
UNIVERZA V LJUBLJANI 
PEDAGOŠKA FAKULTETA  

Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, Posebne razvojne in učne 
težave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Katarina Fijavž 

 
PISMENOST UČENCEV 8. IN 9. RAZREDOV Z MOTNJAMI BRANJA IN PISANJA V 

PRIMERJAVI Z UČENCI BREZ MOTENJ BRANJA IN PISANJA 
 

Magistrsko delo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ljubljana, 2017



UNIVERZA V LJUBLJANI 
PEDAGOŠKA FAKULTETA  

Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, Posebne razvojne in učne 
težave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Katarina Fijavž 

 
PISMENOST UČENCEV 8. IN 9. RAZREDOV Z MOTNJAMI BRANJA IN PISANJA V 

PRIMERJAVI Z UČENCI BREZ MOTENJ BRANJA IN PISANJA 
 

Magistrsko delo 
 
 
 
 

MENTORICA: DOC. DR. DARIJA SKUBIC 
 

SOMENTOR: IZR. PROF. DR. JANEZ JERMAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ljubljana, 2017



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALA 

 

Iskrena zahvala spoštovani mentorici doc. dr. Dariji Skubic in spoštovanemu 
somentorju izr. prof. dr. Janezu Jermanu za vso izkazano strokovno in moralno 
podporo pri nastajanju magistrskega dela ter obilico človeškega razumevanja. 

Za vse spodbude prisrčna zahvala moji družini, predvsem mami in očetu, ki me 
podpirata na vsakem mojem koraku. 

Hvala Gregorju in Juriju, ker me sprejemata takšno, kakršna sem. 

 

Nalogo posvečam mami Marjani, ki me je s svojo neizmerno toplino pospremila do 
praga odraslosti.



POVZETEK 

Zadnje desetletje vedno več govorimo o pismenosti oziroma nepismenosti mladih ob 
koncu šolanja. UNESCO je že leta 1951 podal definicijo pismenosti, ki pravi, da je 
pismenost sposobnost, da oseba z razumevanjem prebere in napiše kratko preprosto 
besedilo o vsakdanjem življenju, to definicijo pa je kasneje tudi razširil na znanje in 
spretnosti branja in pisanja, ki posamezniku omogočajo, da učinkovito sodeluje v 
vseh tistih dejavnostih, ki obsegajo pismenost. Učenci s primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja, med njimi tudi učenci z motnjami branja in pisanja, so še posebej 
rizična skupina, ko govorimo o pismenosti. Avtorji opozarjajo, da učne težave 
pomembno vplivajo na posameznikove izobraževalne dosežke, učenci z učnimi in 
specifičnimi učnimi težavami pa tako dosegajo nižjo raven pismenosti na področju 
bralne, matematične in naravoslovne pismenosti. Značilnosti teh učencev, kot so 
težave fonološkega procesiranja, delovni spomin, šibke organizacijske veščine in 
druge izvršilne funkcije, pomembno vplivajo na proces opismenjevanja in samo 
pismenost. 
 
Teoretični del predstavlja pregled različnih definicij pismenosti, različnih vrst 
pismenosti, opredelitev inkluzivne vzgoje in izobraževanja, opredelitev specifičnih 
učnih težav in primanjkljajev na posameznih področjih učenja ter posamezne vrste 
primanjkljajev s področja branja in pisanja (disleksija, primanjkljaj bralnega 
razumevanja, disgrafija, disortografija) ter nekatere povezave med pismenostjo in 
motnjami branja in pisanja. 
 
V empiričnem delu predstavljamo rezultate raziskave pismenosti, ki smo jo opravili 
med osmošolci in devetošolci, pri katerih smo primerjali skupino z motnjami branja in 
pisanja z njihovimi vrstniki brez motenj. Podatke za raziskavo smo pridobili s testom, 
ki meri tri vrste pismenosti na treh ravneh. Prvi del testa se nanaša na splošne 
podatke o testirancih (starost, spol, razred). Drugi del testa pa je namenjen 
preverjanju pismenosti in vsebuje tri tematske sklope oz. vrste pismenosti – 
besedilno, dokumentacijsko in računsko pismenost. Glavni namen raziskave je 
ugotoviti, kakšna je raven pismenosti učencev z motnjami branja in pisanja v 
primerjavi z njihovimi vrstniki. Ugotovili smo, da v splošnem obstaja razlika v 
pismenosti učencev z motnjami branja in pisanja ter učencev brez motenj branja in 
pisanja in da je raven pismenosti nižja pri učencih z motnjami branja in pisanja. 
Znotraj splošne pismenosti smo preučevali tudi vse tri vrste pismenosti ter ugotovili, 
da pri vseh treh obstajajo razlike med skupinama v prid pismenosti učencev brez 
motenj. Učenci z motnjami branja in pisanja najnižjo raven dosegajo pri računski 
pismenosti, saj je povprečna aritmetična sredina točk 2,94, prav tako najnižjo raven 
dosegajo pri računski pismenosti tudi učenci brez težav, aritmetična sredina točk je 
namreč 3,92. Najvišjo raven dosegajo pri dokumentacijski pismenosti, kjer je 
aritmetična sredina pri učencih z motnjami branja in pisanja 4,89 pri učencih brez 
motenj branja in pisanja pa 5,56. Raziskava je pokazala, da spol ne vpliva na izid 
pismenosti tako na splošno kot pri posamezni skupini. 



