  izbiro variante predloga s/z in k/h, 

  pisanje glavnih in vrstilnih števnikov s številkami in besedami, 

  pisanje prevzetih besed, 

  pisanje lastnih imen bitij, 

  pisanje svojilnih pridevnikov iz lastnih imen bitij, 

  pisanje imen prebivalcev krajev, držav idr., 

  pisanje eno- oziroma večbesednih zemljepisnih lastnih in stvarnih lastnih imen, 

  pisanje občnih imen, nastalih iz lastnih, 

  pisanje imen praznikov, 

  pisanje imen jezikov, 

  pisanje imen pripadnikov ras, 

  pisanje imen zgodovinskih obdobij in dogodkov, 

  pisanje imen pripadnikov obdobij, gibanj, nazorov, strank idr., 

  pisanje imen barv oz. njihovih odtenkov 

  pisanje zaimenskih, prislovnih in vezniških sklopov, 

  rabo končnih ločil v eno- oziroma večstavčnih povedih, 

  rabo vejice v večstavčnih povedih ter v povedih s polstavki, 

  zapis premega govora, 

  rabo dvodelnega in predložnega pomišljaja, 

  rabo vezaja v prirednih zloženkah in v besedah, katerih prva sestavina je črka/številka, 

  rabo treh pik, 

  pisanje okrajšav, kratic in simbolov, 

  naštevanje v stolpcih, 

  navajanje virov na koncu zapisanega besedila (prav tam). 

Učenci svoja besedila členijo na odstavke in v njih upoštevajo pravopisna pravila, uporabljajo 

pravopisne priročnike (v knjižni in elektronski obliki) ter »prepoznajo pravopisne napake v 

svojih in tujih besedilih, jih odpravijo in utemeljijo svoje popravke« (prav tam: 51). 

Vsakem V-I obdobju morajo učenci izkazati določeno raven pravopisne zmožnosti in zato so 

v učnem načrtu (prav tam) zapisani tudi (minimalni) standardi znanja. Spodnja preglednica 

prikazuje standarde znanja po posameznem V-I obdobju. V odebeljenem tisku so zapisani 

minimalni standardi znanja. Prazen prostor v preglednici pomeni, da navedenega standarda 

znanja v posameznem V-I obdobju ni. 
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Preglednica 1: Standardi znanja v vseh treh V-I obdobjih 

Standardi znanja 1. V-I obdobje 2. V-I obdobje 3. V-I obdobje 

zapisovanje 

glasov, glasovnih 

sklopov 

pravilno zapiše besede 

z 'nekritičnimi 

glasovi', s 

polglasnikom ter z u in 

z nezvočnikom na 

koncu in sredi besede 

pravilno zapiše 

glasove in glasovne 

sklope 

pravilno zapiše 

glasove in glasovne 

sklope 

predlog ločeno od 

besede 
piše predlog ločeno od 

naslednje besede 

piše predlog ločeno 

od besede 

piše predlog ločeno 

od besede 

nikalnica ne 

ločeno od glagola 
piše nikalnico ne 

ločeno od glagola 

piše nikalnico ne 

ločeno od glagola 

piše nikalnico ne 

ločeno od glagola 

pravilna različica 

predlogov z/s in 

k/h 

 izbere pravilno 

različico predlogov 

z/s in k/h 

izbere pravilno 

različico predlogov 

z/s in k/h 

začetek povedi z 

veliko začetnico 
piše začetek povedi z 

veliko začetnico 

piše začetek povedi 

z veliko začetnico 

piše začetek povedi 

z veliko začetnico 

lastna imena bitij pravilno piše znana 

lastna imena bitij 

pravilno piše 

večbesedna 

slovenska lastna 

imena bitij (5., 6. r.) 

pravilno piše 

večbesedna lastna 

imena bitij 

svojilni 

pridevniki, 

izpeljani iz lastnih 

imen 

pravilno piše svojilne 

pridevnike, izpeljane iz 

lastnih imen 

pravilno piše 

svojilne pridevnike, 

izpeljane iz lastnih 

imen (5., 6. r.) 

pravilno piše 

svojilne pridevnike, 

izpeljane iz lastnih 

imen 

zemljepisna 

lastna imena 
pravilno piše bližnja 

zemljepisna lastna 

imena 

Pravilno piše 

znana/slovenska 

eno-/večbesedna 

zemljepisna lastna 

imena (5., 6. r.) 

pravilno piše eno- 

oziroma 

večbesedna 

zemljepisna lastna 

imena 

vrstni pridevniki 

iz zemljepisnih 

lastnih imen 

 pravilno piše vrstne 

pridevnike in eno-

/večbesednih 

zemljepisnih lastnih 

imen (5., 6. r.); 

pravilno piše vrstne 

pridevnike iz eno-

/večbesednih 

zemljepisnih imen 

stvarna lastna 

imena 

 pravilno piše 

znana/slovenska 

eno-/večbesedna 

stvarna lastna 

imena (5., 6. r.) 

pravilno piše eno- 

oziroma 

večbesedna stvarna 

lastna imena 

imena 

prebivalcev 

  pravilno piše imena 

prebivalcev krajev, 

držav idr. 

imena dni, 

mesecev, 

praznikov, 

jezikov, ras 

 pravilno piše imena 

dni in mesecev, 

imena praznikov, 

imena jezikov 

pravilno piše imena 

dni in mesecev, 

imena praznikov, 

imena jezikov, 

imena pripadnikov 

ras 

občna imena iz   pravilno piše občna 
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lastnih imen imena, nastala iz 

lastnih 

končna ločila uporablja pravilna 

končna ločila 

pravilno uporablja 

končan ločila v eno- 

in večstavčnih 

povedih 

pravilno uporablja 

končan ločila v eno- 

in večstavčnih 

povedih 

vejica pravilno uporablja 

vejico pri naštevanju 
pravilno uporablja 

vejico pri 

naštevanju (4. r.) in 

med stavki (5., 6. r.) 

pravilno uporablja 

vejico pri 

naštevanju, v 

večstavčnih 

povedih 

števniki pravilno piše glavne in 

vrstilne števnike (do 

100) s številko 

pravilno piše 

glavne in vrstilne 

števnike do 100 in 

stotice s številko in 

besedami (6. r.) 

pravilno piše 

glavne in vrstilne 

števnike s 

številkami in z 

besedo 

prevzete besede   pravilno piše 

prevzete besede 

raba pravopisnih 

priročnikov 

 zna uporabljati 

pravopisne 

priročnike v knjižni 

in elektronski obliki 

zna uporabljati 

pravopisne 

priročnike v knjižni 

in elektronski 

obliki 

pravopisne 

napake 

prepozna svoje in tuje 

tovrstne pravopisne 

napake ter jih odpravi 

prepozna pravopisne 

napake ter jih 

odpravi 

prepozna svoje in 

tuje pravopisne 

napake ter jih 

odpravi 

 

Razvijanje sporazumevalne in s tem jezikovne zmožnosti zadeva šolo kot celoto in je lahko 

področje za medpredmetno povezovanje. Brez te razvite zmožnosti ni mogoče doseči 

nobenega od temeljnih ciljev osnovne šole (Rosc Leskovec, 2013).  

2.3.2 Srednja šola  

V učnem načrtu za splošne, klasične in strokovne gimnazije (Učni načrt, 2008) najdemo v 

poglavju Jezikovni pouk in razdelku Razvijanje poimenovalne, skladenjske, pravorečne, 

pravopisne in slogovne zmožnosti ter zmožnosti nebesednega sporazumevanja naslednje cilje, 

ki se navezujejo na področje pravopisa: »Dijaki/dijakinje razvijajo pravopisno zmožnost tako, 

da v 1., 2. in 3. letniku sistematično spoznavajo, nadgrajujejo in utrjujejo pravila o 

zapisovanju glasov, o deljenju besed, o pisanju prevzetih besed, o pisanju skupaj, narazen ali 

z vezajem, o rabi velike začetnice in o rabi ločil. Prepoznavajo pravopisne napake v svojih in 

tujih besedilih, jih opravljajo in utemeljujejo svoje popravke ter med pisanjem upoštevajo 

pravopisna pravila« (prav tam: 14). 

V tem učnem načrtu so zapisani tudi pričakovani dosežki na posameznih področjih. Dijaki naj 

bi pravopisno zmožnost dokazali tako, da tvorijo pravopisno pravilna enogovorna in 

dvogovorna besedila, zapišejo dano besedo/poved, opišejo njen zapis in ga utemeljijo z 
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navajanjem pravila ter navedejo določeno pravopisno pravilo in ga ponazorijo s svojim 

zgledom (prav tam). 

Enako velja tudi za vse druge vrste srednjih šol. V katalogu za srednje poklicno izobraževanje 

(b. d.) piše, da moraj dijak poznati temeljna pravopisna pravila, in sicer zapisovanje 

slovenskih glasov in glasovnih sklopov s črkami, rabo velike in male začetnice, deljenje 

besed, pisanje prevzetih besed, rabo ločil ter pisanje besed skupaj ali narazen in z vezajem. 

Dijak naj bi ob koncu šolanja znal »zapisati glasove/glasovne sklope, […] deliti besede, 

zapisati pravilno začetnico v besedi, pisati prevzete besede in pisati besede skupaj/narazen/z 

vezajem« (Srednje poklicno izobraževanje, b. d.: 7, 8). 

2.3.3 Pedagoška fakulteta UL  

V 8. členu Zakona o visokem šolstvu (1993) piše, da je učni jezik slovenski. Zato tako na 

Pedagoški fakulteti UL kot tudi na drugih visokošolskih zavodih v Sloveniji študijske 

obveznosti v večini potekajo v slovenskem jeziku. Ob tem tudi piše, da »[v]isokošolski zavodi 

skrbijo za razvoj slovenščine kot strokovnega oziroma znanstvenega jezika« (prav tam: 4). 

Na nekaterih univerzitetnih programih pa je slovenski jezik tudi predmet (Skubic, 2013). Na 

Pedagoški fakulteti UL (PEF UL) imajo predmete s področja slovenščine le študenti 

razrednega pouka (RP)  in predšolske vzgoje (PV). Na 1. bolonjski stopnji študija imajo 

študenti z Oddelka za razredni pouk naslednje predmete, ki so povezani s slovenskim 

jezikom: slovenski jezik 1 (2. semester), slovenski jezik 2 (3. semester), didaktika 

slovenskega jezika (4. semester) ter didaktika slovenščine (5. semester). Na 2. stopnji študija 

pa so lahko študenti v študijskem letu 2016/17 izbrali izbirni strokovni predmet didaktika 

slovenskega jezika in opismenjevanja v slovenskem jeziku. Tega predmeta študenti ne morejo 

izbrati vsako leto. Na študijskem programu predšolska vzgoja je v 2. semestru 1. stopnje 

predmet slovenski jezik, v 4. semestru pa predmet jezik in književnost. Bodoči vzgojitelji 

lahko izberejo tudi strokovno izbirni predmet pedagoški govor v vrtcu. Študenti RP imajo teh 

predmetov več, ker bodo tudi sami poučevali slovenščino in torej tudi pravila slovenskega 

pravopisa. Študenti specialne in rehabilitacijske pedagogike imajo v 5. semestru 1. stopnje 

predmet učenje in poučevanje otrok s posebnimi potrebami: slovenščina, a se ne ukvarjajo s 

strokovnimi vsebinami jezika, ampak zgolj z didaktiko poučevanja otrok s posebnimi 

potrebami na področju jezika in književnosti. Preostali študijski programi na PEF UL nimajo 

predmetov, ki bi se povezovali s strokovnimi vsebinami slovenskega jezika.  

Pri predmetih slovenski jezik (1 in 2)2 bodoči učitelji in vzgojitelji utrdijo ter nadgradijo 

znanje slovenskega jezika iz osnovne in srednje šole oz. ga osmislijo glede na svoje strokovno 

področje. Svoje jezikovno znanje pokažejo s tvorjenjem ustnih in pisnih besedil ter pri 

sprejemanju, lektoriranju in vrednotenju tujih pisnih in ustnih besedil. Eden izmed 

predvidenih študijskih dosežkov je tudi ta, da znajo uporabljati jezikovne in druge priročnike, 

med katere sodi tudi Slovenski pravopis. Kot pogoj za pristop k izpitu iz slovenskega jezika 

morajo študenti razrednega pouka opraviti pravopisni test z 80-odstotno uspešnostjo, študenti 

predšolske vzgoje pa s 75-odstotno uspešnostjo. 

                                                           
2 Učne načrte predmetov smo pridobili 7. 11. 2016 od nosilke predmeta dr. Marje Bešter Turk. 
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D. Skubic (2013) je pri študentih PEF UL opravila raziskavo o njihovih stališčih do 

slovenščine kot učnega jezika. Ugotovila je, da več kot 80 % vprašanih meni, da bi ne glede 

na študijsko smer v vzgojno-izobraževalnem procesu morali dosledno uporabljati knjižni 

jezik.  Samo polovica vprašanih se je strinjala, da so diplomanti slovenskih univerz jezikovno 

kompetentni za učinkovito javno in uradno sporazumevanje. Pri tem avtorica dodaja, da bi 

bilo zato nujno dosledno uporabljati slovenski knjižni jezik od vrtca do univerze. Vsi 

anketirani študenti so se strinjali ali popolnoma strinjali s trditvijo, da je pravilna in dosledna 

raba slovenskega knjižnega jezika v visokem šolstvu pomembna.  

Leta 2016 je D. Skubic opravila še eno vsebinsko podobno raziskavo, tokrat o stališčih 

študentov do položaja slovenščine v vzgoji in izobraževanju. Bodoči pedagogi so visoko 

»ocenili svojo vlogo promotork in promotorjev kultivirane (knjižne) rabe slovenščine v vzgoji 

in izobraževanju za krepitev njenega položaja v javnosti ter nujnost slovenistične izobrazbe na 

vseh fakultetah, na katerih se usposabljajo prihodnji učiteljice in učitelji« (Skubic, 2016: 518). 

Raziskava je pokazala, da študenti socialne pedagogike največji pomen pripisujejo dosledni 

učiteljevi rabi knjižne slovenščine. Avtorica to povezuje s tem, da študenti tega programa 

morda pogrešajo jezikovne vsebine med študijem. Študenti se zavedajo pomena rabe 

slovenskega jezika v javnosti, in ker ima jezik močno identifikacijsko vlogo, »se zdi nujno 

prizadevanje, da bi prihodnji pedagoginje in pedagogi izkazovali odlične jezikovne 

kompetence« (prav tam: 520). Po avtoričinem mnenju bi študenti morali pred vpisom na 

fakulteto, med študijem in po njem dokazati, da so odlični uporabniki slovenskega jezika. 
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3 EMPIRIČNI DEL  

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  

Pouk slovenščine tako v osnovni kot tudi v srednji šoli stremi k razvijanju pravopisne 

zmožnosti pri učencih/dijakih. A kljub velikemu številu ur slovenščine v celotnem 

izobraževanju se jezikovne napake pojavljajo še pri odraslih Slovencih, torej tudi pri študentih 

– bodočih učiteljih – ter tudi pri že zaposlenih učiteljih in vzgojiteljih. O tem pišejo tudi druge 

avtorice diplomskih in magistrskih del. 

E. Lovišček (2003) je v svojo raziskavo zajela 160 kontrolnih nalog, ki so jih sestavili 

srednješolski profesorji, ki poučujejo nejezikovne predmete v splošni gimnaziji, ter preverjala 

njihovo pravopisno ustreznost. Med napakami so prevladovale tiste pri rabi ločil (77 % vseh 

napak) – največ jih je bilo z vstavljanjem vejice. Veliko je bilo tudi napak pri rabi klicaja (npr. 

zapis klicaja na koncu navodila) ter pike (predvsem neupoštevanje pravila, da je pika samo 

levostično ločilo). Malo manj kot polovica vseh pravopisnih napak se je navezovala na 

neupoštevanje stičnosti vseh ločil. Največ napak pri zapisovanju velike in male začetnice so 

naredili profesorji, ki poučujejo zgodovino. To gre po njenem mnenju pripisati obsežni 

uporabi osebnih (stari Grki), zemljepisnih (Ilirske province) in stvarnih lastnih imen 

(mezozoik). Tudi na splošno je bilo največ napak pri kontrolnih nalogah iz zgodovine, 

najmanj pa iz sociologije. Raziskava je pokazala, da profesorji premalo pozornosti posvečajo 

svojim pisnim izdelkom z vidika jezikovne pravilnosti. Profesorji pogosto pozabljajo, da je 

slovenščina učni jezik pri vseh predmetih in da bi pri svojih predmetih morali dijake 

opozarjati na jezikovno pravilnost zapisov.  

L. Glad (2009) je v svoji diplomski raziskavi, v kateri je preverjala pravopisno zmožnost 

diplomiranih vzgojiteljic in vzgojiteljev s preizkusom znanja, ugotovila, da je njihova 

jezikovna zmožnost s področja velike začetnice in vejice dobra, a ne odlična (povprečni 

dosežek je bil 81 %). Več težav se je pojavilo pri vstavljanju vejic (povprečni dosežek: 71 %), 

manj napak pa je bilo pri popravljanju začetnice (povprečni dosežek: 93 %). 

P. Šek Mertük (2011) je analizirala 125 učni priprav, ki so jih pri matematiki sestavili študenti 

Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru. Osredinila se je na neupoštevanje pravopisnih 

pravil, še posebej na rabo velike in male začetnice, rabo matematičnih znamenj, pisanje 

skupaj oz. narazen ter pisanje simbolov. Ugotovila je, da večina študentov ni upoštevala 

pravopisnih pravil, kljub temu da so jih spoznali (ponovili?) v 1. letniku študija. Avtorica 

meni, da bi bil tak način dela lahko začetek izboljševanja pravopisne zmožnosti študentov in 

da bi pravopisna pravila lahko utrjevali pri vseh predmetih, ne samo pri slovenščini.  

Analiza zapisanih navodil v kontrolnih nalogah in na učnih listih, ki so jih pripravili razredni 

in predmetni učitelji (vključili niso slovenistov) v slovenskih osnovnih šolah, je pokazala, da 

je bilo največ napak povezanih z rabo pike (pri pisanju navodil naloge učitelji pogosto 

uporabijo klicaj namesto pike) (Čudič, 2014). Pojavljale pa so se tudi napake z rabo velike in 

male začetnice, z zapisovanjem krajšav ter ločil. Avtorico raziskave je zanimalo, kako 

študijska smer, stopnja izobrazbe in število let delovnih izkušenj vplivajo na pravilnost 

zapisovanja navodil. Ugotovila je, da so razredni učitelji naredili pol manj napak kot 
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predmetni učitelji. Pri razrednih učiteljih je v eni kontrolni nalogi oz. na enem učnem listu 

našla največ 15 napak, pri predmetnih pa 38 napak. Med predmetnimi učitelji ni bilo 

nobenega, ki ne bi naredil vsaj ene jezikovne napake, med učitelji na razredni stopnji pa so 

bili taki štirje. Avtorica razlog za tako stanje vidi v tem, da predmetni učitelji pišejo daljša 

navodila kot razredni. Glede vpliva izobrazbe na napake učiteljev je raziskava pokazala, da so 

v primerjavi z učitelji z visoko izobrazbo več napak naredili učitelji z višjo izobrazbo. Število 

napak pa narašča s številom let delovne dobe (prav tam).  