 
Ključne besede: pismenost, inkluzija, učne težave, motnje branja in pisanja



ABSTRACT 

For the last decade literacy and illiteracy of the young at the end of their education 
has been very often the subject under discussion. Already in 1951 UNESCO 
provided the definition of literacy, which says that literacy is the ability of a person 
who can with understanding both read and write a short, simple statement of his 
everyday life. The definition was later on expanded to the possession by an individual 
of the knowledge and skills of reading and writing, which enable him to effectively 
engage in all those activities which comprise literacy. When talking about literacy 
pupils with deficits in individual fields of learning, among them also pupils with 
reading and writing disorder are a risk group in particular. Authors claim that learning 
difficulties have a significant impact on educational performance of an individual, and 
pupils with learning and specific learning difficulties achieve a lower level of literacy in 
the fields of reading, mathematical and scientific literacy. These pupils’ 
characteristics, such as problems in phonological processing, working memory, weak 
organisational skills and other executive functions, have an important influence on 
the process of literacy and literacy itself. 

The theoretical part of the thesis provides an overview of various definitions of 
literacy, different types of literacy, the definition of inclusive upbringing and education, 
the definition of specific learning difficulties and deficits in individual learning fields, 
particular types of reading and writing deficits (dyslexia, the deficit in reading 
comprehension, dysgraphia, dysorthographia), and some connections between 
literacy and reading and writing disorder. 

The empirical part represents the results of the research on literacy, which was 
carried out among eighth- and ninth graders by comparing the group with reading 
and writing disorder with their peers without any disorder. The data for the research 
were gained with the test, which measures three types of literacy at three levels. The 
first part of the test refers to general information about the pupils tested (age, gender, 
grade). The second part of the test is designed to check literacy, and includes three 
thematic sets or types of literacy – textual, document and calculation literacy. The 
main purpose of the research was to find out what is the level of literacy of pupils with 
reading and writing disorder in comparison with their peers. It was found out that in 
general there is a difference in literacy between pupils with reading and writing 
disorder and pupils without any disorder, and that literacy is lower among pupils with 
reading and writing disorder. Within general literacy all three types of literacy were 
examined; the results showed a difference between the two groups, however they 
were in favour of the group without reading and writing disorder. Pupils with reading 
and writing disorder reach the lowest level in calculation literacy, where the arithmetic 
mean of points is 2.94. The calculation literacy is also the lowest among pupils 
without reading and writing disorder, their arithmetic mean is 3.92. The highest level 
is reached in document literacy, where the arithmetic mean is 4.89 among pupils with 
reading and writing disorder, and 5.56 among pupils without reading and writing 



disorder. The research showed that the gender has no impact on the outcome of 
literacy both in general and in an individual group. 

 

Key words: literacy, learning difficulties, functional literacy, deficits in individual 
learning fields, reading and writing disorder. 



 
 

1 KAZALO 
TEORETIČNI DEL ...................................................................................................... 1 
1 Uvod .................................................................................................................... 1 
2 Pismenost ............................................................................................................ 3 

1.1 Razvoj pismenosti v slovenski šoli .................................................................... 4 

1.2 Vrste pismenosti glede na različne dejavnike in prenosnike ............................. 5 

1.2.1 Pismenost glede na življenjsko obdobje posameznika ............................... 5 

1.2.2 Pismenost glede na potrebe okolja, v katerem se nahaja posameznik ...... 7 

1.2.3 Bralna pismenost ........................................................................................ 8 

1.2.4 Besedilna pismenost .................................................................................. 9 

2.1.1 Dokumentacijska pismenost ................................................................. 10 

2.1.2 Matematična pismenost ........................................................................ 10 

2.1.3 Naravoslovna pismenost ....................................................................... 11 

2.1.4 Informacijska ali digitalna pismenost ..................................................... 12 

2.1.5 Večjezična in raznojezična pismenost .................................................. 12 

2.1.6 Funkcionalna pismenost ....................................................................... 13 

2.2 Pismenost v učnem načrtu za slovenščino v osnovni šoli ........................... 14 

3 Inkluzivna vzgoja in izobraževanje .................................................................... 15 
3.1 Opredelitev učencev s posebnimi potrebami in učencev z učnimi težavami v 
slovenski šolski zakonodaji ................................................................................... 16 

3.2 Učenci z učnimi težavami ............................................................................ 16 

3.2.1 Splošne in specifične učne težave ........................................................ 17 

3.2.2 Primanjkljaji na posameznih področjih učenja ....................................... 18 

3.2.3 Kontinuum pomoči učencem z učnimi težavami ................................... 19 

3.2.4 Učenci s primanjkljaji na področju branja in pisanja .............................. 20 

3.2.5 Izvršilne funkcije učencev z učnimi težavami ........................................ 27 

3.3 Pismenost učencev z učnimi težavami ........................................................ 30 

3.3.1 Pismenost učencev s primanjkljaji na področju branja in pisanja .......... 30 

EMPIRIČNI DEL ....................................................................................................... 32 
4 Opredelitev raziskovalnega problema, cilji in raziskovalna vprašanja ............... 32 

4.1 Opredelitev raziskovalnega problema ......................................................... 32 

4.2 Cilji raziskave............................................................................................... 32 

4.3 Raziskovalna vprašanja ............................................................................... 32 

4.4 Metoda in raziskovalni pristop ..................................................................... 34 

4.4.1 Vzorec ................................................................................................... 34 

4.4.2 Opis postopka zbiranja podatkov .......................................................... 36 

4.4.3 Spremenljivke ....................................................................................... 37 

4.4.4 Opis postopka obdelave podatkov ........................................................ 37 



 
 

5 Rezultati in interpretacija ................................................................................... 39 
5.1 Razlika med stopnjo pismenosti učencev z MBP in učencev brez MBP ...... 39 

5.2 Razlika med spoloma znotraj skupine učencev z MBP in brez MBP  v 
funkcionalni pismenosti ......................................................................................... 41 

5.3 Razlike pri posamezni vrsti pismenosti med učenci z MBP in učenci brez 
MBP ………………………………………………………………………………………42 

5.4 Raven besedilne pismenosti učencev z MBP v primerjavi z učenci brez MBP
 ………………………………………………………………………………………44 

5.5 Raven dokumentacijske pismenosti učencev z MBP v primerjavi z učenci 
brez MBP .............................................................................................................. 47 

5.6 Raven računske pismenosti učencev z MBP v primerjavi z učenci brez MBP
 ………………………………………………………………………………………49 

5.7 Najnižja in najvišja raven pismenosti znotraj posamezne skupine učencev 51 

6 Odgovori na raziskovalna vprašanja.................................................................. 53 
7 Sklepne misli ..................................................................................................... 55 
8 Viri in literatura .................................................................................................. 57 
9 Priloge ............................................................................................................... 63 
 

KAZALO TABEL  

Tabela 1: Opisna statistika skupna pismenost .......................................................... 39 
Tabela 2: Levenov test in t-test za skupno pismenost .............................................. 40 
Tabela 3: Opisna statistika − pismenost po spolu..................................................... 41 
Tabela 4: Levenov test in t-test za pismenost glede na spol .................................... 41 
Tabela 5: Opisna statistika − pismenost učencev z MBP glede na spol ................... 42 
Tabela 6: Mann-Whitney test pismenosti učencev z MBP glede na spol .................. 42 
Tabela 7: Opisna statistika − pismenost učencev brez MBP glede na spol .............. 42 
Tabela 8: Mann-Whitney test pismenosti učencev brez MBP glede na spol ............. 42 
Tabela 9: Opisna statistika − posamezna vrsta pismenosti glede na 
prisotnost/odsotnost MBP ......................................................................................... 43 
Tabela 10: Kolmogorov-Smirnov za posamezno vrsto pismenosti glede na 
prisotnost/odsotnost MBP ......................................................................................... 44 
Tabela 11: Mann-Whitney test za posamezno vrsto pismenosti glede na 
prisotnost/odsotnost MBP ......................................................................................... 44 
Tabela 12: Opisna statistika − raven besedilne pismenosti glede na 
prisotnost/odsotnost MBP ......................................................................................... 45 
Tabela 13: Kolmogorov-Smirnov za raven besedilne pismenosti glede na 
prisotnost/odsotnost MBP ......................................................................................... 46 
Tabela 14: Mann-Whitney test za raven besedilne pismenosti glede na 
prisotnost/odsotnost MBP ......................................................................................... 46 
Tabela 15: Opisna statistika − raven dokumentacijske pismenosti glede na 
prisotnost/odsotnost MBP ......................................................................................... 47 
Tabela 16: Kolmogorov-Smirnov za raven dokumentacijske pismenosti glede na 
prisotnost/odsotnost MBP ......................................................................................... 48 
Tabela 17: Mann-Whitney test za raven dokumentacijske pismenosti glede na 
prisotnost/odsotnost MBP ......................................................................................... 48 



 
 

Tabela 18: Opisna statistika − raven računske pismenosti glede na 
prisotnost/odsotnost MBP ......................................................................................... 49 
Tabela 19: Kolmogorov-Smirnov za raven računske pismenosti glede na 
prisotnost/odsotnost MBP ......................................................................................... 50 
Tabela 20: Mann-Whitney test za raven računske pismenosti glede na 
prisotnost/odsotnost MBP ......................................................................................... 51 
Tabela 21: Opisna statistika za posamezno vrsto pismenosti glede na 
prisotnost/odsotnost MBP ......................................................................................... 51 
  

KAZALO GRAFOV  

Graf 1: Razred .......................................................................................................... 34 

Graf 2: Prisotnost motenj branja in pisanja ............................................................... 35 

Graf 3: Vzorec glede na spol .................................................................................... 36 

Graf 4: Razlike pri posamezni vrsti pismenosti glede na MBP .................................. 43 

Graf 5: Raven besedilne pismenosti glede na prisotnost/odsotnost MBP ................ 45 

Graf 6: Razlike v ravni dokumentacijske pismenosti glede na prisotnost/odsotnost 
MBP .......................................................................................................................... 48 

Graf 7: Razlike na ravni računske pismenosti glede na prisotnost/odsotnost MBP .. 50 

 

 



1 
 

TEORETIČNI DEL 

1 UVOD 
 
»Zakaj sem se lotil tega pisanja, če pa sem polpismen? Ko pridem v položaj, da 
moram nekaj povedati to naredim slabo in pomanjklivo. Zato je najboljši način, da 
svoje misli zapišem potem pa počasi dopolnim, uredim in popravim. To trja najmanj 
dva dneva. /…/ Neskončno dolgi so bili popoldnevi, kadar sem prepisoval razne 
tekste navečkrat so to bili kakšni šolski nareki, ki so imeli skoraj toliko rdečega 
popravkov kot je bilo mojega plavega teksta. /…/ Navkljub uram in uram vaj se stvar 
ni prav nič izboljšala ravno nasprotno še slabše je bilo tako so me proglasili za 
polupismenog Mujota. /…/ Neki dan ko sem predajal izmeno je moje zapiske prebral 
sodelavec jih popravil z rdečo približno tako kot učiteljica v drugem razredu seveda 
se mi je posmehoval in na koncu zajedljivo pripomnil, da bo treba šefu predlagati naj 
drugič pri zaposljevanju preveri pismenost kandidatov. /…/ Namenoma nisem tega 
pisanja dal v popravo kakšni bollje opismeni osebi, ker hočem tudi tako pokazati 
kakšno je moje pisanje. Ta spis sem prebral najmanj dvajsetkrat in v njem popravil 
veliko napak a verjamem, da jih je najmanj toliko še ostalo1.« (Reid, Kavkler, Viola, 
Košak Babuder in Magajna, 2007, str. 12–15)  
 