Tudi sami ugotavljamo, da je pri marsikaterem študentu Oddelka za razredni pouk še vedno 

opaziti veliko pravopisnih napak, čeprav je imel oz. ima veliko ur predavanj in vaj iz 

slovenskega jezika, tudi iz pravopisa. Napake pa smo opazili tudi pri nekaterih učiteljih v OŠ 

(npr. na praksi) in nato posledično tudi pri učencih.  

 

3.2 CILJI RAZISKAVE  

Glede na opredelitev raziskovalnega problema nas je v raziskavi zanimalo: 

 kako študenti različnih pedagoških smeri na PEF UL ocenjujejo svoje obvladovanje 

slovenskega pravopisa in katere vzroke navajajo za to; 

 kaj menijo o poučevanju in uporabi pravopisnih pravil v OŠ in SŠ ter pri študiju ter kaj bi 

spremenili na posamezni stopnji šolanja; 

 ali se zdi študentom praktično obvladanje pravopisnih pravil pri pedagoškem delu 

pomembno. 

3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

1. Kako študenti PEF UL ocenjujejo svoje obvladovanje pravopisnih pravil in katere vzroke 

navajajo za tako stanje? 

2. Kako študenti PEF UL ocenjujejo obravnavo in uporabo pravopisnih pravil v svoji OŠ in SŠ? 

3. Kako študenti PEF UL ocenjujejo upoštevanje pravopisnih pravil med študijem na PEF UL in 

kako pogosto uporabljajo jezikovni priročnik Slovenski pravopis? 

4. Ali se zdi študentom PEF UL obvladovanje pravopisnih pravil pomembno in zakaj? 

5. Ali se zdi študentom PEF UL obvladovanje pravopisnih pravil v bodočem/pedagoškem  

poklicu pomembno? 

6. Ali se pojavljajo razlike med študenti RP, PV in ostalih pedagoških smeri glede ocene 

njihovega obvladovanja pravopisnih pravil in glede tega, katere vzroke navajajo za tako 

stanje? 

7. Ali se pojavljajo razlike med študenti RP, PV in ostalih pedagoških smeri glede stališč o 

obravnavi in uporabi pravopisnih pravil v njihovi OŠ in SŠ? 

8. Ali se pojavljajo razlike med študenti RP, PV in ostalih pedagoških smeri glede stališč o 

upoštevanju pravopisnih pravil med študijem na PEF UL?  

9. Ali se pojavljajo razlike med študenti RP, PV in ostalih pedagoških smeri glede pogostosti 

uporabe Slovenskega pravopisa? 

10. Ali se pojavljajo razlike med študenti RP, PV in ostalih pedagoških smeri glede pomena 

obvladovanja pravopisnih pravil v pedagoškem poklicu? 
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3.4 METODA  

Raziskava je bila izvedena v skladu s kvantitativno raziskovalno paradigmo. Uporabljeni sta 

bili deskriptivna in kavzalna neeksperimentala metoda pedagoškega raziskovanja. 

3.4.1 VZOREC  

Raziskava je temeljila na neslučajnostnem priložnostnem vzorcu študentov PEF UL različnih 

smeri in letnikov. V anketi je sodelovalo 622 anketirancev, od tega 587 študentk (93 %) in 44 

študentov (7 %) (Graf 1).  

 
Graf 1: Sestava vzorca po spolu 

 

Sodelovali so študenti razrednega pouka (RP), predšolske vzgoje (PV), socialne pedagogike 

(SP), logopedije in surdopedagogike (LOGO-SURDO), specialne in rehabilitacijske 

pedagogike (SRP) ter študenti, ki bodo dvopredmetni učitelji (DU). Bodoče razredne učitelje 

smo anketirali v vseh petih letnikih (na obeh stopnjah študija), bodoče vzgojitelje pa v vseh 

letnikih 1. stopnje (3-letni študij). Študente ostalih smeri nismo anketirali v vseh letnikih. 

Preglednica 2: Število anketiranih glede na smer in letnik študija 

 

1. 

letnik 

2. 

letnik 

3. 

letnik 

4. 

letnik 

1. letnik  

2. stopnje skupaj odstotek [%] 

RP 77 35 46 70 44 273 44  

PV 38 38 45 0 0 120 19 

SRP 35 0 32 33 0 100 16 

SP 0 0 18 0 0 18 3 

LOGO-SURDO 0 0 18 0 0 18 3 

DU 0 0 48 0 45 93 15 

skupaj 150 73 207 103 89 622 100 

odstotek [%] 24 12 33 17 14 100  

 

Anketirance smo vprašali, ali so srednjo šolo zaključili s splošno maturo ali ne (Preglednica 

3). 

7%

93%

Moški Ženske
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Preglednica 3: Sestava vzorca glede na opravljeno splošno maturo 

splošna matura število  odstotek [%] 

da  502 81 

ne  120 19 

skupaj  622 100 
 

 

120 (19 %) študentov je odgovorilo, da niso opravili splošne mature, 502 (81 %) študenta pa 

sta opravila splošno maturo. Tisti, ki niso opravili splošne mature, so bili študenti predšolske 

vzgoje in dvopredmetnih vezav, študenti ostalih smeri pa so se na PEF UL lahko vpisali samo 

z opravljeno splošno maturo. 

3.4.2 OPIS INŠTRUMENTA ZA ZBIRANJE PODATKOV  

Za namen raziskave smo sestavili dva anketna vprašalnika – enega za študente RP in PV 

(Priloga 6.1) ter drugega za preostale študente (Priloga 6.2). Vprašalnika sta se razlikovala v 

dveh trditvah (3.11, 3.11.1; 3.11.2), ker imajo študenti RP in PV slovenščino v svojem 

predmetniku, drugi pa ne. Na začetku vprašalnika so bila zapisana splošna vprašanja, kot so 

spol, opravljanje splošne mature, letnik in smer študij. Vprašanja nato lahko razdelimo v 3 

večje sklope, in sicer: v 1. delu so študenti ocenili svoje obvladovanje pravopisnih pravil na 

splošno ter obvladovanje posameznih pravil slovenskega pravopisa, v osrednjem delu je 

lestvica stališč Likertovega tipa ter različne trditve o poučevanju in uporabi pravil 

slovenskega pravopisa v OŠ in SŠ ter na fakulteti, v 3. sklopu pa nas je zanimalo, ali študenti 

uporabljajo Slovenski pravopis in v kateri obliki ter njihovi predlogi za spremembe pri 

poučevanju pravopisa na vseh stopnjah šolanja. Pri zadnjem vprašanju so študenti zapisali 

svoje mnenje o tem, ali je po njihovem mnenju obvladovanje pravopisnih pravil danes 

pomembno ali ne. Merske karakteristike smo zagotovili z velikim številom anketirancev.  

3.4.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV  

Med študijskim letom 2015/16 smo študentom PEF UL razdelili anonimne anketne 

vprašalnike. Vsakič smo se predstavili in povedali namen reševanja teh vprašalnikov ter 

prosili za iskreno odgovarjanje na vprašanja. Vprašalnik so reševali približno 10 minut.  

 

3.4.4 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV  

Dobljene podatke smo obdelali z računalniškim statističnim programom SPSS. Izračunali smo 

absolutno (f) in relativno (f  %) frekvenco, aritmetično sredino, standardni odklon in χ2-

preizkus. Kjer pogoja o homogenosti varianc za χ2-preizkus nista bila izpolnjena, smo 

uporabili Kullbackov 2Î-preizkus. Ker podatki niso bili normalno porazdeljeni, smo uporabili 

Kruskal-Wallisov preizkus. Za primerjavo rezultatov med skupinami smo uporabili preizkus 

post-hoc. Odprte odgovore smo analizirali vsebinsko, rezultate pa pokazali grafično, opisno 

ali v obliki frekvenčnih in strukturnih preglednic. Zaradi zaokroževanja je pri posameznih 

odstotkih prišlo do manjših odstopanj (do 0,2 %). 
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3.5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA  

3.5.1 PRVO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE  

3.5.1.1 Rezultati  

Kako študenti PEF UL ocenjujejo svoje obvladovanje pravopisnih pravil in katere 

vzroke navajajo za tako stanje? 

Pri 1. vprašanju so študenti ocenili svoje obvladovanje pravopisnih pravil pri pisanju v 

knjižnem jeziku ter obkrožili eno številko od 1 do 5. Ocena 5 je pomenila, da pravopisna 

pravila v praksi odlično obvladajo, ocena 1 pa, da jih v praksi zelo slabo obvladajo. Nato so 

zapisali glavni vzrok za tako stanje. Na vprašanje je odgovorilo 618 anketirancev, 4 pa niso 

obkrožili nobene ocene ali pa so obkrožili dve, kar smo obravnavali kot manjkajoči odgovor. 

Zaradi najmanjšega števila ocen 1 in 2 smo ti dve oceni združili v eno (tj. ocena 2). 

Preglednica 4: Ocena obvladovanja pravopisnih pravil in odstotki 

ocena število odgovorov odstotek [%] 

2 19 3 

3 171 28 

4 370 60 

5 58 9 

skupaj 618 100 

 

Aritmetična sredina odgovorov je 3,76 in standardni odklon 0,66. Največkrat so študenti 

obkrožili oceno 4.  

V Preglednici 5 so predstavljeni rezultati odgovorov na 1. vprašanje glede na smer študija. 

Preglednica 5: Število posameznih ocen in odstotki glede na smer študija 

 

Ocena pravopisne zmožnosti 

skupaj 2 3 4 5 

RP število 4 62 183 23 272 

odstotek [%] 1,5 22,8 67,3 8,5 100,0 

PV število 4 57 57 2 120 

odstotek [%] 3,3 47,5 47,5 1,7 100,0 

SP število 0 6 12 0 18 

odstotek [%] 0,0 33,3 66,7 0,0 100,0 

SRP število 2 18 60 19 99 

odstotek [%] 2,0 18,2 60,6 19,2 100,0 

LOGO-SURDO število 0 2 12 4 18 

odstotek [%] 0,0 11,1 66,7 22,2 100,0 

DU število 9 26 46 10 91 

odstotek [%] 9,9 28,6 50,5 11,0 100,0 

skupaj   število 19 171 370 58 618 
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 odstotek [%] 3,1 27,7 59,9 9,4 100,0 

 

 vrednost g α 

Kullbackov 2Î-preizkus 69,699 15 0,000 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna na ravni  

α = 0,000 (2Î = 69,699; g = 15). S tveganjem, manjšim od 0,1 %, lahko trdimo, da bi se tudi v 

osnovni množici pojavljale razlike med ocenami obvladovanja pravopisnih pravil študentov 

posameznih smeri. Tudi v osnovni množici največ študentov LOGO-SURDO ter SRP 

ocenjuje svojo pravopisno zmožnost kot odlično, med študenti RP in PV pa je takih samo 2 

oz. 9 odstotkov. Najpogosteje se je pri vseh smereh pojavila ocena 4, kar pomeni, da svojo 

pravopisno zmožnost študenti ocenjujejo kot zelo dobro. Med bodočimi vzgojitelji se je enako 

pogosto kot ocena 4 pojavljala tudi ocena 3 (47,5 %), pri ostalih smereh pa se je ocena 3 

pojavljala redkeje. Med študenti je največ bodočih dvopredmetnih učiteljev (9,9 %) 

odgovorilo, da pravila knjižnega jezika slabo oz. zelo slabo obvladajo v praksi. Kot tako je 

svoje znanje ocenilo tudi 8 študentov RP in PV ter 2 študenta SRP.  

 

Preglednica 6 prikazuje oceno pravopisne zmožnosti glede na to, ali so vprašani srednjo šolo 

zaključili s splošno maturo ali ne.  

Preglednica 6: Število posameznih ocen in odstotki glede na to, ali so SŠ zaključili s splošno maturo ali 
ne 

 

ocena pravopisne zmožnosti 

skupaj 2 3 4 5 

SŠ zaključili s 

splošno maturo 

število 15 115 314 55 499 

odstotek [%] 3,0 23,0 62,9 11,0 100,0 

SŠ niso zaključili s 

splošno maturo 

število 4 56 56 3 119 

odstotek [%] 3,4 47,1 47,1 2,5 100,0 

skupaj   število 19 171 370 58 618 

 odstotek [%] 3,1 27,7 59,9 9,4 100,0 

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 31,502 3 0,000 

 

Vrednost χ2-preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna na ravni  α = 0,000 (χ2 = 

31,502; g = 3). S tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da bi se tudi v osnovni množici 

pojavljale razlike med oceno pravopisne zmožnosti glede na to, ali so vprašani opravili 

splošno maturo ali ne. Študenti, ki so zaključili SŠ s splošno maturo, so višje ocenili svojo 

pravopisno zmožnost (kar 73 % študentov je svoje znanje ocenilo z ocenama 4 ali 5) kot 

študenti, ki SŠ niso zaključili s splošno maturo (z ocenama 4 ali 5 je svojo pravopisno 

zmožnost ocenilo manj kot 50 % vprašanih).  
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V preglednici 7 so predstavljeni najpogostejši odgovori na vprašanje, kateri je glavni vzrok za 

tako oceno obvladovanja pravopisnih pravil slovenskega jezika. Vzroki so predstavljeni po 

smereh študija. Spodaj so posamezne kategorije odgovorov, ki so v Preglednici 7 napisane v 

levem stolpcu, natančneje predstavljene. 

Preglednica 7: Najpogostejši vzroki za tako stanje obvladovanja pravopisnih pravil glede na smer 
študija in odstotki 

 PV % RP % SP % LOGO-

SURDO 

% SRP % DU % skupaj % 

vaje in 

predavanja na 

fakulteti 

16 14,7 88 32,9 0* 0 0* 0 0* 0 0* 0 104 17,5 

Zanimanje 4 3,7 23 8,6 1 6,3 4 18,2 22 22,0 7 8,7 61 10,2 

uporaba 

knjižnega jezika 

4 3,7 6 2,3 4 25,0 3 13,7 12 12,0 5 6,3 34 5,7 

pravopisni test 0 0 19 7,1 0* 0 0* 0 0* 0 0* 0 19 3,2 

dobro predznanje 13 11,9 35 13,1 5 31,2 8 36,4 32 32,0 16 20,0 109 18,4 

slabo predznanje 13 11,9 19 7,1 1 6,3 0 0 6 6,0 3 3,7 42 7,1 

nezanimanje, 

nepozornost 

6 5,5 8 3,0 2 12,4 0 0 0 0 12 15,0 28 4,7 

premalo 

poudarka 

16 14,7 10 3,7 1 6,3 1 4,5 3 3,0 4 5,0 35 5,9 

uporaba 

neknjižnega 

jezika 

20 18,3 36 13,5 0 0 1 4,5 11 11,0 22 27,5 90 15,2 

preveč pravil 8 7,3 6 2,3 1 6,3 1 4,5 0 0 2 2,5 18 3,0 

pozabljanje 5 4,6 17 6,4 0 0 4 18,2 10 10,0 6 7,5 42 7,1 

drugo 4 3,7 0 0 1 6,3 0 0 4 4,0 3 3,8 12 2,0 

* Te smeri študija nimajo vaj in predavanj slovenščine na fakulteti in tudi pravopisnega testa ne pišejo. 594 100 

 

PREDSTAVITEV KATEGORIJ: 

 Vaje in predavanja na fakulteti: nekateri, ki imajo/so imeli pouk slovenščine med 

študijem, so zapisali, da so se veliko naučili, da so imeli veliko vaj in predavanj o 

pravopisu ipd. Primer: Odlična predavanja in vaje na fakulteti. 

 Zanimanje: zanimanje in občutek za slovenski jezik in pravopis ter vzor knjižnega pisanja 

in govorjenja v družini. Primer: Moti me, če pišem nepravilno. 

 Uporaba knjižnega jezika: k temu smo šteli tudi odgovore, kot so veliko branja in veliko 

pisanja. Primer: Veliko berem. 

 Pravopisni test: študenti PV in PR morajo kot pogoj za prijavo na izpit iz slovenskega 

jezika na PEF opraviti pravopisni test z 80- (RP) oz. s 75-odstotno (PV) uspešnostjo. 

Primer: Zahteven izpit iz pravopisnih pravil. 

 Dobro/Slabo predznanje: se navezujeta na pridobljeno znanje oz. pomanjkanje le-tega v 

osnovni in srednji šoli. Primer: Dobra podlaga in poučevanje v OŠ in SŠ. / 

Osnovnošolsko šolanje v tujini in izredno slab pedagoški proces v gimnaziji. 
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 Nezanimanje, nepozornost: slaba motivacija za uporabo pravopisnih pravil, lenoba, hitro 

pisanje in nepozornost na lastne napake. Primer: Lastna nezainteresiranost za določena 

kompleksnejša pravila. 

 Premalo poudarka: slovenskemu pravopisu se je dalo premalo poudarka (tako v OŠ kot 

tudi v SŠ), naredilo se je premalo vaj in pouk slovenščine je temeljil predvsem na 

književnem pouku. Primer: V gimnaziji smo večino časa pri slovenščini obravnavali snov 

za književnost in malo časa posvetili pravopisu. 

 Uporaba neknjižnega jezika: uporaba slenga ali narečja, malo branja in malo pisanja. 

Primer: Prepogosta uporaba pogovornega jezika pri pouku. 

 Preveč pravil: pravila se hitro in preveč spreminjajo, pravil je preveč ter slovenski 

pravopis ima slovenski pravopis veliko posebnosti oz. izjem. Primer: Preveč pravil, da bi 

si vse zapomnili, poleg tega pa še veliko posebnosti. 

 Pozabljanje: če se pravopisnega znanja ne obnavlja, se lahko hitro pozabi. Primer: Pravil 

nisem ponovila že najmanj 5 let. 

 Drugo: da je študent tujec, ima disleksijo ali disgrafijo ter da je problem v učnem načrtu 

za OŠ in SŠ.  