Zapis je vzet iz sestavka, ki ga je napisal David, 40-letnik z disleksijo, za katero pa 
med njegovim šolanjem učitelji niso imeli posluha, saj je bilo takrat področje 
specifičnih učnih težav še precej nepoznano. David je tudi oče in pri svojem sinu 
opaža podobne značilnosti in težave, kot jih je doživljal tudi on. 
 
Od najzgodnejšega obdobja dalje se vsak posameznik tako ali drugače srečuje s 
pisnim jezikom. V sodobnem svetu se od vsakega posameznika namreč tudi 
pričakuje, da zna brati in pisati ter se ustrezno odzvati v situacijah, ki to od njega 
zahtevajo. Pismenost vpliva na njegov položaj v družbi; v šoli, družini, med vrstniki, 
kasneje na delovnem mestu in tudi v prostem času. Vse večkrat med učitelji in 
drugimi strokovnimi delavci v vzgoji in izobraževanju lahko slišimo, da so učenci 
nepismeni. Pretežno je namreč njihova uspešnost, tako v šoli kot na drugih področjih, 
odvisna prav od pismenosti. L. Magajna s sodelavkami (Magajna, Kavkler, Čačinovič 
Vogrinčič, Pečjak, Bregar Golobič, 2008, str. 5) navaja, da pomanjkljiva izobrazba 
prinaša številne negativne učinke za mlade, saj se pojavlja vse več težav pri 
vstopanju v svet dela in pri zaposljivosti mladih. 
 
Vsi pa ne dosegamo enake ravni pismenosti, saj se določeni posamezniki soočajo 
tudi s težavami in primanjkljaji, ki neposredno vplivajo na njihovo pismenost. Takšna 
skupina so tudi posamezniki z motnjami branja in pisanja. Ti zaradi svojih specifičnih 

                                            
1 Zapis ni lektoriran in je objavljen takšen, kot ga je avtor napisal sam. 
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značilnosti ne zmorejo enakovredno slediti procesu opismenjevanja in posledično 
tudi ne razvijejo nujno enake ravni pismenosti kot njihovi vrstniki.   
 
Zavedati se moramo, da je v naš vzgojno-izobraževalni sistem vključena zelo 
raznolika populacija učencev, med njimi tudi učenci z učnimi težavami – splošnimi in 
specifičnimi, med slednjimi tudi v našem delu obravnavana skupina učencev z 
motnjami branja in pisanja. Učne težave se razprostirajo na kontinuumu od lažjih do 
težkih, od preprostih do kompleksnih, od kratkotrajnih (prehodnih) do tistih, ki so 
vezane na čas šolanja ali trajajo vse življenje (Magajna, Kavkler in Košir, 2011, str. 
8). Specifične bralno-napisovalne težave oziroma motnje branja in pisanja spadajo 
med najpogostejše in tudi najbolj raziskovane specifične motnje učenja. So 
nevrofiziološko pogojene in med njimi se najpogosteje pojavljajo izrazi disleksija 
(težave na področju branja), disgrafija (težave pri pisanju), disortografija (pravopisne 
težave), specifične motnje šolskih veščin in podobno. Kadar gre za bolj trdovratno, 
težjo in dlje trajajočo obliko teh specifičnih učnih težav, govorimo o primanjkljajih na 
področju učenja branja in pisanja (Magajna, Kavkler, Košak Babuder, Zupančič 
Danko, Seršen Fras, Rošer Obretan, 2015, str. 41). 
 
UNESCO je ob 50-letnici mednarodnega dneva pismenosti septembra 2016 opozoril, 
da pismenost v svetu napreduje, vendar še vedno 758 milijonov ljudi ostaja 
nepismenih. Do leta 2030 si je UNESCO zadal, da bodo vsi mladi in znaten delež 
odraslih dosegli ustrez raven bralne in računske pismenosti (UNESCO, 2016, str. 1). 
 
Za obravnavo tematike pismenosti sem se odločila, saj me je to področje od nekdaj 
zanimalo in privlačilo. Povezala sem ga z motnjami branja in pisanja, saj se s temi 
trenutno v našem vzgojno-izobraževalnem sistemu najpogosteje srečujemo in so na 
nek način najbolj poznane, hkrati pa konkretnih raziskav s področja pismenosti teh 
učencev ni veliko. Pomembno se mi je zdelo zajeti populacijo ob koncu osnovnega 
šolanja, saj je takrat pismenost do neke mere že razvita in tako dobimo vpogled, 
koliko pismeni so mladi, ki vstopajo v srednje šolanje in nato naprej na trg delovne 
sile. 
 