Kot najpogostejši vzrok za tako stanje obvladovanja slovenskega pravopisa so študenti RP 

navajali vaje in predavanja pri pouku slovenščine med študijem (32,9 %), študenti PV pa so to 

navedli kot drugi najpogostejši razlog (14,7 %). Ostale smeri tega niso navajale, ker 

slovenščine kot predmeta na fakulteti nimajo. Bodoči vzgojitelji in dvopredmetni učitelji so 

največkrat napisali, da je vzrok predvsem uporaba neknjižnega jezika (PV: 18,3 %; DU: 27,5 

%). Študenti SP, SRP in LOGO-SURDO so kot razlog največkrat navedli dobro predznanje, 

ki so ga pridobili bodisi v osnovni bodisi v srednji šoli – ta odgovor je navedlo 18,4 % vseh 

vprašanih in je bil najpogostejši odgovor. 

 

Kot smo že omenili v teoretičnem delu magistrskega dela, obsegajo pravopisna pravila 

slovenskega knjižnega jezika več področij. Anketiranci so morali v nadaljevanju oceniti vsako 

področje posebej. 

Preglednica 8 prikazuje aritmetično sredino (M) in standardni odklon (st. odkl.) ocene 

obvladovanja posameznega področja pravopisa. 

Preglednica 8: Statistični podatki ocen posameznih področij pravopisa 

 

zapis 

glasov s 

črkami 

pisanje z 

veliko in 

malo 

začetnico 

pisanje 

krajšav 

deljenje 

besed 

pisanje 

ločil 

pisanje 

skupaj in 

narazen 

ali z 

vezajem 

pisanje 

prevzetih 

besed in 

besednih 

zvez 

število 

odgovorov 

619 622 619 620 620 621 621 

M 4,54 4,41 4,14 4,26 4,00 3,65 3,69 

st. odkl. 0,74 0,64 0,73 0,83 0,88 0,82 0,76 
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Anketiranci so z najvišjimi ocenami ocenili zmožnost zapisovanja glasov s črkami (M = 

4,54), sledi uporaba velike in male začetnice (M = 4,41), deljenje besed (M = 4,26), pisanje 

krajšav (M = 4,14) in pisanje ločil (M = 4,00). Področji, ki so ju ocenili z najnižjimi ocenami, 

sta pisanje prevzetih besed in besednih zvez (M = 3,69) ter pisanje skupaj in narazen ali z 

vezajem (M = 3,65).  

 

Preglednica 9 prikazuje odgovore in odstotke po študijskih smereh glede strinjanja s trditvijo 

3.21, tj. »Če moram napisati besedilo v angleščini, bolj pazim na upoštevanje pravil kot pri 

pisanju v slovenščini.« 

Preglednica 9: Število in odstotki odgovorov na trditev 3.21 glede na smer študija 

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 33,830 20 0,027 

 

Vrednost χ2-preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna na ravni  α = 0,027 (χ2 = 

33,830; g = 20). S tveganjem 2,7 % trdimo, da bi se tudi v osnovni množici pojavljale razlike 

med odgovori študentov posameznih smeri glede strinjanja s tem, da pri pisanju besedil v 

angleščini bolj pazijo na pravopisna pravila kot pri pisanju v slovenščini. Največ študentov 

vseh smeri se s trditvijo sploh oz. bolj ne strinja. Največ študentov logopedije in 

surdopedagogike (22,2 %) se o tem ne more odločiti. 39,8 % študentov dvopredmetnih vezav 

se s trditvijo strinja oz. zelo strinja, najmanj študentov s takim mnenje pa je na smeri LOGO-

SURDO.  

 
smer 

študija 

 ne 

morem 

se 

odločiti 

sploh se ne 

strinjam 

se bolj ne 

strinjam 

se kar 

strinjam 

zelo se 

strinjam 
skupaj 

 RP število 21 114 77 45 16 273 

odstotek [%] 7,7 41,8 28,2 16,5 5,9 100,0 

PV število 10 38 38 21 13 120 

odstotek [%] 8,3 31,7 31,7 17,5 10,8 100,0 

SP število 1 5 6 4 2 18 

odstotek [%] 5,6 27,8 33,3 22,2 11,1 100,0 

SRP število 14 34 27 13 12 100 

odstotek [%] 14,0 34,0 27,0 13,0 12,0 100,0 

LOGO-

SURDO 

število 4 9 4 1 0 18 

odstotek [%] 22,2 50,0 22,2 5,6 0,0 100,0 

DU število  3 32 21 21 16 93 

odstotek [%] 3,2 34,4 22,6 22,6 17,2 100,0 

skupaj število 53 232 173 105 59 622 

odstotek [%] 8,5 37,3 27,8 16,9 9,5 100,0 
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3.5.1.2 Interpretacija  

Kako študenti PEF UL ocenjujejo svoje obvladovanje pravopisnih pravil in katere 

vzroke navajajo za tako stanje? 

Študenti PEF UL svoje obvladovanje pravopisnih pravil ocenjujejo kot zelo dobro, a ne 

odlično. Študenti SRP, LOGO-SURDO in DU svojo pravopisno zmožnost ocenjujejo višje 

kot študenti SP, PV in RP. Kot najpogostejši vzrok za to so na eni strani navajali dobro 

predznanje, pridobljeno v OŠ in SŠ, vaje in predavanja na fakulteti (to so bili študenti RP in 

PV) ter zanimanje za slovenski jezik, na drugi strani pa vsesplošno uporabo neknjižnega 

jezika. 

Anketiranci so z najvišjimi ocenami ocenili zmožnost zapisovanja glasov s črkami, kar je 

razumljivo, saj je zapis besed z glasovi en od prvih operativnih ciljev pouka slovenščine v OŠ 

(Program osnovna šola, 2011). Tako visoko ocenjeno zmožnost zapisovanja glasov pa lahko 

razložimo tudi s tem, da so anketiranci morda mislili zgolj na sam zapis posameznih črk in ne 

na pisanje težjih besed s kritičnimi glasovi (npr. septembrski, življenjski, nadaljnji). Drugo 

najvišje ocenjeno področje je bilo uporaba velike in male začetnice; tudi to je pogosta vsebina 

pouka v osnovni šoli – pojavi se že v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju. A raziskave 

(Lovišček, 2003; Glad, 2009; Šek Mertük, 2011; Čudič, 2014) kažejo, da študenti, vzgojitelji 

in učitelji naredijo veliko napak tudi pri pisanju z malo in veliko začetnico. Razlog za tako 

stanje je morda pozabljanje pravopisnih pravil in hitenje ob pisanju, čeprav to ne bi smel biti 

izgovor za nepravilno pisanje. Precej visoko so študenti ocenili tudi svojo uporabo ločil, 

čeprav so raziskave (prav tam) pokazale, da imajo uporabniki jezika prav z ločili največ težav. 

Najnižje so ocenili obvladovanje pisanja prevzetih besed in besednih zvez ter pisanje skupaj 

ali narazen. Razlog lahko iščemo predvsem v spreminjanju pravil pisanja določenih besed ter 

da je zapis določenih besed lahko pravilen v več oblikah, le njihov pomen je različen (npr. 

sivorjav ali sivo rjav ali sivo-rjav).  

 

3.5.2 DRUGO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

3.5.2.1 Rezultati 

Kako študenti PEF UL ocenjujejo obravnavo in uporabo pravopisnih pravil v svoji OŠ 

in SŠ? 

Pri trditvah 3.1, 3.3, 3.5, 3.7 in 3.9 so študenti ocenili obravnavo in uporabo pravopisnih 

pravil v OŠ, pri trditvah 3.2, 3.4, 3.6, 3.8 in 3.10 pa obravnavo in uporabo pravil v SŠ. 

Preglednica 10 prikazuje število odgovorov, aritmetično sredino (M) in standardni odklon (st. 

odkl.) trditev o obravnavi in uporabi pravopisnih pravil v OŠ. 
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Preglednica 10: Statistični podatki trditev o obravnavi in uporabi pravopisnih pravil v OŠ 

 

V OŠ sem 

se naučil/-a 

precej 

pravopisnih 

pravil. 

Vsi učitelji v 

OŠ so nas 

učence 

opozarjali na 

pravopisne 

napake. 

V OŠ je bilo 

samo pri pouku 

slovenščine 

pomembno, da 

smo pisali 

pravopisno 

pravilno. 

V OŠ sem se 

naučil/-a v 

jezikovnih 

priročnikih 

poiskati, kako 

se kaj prav 

napiše. 

Pravopisna 

pravila sem 

v OŠ 

upošteval/-a 

le, če so 

vplivala na 

oceno. 

 št. odgovorov 621 622 622 622 622 

M 3,76 3,38 3,33 2,78 2,60 

st. odkl. 0,90 1,02 1,10 1,02 1,05 

 

Glede na aritmetično sredino vseh odgovorov lahko sklepamo, da se študenti s trditvami glede 

obravnave in uporabe pravopisa v OŠ bolj oz. sploh ne strinjajo. Najvišje so ocenili 1. trditev 

(M = 3,76), in sicer, da so se v OŠ naučili precej pravopisnih pravil. 

Preglednica 11: Število in odstotki odgovorov na trditev 3.1 

V OŠ sem se naučil/-a precej pravopisnih pravil. 

 število odstotek [%] 

ne morem se odločiti 8 1,3 

sploh se ne strinjam 42 6,8 

bolj se ne strinjam 169 27,2 

se kar strinjam 275 44,3 

zelo se strinjam 127 20,5 

Skupaj 621 100,0 

 

Več kot polovica študentov PEF UL (65 %) se kar oz. zelo strinja, da so se v OŠ naučili 

precej pravopisnih pravil. 27 % vprašanih se s trditvijo bolj ne strinja, 7 % pa se jih sploh ne 

strinja. 8 anketirancev se ni moglo odločiti. 

Preglednica 12: Število in odstotki odgovorov na trditev 3.3 

Vsi učitelji v OŠ so nas učence opozarjali na 

pravopisne napake. 

 število odstotek [%] 

ne morem se odločiti 15 2,4 

sploh se ne strinjam 104 16,7 

bolj se ne strinjam 225 36,2 

se kar strinjam 181 29,1 

zelo se strinjam 96 15,4 

Skupaj 622 100,0 

 

Več kot polovica (53 %) študentov se ne strinja s trditvijo, da so vsi učitelji v OŠ učence 

opozarjali na pravopisne napake. Nekaj več kot 40 % vprašanih pa se s trditvijo strinja oz. 

zelo strinja. 
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Preglednica 13: Število in odstotki odgovorov na trditev 3.5 

V OŠ je bilo samo pri pouku slovenščine 

pomembno, da smo pisali pravopisno 

pravilno. 

 število odstotek [%] 

ne morem se odločiti 22 3,5 

sploh se ne strinjam 139 22,3 

bolj se ne strinjam 166 26,7 

se kar strinjam 200 32,2 

zelo se strinjam 94 15,1 

Skupaj 622 100,0 

 

Malo manj kot 50 % vprašanih se ne strinja, da je bilo samo pri pouku slovenščine v OŠ 

pomembno, da so pisali pravopisno pravilno, prav toliko pa se jih s trditvijo (zelo) strinja. 

Preglednica 14: Število in odstotki odgovorov na trditev 3.7 

V OŠ sem se naučil/-a v jezikovnih priročnikih 

poiskati, kako se kaj prav napiše. 

 število odstotek [%] 

ne morem se odločiti 37 5,9 

sploh se ne strinjam 250 40,2 

bolj se ne strinjam 185 29,7 

se kar strinjam 109 17,5 

zelo se strinjam 40 6,4 

Skupaj 622 100,0 

 

40 % študentov PEF UL se sploh ne strinja s trditvijo, da so se v OŠ naučili uporabljati 

jezikovne priročnike, skoraj 30 % vprašanih pa se s trditvijo bolj ne strinja. Le malo več kot 

20 % študentov se s to trditvijo strinja; to pomeni, da se je manj kot četrtina vseh anketirancev 

v OŠ naučila uporabljati jezikovne priročnike. 

Preglednica 15: Število in odstotki odgovorov na trditev 3.9 

Pravopisna pravila sem v OŠ upošteval/-a le, 

če so vplivala na oceno. 

 število odstotek [%] 

ne morem se odločiti 52 8,4 

sploh se ne strinjam 313 50,3 

bolj se ne strinjam 133 21,4 

se kar strinjam 79 12,7 

zelo se strinjam 45 7,2 

Skupaj 622 100,0 

 

Nasprotno pa se velika večina vprašanih (72 %) ne strinja s tem, da so pravopisna pravila 

upoštevali le, če so vplivala na oceno. Le 20 % vprašanih se s tem kar oz. zelo strinja.  
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Preglednica 16 prikazuje število odgovorov, aritmetično sredino (M) in standardni odklon (st. 

odkl.) trditev o obravnavi in uporabi pravopisnih pravil v SŠ. 

Preglednica 16: Statistični podatki  trditev o obravnavi in uporabi pravopisnih pravil v SŠ 

 

V SŠ sem 

spoznal/-a 

veliko 

novih 

pravopisnih 

pravil. 

Vsi učitelji v 

SŠ so nas 

učence 

opozarjali na 

pravopisne 

napake. 

V SŠ je bilo 

samo pri pouku 

slovenščine 

pomembno, da 

smo pisali 

pravopisno 

pravilno. 

V SŠ sem se 

naučil/-a v 

jezikovnih 

priročnikih 

poiskati, kako 

se kaj pav 

napiše. 

Pravopisna 

pravila sem 

v SŠ 

upošteval/-a 

le, če so 

vplivala na 

oceno. 

 št. odgovorov 619 622 622 622 622 

M 3,61 3,33 3,34 3,40 2,55 

st. odkl. 0,96 0,99 1,16 1,06 1,00 

 

Vprašani se najbolj strinjajo s trditvijo, da so v SŠ spoznali veliko novih pravopisnih pravil 

(M = 3,61). Najmanj pa se strinjajo s trditvijo, da so pravopisna pravila upoštevali le, če so 

vplivala na oceno (M = 2,55). V nadaljevanju predstavljamo rezultate po posameznih trditvah. 

Preglednica 17: Število in odstotki odgovorov na trditev 3.2 

V SŠ sem spoznal/-a velik novih pravopisnih pravil. 

 število odstotek [%] 

ne morem se odločiti 9 1,5 

sploh se ne strinjam 64 10,3 

bolj se ne strinjam 205 33,1 

se kar strinjam 223 36,0 

zelo se strinjam 118 19,1 

Skupaj 619 100,0 

 

Več kot polovica vseh anketiranih (57 %) se zelo oz. kar strinja s trditvijo, da so v SŠ spoznali 

veliko novih pravopisnih pravil. 33 % se jih s trditvijo bolj ne strinja, 10 % se jih sploh ne 

strinja, odstotek in pol pa se jih ni moglo odločiti. 

Preglednica 18: Število in odstotki odgovorov na trditev 3.4 

Vsi učitelji v SŠ so nas učence opozarjali na 

pravopisne napake. 

 število odstotek [%] 

ne morem se odločiti 11 1,8 

sploh se ne strinjam 115 18,5 

bolj se ne strinjam 229 36,8 

se kar strinjam 184 29,6 

zelo se strinjam 82 13,2 

Skupaj 622 100,0 

 

Največ študentov PEF UL (37 %) se bolj ne strinja s tem, da so vsi učitelji v  SŠ opozarjali na 

pravopisne napake, skoraj 19 % pa se jih s tem sploh ne strinja. Nekaj manj kot 30 % 

študentov se s trditvijo kar strinja, 13 % pa se jih zelo strinja. 
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Preglednica 19: Število in odstotki odgovorov na trditev 3.6 

V SŠ je bilo samo pri pouku slovenščine 

pomembno, da smo pisali pravopisno pravilno. 

 število odstotek [%] 

ne morem se odločiti 22 3,5 

sploh se ne strinjam 149 24,0 

bolj se ne strinjam 152 24,4 

se kar strinjam 180 28,9 

zelo se strinjam 116 18,6 

Skupaj 622 100,0 

 

Pri tej trditvi so bila stališča glede obravnave pravopisnih pravil v SŠ zelo deljena. 24 % 

vprašanih se s trditvijo, da je bilo v SŠ samo pri pouku slovenščine pomembno, da so pisali 

pravopisno pravilno, sploh ne strinja in enak odstotek se s trditvijo bolj ne strinja. Malo manj 

kot 30 % študentov se s to trditvijo kar strinja, nekaj manj kot 20 % pa se s trditvijo zelo 

strinja. 

Preglednica 20: Število in odstotki odgovorov na trditev 3.8 

V SŠ sem se naučil/-a v jezikovnih priročnikih 

poiskati, kako se kaj prav napiše. 

 število odstotek [%] 

ne morem se odločiti 19 3,1 

sploh se ne strinjam 118 19,0 

bolj se ne strinjam 180 28,9 

se kar strinjam 206 33,1 

zelo se strinjam 99 15,9 

Skupaj 622 100,0 

 

Mnenja o tej trditvi so skoraj enakomerno porazdeljena. Skoraj 50 % študentov PEF UL meni, 

da so se v SŠ naučili v jezikovnih priročnikih poiskati, kako se kaj prav napiše, in podobno 

število vprašanih se s tem bolj oz. sploh ne strinja. 

Preglednica 21: Število in odstotki odgovorov na trditev 3.10 

Pravopisna pravila sem v SŠ upošteval/-a le, če 

so vplivala na oceno. 

 število odstotek [%] 

ne morem se odločiti 48 7,7 

sploh se ne strinjam 333 53,5 

bolj se ne strinjam 129 20,7 

se kar strinjam 75 12,1 

zelo se strinjam 37 5,9 

Skupaj 622 100,0 

 

Trditev, da so vprašani pravopisna pravila v SŠ upoštevali le, če so vplivala na oceno, ima 

najnižjo aritmetično sredino (M = 2,55), torej se študenti s trditvijo sploh oz. bolj ne strinjajo 
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(več kot 70 %). Le nekaj manj kot 20 % vprašanih se s trditvijo strinja. Največ vprašanih (7,7 

%) se ravno pri tej trditvi ni moglo odločiti. 

 

Preglednici 22 in 23 prikazujeta aritmetično sredino (M), standardni odklon (st. odkl.) ter 

število in odstotke posameznih odgovorov na trditev 3.20, in sicer »Celoten slovenski šolski 

sistem daje premalo poudarka pravopisu.« 

Preglednica 22: Statistični podatki  trditve 3.20 

 

Celoten slovenski šolski sistem 

daje premalo poudarka pravopisu. 

 št. veljavni odgovorov 622 

M 3,51 

st. odkl. 1,13 

 
Preglednica 23: Število in odstotki odgovorov na trditev 3.20 

Celoten slovenski šolski sistem daje premalo 

poudarka pravopisu. 

 število odstotek [%] 

ne morem se odločiti 56 9,0 

sploh se ne strinjam 45 7,2 

bolj se ne strinjam 158 25,4 

se kar strinjam 255 41,0 

zelo se strinjam 108 17,4 

Skupaj 622 100,0 

 

Več kot polovica vprašanih (58 %) se s trditvijo kar oz. zelo strinja, nekaj več kot 30 % se jih 

s trditvijo ne strinja, 9 % anketiranih pa se ni moglo odločiti. 

 

Anketirance smo z odprtim tipom vprašanja prosili, da naj zapišejo, kaj bi spremenili v OŠ ali 

SŠ na področju učenja pravopisa, če bi imeli možnost. Preglednica 24 prikazuje njihove 

odgovore, spodaj pa so s primeri dodatno razložene posamezne kategorije. 
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Preglednica 24: Kaj bi spremenili v OŠ ali SŠ na področju učenja pravopisa? 

 PV % SP % LOGO-SURDO % SRP % RP % DU % skupaj % 

več poudarka jezikovnemu pouku 19 16,8 7 26,9 4 26,7 13 12,4 61 19,1 8 17,4 112 17,6 

manj književnosti 10 8,8 1 3,9 0 0 1 0,9 32 10,0 3 6,5 47 7,4 

pravopis pri vseh predmetih 7 6,2 5 19,1 3 20,0 14 13,3 41 12,8 12 26,1 82 12,9 

zahtevnejši učitelji 7 6,2 2 7,6 0 0 8 7,6 11 3,4 1 2,2 29 4,6 

seznanjanje s SP 9 8,0 1 3,9 0 0 3 2,9 36 11,3 2 4,3 51 8,0 

zanimivejši primeri 10 8,8 3 11,5 1 6,7 8 7,6 23 7,2 6 13,0 51 8,0 

Sistematičnost 2 1,8 1 3,9 2 13,3 10 9,5 8 2,5 0 0 23 3,6 

več pravopisnih vaj 35 31,0 1 3,9 2 13,3 16 15,2 53 16,6 5 10,9 122 19,2 

več branja, pisanja 5 4,4 1 3,9 2 13,3 7 6,7 4 1,2 4 8,7 23 3,6 

zabavnejše poučevanje 1 0,9 3 11,5 0 0 8 7,6 16 5,0 0 0 28 4,4 

ocenjevanje pravopisa 0 0 0 0 0 0 3 2,9 6 1,9 1 2,2 10 1,6 

bolj usposobljeni učitelji 1 0,9 0 0 0 0 2 1,9 6 1,9 1 2,2 10 1,6 

več razlag ob napakah 2 1,8 0 0 0 0 1 0,9 4 1,2 0 0 7 1,1 

Drugo 5 4,4 1 3,9 1 6,7 11 10,5 19 5,9 3 6,5 41 6,4 

Skupaj 113 100 26 100 15 100 105 100 320 100 46 100 636 100 
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PREDSTAVITEV KATEGORIJ: 

 Kategoriji »več poudarka jezikovnemu pouku« in »manj književnosti« se povezujeta, saj 

bi z več poudarka na jezikovnem delu pouka, še posebej na področju pravopisa, bilo manj 

poudarka na književnosti. Primer: V SŠ bi na splošno več časa namenila jeziku (in manj 

književnosti), saj je za nekatere to zadnja priložnost za učenje pravopisnih pravil. 

 Pravopis pri vseh predmetih pomeni, da bi vsi učitelji/profesorji morali biti pozorni na 

pravopis, učence opozarjati nanj ter po potrebi tudi popravljati napake. Primer: Tudi pri 

ostalih predmetih bi učitelji morali popravljati pravopisne napake. Ne bi pa tega štela v 

oceno, ker to ni cilj tistega predmeta. 

 Zahtevnejši učitelji: v to kategorijo sodijo odgovori, kot so: učitelji bi morali biti 

zahtevnejši, doslednejši pri pisanju in opozarjanju na pravopisne napake, morali bi biti 

bolj strogi …  

 Seznanjanje s SP pomeni, da bi se že v OŠ oz. v SŠ učenci morali seznaniti s Slovenskim 

pravopisom ter bi se morali naučiti iskati po knjižni ali elektronski obliki SP. Primer: Več 

praktične uporabe Slovenskega pravopisa. 

 Kategorija »zanimivejši primeri« vključuje odgovore kot npr.: da bi učenci morali imeti 

več zanimivejših in konkretnejših primerov ter da bi  popravljali že zapisana besedila 

(npr. reklamne oglase, novice …). Primer: Otrokom ne bi narekovala pravil, ki si jih 

morajo zapomniti, vendar bi jim s konkretnimi nalogami pomagala, da sami 'ugotovijo' 

pravila. 

 Sistematičnost: pri usvajanju pravopisnih pravil bi moralo biti poučevanje in učenje bolj 

sistematično, jasno in učenci bi stalno nadgrajevali že usvojeno znanje. Primer: 

Sistematičnost poučevanja pravopisa, boljše razlage, širše zajeti pojmi (ne pa da nas celo 

OŠ učijo 'ki, ker, ko, da, če vejica skače' in nato mislimo, da so vejice le tam (pa še tam 

niso vedno). 

 Več branja, pisanja: učenci bi morali več brati in pisati (uradna) besedila in iskati napake 

ter jih popravljati. Primer: Da bi pisali več zgodb. 

 Zabavnejše poučevanje: poučevanje pravopisnih pravil bi moralo biti zabavnejše, 

zanimivejše, tudi z različnimi didaktičnimi igrami in s tem bi si učenci lažje in trajnejše 

zapomnili določena pravopisna pravila. Primer: Da bi bilo več zanimivejših načinov 

usvajanja posameznih pravil (npr. popravljanje pravljic). 

 H kategoriji »drugo« sodijo odgovori: večja povezanost vsebin iz OŠ in SŠ, obvezen 

dodatni ali dopolnilni pouk, povezovanje pravopisa in književnosti, primernejši učbeniki 

in delovni zvezki, več tem/ciljev pravopisa v učnem načrtu; imeti pri pouku poseben 

predmet pravopis, povedati, zakaj je pravopis pomemben, več učiteljevih povratnih 

informacij in zavedanje lastnega napredka. Primer: Učencem in dijakom bi morali 

povedati, zakaj je pravopis pomemben za življenje v današnji družbi. 

Največ študentov je odgovorilo, da bi bilo potrebno narediti več pravopisnih vaj (19,2 %) ter 

da bi pravopisu moral dajati večji poudarek (17,6 %). Skoraj 13 % vprašanih meni, da bi 

morali pravopis upoštevati pri vseh predmetih, manj kot 2 % vprašanih pa je napisalo, da bi se 

pravopis moral tudi ocenjevati. 8 % anketiranih je napisalo, da bi se učenci morali seznaniti s 

Slovenskim pravopisom ter da bi morali biti primeri zanimivejši in konkretnejši.  
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3.5.2.2 Interpretacija 

Kako študenti PEF UL ocenjujejo obravnavo in uporabo pravopisnih pravil v svoji OŠ 

in SŠ? 

V OŠ so se študenti naučili precej pravopisnih pravil in upoštevali so jih ne glede na to, ali so 

vplivala na oceno ali ne, večine pa učitelji niso opozarjali na pravopisne napake. Več kot 

polovica študentov trdi, da se v OŠ niso naučili iskati po jezikovnih priročnikih, kljub temu da 

je to eden izmed ciljev pouka slovenščine od 2. V-I obdobja naprej (Program osnovna šola, 

2011). 

V SŠ so spoznali veliko novih pravopisnih pravil, profesorji jih niso opozarjali na pravopis in 

pravopisna pravila so upoštevali ne glede na ocenjevanje. Polovica jih trdi, da je bil pravopis 

pomemben pri vseh predmetih in da so se pri slovenščini naučili uporabljati jezikovne 

priročnike. 

Kljub ciljem in standardom znanja v učnih načrtih osnovne in srednje šole (Program osnovna 

šola, 2011; Učni načrt, 2008; Srednje poklicno izobraževanje, b. d.) so študenti mnenja, da bi 

bilo potrebno narediti več pravopisnih vaj ter da bi morali na pravopis opozarjati pri vseh 

predmetih. Pri pouku slovenščine pa bi morali jezikovnemu pouku in pravopisu dati več 

poudarka. Tudi raziskava avtorice M. Bešter Turk (2016) je pokazala, da več kot 60 % 

vprašanih dijakov meni, da se v srednji šoli več časa namenja književnemu kot pa 

jezikovnemu pouku.  

 

3.5.3 TRETJE RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

3.5.3.1 Rezultati 

Kako študenti PEF UL ocenjujejo upoštevanje pravopisnih pravil med študijem na PEF 

UL in kako pogosto uporabljajo jezikovni priročnik Slovenski pravopis? 

Pri trditvah od 3.12 do 3.17 so študenti ocenili strinjanje s trditvami glede uporabe 

pravopisnih pravil med študijem na PEF UL.  

Preglednica 25 prikazuje število veljavnih in manjkajočih odgovorov, aritmetično sredino (M) 

in standardni odklon (st. odkl.) trditev o obravnavi in uporabi pravopisnih pravil na fakulteti. 
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Preglednica 25: Število odgovorov, aritmetična sredina in standardni odklon  trditev o obravnavi in 
uporabi pravopisnih pravil na PEF UL 

 

Med 

študijem na 

PEF sem od 

večine 

učiteljev 

dobil/-a 

povratno 

informacijo 

tudi o 

pravopisni 

pravilnosti 

mojih 

besedil. 

Pri 

ocenjevanju 

pisnih 

izdelkov 

študentov bi 

učitelji PEF 

morali 

ocenjevati 

tudi 

pravopis. 

Pri pisanju 

pisnih 

izdelkov v 

času študija bi 

veliko bolj 

upoštevala 

pravopisna 

pravila, če bi 

se ocenjeval 

tudi pravopis. 

Po navadi 

svoje 

seminarske 

naloge, učne 

priprave … 

dam v 

pregled vsaj 

še eni osebi; 

ta me (po 

potrebi) 

opozori tudi 

na 

pravopisne 

napake. 

V pisnih 

izdelkih 

sošolcev in 

sošolk na 

PEF 

velikokrat 

opazim 

pravopisne 

napake. 

V pisnih 

izdelkih 

učiteljev na 

PEF 

opazim 

pravopisne 

napake 

 št. odgovorov 621 618 622 622 622 618 

M 3,42 2,84 3,22 3,12 3,69 3,55 

st. odkl. 1,06 1,06 1,17 1,14 1,01 0,99 

 

Vprašani se najbolj strinjajo s trditvijo, da pri sošolcih in sošolkah na PEF UL velikokrat 

opazijo pravopisne napake (M = 3,69). Najmanj pa se strinjajo s trditvijo, da bi pri 

ocenjevanju pisnih izdelkov študentov učitelji PEF UL morali ocenjevati tudi pravopis (M = 

2,84). 

V nadaljevanju predstavljamo odgovore študentov pri posameznih trditvah. 

Preglednica 26: Število in odstotki odgovorov na trditev 3.12 

Med študijem na PEF sem od večine učiteljev 

dobil/-a povratno informacijo tudi o 

pravopisni pravilnosti mojih besedil. 

 število odstotek [%] 

ne morem se odločiti 19 3,1 

sploh se ne strinjam 114 18,4 

bolj se ne strinjam 173 27,9 

se kar strinjam 215 34,6 

zelo se strinjam 100 16,1 

Skupaj 621 100,0 

 

Polovica vprašanih se strinja, da so od večine učiteljev na PEF UL dobili povratne informacije 

glede pravopisne pravilnosti besedil, ki so jih napisali (npr. učne priprave, seminarske 

naloge). 45 % vprašanih pa se s to trditvijo bolj oz. sploh ne strinja. 

Preglednica 27: Število in odstotki odgovorov na trditev 3.13 

Pri ocenjevanju pisnih izdelkov študentov bi 

učitelji PEF morali ocenjevati tudi pravopis. 

 število odstotek [%] 

ne morem se odločiti 53 8,6 

sploh se ne strinjam 206 33,3 
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bolj se ne strinjam 186 30,1 

se kar strinjam 134 21,7 

zelo se strinjam 39 6,3 

Skupaj 618 100,0 

  

Kar dve tretjini študentov (63 %) meni, da se pravopis pri ocenjevanju pisnih izdelkov 

študentov ne sme ocenjevati, manj kot ena tretjina (28 %) se s tem, da bi učitelji na PEF UL 

pri ocenjevanju upoštevali tudi pravopis, strinja, 8,6 % vprašanih pa se ne more odločiti. 

Preglednica 28: Število in odstotki odgovorov na trditev 3.14 

Pri pisanju pisnih izdelkov v času študija bi 

veliko bolj upoštevala pravopisna pravila, če 

bi se ocenjeval tudi pravopis. 

 število odstotek [%] 

ne morem se odločiti 37 5,9 

sploh se ne strinjam 164 26,4 

bolj se ne strinjam 142 22,8 

se kar strinjam 181 29,1 

zelo se strinjam 98 15,8 

Skupaj 622 100,0 

 

Skoraj 45 % vprašanih se kar oz. zelo strinja, da bi bolj upoštevali pravopisna pravila, če bi se 

ocenjeval tudi pravopis, nekaj manj kot polovica anketirancev (49,2 %) pa se s to trditvijo ne 

strinja. 

Preglednica 29: Število in odstotki odgovorov na trditev 3.15 

Po navadi svoje seminarske naloge, učne priprave … 

dam v pregled vsaj še eni osebi; ta me (po potrebi) 

opozori tudi na pravopisne napake. 

 število odstotek [%] 

ne morem se odločiti 32 5,1 

sploh se ne strinjam 192 30,9 

bolj se ne strinjam 151 24,3 

se kar strinjam 162 26,0 

zelo se strinjam 85 13,7 

Skupaj 622 100,0 

 

Več kot polovica študentov svojih seminarskih nalog, priprav ne daje v pregled še eni osebi, 

ki bi jih (po potrebi) opozorila tudi na pravopisne napake. 40 % vprašanih pa trdi, da svoje 

pisne izdelke dajejo v pregled vsaj še eni osebi. 

Preglednica 30: Število in odstotki odgovorov na trditev 3.16 

V pisnih izdelkih sošolcev in sošolk na PEF velikokrat 

opazim pravopisne napake. 

 število odstotek [%] 

ne morem se odločiti 21 3,4 
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sploh se ne strinjam 49 7,9 

bolj se ne strinjam 170 27,3 

se kar strinjam 246 39,5 

zelo se strinjam 136 21,9 

Skupaj 622 100,0 

 

Več kot 60 % študentov se strinja, da v pisnih izdelkih sošolk in sošolcev velikokrat opazijo 

pravopisne napake, 27 % se s to trditvijo bolj ne strinja, 8 % pa se jih sploh ne strinja. 

Preglednica 31: Število in odstotki odgovorov na trditev 3.17 

V pisnih izdelkih učiteljev na PEF opazim 

pravopisne napake. 

 število odstotek [%] 

ne morem se odločiti 15 2,4 

sploh se ne strinjam 76 12,3 

bolj se ne strinjam 191 30,9 

se kar strinjam 229 37,1 

zelo se strinjam 107 17,3 

Skupaj 618 100,0 

 

54 % študentov se strinja s tem, da v pisnih izdelkih učiteljev na PEF UL opazijo pravopisne 

napake, 2 % vprašanih se ne more odločiti, ostali pa se s tem ne strinjajo. 

 

Anketirance smo z odprtim tipom vprašanja prosili, da naj zapišejo, kaj bi spremenili na 

področju slovenščine in učenja pravopisnih pravil med študijem na fakulteti. Preglednica 32 

predstavlja kategorije njihovih odgovorov. Spodaj so zapisane še razlage kategorij s primeri 

odgovorov. 

Preglednica 32: Odgovori na vprašanje, kaj bi med študijem spremenili glede slovenščine 

 PV % RP % SP % LOGO-

SURDO 
% SRP % DU % skupaj % 

dodatne vaje 11 25,6 27 26,7 0*3 0 0* 0 0* 0 0* 0 38 13,8 

še več 

ur/poudarka 

4 9,3 4 4,0 0* 0 0* 0 0* 0 0* 0 8 2,9 

več povratnih 

informacij 

profesorjev 

4 9,3 5 5,0 4 22,2 2 28,6 3 5,2 1 2,1 19 6,9 

več spodbude 0 0 0 0 2 11,1 0 0 11 19,0 7 14,5 20 7,3 

profesorji 

morajo biti 

zgled 

6 14,0 5 5,0 2 11,1 1 14,3 12 20,7 2 4,2 28 10,2 

ocenjevanje 

pravopisa 

0 0 3 3,0 1 5,6 1 14,3 3 5,2 1 2,1 9 3,3 

previsoki 1 2,3 5 5,0 0* 0 0* 0 0* 0 0* 0 6 2,2 

                                                           
3 * Nekatere smeri nimajo pouka slovenščine, zato takih odgovorov niso mogli napisati. 
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kriteriji 

v vseh letnikih 5 11,6 33 32,6 0* 0 0* 0 0* 0 0* 0 38 13,8 

tudi pri drugih 

predmetih 

1 2,3 3 3,0 0* 0 0* 0 0* 0 0* 0 4 1,4 

na vseh 

smereh 

0 0 3 3,0 5 27,8 0 0 16 27,5 29 60,4 53 19,3 

dodatno 

usposabljanje  

0 0 0 0 4 22,2 3 42,8 13 22,4 8 16,7 28 10,2 

Drugo 11 25,6 13 12,8 0 0 0 0 0 0 0 0 24 8,7 

Skupaj 43 100 101 100 18 100 7 100 58 100 48 100 275 100 

 

PREDSTAVITEV KATEGORIJ: 

 Kategorija »več povratnih informacij profesorjev« zajema odgovore, v katerih so študenti 

zapisali, da bi si želeli večkrat od profesorjev in asistentov na PEF UL izvedeti, ali je 

njihovo besedilo jezikovno ustrezno ali ne. Primer: Morda bi bilo dobro, da bi res vsi 

profesorji dajali povratne informacije še o pravopisu oz. slovnici, slogu pisanja, da bi se 

skozi leta lahko izboljšali. 

 Več spodbude pomeni, da bi si študenti želeli, da bi jih zaposleni na fakulteti večkrat 

opozarjali na pravopis ter da bi pravopisu dali večji poudarek. Primer: To, da bi 

profesorji bolj ozaveščali o pravopisu in pomembnosti le-tega. 

 Profesorji morajo biti zgled. Primer: Da bi profesorji imeli pravopisno pravilne in 

urejene predstavitve in izpitna vprašanja. 

 Ocenjevanje pravopisa se povezuje s trditvijo 3.13. Primer: Pravopis je izjemen 

pokazatelj avtorjeve kredibilnosti. Zato menim, da bi moral močno vplivati na oceno. 

 Nekateri študenti RP in PV so zapisali, da bi si želeli imeti pravopis v vseh letnikih, ne 

samo na začetku študija (PV ima učenje pravopisnih pravil samo v 1. letniku). Primer: 

Vaje pravopisnih pravil skozi vse letnike študija (ne le prvi letnik).  