Izsledki raziskave bodo omogočili vpogled v pismenost mladih z motnjami branja in 
pisanja ter omogočili razmislek o bolj usmerjenem razvijanju pismenosti pri tej, za 
pismenost občutljivi populaciji. 
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2 PISMENOST 
 
Leta 1951 je UNESCO opredelil pismenost kot sposobnost, da oseba z 
razumevanjem prebere in napiše kratko preprosto besedilo o vsakdanjem življenju 
(The Literacy Dictionary, 1995, v Bešter Turk, 2003, str. 58). Kasneje je UNESCO 
nadgradil to definicijo, ko je povzel opredelitev Williama Grayja iz leta 1956, ki pravi, 
da je posameznik funkcionalno pismen, ko je usvojil znanje in spretnosti branja in 
pisanja, ki mu omogočajo, da učinkovito sodeluje v vseh tistih dejavnostih, ki 
obsegajo pismenost (Gray, 1969, str. 24). Leta 1962 so v definicijo vključili poleg 
pisanja in branja še sposobnost računanja, in sicer je "pismena tista oseba, ki si je 
pridobila osnovno znanje in spretnosti, ki ji omogočajo vključevanje v vse dejavnosti, 
ki zahtevajo pismenost za učinkovito funkcioniranje v skupini in skupnosti, dosežki pri 
branju, pisanju in računanju pa ji omogočajo uporabo teh spretnosti za lastni razvoj in 
razvoj skupnosti« (Street, 1984, v Spreizer, 1998, str. 32). 

Leta 2002 so Združeni narodi proglasili obdobje od 2003 do 2012 za desetletje 
pismenosti Združenih narodov (The EFA Global Monitoring Report Team, 2005, str. 
5) in tako postavili pismenost v središče vseživljenjskega učenja. Menijo namreč, da 
je pismenost za vsakega posameznika − otroka, mladostnika in odraslega − 
ključnega pomena, da lahko ta dosega bistvene življenjske spretnosti, ki mu 
omogočajo soočanje z vsakdanjim življenjem. Opredelitve pismenosti se ves čas 
spreminjajo tako, kot se spreminja tudi družba, gospodarstvo, kultura. Vseživljenjski 
koncept učenja je precej razširil dojemanje pismenosti in tako pismenost že dolgo ni 
več spretnost, ki se razvija v času otroštva in šolanja, pač pa oseba posamezne 
spretnosti in strategije usvaja vse življenje v različnih situacijah, v interakciji z okoljem 
in širšo skupnostjo, v kateri deluje (Knaflič in Bucik, 2003, str. 119). 
 
L. Knaflič (2002, str. 38) opisuje, da je bila nekoč pismenost opredeljena kot 
dihotomna spretnost, ki jo posameznik obvlada ali ne, torej je pismen ali nepismen, 
omogoča pa sprejemanje (to je branje) in sporočanje (pisanje) informacij v pisni 
obliki. To obliko pismenosti danes poimenujemo alfabetska pismenost. Pod vplivom 
razvoja informacijsko-komunikacijske tehnologije pa nastajajo opredelitve pismenosti, 
ki zajemajo sočasno več temeljnih spretnosti: bralne, pisne, računske, računalniške 
ter druge. Poleg teh spretnosti pa je potrebno tudi določeno splošno védenje o svetu, 
brez katerega posameznik kljub dostopu do informacij ne more v celoti izkoriščati 
informacijsko-komunikacijske tehnologije. 

V mednarodni raziskavi pismenosti odraslih IALS v letih 1994–1998 (Knaflič in Bucik, 
2003, str. 120) so pismenost opredelili kot »sposobnost razumevanja in uporabe 
tiskanih (pisnih) informacij v vsakdanjih dejavnostih, v domačem okolju, na delovnem 
mestu in v družbi, za doseganje svojih ciljev in za razvoj svojega znanja in 
sposobnosti«.  
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Podobno opredeli pismenost Informacijsko omrežje o izobraževanju v Evropi 
Eurydice, ki v svoji raziskavi o poučevanju branja zapiše, da je pismenost celovita 
sposobnost  razumeti, uporabiti in reflektirati pisni jezik, da bi s tem dosegli osebno in 
družbeno izpolnitev in, da je pismenost veliko več kot le kognitivna komponenta 
branja (dekodiranja besedila) (Eurydice, 2011, str. 7). 

V Nacionalni strategiji razvoja pismenosti je pismenost opredeljena kot »trajno 
razvijajoča se zmožnost posameznikov, da uporabljajo družbeno dogovorjene 
sisteme simbolov za sprejemanje, razumevanje, tvorjenje in uporabo besedil za 
življenje v družini, šoli, na delovnem mestu in v družbi. Pridobljeno znanje in 
spretnosti ter razvite sposobnosti posamezniku omogočajo uspešno in ustvarjalno 
osebnostno rast ter odgovorno delovanje v poklicnem in družbenem življenju«  
(2006, str. 6).  

V Nacionalni strategiji (2006, str. 7) je tudi navedeno, da se pismenost razvija vse 
življenje v različnih okoliščinah in na različnih področjih ter se dotika vseh 
posameznikovih dejavnosti. 

S. Starc (2011, str. 10) opozarja na veliko kompleksnost pojma pismenosti. Sodobni 
čas, ki ga zaznamujeta razvoj in dograjevanje različnih prenosnikov, predvsem 
elektronskih, postavlja človeka v odnosu do pismenosti v nov položaj – prepoznavati 
mora nove strukture in vzorce, iskati nove strategije. Avtorica povzema spoznanja 
različnih strokovnjakov s področja pismenosti in strne, da je pismenost v bistvu 
»zmožnost posameznika uspešno komunicirati v družbi. Na vseh področjih«.  