 Kategorija »na veh smereh« pomeni, da bi si študenti RP in PV želeli, da bi vsi študenti 

na  PEF UL imeli nekaj ur slovenščine in s tem pravopisa, študenti ostalih smeri pa so 

zapisali, da bi želeli imeti poseben predmet, pri katerem bi obravnavali tudi slovenski 

pravopis. Primer: Dodaten predmet slovenščine v povezavi z našim študijem. 

 Kategorija »dodatno usposabljanje« zajema odgovore kot npr.: da si študenti želijo 

kratkega (obnovitvenega) tečaja ali enega predavanja, pri katerem bi ponovili pravopisna 

pravila ter se naučili še kaj novega. Primer: Da bi imeli kakšen tečaj o izrazih in njihovem 

pravilnem zapisu. Vsebovati bi moral večinoma besede/besedne zveze, ki so prisotne pri 

izbrani smeri študija. 

 V kategorijo »drugo« sodijo odgovori: menjava predavateljice/asistentke; da bi bilo 

potrebno znati manj pravil; da bi imeli manj ostale snovi; da je to nepotreben predmet; da 

bi bil pravopis kot izbirni predmet; da ne bi pisali pravopisnega testa; da bi tudi na 

predavanjih obravnavali pravopis; potrebno bi bilo bolj splošno (ne podrobno) 

razumevanje pravil. 

Največ študentov RP (32,6 %) meni, da bi morali pravopis imeti v vseh letnikih študija, ne 

samo v prvih dveh, drugi najpogostejši odgovor študentov RP (26,7 %) pa je najpogostejši 
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odgovor študentov  PV (25,6 %), in sicer želijo imeti še nekaj dodatnih vaj. Pri obeh 

navedenih smereh se je pogosto pojavil tudi kakšen drug odgovor, ki jih nismo mogli zajeti v 

katero od posameznih kategorij. Najpogostejši odgovor ostalih smeri, vključenih v raziskavo, 

je ta, da bi pravopis morali imeti študenti vseh smeri. Glede na to, da pouka slovenščine 

nimajo, je presenetljivo takega mnenja več kot 60 % vprašanih študentov dvopredmetnih 

vezav, nekaj več kot 27 % pa jih tako meni na smeri SP in SRP. Več kot 40 % vprašanih 

študentov LOGO-SURDO pa je odgovorilo, da bi morali imeti obnovitveni tečaj ali 

predavanje v zvezi s pravopisom. Ta odgovor se vsebinsko povezuje z mnenjem večine, da bi 

vsi študenti na PEF UL želeli imeti slovenščino med študijem. Dokaj pogosto se je na vseh 

smereh študija pojavljal tudi odgovor, da bi v prvi vrsti morali biti profesorji zgled pravilnega 

pisanja in uporabe slovenskega jezika.  

Študente smo tudi vprašali, če in kako pogosto uporabljajo Slovenski pravopis ter v kateri 

obliki. 

Preglednica 33: Število in odstotki odgovorov na vprašanje, ali pri pisanju uporabljajo Slovenski 
pravopis 

 število  odstotek [%] 

da, zelo pogosto 39 6,3 

da, pogosto 115 18,5 

da, redko 264 42,5 

Ne 203 32,7 

skupaj 621 100,0 

 

42 % študentov  PEF UL redko uporablja Slovenski pravopis, 18,5 % ga uporablja pogosto, le 

6 % vprašanih ga uporablja zelo pogosto. Skoraj 33 % študentov pri pisanju Slovenskega 

pravopisa sploh ne uporablja. 

Preglednica 34: Odgovori in odstotki na vprašanje, v kateri obliki uporabljajo SP 

 število  odstotek [%] 

v knjižni obliki 24 5,8 

v e-obliki 369 89,6 

v obeh oblikah 19 4,6 

skupaj 412 100,0 

 

Skoraj 90 % študentov uporablja Slovenski pravopis na spletu, torej v elektronski obliki, 

skoraj 6 % vprašanih jih uporablja knjižno izdajo SP, obe obliki SP pa uporablja 4,6 % 

vprašanih.  

V nadaljevanju so v obdelavi podatkov vključeni le tisti, ki so odgovorili v knjižni ali v e-

obliki, tiste pa, ki so odgovorili, da uporabljajo SP v obeh oblikah, smo iz obdelave podatkov 

izključili, ker smo vprašanje zastavili tako, da zapišejo en odgovor in ne dveh.  

Preglednica 35: Odgovori in odstotki na vprašanje, v kateri obliki uporabljajo SP, glede na smer študija 

 smer študija  v knjižni obliki v e-obliki skupaj 

 RP število 6 202 208 

odstotek [%] 2,9 97,1 100,0 

PV število 6 75 81 
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odstotek [%] 7,4 92,6 100,0 

SP število 1 6 7 

odstotek [%] 14,3 85,7 100,0 

SRP število 6 41 47 

odstotek [%] 12,8 87,2 100,0 

LOGO-SURDO število 1 6 7 

odstotek [%] 14,3 85,7 100,0 

DU število  4 37 41 

odstotek [%] 9,8 90,2 100,0 

 skupaj število 24 367 391 

  odstotek [%] 6,1 93,9 100,0 

 

 vrednost g α 

Kullbackov 2Î-preizkus 9,698 5 0,084 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna na ravni  

α = 0,084 (2Î = 9,698; g = 5). Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec 

pa lahko trdimo, da večina študentov (94 %) uporablja SP v elektronski obliki. Tistih, ki 

uporabljajo SP v knjižni obliki, pa je po odstotkih največ na študijski smeri LOGO-SURDO 

in SP (oboje 14,3 %) ter SRP (12,8 %).  

Preglednica 36 prikazuje aritmetično sredino (M), standardni odklon (st. odkl.) in število ter 

odstotke posameznih ocen pravopisne zmožnosti (1. vprašanje na anketnem vprašalniku) 

glede na to, ali študenti uporabljajo Slovenski pravopis ali ne. 

Preglednica 36: Ocena pravopisne zmožnost glede na to, ali uporabljajo Slovenski pravopis ali ne 

uporabljajo SP ocena pravopisne 

zmožnosti 
2 3 4 5 skupaj M st. odkl. 

Da število 11 105 265 34 415 3,77 0,63 

odstotek [%] 2,7 25,3 63,9 8,2 100 

Ne število 8 66 104 24 202 3,71 0,72 

odstotek [%] 4,0 32,7 51,5 11,9 100 

skupaj število 19 171 369 58 617 

odstotek [%] 3,1 27,7 59,8 9,4 100 

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 8,864 3 0,031 

 

Vrednost χ2-preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna na ravni  α = 0,031 (χ2 = 

8,864; g = 3). S tveganjem 3,1 % trdimo, da bi se tudi v osnovni množici pojavljale razlike 

med ocenami pravopisne zmožnosti v povezavi s tem, ali uporabljajo Slovenski pravopis ali 

ne. Tisti študenti, ki uporabljajo SP, svoje pravopisno znanje najpogosteje ocenjujejo z oceno 

4 (64 %), le 8 % vprašanih svoje pravopisno znanje ocenjuje z oceno 5. Tisti pa, ki SP ne 

uporabljajo, povprečno nižje ocenjujejo svoje pravopisno znanje (M = 3,71), a so večkrat 
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svoje znanje ocenili z odlično oceno (12 %). Obenem so ti študenti večkrat izbrali najnižjo 

oceno (4 %) v primerjavi s študenti, ki uporabljajo SP (2,7 %). 

3.5.3.2 Interpretacija 

Kako študenti PEF UL ocenjujejo upoštevanje pravopisnih pravil med študijem na PEF 

UL in kako pogosto uporabljajo jezikovni priročnik Slovenski pravopis? 

Rezultati so pokazali, da več kot polovica študentov PEF UL meni, da med študijem dobivajo 

povratne informacije profesorjev o pravopisni ustreznosti besedil ter da svojih pisnih izdelkov 

v večini ne dajejo v pregled sošolcem. Po njihove mnenju se pravopisa ne bi smelo ocenjevati. 

Raziskavi D. Skubic (2013, 2016) sta pokazali, da bi tako profesorji kot študenti morali 

dosledno uporabljati slovenski knjižni jezik, naša raziskava pa kaže dejansko stanje, in sicer 

da študenti pravopisne napake opazijo tako pri svojih sošolcih kot tudi pri profesorjih.  

Študenti bi si želeli, da bi bila slovenščina predmet na vseh študijskih smereh na PEF UL. To 

nadgrajuje tudi D. Skubic (2016), ki je ugotovila, da bi bilo po mnenju študentov nujna 

slovenistična izobrazba na vseh fakultetah, na katerih se izobražujejo bodoči pedagogi. 

Študenti, ki pouk slovenščine na PEF UL že imajo, pa bi si želeli vsakoletno utrjevanje 

pravopisnih pravil in da bi imeli še dodatne vaje pravopisa.  

Glede na zapisane odprte odgovore o tem, kaj bi vprašani med študijem spremenili glede 

slovenščine, lahko ugotovimo, da si študenti želijo predvsem spremembe pri profesorjih (npr. 

več povratnih informacij o pravopisni ustreznosti besedil) in spremembe predmetnikov 

posameznih smeri in letnikov (npr. pouk slovenščine v vseh letnikih študija ter na vseh 

smereh).  

Ugotovili smo, da večina študentov Slovenskega pravopisa ne uporablja ali pa ga uporablja le 

redko. Tisti pa, ki ga uporabljajo, uporabljajo SP v elektronski obliki, ker je dostopnejši, 

iskanje pa je veliko hitrejše. Tisti, ki uporabljajo jezikovni priročnik, nekoliko višje ocenjujejo 

svojo pravopisno zmožnost. To lahko povežemo s tem, da med brskanjem po SP nenehno 

utrjujejo in dopolnjujejo svoje pravopisno znanje. Že l. 1982 je Kotnik zapisal, da bi samo 

redno načrtno delo s pravopisnim priročnikom prebudilo trajno in globlje zanimanje za 

pravopisna pravila in učencem privzgojilo pravi odnos. Zato bi morala ravno šola prepričati 

»mladega človeka, da je tak priročnik tudi doma nepogrešljiv« (Kotnik, 1982: 155). In po več 

kot 35 letih se zdi, kot da se tega učitelji še ne zavedajo in uporabe SP pri učencih ne 

spodbujajo. 

 

3.5.4 ČETRTO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

3.5.4.1 Rezultati 

Ali se zdi študentom PEF UL obvladovanje pravopisnih pravil pomembno in zakaj? 

Študente smo pri zadnjem vprašanju vprašali, ali se jim zdi obvladovanje pravopisnih pravil 

danes pomembno in zakaj. Na to vprašanje je odgovorilo 617 študentov (Graf 2), 5 odgovor 

pa je bilo neveljavnih, saj niso obkrožili nobenega odgovora ali pa so obkrožili oba. 
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Graf 2: Prikaz odgovorov na vprašanje, ali je obvladovanje pravopisnih pravil pomembno 

600 vprašanih (97,2 %) meni, da je obvladovanje pravopisnih pravil danes pomembno, le 17 

študentov PEF UL pa je odgovorilo, da to ni pomembno. 

Preglednica 37: Odgovori in odstotki na vprašanje, ali se študentom zdi obvladovanje pravopisnih 
pravil pomembno 

 smer študija  da ne skupaj 

 RP število 263 7 270 

odstotek [%] 97,4 2,6 100,0 

PV število 117 1 118 

odstotek [%] 99,2 0,8 100,0 

SP število 18 0 18 

odstotek [%] 100,0 0,0 100,0 

SRP število 98 2 100 

odstotek [%] 98,0 2,0 100,0 

LOGO-SURDO število 18 0 18 

odstotek [%] 100,0 0 100,0 

DU število  86 7 93 

odstotek [%] 92,5 7,5 100,0 

skupaj število 600 17 617 

odstotek [%] 97,2 2,8 100,0 

 

Največji odstotek tistih, ki so odgovorili, da obvladovanje pravopisnih pravil ni pomembno, je 

bilo s smeri DU, in sicer 7,5 %. Sledijo študenti RP s 2,6 % ter SRP z 2 %. Ostali študenti 

menijo, da je pravopis pomemben. 

Trije študenti, ki so odgovorili, da pravopis ni pomemben, so kot pojasnilo zapisali, da je 

dandanes vse elektronsko in da računalniški programi že sami opozorijo na napake. Večina je 

zapisala, da se jim zdi pravopis (zelo) pomemben, a da ga večina (tudi pomembnejši ljudje) ne 

upošteva in da tudi taki ljudje uspejo na svoji poklicni in življenjski poti ter da moramo to kot 

bodoči pedagoški delavci poskusiti spremeniti. Spet drugi pa so zapisali, da »če se z nekom 

97,2

2,8
Da Ne



37 
 

želiš nekaj dogovoriti in pogovarjati, se tako ali drugače ujameta in razumeta«. Zanimiv pa 

se nam zdi odgovor: »Ljudje pridejo veliko bolje čez, če ne znajo pravopisnih pravil.« 

Preglednica 38 prikazuje kategorije odgovorov tistih, ki so odgovorili, da je obvladovanje 

pravopisnih pravil danes pomembno glede na smer študija. Spodaj so posamezne kategorije 

natančneje predstavljene s primeri. 

Preglednica 38: Navajanje razlogov o tem, zakaj je obvladovanje pravopisnih pravil danes pomembno 

 PV % SP % LOGO-

SURDO 

% SRP % RP % DU % skupaj % 

ohranjanje 

jezika 

19 16,5 4 18,2 4 26,7 26 22,2 67 23,6 15 24,2 135 22,0 

pokaže 

izobraženost 

16 13,9 4 18,2 3 20,0 24 20,5 25 8,8 8 12,9 80 13,0 

Zgled 24 20,9 6 27,3 2 13,3 17 14,5 67 23,6 8 12,9 124 20,2 

pisanje besedil 26 22,6 2 9,1 2 13,3 17 14,5 45 15,9 15 24,2 107 17,4 

ustvarjanje 

mnenja 

13 11,3 1 4,5 1 6,7 4 3,4 4 1,4 0 0 23 3,7 

lažje 

sporazumevanje 

7 6,1 1 4,5 3 20,0 17 14,5 41 14,4 6 9,7 75 12,2 

splošna 

razgledanost 

10 8,7 4 18,2 0 0 12 10,3 35 12,3 10 16,1 71 11,5 

skupaj  115 100 22 100 15 100 117 100 284 100 62 100 615 100 

 

PREDSTAVITEV KATEGORIJ: 

 Ohranjanje jezika: Če upoštevamo pravopisna pravila, pripomoremo k ohranjanju našega 

jezika in kulture in jezik je njen pomemben del. Primer: To je naš jezik. Če ga mi ne 

bomo spoštovali, uporabljali celostno in zavestno – kdo ga bo? Gre tudi za to, da je jezik 

del naše nacionalne identitete. 

 Pokaže izobraženost: Če pišemo pravopisno ustrezna besedila, pokažemo svojo 

izobraženost in strokovnost ter to, da smo pismeni. Primer: S tem, ko obvladaš pravopis, 

pokažeš svetu, da si izobražen posameznik. 

 Zgled: Učitelji oz. pedagogi so mladim vzor oz. zgled, zato je pomembno, da ustrezno 

govorijo in pišejo v slovenskem jeziku; pravopisna pravila so torej pomembna za naš 

bodoči poklic. Primer: Kot bodoči učitelji moramo dobro znati pravopisna pravila, saj 

bomo učili učence. Njihovo znanje je torej odvisno od našega. 

 Pisanje besedil: V življenju je potrebno napisati veliko različnih besedil (npr. življenjepis, 

prošnja za delo, članki, e-sporočila …) in pri tem je pomembno, da upoštevamo 

pravopisna pravila. Primer: Pri pisanju prošnje za službo veliko gledajo na pravopis. 

 Ustvarjanje mnenja o sebi: Pogosto  prvi stik z drugimi navežemo ravno z besedili, zato 

je pomembno, da so le-ta pravopisno pravilna; po prejemu besedila si prejemnik ustvari 

mnenje o tistem, ki je besedilo zapisal. Primer: Pokažeš svoj odnos do tistega, ki mu 

pišeš. 

 Lažje sporazumevanje: primer: Da se lahko med seboj razumemo, saj vemo, da lahko 

napačno postavljena vejica popolnoma spremeni pomen povedi. 
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 Splošna razgledanost: Če pisec upoštevamo pravopisna pravila, pokažemo svojo splošno 

razgledanost; pravopis je osnova, ki je pomembna ves čas in vsak dan ne glede na 

okoliščine sporočanja. Primer: S tem pokažemo svojo splošno razgledanost, splošno 

znanje. 

Nekaj manj kot četrtina vseh vprašanih (22 %) je pojasnila, da je obvladovanje pravopisnih 

pravil pomembno zaradi ohranjanja slovenskega jezika in kulture. Ta odgovor je bil 

najpogostejši med študenti SRP, DU in RP. Študenti SP so najpogosteje napisali, da bomo 

bodoči pedagogi zgled otrokom in da moramo že zaradi svoje poklica obvladovati ta pravila, 

študentov PV pa se najpomembnejše zdi to, da moramo ljudje napisati veliko različnih besedil 

in da je zato pomembno dobro obvladovanje pravopisnih pravil. 

3.5.4.2 Interpretacija 

Ali se zdi študentom PEF UL obvladovanje pravopisnih pravil pomembno in zakaj? 

Študentom PEF UL se obvladovanje pravopisnih pravil zdi pomembno. Kot najpogostejši 

razlog za to so navedli ohranjanje slovenskega jezika in kulture. Strinjamo se z M. Kalin 

Golob (1994), ki pravi, da »je prav jezik tisti, ki je izoblikoval narodno zavest« (prav tam: 30) 

in ima zato močno identifikacijsko vlogo, saj nas razlikuje od drugih narodov (Skubic, 2016). 

Veliko študentov je zapisalo, da smo bodoči pedagogi tisti, ki moramo biti zgled otrokom in 

da moramo tudi zato govoriti in pisati pravilno slovensko. Podobnega mnenja so bili tudi 

študenti v raziskavi D. Skubic (2016), in sicer da mora učitelj dosledno uporabljati knjižni 

jezik, ker s tem krepi njegov položaj v javnosti. Obvladovanje pravopisnih pravil pa je 

dandanes po mnenju vprašanih pomembno tudi zaradi pisanja raznih besedil. 

Obenem naj omenimo, da se je prav (ne)obvladovanje pravopisnih pravil pri študentih najbolj 

pokazalo pri njihovih odprtih odgovorih. Med njihovimi zapisi smo našli zelo veliko 

pravopisnih (in slovničnih) napak, tako tiste o uporabi ločil (predvsem vejice) kot tudi tiste o 

uporabi velike začetnice na začetku povedi in zapisovanju kritičnih glasov. Napak bi bilo 

gotovo manj, če bi odgovore pisali na računalnik, saj bi ta sam začetek povedi napisal z veliko 

začetnico in bi jih opozoril na izpuščene črke (ne pa na ločila). Na primer: »Imamo vedno več 

državljanov, ki jim matrni jezik ni slovenščina in mi moramo biti tisti, ki bomo ta jezik 

ohranjali.« / »Vsak izmed nas se bo s pravopisnimi pravili srečeval v nadaljnem življenju, 

čeprav se tega mogoče ne zaveda(mo).« / »Da ker to pokaže neko splošno pismenost 

človeka.« / »Seveda je pomembno saj se jezik spreminja in izgublja …« / »Ker tudi to veliko 

pove o osebi (življenjepis z veliko napak zagotovo ni dober).« / »Ne moremo ohranjati pravila 

(to je slovnična napaka) takih kot so.« 

 

3.5.5 PETO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

3.5.5.1 Rezultati 

Ali se zdi študentom PEF UL obvladovanje pravopisnih pravil v bodočem/pedagoškem 

poklicu pomembno? 
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S trditvama 3.18 in 3.19 smo ugotavljali, ali se zdi študentom PEF UL obvladovanje 

pravopisnih pravil v pedagoškem poklicu pomembno ter ali se jim zdi, da imajo pedagoški 

delavci v njihovem poklicu pomanjkljivo znanje pravopisa. 

Preglednica 39: Število in odstotki odgovorov na vprašanje 3.18 

Obvladovanje pravopisnih pravil v mojem 

bodočem pedagoškem poklicu ni pomembno. 

 število odstotek [%] 

ne morem se odločiti 82 13,2 

sploh se ne strinjam 490 78,8 

bolj se ne strinjam 36 5,8 

se kar strinjam 6 1,0 

zelo se strinjam 8 1,3 

skupaj 622 100,0 

 

Več kot tri četrtine (78,8 %) študentov se s trditvijo, da obvladovanje pravopisnih pravil v 

pedagoškem poklicu ni pomembno sploh ne strinja, skoraj 6 % se jih bolj ne strinja, več kot 

13 % se jih ne more odločiti, ostala 2 % pa se s trditvijo strinjajo. Razveseljiv je podatek, da 

se študentom PEF UL obvladovanje pravopisnih pravil v bodočem poklicu zdi pomembno.  

Preglednica 40: Število in odstotki odgovorov na vprašanje 3.19 

Zaposleni pedagoški delavci v mojem poklicu 

imajo pomanjkljivo znanje slovenskega pravopisa. 

 število odstotek [%] 

ne morem se odločiti 95 15,3 

sploh se ne strinjam 105 16,9 

bolj se ne strinjam 204 32,8 

se kar strinjam 176 28,3 

zelo se strinjam 42 6,8 

skupaj  622  100,0  

 

6,8 % vprašanih se zelo strinja, da imajo pedagoški delavci pomanjkljivo znanje slovenskega 

pravopisa, več kot 28 % pa se s to trditvijo kar strinja. Tretjina anketirancev se s trditvijo bolj 

ne strinja in skoraj 17 % se sploh ne strinja. Kar 15 % vprašanih se ni moglo odločiti.  

3.5.5.2 Interpretacija 

Ali se zdi študentom PEF UL obvladovanje pravopisnih pravil v bodočem/pedagoškem 

poklicu pomembno? 

Obvladovanje pravopisnih pravil v bodočem poklicu se študentom PEF UL zdi pomembno; to 

lahko vsebinsko povežemo z ugotovitvami prejšnjega raziskovalnega vprašanja. Nekateri 

študenti opažajo pravopisne napake pri pedagoških delavcih, drugi ne, opažajo pa napake pri 

svojih sošolcih – bodočih pedagoških delavcih, zato je smiselno razmišljati o stalnem 

obnavljanju pravopisnega znanja oz. o dodatnem izobraževanju na tem področju tako pri 



40 
 

mladih kot tudi pri odraslih uporabnikih slovenskega jezika; s tem so se strinjali tudi študenti 

v raziskavi D. Skubic (2013). 

 

3.5.6 ŠESTO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

3.5.6.1 Rezultati 

Ali se pojavljajo razlike med študenti RP, PV in ostalih pedagoških smeri glede ocene 

njihovega obvladovanja pravopisnih pravil in glede tega, katere vzroke navajajo za tako 

stanje? 

V nadaljevanju prikazujemo rezultate, pri kateri smo ohranili študijski smeri RP in PV ter 

združili vse ostale smeri študija.  

 

Preglednica 41: Ocena pravopisne zmožnosti študentov RP, PV in ostalih smeri 

 

ocena pravopisne zmožnosti 

skupaj 2 3 4 5 

RP število 4 62 183 23 272 

odstotek [%] 1,5 22,8 67,3 8,5 100,0 

PV število 4 57 57 2 120 

odstotek [%] 3,3 47,5 47,5 1,7 100,0 

ostale smeri študija število 11 52 130 33 226 

odstotek 4,9 23,0 57,5 14,6 100,0 

skupaj  število 19 171 370 58 618 

odstotek [%] 3,1 27,7 59,9 9,4 100,0 

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 46,020 6 0,000 

 

Vrednost χ 2-preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna na ravni  α = 0,000 (χ 2 

= 46,020; g = 6). S tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da bi se tudi v osnovni množici 

pojavljale razlike med ocenami pravopisne zmožnosti študentov RP, PV in ostalih smeri. 

Podatke lahko posplošimo na osnovno množico. Študenti RP svojo pravopisno zmožnost 

ocenjujejo z oceno 4 (67,3 %), študenti PV pa so enako pogosto izbrali oceni 3 in 4 (47,5 %). 

Zanimiv je podatek, da tako z najnižjo kot tudi z najvišjo oceno svojo zmožnost ocenjujejo 

študenti ostalih smeri študija (4,9 % in 14,6 %), kljub temu da pouka slovenščine med 

študijem nimajo. Najnižje so svojo pravopisno zmožnost ocenili študenti PV. 

 

Preglednica 42 prikazuje vzroke, ki so jih zapisali študentje pri oceni svoje pravopisne 

zmožnosti. Prikazani so odgovori študentov PV in RP ter ostalih študijskih smeri. 
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Preglednica 42: Vzroki za tako oceno pravopisne zmožnosti glede na smer študija 

 PV RP ostale smeri študija 

število odstotek [%] število odstotek [%] število odstotek [%] 

vaje in 

predavanja na 

fakulteti 

16 14,7 88 33,0 0* 0* 

nezanimanje, 

nepozornost 

6 5,5 8 3,0 14 6,4 

zanimanje 4 3,7 23 8,6 34 15,6 

dobro predznanje 13 11,9 35 13,1 61 28,0 

slabo predznanje 13 11,9 19 7,1 10 4,6 

premalo 

poudarka 

16 14,7 10 3,8 9 4,1 

uporaba 

knjižnega jezika 

4 3,7 6 2,2 24 11,0 

neuporaba 

knjižnega jezika 

20 18,3 36 13,5 34 15,6 

posebnosti jezika 8 7,3 6 2,2 4 1,8 

pozabljanje 5 4,6 17 6,4 20 9,2 

drugo 4 3,7 0 0 8 3,7 

pravopisni test 0 0 19 7,1 0* 0* 

skupaj  109 100,0 267 100,0 218 100,0 
* Nekatere smeri nimajo pouka slovenščine, zato takih odgovorov niso mogli napisati. 

 

Kot najpogostejši vzrok za tako stanje obvladovanja pravopisnih pravil so študenti PV navedli 

neuporabo knjižnega jezika (18,3 %), študenti RP so poudarili predvsem vaje in predavanja na 

fakulteti (33 %), ostali študenti pa so najpogosteje napisali, da je vzrok za to dobro 

predznanje, pridobljeno v OŠ in SŠ (28 %). Bodoči vzgojitelji so dali velik pomen tudi vajam 

in predavanjem na fakulteti ter omenjali premalo poudarka na pravopisnih vsebinah v 

dozdajšnjem izobraževanju. Drugi najpogostejši odgovor RP in ostalih smeri študija je bil 

neuporaba knjižnega jezika ter zanimanju za slovenski jezik. Le študenti RP so nekajkrat 

omenili, da je na njihovo obvladovanje pravopisa vplivalo tudi učenje za pravopisni test. 

Preglednica 43 prikazuje odgovore na trditev 3.21: Če moram napisati besedilo v angleščini, 

bolj pazim na upoštevanje pravil kor pri pisanju v slovenščini. 

Preglednica 43: Število in odstotki odgovorov na vprašanje 3.21 glede na smer študija 

 

Če moram napisati besedilo v angleščini, 

bolj pazim na upoštevanje pravil kor pri 

pisanju v slovenščini. 

skupaj 

ne 

morem 

se 

odločiti 

sploh se 

ne 

strinjam 

bolj se 

ne 

strinjam 

se kar 

strinjam 

zelo se 

strinjam 

RP število 21 114 77 45 16 273 

odstotek [%] 7,7 41,8 28,2 16,5 5,9 100,0 

PV število 10 38 38 21 13 120 
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odstotek [%] 8,3 31,7 31,7 17,5 10,8 100,0 

ostale smeri študija število 22 80 58 39 30 229 

odstotek [%] 9,6 34,9 25,3 17,0 13,1 100,0 

skupaj  število 53 232 173 105 59 622 

odstotek [%] 8,5 37,3 27,8 16,9 9,5 100,0 

 

 vrednost g α 

λ2-preizkus 11,747 8 0,163 

 

Vrednost χ 2-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna na ravni  α = 0,163 (χ 2 

= 11,747; g = 8). Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko 

povemo, da se največ študentov vseh smeri s trditvijo sploh oz. bolj ne strinja, največ 

študentov, ki se s trditvijo strinjajo (30,1 %), pa je z ostalih smeri študija. 

3.5.6.2 Interpretacija 

Ali se pojavljajo razlike med študenti RP, PV in ostalih pedagoških smeri glede ocene 

njihovega obvladovanja pravopisnih pravil in glede tega, katere vzroke navajajo za tako 

stanje? 

Med študenti RP, PV in ostalih pedagoških smeri se pojavljajo razlike glede ocene 

obvladovanja pravopisnih pravil. Svoje obvladovanje pravopisa najnižje ocenjujejo študenti 

PV, kljub temu da imajo med študijem pouk slovenščine. Največ študentov ostalih smeri pa 

svoje znanje pravopisa ocenjuje kot odlično, kljub temu da pouka slovenščine nimajo. Razlog 

za take ocene vidimo predvsem v tem, da so študenti RP in PV, ki imajo med študijem tudi 

pouk slovenskega jezika, veliko bolj kritični do svojega obvladovanja pravopisa kot študenti 

ostalih smeri. 

Kot vzroke študenti navajajo tako tiste, ki pozitivno vplivajo na obvladovanje pravopisnih 

pravil (npr. vaje in predavanja na fakulteti, dobro predznanje, zanimanje za slovenski jezik) 

kot tiste, ki vplivajo negativno (npr. uporaba neknjižnega jezika, pozabljanje).  

Kljub vedno večji vsakodnevni uporabi angleškega jezika študenti PEF UL nimajo enotnega 

mnenja glede tega, ali pri pisanju angleških besedil bolj pazijo na pravopis kot pri pisanju v 

slovenskem jeziku.  

Pokazalo pa se je, da nekateri študenti niso upoštevali pravopisnih, slovničnih ali slogovnih 

pravil pri pisanju odprtih odgovorov. Spodaj navajamo le nekaj primerov glede na vrsto 

napake. 

Preglednica 44: Napake študentov pri zapisovanju odprtih odgovorov 

napaka napačen zapis študentov pravilen zapis 

napačna raba vejice Obvladam osnove, ki smo 

jih obravnavali v OŠ in SŠ, 

medtem, ko posebnosti, ki 

jih nismo obravnavali ne 

poznam dobro. 

Obvladam osnove, ki smo 

jih obravnavali v OŠ in SŠ, 

medtem ko posebnosti, ki 

jih nismo obravnavali, ne 

poznam dobro. 

napačen zapis besede Neuporaba knjižnjega jezika Neuporaba knjižnega jezika 
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v domačem okolju. v domačem okolju. 

napačna raba predloga Dobra podlaga iz fakultete. Dobra podlaga s fakultete. 

uporaba prevzete besede, 

napačna raba predloga, 

neuporaba rodilnika 

Ker večinoma 

komuniciramo z kolegi in 

noben se ne ozira na 

pravopis. 

Ker se večinoma 

sporazumevamo s kolegi in 

nihče se ne ozira na 

pravopis. 

 

Veliko študentov je kljub vprašanju o pravopisni zmožnosti pisalo, npr., o zanimanju za 

slovnico, kar kaže na to, da ne poznajo razlike med pravopisom in slovnico. Ta napaka se je 

pojavljala tudi pri 5. in 6. vprašanju na anketnem vprašalniku, torej povsod, kjer so 

anketiranci morali zapisati svoj odgovor. 

 

3.5.7 SEDMO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

3.5.7.1 Rezultati 

Ali se pojavljajo razlike med študenti RP, PV in ostalih pedagoških smeri glede stališč o 

obravnavi in uporabi pravopisnih pravil v njihovi OŠ in SŠ? 

Vse odgovore, ki se navezujejo na obravnavo in uporabo pravopisa v OŠ smo združili in 

Preglednica 45 prikazuje rezultate Kruskal-Wallisovega preizkusa. 

Preglednica 45: Rezultati Kruskal-Wallisovega preizkusa glede pravopisa v OŠ 

smer študija število povprečni rang (R) 

RP 272 284,71 

PV 118 286,32 

ostale smeri študija 228 351,07 

skupaj 618  

 

 vrednost g α 

χ 2-preizkus 19,930 2 0,000 

 

Games-Howellov test post-hoc: 

primerjava med smermi α 

RP–PV 0,841 

RP–ostale smeri 0,000 

PV–ostale smeri 0,004 

 

Vrednost Kruskal-Wallisovega preizkusa (χ 2 = 19,930; g = 2; α = 0,000) je statistično 

pomembna. Med študenti na študijskih smereh RP, PV in ostalimi se pojavljajo razlike glede 

ocene obravnave in uporabe pravopisnih pravil v OŠ. Games-Howellov test post-hoc je 

pokazal, da so med študenti RP in ostalih smeri (α = 0,000) ter med študenti PV in ostalimi (α 

= 0,000) razlike statistično pomembne, med RP in PV (α = 0,841) pa razlike niso statistično 

pomembne. S tveganjem, manjšim od 0,1 %, lahko trdimo, da bi tudi v osnovni množici 

obravnavo in uporabo pravopisnih pravil v OŠ najvišje ocenili študenti ostalih smeri na PEF 
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UL (R = 351,07), sledili bi študenti PV (R = 286,32) ter z majhno razliko za njimi še študenti 

RP (R = 284,71).  

Združili smo tudi trditve o obravnavi in uporabi pravopisnih pravil v SŠ ter naredili Kruskal-

Wallisov preizkus, pri katerem smo med seboj primerjali odgovore treh skupin. 

Preglednica 46: Rezultati Kruskal-Wallisovega preizkusa glede pravopisa v SŠ 

smer študija število povprečni rang (R) 

RP 271 295,98 

PV 117 305,22 

ostale smeri študija 227 323,78 

skupaj 615  

 

 vrednost g α 

χ 2-preizkus 3,105 2 0,215 

 

Games-Howellov test post-hoc: 

primerjava med smermi α 

RP–PV 0,800 

RP–ostale smeri 0,150 

PV–ostale smeri 0,611 

 

Vrednost Kruskal-Wallisovega testa (χ 2 = 3,105; g = 2; α = 0,215) ni statistično pomembna. 

Med študenti na študijskih smereh RP, PV in ostalimi se ne pojavljajo statistično pomembne 

razlike v stališčih o obravnavi in uporabi pravopisnih pravil v SŠ. Games-Howellov test post-

hoc je pokazal enako. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa 

lahko povemo, da so študenti ostalih smeri najvišje ocenili obravnavo in uporabo pravopisnih 

pravil v SŠ (R = 323,78), sledili so študenti PV (R = 305,22), najnižje pa so pravopis v SŠ 

ocenili študenti RP (R = 323,78).  

Preglednica 47 prikazuje odprte odgovore o tem, kaj bi spremenila na OŠ oz. SŠ glede učenja 

pravopisa. 

Preglednica 47: Kaj bi študenti spremenili v OŠ ali SŠ glede učenja pravopisa 

 PV RP ostale smeri študija 

število odstotek [%] število odstotek [%] število odstotek [%] 

več poudarka 19 16,8 61 19,1 32 16,7 

manj književnosti 10 8,8 32 10,0 5 2,6 

pravopis pri vseh 

predmetih 

7 6,2 41 12,8 34 17,7 

zahtevnejši učitelji 7 6,2 11 3,4 11 5,7 

seznanjanje s SP 9 8,0 36 11,3 6 3,1 

zanimivejši primeri 10 8,8 23 7,2 18 9,4 

sistematičnost 2 1,8 8 2,5 13 6,8 

več pravopisnih vaj 35 31,0 53 16,6 24 12,5 

več branja, pisanja 5 4,4 4 1,2 14 7,3 
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zabavnejše 

poučevanje 

1 0,9 16 5,0 11 5,7 

ocenjevanje pravopisa 0 0 6 1,9 4 2,1 

bolj usposobljeni 

učitelji 

1 0,9 6 1,9 3 1,6 

več razlag ob napakah 2 1,8 4 1,2 1 0,5 

drugo 5 4,4 19 5,9 16 8,3 

skupaj 113 100 320 100 192 100 

 

Študenti PV in RP menijo, da bi morali imeti več pravopisnih vaj (PV: 31 %, RP: 16,6 %) ter 

da bi morali pravopisu dati več poudarka (PV: 16,8 %, RP: 19,1 %). Med ostalimi študenti se 

je najpogosteje pojavljal odgovor, da bi morali pravopis upoštevati in nanj opozarjati pri vseh 

predmetih (17,7 %). 

Spodnja preglednica prikazuje rezultate Kruskal-Wallisovega testa trditve 3.20, tj. »Celoten 

šolski sistem daje premalo poudarka pravopisu.« 

Preglednica 48: Rezultati Kruskal-Wallisovega preizkusa trditve 3.20 

smer študija število povprečni rang (R) M 

RP 273 334,22 3,65 

PV 120 338,31 3,71 

ostale smeri študija 229 270,36 3,23 

skupaj 622 

 

 vrednost g α 

χ 2-preizkus 20,955 2 0,000 

 

Games-Howellov test post-hoc: 

primerjava med smermi α 

RP – PV 0,847 

RP – ostale smeri 0,000 

PV – ostale smeri 0,000 

 

Vrednost Kruskal-Wallisovega testa (χ 2 = 20,955; g = 2; α = 0,000) je statistično pomembna. 