 

1.1 RAZVOJ PISMENOSTI V SLOVENSKI ŠOLI 
 
Verjetno bi lahko izvor pismenosti iskali že pri naših prednikih, ko so pred našim 
štetjem iznašli prve pisave, na Slovenskem pa bi lahko za začetek razvoja pisanja 
postavili Trubarjeva Abecednik in Katekizem iz leta 1550, za nekoliko kasnejši mejnik 
razvoja pismenosti pa Marijo Terezijo leta 1774 s Splošnim šolskim redom (Bešter 
Turk, 2003, str. 57), s katerim je potrdila začetek splošne šolske obveznosti.   
 
Slovenski jezik je nato v šolah dolgo časa pomenil le branje in pisanje in šele 
Valentin Vodnik je s svojo knjigo Pismenost ali gramatika, izdano leta 1811, razširil 
poučevanje tudi na slovnico (Ciperle in Vovko, 1987, str. 47–48).  
 
Nato se je poučevanje slovenskega jezika tesno povezovalo z nacionalno zgodovino 
naše države. Tretji avstrijski osnovnošolski zakon iz leta 1869 je opredelil slovenski 
jezik kot učni predmet in ga razdelil na nazorni nauk, čitanje, slovnico, pravopisje in 
spisje.Tako je ostalo vse do uveljavitve šolskega zakona v Kraljevini Jugoslaviji leta 
1929, ko se je poudarjalo predvsem pisanje in lepopis (Žerjav, 1970; 421–424, v 
Cencič, 2003, str. 29–30). 
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Medvojno obdobje je zajemalo predvsem obnove beril, prosto spisje, lažje poslovno 
spisje, ponekod so celo navajali učence, da so pisali dnevnike, sestavljali dopise za 
mladinske liste in podobno (Žerjav, 1970; 452, v Cencič, 2003, str. 32). V Kraljevini 
SHS so Slovenci dosegali visoko stopnjo pismenosti, nepismen je bil takrat samo 
vsak 10. prebivalec.   
 
V obdobju socialistične Jugoslavije so bolj poudarjali pravopisno urjenje, ki so ga 
učenci izkazovali v narekih in spisih. Franc Fink, Alfonz Kopriva in Albert Žerjav so v 
vadnici iz leta 1949 celo podali nekaj napotkov za pisanje (Cencič, 2003, str. 33).   
 
Ob koncu 2. svetovne vojne je komunizem prinesel nove poglede na vlogo in pomen 
šolstva ter veliko šolsko reformo in večjo izenačenost možnosti za šolanje. Popis 
prebivalstva leta 1948 je pokazal, da je nepismenih v Sloveniji le še 2 % ljudi (Gabrič, 
2003, str. 172). 
 
1955. leta je izšla Metodika slovenskega jezikovnega pouka, v kateri avtor Šilih 
pripravi napotke za poučevanje. V učbeniku poudari, da je spisje velikega pomena, 
saj pripravlja učence za praktično življenje, jih jezikovno izobražuje, razvija duševne 
funkcije, ustvarjalnost, estetski čut in moralo (Šilih, 1955, str. 91). Ta čas tudi 
približno sovpada z oblikovanjem definicije pismenosti UNESCA iz leta 1956, vendar 
so se strokovnjaki pri nas z razvijanjem in raziskovanjem tega pojma začno ukvarjati 
šele po letu 1991, ko so oblikovali naslednjo definicijo pismenosti: »Funkcionalna 
pismenost je celostna in interdisciplinarna spetnost, sprejemljiva za različna 
pričakovanja posameznikov, ter odvisna od spreminjajočega se okolja. Vsebovati pa 
bi morala čim več dejavnkov, ki neposredno delujejo v določenih okoljih in med 
različnimi socialnimi skupinami.« (Drofenik in Ivančič, 1992, str. 7) 
 
To pomeni, da ima posameznik tisto temeljno znanje in spretnosti, ki so potrebni za 
uspešno delovanje v življenju in zajemajo potrebe delovnega, družbenega in 
osebnega razvoja (Drofenik in Ivančič, 1992, str. 7). 
 

1.2 VRSTE PISMENOSTI GLEDE NA RAZLIČNE DEJAVNIKE IN PRENOSNIKE 
 
1.2.1 Pismenost glede na življenjsko obdobje posameznika 
 
Glede na življenjsko obdobje posameznikov, ločimo med pojavljajočo/porajajočo se 
pismenostjo, začetno pismenostjo, pismenostjo šolajoče se mladine in pismenostjo 
odraslih (Bešter Turk, 2003, str. 61). 
 
Razvijanje vsestranske pismenosti je dolgotrajen proces, ki ga je potrebno 
sistematično načrtovati in razvijati od predšolskega obdobja do konca osnovnega 
šolanja, nato pa pridobljene osnove izpopolnjevati vse življenje. Samo na ta način 
lahko začetne, osnovne stopnje opismenjevanja iz prvega triletja osnovnega šolanja, 
skladno z jezikovnim in s kognitivnim razvojem ter potrebami posameznika, 
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nadgradimo za življenje in delovanje v sodobni družbi, ki zahteva visoko razvito 
pismenost za uspešno osebno in družbeno delovanje ter vseživljenjsko učenje 
posameznika (Grosman, 2007, str. 6).  

Pojavljajočo/porajajočo se pismenost strokovnjaki opisujejo kot začetni bralni in 
pisalni razvoj otroka, ki se dogaja povsem spontano, s tujim izrazom je opisana kot 
»emergent literacy«. Pojavlja se neodvisno od formalnega učenja, v okolju, kjer ima 
posameznik stik s tiskano in pisano besedo (Teale in Sulzby, 1986; v Grginič, 2000, 
str. 104). Sčasoma začnejo otroci kombinirati svoje znanje o govorjenju in poslušanju 
s tem, kaj vedo o tisku in postanejo pripravljeni na učenje branja in pisanja (Roth, 
Paul, Pierotti, 2006, str. 1). 

 
Začetno opismenjevanje se torej začne, ko so otroci psihofizično zreli in pripravljeni 
na učenje branja in pisanja. Začne se s pripravo na pisanje in branje ter nadaljuje s 
sistematičnim in vodenim spoznavanjem črk ter urjenjem tehnike branja in pisanja ter 
zagotavlja, da bo posameznik usvojil začetno pismenost (Bešter Turk, 2003, str. 61).  
Začetno opismenjevanje je v devetletni osnovni šoli opredeljeno kot faza procesa 
pridobivanja funkcionalne pismenosti (Zrimšek, 2003, str. 11). 
 
V začetnem opismenjevanju so pomembne predvsem otrokove zmožnosti za učenje 
branja in pisanja ter različni kognitivni procesi, potrebni za uspešno branje in pisanje. 
Med kognitivnimi proscesi oz. dejavniki je to predvsem zmožnost dekodiranja ter 
vidnega (prepoznavanje znakov) in slušnega (razločevanje, razčlenjevanje) 
zaznavanja. Prav tako imajo pomembno vlogo v tem obdobju čustveno-motivacijski 
dejavniki ter socialni in sociološko-kulturni dejavniki (Grginič, 2005, str. 67). 
 
V začetnem opismenjevanju učenci prehajajo skozi 3 faze začetnega opismenjevanja 
(individualno, glede na svoje predznanje branja/pisanja, razvite spretnosti in 
zmožnosti): 
− sistematično razvijanje predopismenjevalnih zmožnosti (vidno razločevanje, 

slušno razločevanje/razčlenjevanje, orientacija na telesu, v prostoru, na papirju, 
vadijo držo pisala); 

− če/ko imajo ustrezno razvite predopismenjevalne zmožnosti, sistematično 
razvijajo tehniko branja in pisanja (od tiskanih do pisanih črk); 

− če/ko imajo ustrezno usvojeno tehniko branja in pisanja, sistematično razvijajo 
zmožnost branja z razumevanjem in zmožnost pisanja preprostih besedil (Bešter 
Turk, 2011, str. 56–57). 

 
Obdobje pismenosti  šolajoče se mladine traja v času osnovnega in nadaljnjega 
šolanja (Bešter Turk, 2003, str. 61). Pod tem pojmom razumemo različne vrste 
pismenosti, ki jih učenec potrebuje za napredovanje, razumevanje in obvladovanje 
pri različnih šolskih predmetih in v njegovem prostem času. Gre za obdobje, ki se 
začne v drugi polovici osnovnega šolanja in traja do konca srednjega šolanja 
(Skubic, 2010, str. 94). 
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Pismenost odraslih je sodobnejši izraz, ki skuša nadomestiti izraz funkcionalna 
pismenost pri odraslih (Možina, 1999, str. 14) in pomeni »spodobnost razumevanja in 
uporabe informacij iz različnih pisnih virov za delovanje v vsakodnevnih dejavnostih 
odraslih v družini, na delovnem mestu in okolju ter za doseganje lastnih ciljev in za 
razvoj lastnega znanja in potencialov.« 
  
1.2.2 Pismenost glede na potrebe okolja, v katerem se nahaja posameznik 
 
Pismenost postaja v moderni dobi ena nujnejših spretnosti v vsakdanjiku slehernega 
posameznika (Knaflič, 1999, str. 52). Pomeni namreč skupek spretnosti, ki vse 
skupaj omogočajo iskanje, izbiro in rabo informacij za potrebe vlog, ki jih posameznik 
opravlja v vsakdanjem življenju (Knaflič, 2002, str. 38). Glede na potrebe okolja 
govorimo o pismenosti na delovnem mestu, pismenosti v širši skupnosti (Harris in 
Hodge, 1995, str. 37) in družinski pismenosti (Knaflič, 1999, str. 49).  
 
Izraz družinska pismenost je nastal ob spoznanju, da ima družina pomemben vpliv 
na razvoj pismenosti pri otroku in posledično na njegov šolski uspeh. Uspešnost pri 
opismenjevanju in raven pismenosti, ki jo otroci dosežejo sta povezani s socialnimi in 
kulturnimi značilnostmi ter ravnijo pismenosti družine. Z izboljševanjem ravni 
pismenosti staršev se izboljšuje tudi raven pismenosti njihovih otrok in s tem se 
izboljšuje njihovo izhodišče za nadaljnje šolanje (Knaflič, 1999, str. 49). Mednarodna 
raziskava o pismenosti odraslih IALS (Knaflič, Mirčeva in Možina, 2001, str. 6; Knaflič 
2002a, str. 76) je pokazala, da je izobrazba staršev eden izmed najpomembnejših 
dejavnikov izmed 12. zajetih 2 , ki vplivajo na raven pismenosti odraslih. Tudi v 
raziskavi Eurydice opozarjajo, da ima večina učencev, ki se spopada s težavami 
branja manj izobražene starše in prihaja iz socialno-ekonomsko neprivilegiranega 
okolja, kjer manjka izobraževalnih virov, npr. knjig (Eurydice, 2011, str. 26). 
 