Med študenti na študijskih smereh RP, PV in ostalimi se pojavljajo razlike glede strinjanja s 

trditvijo, da celoten šolski sistem daje premalo poudarka pravopisu. Games-Howellov test 

post-hoc je pokazal, da so med RP in ostalimi ter med PV in ostalimi smermi (α = 0,000) 

razlike statistično pomembne, med RP in PV pa razlike niso statistično pomembne (α = 

0,847). S tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da bi tudi v osnovni množici trditev 3.20 

najnižje ocenili študenti ostalih smeri (R = 270,36), precej bolj pa bi se s trditvijo strinjali 

študenti RP (R= 334,22) in PV (R = 338,31). Glede na to, da razlike med RP in PV niso 

statistično pomembne, lahko trdimo, da imajo študenti RP in PV podobno stališče o tem, da 

šolski sistem daje premalo poudarka učenju in uporabi pravopisa. Glede na aritmetične 

sredine lahko trdimo, da se s trditvijo najbolj strinjajo študenti PV (M = 3,71), sledijo študenti 

RP (M = 3,65), precej manj pa se s trditvijo strinjajo študenti ostalih smeri (M = 3,23). 
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3.5.7.2 Interpretacija 

Ali se pojavljajo razlike med študenti RP, PV in ostalih pedagoških smeri glede stališč o 

obravnavi in uporabi pravopisnih pravil v njihovi OŠ in SŠ? 

Stališča o obravnavi in uporabi pravopisnih pravil v OŠ se med študenti PEF UL razlikujejo, 

in sicer jo najvišje ocenjujejo študenti ostalih smeri študija, najnižje pa študenti RP. Ocene 

obravnave in uporabe pravopisnih pravil v SŠ pa se ne razlikujejo statistično pomembno.  

Najpogostejši spremembi, ki bi ju študenti uvedli v pouk slovenščine v OŠ in SŠ pri 

poučevanju pravopisa, bi bili, da bi učitelji dali jezikovnemu delu več poudarka ter da bi 

naredili več pravopisnih vaj. Da je književnega pouka v praksi več kot jezikovnega pouka, je 

ugotovila že M. Bešter Turk (2016), naša raziskava pa to še potrjuje. 

V kontekstu pogovora o tem, ali je slovenščina ogrožena ali ne, je M. Kalin Golob (1994: 24) 

zapisala, da tisti, ki »se ne zavzemajo za zakonsko zaščito, poudarjajo predvsem vlogo šole, ki 

naj skrbi za jezikovno kulturo in izobraževanje bolje kot sedaj«. Med celotnim 

izobraževanjem bi morali narediti vse, da bi sistematično, široko in nenehno jezikovno 

izobraževali (prav tam) in s tem se strinja tudi veliko študentov PEF UL.  

 

3.5.8 OSMO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

3.5.8.1 Rezultati 

Ali se pojavljajo razlike med študenti RP, PV in ostalih pedagoških smeri glede stališč o 

upoštevanju pravopisnih pravil med študijem na PEF UL? 

Združili smo trditve, ki so se nanašale na mnenje o upoštevanju pravopisnih pravil med 

študijem na PEF UL (3.12—3.17). Preglednica 49 prikazuje rezultate Kruskal-Wallisovega 

preizkusa. 

Preglednica 49: Rezultati Kruskal-Wallisovega preizkusa glede pravopisa na PEF UL 

smer študija število povprečni rang (R) 

RP 268 341,81 

PV 120 332,45 

ostale smeri študija 225 251,97 

skupaj 613  

 

 vrednost g α 

χ 2-preizkus 34,903 2 0,000 

 

Games-Howellov test post-hoc: 

primerjava med smermi α 

RP – PV 0,935 

RP – ostale smeri 0,000 

PV – ostale smeri 0,000 
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Vrednost Kruskal-Wallisovega preizkusa (χ 2 = 34,903; g = 2; α = 0,000) je statistično 

pomembna. Med študenti na študijskih smereh RP, PV in ostalimi se pojavljajo razlike v 

stališčih o pravopisu v času študija na PEF UL. Games-Howellov test post-hoc je pokazal, da 

so razlike med RP in ostalimi ter med PV in ostalimi pedagoškimi smermi statistično 

pomembne (α = 0,000), med RP in PV pa razlike niso statistično pomembne (α = 0,935). S 

tveganjem, manjšim od 0,1 %, lahko trdimo, da bi se tudi v osnovni množici s trditvami v 

zvezi s pravopisom med študijem najbolj strinjali študenti RP (R = 341,81) in študenti PV (R 

= 332,45), študenti ostalih smeri pa bi se s trditvami precej manj strinjali (R = 251,97).  

Študentom RP in PV smo v anketnem vprašalniku zapisali trditvi, ki ju preostali študenti niso 

imeli, in sicer:  

3.11: Na PEF imamo v okviru predmeta slovenski jezik dovolj pravopisnih vaj.  

3.11.1: Med študijem na PEF sem se pri urah slovenskega jezika dobro naučil/-a poiskati 

podatke o tem, kako se kaj prav napiše. 

Preglednica 50: Število in odstotki odgovorov na trditev 3.11 

 

Na PEF imamo v okviru predmeta slovenski jezik 

dovolj pravopisnih vaj. 

skupaj 

ne 

morem 

se 

odločiti 

sploh se 

ne 

strinjam 

bolj se 

ne 

strinjam 

se kar 

strinjam 

zelo se 

strinjam 

RP število 6 5 17 92 153 273 

odstotek [%] 2,2 1,8 6,2 33,7 56,0 100,0 

PV število 1 1 11 37 70 120 

odstotek [%] 0,8 0,8 9,2 30,8 58,3 100,0 

skupaj  število 7 6 28 129 223 393 

odstotek [%] 1,8 1,5 7,1 32,8 56,7 100,0 

 

 vrednost g α 

Kullbackov 2Î-preizkus 2,866 4 0,580 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna na ravni  

α = 0,580 (2Î = 2,866; g = 4). Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec 

pa lahko povemo, da se več kot polovica študentov RP (56 %) in PV (58,3 %) s trditvijo zelo 

strinja, tretjina študentov RP (33,7 %) in malo manj kot tretjina študentov PV (30,8 %) se s 

trditvijo kar strinja, manj kot desetina vprašanih pa se s trditvijo ne strinja. 

Preglednica 51: Število in odstotki odgovorov na trditev 3.11.1 

 

Med študijem na PEF sem se pri urah 

slovenskega jezika dobro naučil/-a poiskati 

podatke o tem, kako se kaj prav napiše. skupaj 
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ne 

morem 

se 

odločiti 

sploh se 

ne 

strinjam 

bolj se 

ne 

strinjam 

se kar 

strinjam 

zelo se 

strinjam 

RP število 1 1 6 67 198 273 

odstotek [%] 0,4 0,4 2,2 24,5 72,5 100,0 

PV število 0 1 6 39 74 120 

odstotek [%] 0,0 0,8 5,0 32,5 61,7 100,0 

skupaj  število 1 2 12 106 272 393 

odstotek [%] 0,3 0,5 3,1 27,0 69,2 100,0 

 

 vrednost g α 

Kullbackov 2Î-preizkus 6,373 4 0,173 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna na ravni  

α = 0,173 (2Î = 6,373; g = 4). Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec 

pa lahko trdimo, da se 72,5 % študentov RP in 61,7 % študentov PV s trditvijo zelo strinja, 

tretjina študentov PV (32,5 %) in 24,5 % študentov RP se s trditvijo kar strinja, 4 % vprašanih 

pa se s trditvijo sploh oz. bolj ne strinja. 

Študentje ostalih smeri so izrazili svoje stališče pri trditvi 3.11.2, in sicer: »Ker v predmetniku 

študija na PEF nimamo predmeta, pri katerem bi poglobil/-a znanje o slovenskem pravopisu, 

bi ga želel/-a imeti.« 

Preglednica 52: Število in odstotki odgovorov na trditev 3.11.2 

 

Ker v predmetniku študija na PEF nimamo 

predmeta, pri katerem bi poglobil/-a znanje o 

slovenskem pravopisu, bi ga želel/-a imeti. 

skupaj 

ne 

morem 

se 

odločiti 

sploh se 

ne 

strinjam 

bolj se 

ne 

strinjam 

se kar 

strinjam 

zelo se 

strinjam 

ostale smeri 

študija 

število 32 51 46 60 40 229 

odstotek [%] 14,0 22,3 20,1 26,2 17,5 100,0 

 

Več kot polovica (53,7 %) vseh študentov ostalih smeri študija se kar oz. zelo strinja s tem, da 

bi med študijem imeli predmet, pri katerem bi ponovili slovenski pravopis. 20 % se jih s tem 

bolj ne strinja, 22 % pa se jih sploh ne strinja. Ena sedmina študentov (14 %) se ne more 

odločiti.  

Spodnja preglednica prikazuje odprte odgovore na vprašanje, kaj bi anketiranci spremenili 

med študijem na PEF UL glede slovenščine in učenja pravopisa. 
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Preglednica 53: Odprti odgovori o tem, kaj bi študenti spremenili med študijem glede pravopisa 

 PV RP ostale smeri študija 

število odstotek [%] število odstotek [%] število odstotek [%] 

dodatne vaje 11 25,6 27 26,7 0 0 

še več ur/poudarka 4 9,3 4 4,0 0 0 

več povratnih 

informacij profesorjev 

4 9,3 5 5,0 10 7,6 

profesorji morajo biti 

zgled 

6 14,0 5 5,0 17 13,0 

previsoki kriteriji 1 2,3 5 5,0 0 0 

v vseh letnikih 5 11,6 33 32,6 0 0 

tudi pri drugih 

predmetih 

1 2,3 3 3,0 0 0 

več spodbude 0 0 0 0 20 15,3 

na vseh smereh 0 0 3 3,0 50 38,2 

ocenjevanje pravopisa 0 0 3 3,0 6 4,6 

predavanje  0 0 0 0 28 21,4 

drugo 11 25,6 13 12,8 0 0 

skupaj 43 100 101 100 131 100 

 

Študenti PV so najpogosteje (25,6 %) odgovorili, da bi želeli imeti še nekaj dodatnih vaj, ta 

odgovor pa je drugi najpogostejši pri študentih RP. Ti študenti bi si želeli imeti slovenščino in 

pravopis v vseh letnikih študija (32,6 %). Bodoči vzgojitelji so pogosteje kot bodoči učitelji 

razrednega pouka zapisali, da bi profesorji morali biti zgled pravilnega pisanja v slovenskem 

jeziku. 38,2 % študentov ostalih smeri si želi, da bi tudi oni med študijem imeli slovenščino 

kot predmet ali pa kot predavanje oz. krajši tečaj slovenskega pravopisa (21,4 %). 20 

študentov (15 %) ostalih smeri je zapisalo, da si od zaposlenih na PEF UL želijo več 

spodbude za pravilnejše pisanje (in tudi govorjenje). Omenimo naj še, da so se med odgovori 

nekajkrat pojavljali tudi zapisi, kot na primer: »Ničesar ne bi spreminjala.« 

3.5.8.2 Interpretacija 

Ali se pojavljajo razlike med študenti RP, PV in ostalih pedagoških smeri glede stališč o 

upoštevanju pravopisnih pravil med študijem na PEF UL? 

Med študenti RP, PV in ostalih smeri se pojavljajo razlike glede stališč o upoštevanju 

pravopisnih pravil na PEF UL. Študenti RP in PV v večini menijo, da so imeli dovolj ur 

pouka slovenščine in s tem pravopisa med študijem ter da so se naučili uporabljati jezikovne 

priročnike. Več kot polovica študentov ostalih študijskih smeri pa se strinja, da bi v 

predmetniku imeli slovenski jezik, pri katerem bi ponovili in poglobili znanje pravopisnih 

pravil.  

To potrjujejo tudi odgovori na 6. vprašanje, saj je bil najpogostejši odgovor ostalih smeri 

študija ravno ta, da bi slovenščino morali imeti študenti vseh smeri. Študenti RP bi želeli imeti 

slovenščino v vseh letnikih študija ter še nekaj dodatnih vaj pravopisa; to pa si želijo tudi 
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študenti PV. Zanimivo je, da si ravno bodoči učitelji želijo slovenščine v vseh letnikih, čeprav 

jo imajo že v 3 letnikih, bodoči vzgojitelji pa le v enem.  

Tudi pri tem vprašanju lahko povemo, da je bilo precej pravopisnih in slovničnih napak v 

zapisih študentov. Na primer, napačna raba vejice (»Zdi se mi pomembno da bi znali pisati 

uradna besedila.«), zapis besedne zveze ne bi skupaj (»Nič nebi spremenila.«), napačna raba 

velike začetnice (»Uvedla bi obvezen predmet Slovenski jezik.«), zapis polglasnika (»Uvedel 

bi enosemesterski predmet v času študija.«) in podobno. 

 

3.5.9 DEVETO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

3.5.9.1 Rezultati 

Ali se pojavljajo razlike med študenti RP, PV in ostalih pedagoških smeri glede 

pogostosti uporabe Slovenskega pravopisa? 

Preglednica 54 prikazuje odgovore na vprašanje, kako pogosto študenti PEF UL uporabljajo 

Slovenski pravopis. 

Preglednica 54: Število in odstotki odgovorov na vprašanje, kako pogosto uporabljajo SP 

  da, zelo 

pogosto 

da, 

pogosto da, redko ne skupaj 

RP število 19 61 138 55 273 

odstotek [%] 7,0 22,3 50,5 20,1 100,0 

PV število 5 22 59 34 120 

odstotek [%] 4,2 18,3 49,2 28,3 100,0 

ostale smeri 

študija 

število 15 32 67 114 228 

odstotek [%] 6,6 14,0 29,4 50,0 100,0 

skupaj število 39 115 264 203 621 

odstotek [%] 6,3 18,5 42,5 32,7 100,0 

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 55,096 6 0,000 

 

Vrednost χ 2-preizkus hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna na ravni  α = 0,000 (λ2 = 

55,096; g = 6). Podatke lahko posplošimo na osnovno množico in s tveganjem, manjšim od 

0,1 %, trdimo, da polovica študentov RP in PV na PEF UL redko uporablja Slovenski 

pravopis, med ostalimi študenti pa je takih manj kot 30 %. Polovica študentov ostalih smeri 

SP sploh ne uporablja. Zelo pogosto uporablja SP le 6,3 % študentov, pogosto pa ga uporablja 

18,5 % študentov, in sicer največ študentov RP. 

Preglednica 55: Rezultati Kruskal-Wallisovega preizkusa glede pogostosti uporabe SP 

smer študija število povprečni rang (R) M 

RP 273 272,65 2,84 

PV 120 306,81 3,02 
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ostale smeri študija 228 359,12 3,23 

skupaj 621 

 

 vrednost g α 

χ 2-preizkus 32,825 2 0,000 

 

Games-Howellov test post-hoc: 

primerjava med smermi Α 

RP–PV 0,111 

RP–ostale smeri 0,000 

PV–ostale smeri 0,070 

 

Vrednost Kruskal-Wallisovega preizkusa (χ 2 = 32,825; g = 2; α = 0,000) je statistično 

pomembna. Med študenti na študijskih smereh RP, PV in ostalimi se pojavljajo razlike glede 

pogostosti uporabe Slovenskega pravopisa. Games-Howellov test post-hoc je pokazal, da so 

razlike statistično pomembne med ostalimi smermi in RP (α = 0,000), med RP in PV (α = 

0,111) ter med PV in ostalimi smermi (α = 0,070) pa razlike niso statistično pomembne. 

Nižja, kot je aritmetična sredina, pogosteje študenti uporabljajo Slovenski pravopis. Študenti 

RP (M = 2,84) veliko pogosteje uporabljajo SP kot ostali študenti (M = 3,23) in študenti PV 

(M = 3,02). 

Tisti študenti, ki so odgovorili, da uporabljajo SP, so tudi napisali, v kateri obliki ga 

uporabljajo. 

Preglednica 56: Število in odstotki odgovorov na vprašanje, v kateri obliki uporabljajo SP 

  v knjižni obliki v e-obliki skupaj 

RP število 6 202 208 

odstotek [%] 2,9 97,1 100,0 

PV število 6 75 81 

odstotek [%] 7,4 92,6 100,0 

ostale smeri 

študija 

število 12 90 102 

odstotek [%] 11,8 88,2 100,0 

skupaj število 24 367 391 

odstotek [%] 6,1 93,9 100,0 

 

 vrednost g α 

χ 2-preizkus 9,653 2 0,008 

 

Vrednost χ 2-preizkus hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna na ravni  α = 0,008 (χ 2 = 

9,673; g = 2). Podatke lahko posplošimo na osnovno množico. S tveganjem 0,8 % trdimo, da 

bi tudi v osnovni množici študenti PEF UL najpogosteje uporabljali SP v elektronski obliki. 

Le 2,9 % študentov PV, 7,4 % študentov RP in 11,8 % študentov ostalih smeri uporablja SP v 

knjižni obliki. 
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3.5.9.2 Interpretacija 

Ali se pojavljajo razlike med študenti RP, PV in ostalih pedagoških smeri glede 

pogostosti uporabe Slovenskega pravopisa? 

Med študenti posameznih smeri študija se pojavljajo razlike glede pogostosti uporabe 

Slovenskega pravopisa. Študenti RP pogosteje uporabljajo SP kot vsi ostali študenti PEF UL. 

Večina uporablja e-obliko Slovenskega pravopisa.  

Zanimivo je, da študenti ostalih smeri svoje pravopisno znanje ocenjujejo najvišje (6. 

raziskovalno vprašanje), čeprav jih polovica sploh ne uporablja Slovenskega pravopisa.  

 

3.5.10 DESETO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

3.5.10.1 Rezultati 

Ali se pojavljajo razlike med študenti RP, PV in ostalih pedagoških smeri glede pomena 

obvladovanja pravopisnih pravil v pedagoškem poklicu? 

Združili smo trditvi 3.18 in 3.19, in sicer »Obvladovanje pravopisnih pravil v mojem 

bodočem pedagoškem poklicu ni pomembno.« ter »Zaposleni pedagoški delavci v mojem 

poklicu imajo pomanjkljivo znanje slovenskega pravopisa.« Naredili smo Kruskal-Wallisov 

preizkus. Zapisane so tudi aritmetične sredine posameznih trditev glede na smer študija. 

Preglednica 57: Rezultati Kruskal-Wallisovega preizkusa in aritmetične sredine trditev 3.18 in 3.19 

smer študija število povprečni rang (R) M 3.18 M 3.19 

RP 273 316,35 1,90 3,07 

PV 120 347,35 2,05 3,15 

ostale smeri študija 228 286,93 2,05 2,68 

skupaj 621 

 

 vrednost g α 

χ 2-preizkus 9,788 2 0,007 

 

Games-Howellov test post-hoc: 

 

 

Vrednost Kruskal-Wallisovega preizkusa (χ 2 = 9,788; g = 2; α = 0,007) je statistično 

pomembna. Med študenti na študijskih smereh RP, PV in ostalimi se pojavljajo razlike glede 

mnenja o pomenu obvladovanja pravopisnih pravil v pedagoškem poklicu. Games-Howellov 

test post-hoc je pokazal, da so razlike statistično pomembne med ostalimi smermi in PV (α = 

0,005). Med RP in PV (α = 0,263) ter med RP in ostalimi smermi (α = 0,094) razlike niso 

statistično pomembne. S tveganjem 0,7 % lahko trdimo, da tudi v osnovni množici študenti 

primerjava med smermi α 

RP – PV 0,263 

RP – ostale smeri 0,094 

PV – ostale smeri 0,005 



53 
 

ostalih smeri najnižje ocenjujejo obe trditvi (R = 286,93; M 3.18 = 2,05, M 3.19 = 2,68). 

Glede na aritmetično sredino se študenti RP najmanj strinjajo s trditvijo, da obvladovanje 

pravopisnih pravil v pedagoškem poklicu ni pomembo (M 3.18 = 1,90), študenti PV pa so to 

trditev ocenili malo višje (M = 2,05). Študenti PV menijo (M = 3,15), da imajo med 

zaposlenimi pedagogi ravno vzgojitelji pomanjkljivo znanje slovenskega pravopisa, zelo 

podobnega mnenja pa so tudi študenti  RP (M = 3,07). 

3.5.10.2 Interpretacija 

Ali se pojavljajo razlike med študenti RP, PV in ostalih pedagoških smeri glede pomena 

obvladovanja pravopisnih pravil v pedagoškem poklicu? 

Med študenti RP, PV in ostalih pedagoških smeri se pojavlja nekaj razlik glede pomena 

obvladovanja pravopisnih pravil v bodočem poklicu. Študentom PEF UL se obvladovanje 

pravopisa zdi pomembno, obenem pa pri svojih starejših kolegih večinoma ne opažajo 

pomanjkljivega znanja pravopisa. Te rezultate lahko povežemo z rezultati pri 3. 

raziskovalnem vprašanju (Preglednica 29), in sicer da večina študentov pri svojih sošolcih 

pogosto opazi pravopisne napake. Tudi ti sošolci bodo kmalu postali pedagoški delavci. Bodo 

študenti odpravili svoje pravopisne napake in jih pozneje ne bodo več ponavljali?! Menimo, 

da ne, so pa verjetno študenti veliko bolj kritični do svojih sošolcev kot do tistih, ki so že 

zaposleni v določenem pedagoškem poklicu.  

A. Čudič (2014) je z analizo navodil na učnih listih in preizkusih znanja ugotovila, da več 

napak naredijo predmetni učitelji v primerjavi z razrednimi. Meni, da je razlog v tem, da ti 

učitelji pišejo daljša navodila. Mi pa bi k temu še dodali, da je razlog gotovo tudi ta, da med 

študijem študenti dvopredmetnih vezav nimajo pouka slovenščine, pri katerem bi lahko 

ponovili pravopisna pravila.  

 

  



54 
 

4 SKLEP 

Namen magistrskega dela je bil ugotoviti, katera stališča imajo študenti PEF UL do 

slovenskega pravopisa in do obravnave le-tega v osnovni in srednji šoli ter na fakulteti. 

Zanimalo nas je še, ali je po mnenju študentov obvladovanje pravopisnih pravil v pedagoškem 

poklicu pomembno. Na podlagi izvedene kvantitativne raziskave lahko povzamemo, da je 

tako osnovna kot srednja šola pripomogla k temu, da so se študenti naučili pravopisna pravila 

in da svoje pravopisno znanje ocenjujejo kot dobro. Na študente RP in PV so vplivali tudi 

predmeti slovenščine na fakulteti. In takega predmeta bi si želeli tudi ostali študenti PEF UL. 

Vprašanim pa se upoštevanje pravopisnih pravil zdi pomembno tako v pedagoškem poklicu 

kot tudi v vsakdanjem življenju. 

Rezultati raziskave kažejo na to, da so potrebne spremembe pri izobraževanju učencev in 

študentov glede pravopisnih pravil tako na nižjih stopnjah izobraževanja kot tudi na 

Pedagoški fakulteti UL. Osnovnošolski in srednješolski učitelji slovenščine bi morali dati 

enak poudarek književnemu in jezikovnemu pouku, pravopis pa bi morali obravnavati z več 

zanimivejšimi, realnejšimi primeri. Učitelji preostalih predmetov bi morali biti pozorni tudi na 

pravopisne napake ter učence oz. dijake nanje opozarjati. Na Pedagoški fakulteti UL bi bilo 

smiselno razmisliti o uvedbi predmeta slovenščine za študente vseh smeri ali pa vsaj o kratki 

ponovitvi pravopisnih pravil v obliki nekajurnega tečaja ali predavanja.  

Našo raziskavo bi v prihodnje lahko nadgradili še s preizkusom pravopisnega znanja 

študentov in tako bi se pokazalo, ali so študenti realno ocenili svojo pravopisno zmožnost. 

Upamo, da bo naša raziskava spodbudila zdajšnje in bodoče učitelje, da bodo pozornejši na 

svoj pravopis ter bodo učence opozarjali na pravopisne napake. Obenem pa je to lahko 

spodbuda za pripravo učnega gradiva v povezavi s pravopisom, v katerega bi vključili več 

konkretnejših primerov za obravnavo in utrjevanje pravopisnih pravil.  
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6 PRILOGE 
 

6.1 Anketni vprašalnik za študente RP in PV 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Sem Tjaša Medved, študentka Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani (Oddelek za 

razredni pouk), in pripravljam magistrsko nalogo na temo stališč študentov pedagoških 

poklicev do slovenskega pravopisa. Prosim vas za iskreno odgovarjanje na vprašanja. 

Anketni vprašalnik je anonimen. Pridobljene podatke bom uporabila izključno za raziskovalne 

namene svoje magistrske naloge. 

 

Za sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujem. 

 
 
Spol (obkrožite):   M  Ž 

 
 

Srednjo šolo sem zaključil/-a s splošno maturo (obkrožite): 

DA   NE    

 
 

Smer študija (obkrožite): 

RP  PV   

 

Letnik študija (obkrožite): 

1. stopnja: 1.  2.  3. 4. 

2. stopnja:  1.  2. 

 

 

1. Ocenite svoje obvladovanje pravopisnih pravil slovenskega knjižnega jezika v 

praksi. Obkrožite eno številko od 5 do 1 (5 pomeni, da pravopisna pravila v praksi 

odlično obvladate, 1 pa, da jih v praksi zelo slabo obvladate). 

 

5 4 3 2 1 

 

Kaj je po vašem mnenju glavni vzrok za tako stanje?  
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2. Kako dobro obvladate posamezna področja slovenskega pravopisa? Obkrožite eno 

številko od 5 do 1 (5 pomeni, da to področje v praksi odlično obvladate, 1 pa, da zelo 

slabo).  

 

Zapis glasov s črkami (pisanje črk) 5 4 3 2 1 

Pisanje z veliko in malo začetnico 5 4 3 2 1 

Pisanje krajšav 5 4 3 2 1 

Deljenje besed 5 4 3 2 1 

Pisanje ločil 5 4 3 2 1 

Pisanje skupaj in narazen ali z vezajem 5 4 3 2 1 

Pisanje prevzetih besed in besednih zvez 5 4 3 2 1 

 

3. Pri vsakem od spodnjih stališč obkrožite eno številko od 5 do 1. 

5 = se zelo strinjam          4 = se kar strinjam       3 = se bolj ne strinjam 

2 = se sploh ne strinjam        1 = se ne morem odločiti 

 

3.1 V osnovni šoli (OŠ) sem se naučil/-a precej pravopisnih pravil. 5 4 3 2 1 

3.2 V srednji šoli (SŠ) sem spoznal/-a veliko novih pravopisnih 

pravil. 

5 4 3 2 1 

3.3 Vsi učitelji v OŠ so nas učence opozarjali na pravopisne 

napake. 

5 4 3 2 1 

3.4 Vsi učitelji v SŠ so nas učence opozarjali na pravopisne 

napake. 

5 4 3 2 1 

3.5 V OŠ je bilo samo pri pouku slovenščine pomembno, da smo 

pisali pravopisno pravilno. 

5 4 3 2 1 

3.6 V SŠ je bilo samo pri pouku slovenščine pomembno, da smo 

pisali pravopisno pravilno. 

5 4 3 2 1 

3.7 V OŠ sem se naučil/-a v jezikovnih priročnikih poiskati, kako 

se kaj prav napiše. 

5 4 3 2 1 

3.8 V SŠ sem se naučil/-a v jezikovnih priročnikih poiskati, kako 

se kaj prav napiše. 

5 4 3 2 1 

3.9 Pravopisna pravila sem v OŠ upošteval/-a le, če so vplivala na 

oceno. 

5 4 3 2 1 

3.10 Pravopisna pravila sem v SŠ upošteval/-a le, če so vplivala 

na oceno. 

5 4 3 2 1 
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5 = se zelo strinjam          4 = se kar strinjam       3 = se bolj ne strinjam 

2 = se sploh ne strinjam        1 = se ne morem odločiti 

 

3.11 Na PEF imamo v okviru predmeta slovenski jezik dovolj 

pravopisnih vaj. 

5 4 3 2 1 

3.11.1 Med študijem na PEF sem se pri urah slovenskega jezika 

dobro naučil/-a poiskati podatke o tem, kako se kaj prav napiše. 

5 4 3 2 1 

3.12 Med študijem na PEF sem od večine učiteljev dobil/-a 

povratno informacijo tudi o pravopisni pravilnosti mojih besedil 

(npr. v seminarskih nalogah, učnih pripravah ipd.). 

5 4 3 2 1 

3.13 Pri ocenjevanju pisnih izdelkov študentov (npr. izpitov, 

seminarskih nalog ipd.) bi učitelji PEF morali ocenjevati tudi 

pravopis. 

5 4 3 2 1 

3.14 Pri pisanju pisnih izdelkov (izpitov, seminarskih nalog ipd.) v 

času študija bi veliko bolj upoštevala pravopisna pravila, če bi se 

ocenjeval tudi pravopis. 

5 4 3 2 1 

3.15 Po navadi svoje seminarske naloge, učne priprave … dam v 

pregled vsaj še eni osebi; ta me (po potrebi) opozori tudi na 

pravopisne napake. 

5 4 3 2 1 

3.16 V pisnih izdelkih sošolcev in sošolk na PEF velikokrat opazim 

pravopisne napake. 

5 4 3 2 1 

3.17 V pisnih izdelkih učiteljev na PEF opazim pravopisne 

napake. 

5 4 3 2 1 

 

3.18 Obvladovanje pravopisnih pravil v mojem bodočem 

pedagoškem poklicu ni pomembno. 

5 4 3 2 1 

3.19 Zaposleni pedagoški delavci v mojem poklicu imajo 

pomanjkljivo znanje slovenskega pravopisa. 

5 4 3 2 1 

3.20 Celoten slovenski šolski sistem daje premalo poudarka 

pravopisu. 

5 4 3 2 1 

3.21 Če moram napisati besedilo v angleščini, bolj pazim na 

upoštevanje pravopisnih pravil kot pri pisanju v slovenščini. 

5 4 3 2 1 

 

4. Ali pri pisanju besedil uporabljate Slovenski pravopis? (Obkrožite.) 

DA, zelo pogosto.  DA, pogosto.  DA, redko.  NE. 

 

Če ste odgovorili z DA: 

Ali uporabljate Slovenski pravopis v knjižni obliki ali e-obliki? _____________________   
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5. Kaj bi spremenili v osnovni ali srednji šoli na področju učenja pravopisa, če bi imeli 

možnost?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

6. Kaj bi spremenili pri študiju na Pedagoški fakulteti UL glede slovenščine in učenja 

pravopisnih pravil? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

7. Ali je obvladanje pravopisnih pravil danes pomembno? (Obkrožite.) 

 

  DA  NE 

 

Utemeljite odgovor. 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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6.2 Anketni vprašalnik za ostale študente PEF UL 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Sem Tjaša Medved, študentka Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani (Oddelek za 

razredni pouk), in pripravljam magistrsko nalogo na temo stališč študentov pedagoških 

poklicev do slovenskega pravopisa. Prosim vas za iskreno odgovarjanje na vprašanja. 

Anketni vprašalnik je anonimen. Pridobljene podatke bom uporabila izključno za raziskovalne 

namene svoje magistrske naloge. 

 

Za sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujem. 

 
 
Spol (obkrožite):   M Ž 

 
 

Srednjo šolo sem zaključil/-a s splošno maturo (obkrožite): 

DA   NE    

 
 

Smer študija (obkrožite): 

SP  SRP  LP 

Dvopredmetni učitelj:  BI-GO  BI-KE  FI-KE  FI-MA  FI-RA  

FI-TE  GO-KE MA-RA MA-TE  RA-TE  drugo: _______ 

 
 

Letnik študija (obkrožite): 

1. stopnja: 1.  2.  3. 4. 

2. stopnja:  1.  2. 

 

 

1. Ocenite svoje obvladovanje pravopisnih pravil slovenskega knjižnega jezika v 

praksi. Obkrožite eno številko od 5 do 1 (5 pomeni, da pravopisna pravila v praksi 

odlično obvladate, 1 pa, da jih v praksi zelo slabo obvladate). 

 

5 4 3 2 1 

 

Kaj je po vašem mnenju glavni vzrok za tako stanje?  
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2. Kako dobro obvladate posamezna področja slovenskega pravopisa? Obkrožite eno 

številko od 5 do 1 (5 pomeni, da to področje v praksi odlično obvladate, 1 pa, da zelo 

slabo).  

 

Zapis glasov s črkami (pisanje črk) 5 4 3 2 1 

Pisanje z veliko in malo začetnico 5 4 3 2 1 

Pisanje krajšav 5 4 3 2 1 

Deljenje besed 5 4 3 2 1 

Pisanje ločil 5 4 3 2 1 

Pisanje skupaj in narazen ali z vezajem 5 4 3 2 1 

Pisanje prevzetih besed in besednih zvez 5 4 3 2 1 

 

3. Pri vsakem od spodnjih stališč obkrožite eno številko od 5 do 1. 

5 = se zelo strinjam          4 = se kar strinjam       3 = se bolj ne strinjam 

2 = se sploh ne strinjam        1 = se ne morem odločiti 

 

3.1 V osnovni šoli (OŠ) sem se naučil/-a precej pravopisnih pravil. 5 4 3 2 1 

3.2 V srednji šoli (SŠ) sem spoznal/-a veliko novih pravopisnih 

pravil. 

5 4 3 2 1 

3.3 Vsi učitelji v OŠ so nas učence opozarjali na pravopisne 

napake. 

5 4 3 2 1 

3.4 Vsi učitelji v SŠ so nas učence opozarjali na pravopisne 

napake. 

5 4 3 2 1 

3.5 V OŠ je bilo samo pri pouku slovenščine pomembno, da smo 

pisali pravopisno pravilno. 

5 4 3 2 1 

3.6 V SŠ je bilo samo pri pouku slovenščine pomembno, da smo 

pisali pravopisno pravilno. 

5 4 3 2 1 

3.7 V OŠ sem se naučil/-a v jezikovnih priročnikih poiskati, kako 

se kaj prav napiše. 

5 4 3 2 1 

3.8 V SŠ sem se naučil/-a v jezikovnih priročnikih poiskati, kako 

se kaj prav napiše. 

5 4 3 2 1 

3.9 Pravopisna pravila sem v OŠ upošteval/-a le, če so vplivala na 

oceno. 

5 4 3 2 1 

3.10 Pravopisna pravila sem v SŠ upošteval/-a le, če so vplivala 

na oceno. 

5 4 3 2 1 
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5 = se zelo strinjam          4 = se kar strinjam       3 = se bolj ne strinjam 

2 = se sploh ne strinjam        1 = se ne morem odločiti 

3.11.2 Ker v predmetniku študija na PEF nimamo predmeta, pri 

katerem bi poglobil/-a znanje o slovenskem pravopisu, bi ga 

želel/-a imeti. 

5 4 3 2 1 

3.12 Med študijem na PEF sem od večine učiteljev dobil/-a 

povratno informacijo tudi o pravopisni pravilnosti mojih besedil 

(npr. v seminarskih nalogah, učnih pripravah ipd.). 

5 4 3 2 1 

3.13 Pri ocenjevanju pisnih izdelkov študentov (npr. izpitov, 

seminarskih nalog ipd.) bi učitelji PEF morali ocenjevati tudi 

pravopis. 

5 4 3 2 1 

3.14 Pri pisanju pisnih izdelkov (izpitov, seminarskih nalog ipd.) v 

času študija bi veliko bolj upoštevala pravopisna pravila, če bi se 

ocenjeval tudi pravopis. 

5 4 3 2 1 

3.15 Po navadi svoje seminarske naloge, učne priprave … dam v 

pregled vsaj še eni osebi; ta me (po potrebi) opozori tudi na 

pravopisne napake. 

5 4 3 2 1 

3.16 V pisnih izdelkih sošolcev in sošolk na PEF velikokrat opazim 

pravopisne napake. 

5 4 3 2 1 

3.17 V pisnih izdelkih učiteljev na PEF opazim pravopisne 

napake. 

5 4 3 2 1 

 

3.18 Obvladovanje pravopisnih pravil v mojem bodočem 

pedagoškem poklicu ni pomembno. 

5 4 3 2 1 

3.19 Zaposleni pedagoški delavci v mojem poklicu imajo 

pomanjkljivo znanje slovenskega pravopisa. 

5 4 3 2 1 

3.20 Celoten slovenski šolski sistem daje premalo poudarka 

pravopisu. 

5 4 3 2 1 

3.21 Če moram napisati besedilo v angleščini, bolj pazim na 

upoštevanje pravopisnih pravil kot pri pisanju v slovenščini. 

5 4 3 2 1 

 

 

4. Ali pri pisanju besedil uporabljate Slovenski pravopis? (Obkrožite.) 

DA, zelo pogosto.  DA, pogosto.  DA, redko.  NE. 

 

Če ste odgovorili z DA: 

Ali uporabljate Slovenski pravopis v knjižni obliki ali e-obliki? _____________________   
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5. Kaj bi spremenili v osnovni ali srednji šoli na področju učenja pravopisa, če bi imeli 

možnost?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

6. Kaj bi spremenili pri študiju na Pedagoški fakulteti UL glede slovenščine in učenja 

pravopisnih pravil? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

7. Ali je obvladanje pravopisnih pravil danes pomembno? (Obkrožite.) 

 

  DA  NE 

 

Utemeljite odgovor. 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 