Pismenost postaja vedno pomembnejša spretnost na delovnem mestu, saj je 
posameznik obkrožen z raznovrstnimi pisnimi materiali za različne rabe, uradne in 
osebne (Knaflič, 1999, str. 52). Konfederacija britanske industrije je že leta 1989 
izdala seznam potrebnih spretnosti oziroma različnih vrst pismenosti (avtorji jih 
poimenujejo kot zahteve, vendar po opisu nekatere izmed zahtev ustrezajo izrazu 
pismenosti), ki jih posameznik potrebuje za uspešno obvladovanje delovnega mesta. 
To so npr. vrednostni sistem in integriteta, učinkovite komunikacijske veščine, 
računska pismenost, tehnološka pismenost, ekonomska pismenost, osebnostne in 
medosebnostne veščine, reševanje problemov, pozitivna naravnanost do sprememb, 
organizacijske in učne spretnosti (Bhattacharya, 1997, str. 4–7).   
 

                                            
2  Ti dejavniki so naslednji: (1) spol, (2) starost, (3) materinščina, drugačna kot uradni jezik, (4) 
izobrazba staršev, (5) leta šolanja, (6) poklic, (7) industrijska panoga, (8) zaposlitveni položaj, (9) 
pogostost branja na delovnem mestu, (10) udeležba v izobraževanju odraslih, (11) pogostost branja 
knjig v domačem okolju in (12) pogostost sodelovanja v prostovoljnih ali skupnostnih dejavnostih. 
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Glede na raven pismenosti, ki jo dosega posameznik, poznamo preživetveno 
pismenost (Grosman, 2000, str. 158) in visoko/višjo pismenost (Možina, 2000, str. 
21). 
 
Pismenost v širši skupnosti zaznamuje to, da se v zavesti učencev pogosto ustvari 
»zid«, kot ga imenuje B. Marentič Požarnik (2000, str. 147), ki ločuje šolsko znanje 
od življenjskega. Za prenos tega znanja je potrebno že v šoli vzpostaviti pristne, 
avtentične aktivnosti, ki so blizu življenjskim situacijam ali so smiselno povezane v 
širše projekte (Marentič Požarnik, 2000, str. 147). 
 
1.2.3 Bralna pismenost 
 
M. Košak Babuder opisuje branje kot dolgotrajen proces, ki se začne z razvojem 
govornih in jezikovnih sposobnosti in nato sčasoma pripelje do neodvisnega branja 
(2012, str. 71). Razvijanje bralne pismenosti potrebuje sistematično načrtovanje, 
izvajanje in evalviranje od predšolskega obdobja do konca šolanja v osnovni in 
srednji šoli (Košak Babuder, 2012, str. 72). 
 
Pismenost kot posebna oblika človekovega besednega (verbalnega) obnašanja in 
delovanja je ena izmed pismenosti, o kateri se največ razmišlja in piše. Vse oblike 
pismenosti namreč lahko opišemo v povezavi z jezikovnimi rabami in raznimi 
oblikami sodelovanja posameznika z obstoječimi besedili in tvorjenjem novih. 
Besedila lahko tako natančno opišemo in razčlenimo kakor tudi bralčevo dejavnost 
med samim procesom branja (Grosman, 2010, str. 18). Govorjena besedila bi bilo 
veliko težje analizirati, saj bi za to potrebovali posnetek in transkripcijo, prav tako pa 
še ni podobnega opisa in ocene povprečja o vseh poslušalčevih in govorčevih 
dejavnostih, kot ga imamo za branje (Komar, 2008, str. 96).  
 
Prav tako največ nesporazumov in napak pri poslušanju niti ne odkrijemo, čeprav 
imajo isti izvor kot odkloni in napake pri bralni pismenosti. Tudi procesi pisanja so 
manj znani kot branje, čeprav je njihov končni izdelek kot besedilo mogoče natančno 
opazovati in razčleniti. Od vseh oblik pismenosti je tako branje daleč najpogosteje 
preučevana jezikovna raba (Grosman, 2010, str. 18−19).  
 
Ta vrsta pismenosti se predvsem razvija v šolskem kontekstu, kjer učenci razvijajo 
bralno tekočnost za namene učenja (Eurydice, 2011, str. 7).  
 
Bralna pismenost je v raziskavi PISA iz leta 2009 (Puklek Levpušček, Podlesek in 
Šterman Ivančič, 2012, str. 14–15) opredeljena kot učenčeva sposobnost 
razumevanja in uporabe pisnega besedila za doseganje določenih namenov. Ta 
opredelitev bralne pismenosti se je dobro uveljavila že tudi v prejšnjih raziskavah, na 
primer v raziskavi IALS, vendar so jo raziskovalci PISE še poglobili, saj ne gre le za 
sposobnost razumevanja besedila, ampak tudi za njegovo uporabo pri oblikovanju 
lastnega razmišljanja in izkušenj. Raven bralne pismenosti opredeljujejo 
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posameznikovo obvladovanje oblike besedila (npr. besedilo v stavkih in odstavkih, pa 
tudi grafi, diagrami), bralnega procesa torej obvladovanje osnovnih spretnosti branja 
ter obvladovanje bralnih situacij. 
 
Nacionalna strategija za razvoj bralne pismenosti (2017, str. 6) opredeli bralno 
pismenost kot vseživljenjsko pravico, odgovornost in vrednoto. V tem dokumentu je 
bralna pismenost opredeljena kot »stalno razvijajoča se zmožnost posameznika in 
posameznice za razumevanje, kritično vrednotenje in uporabo pisnih informacij. Ta 
zmožnost vključuje razvite bralne veščine, (kritično) razumevanje prebranega, 
pojmovanje branja kot vrednote in motiviranost za branje. Kot taka je temelj vseh 
drugih pismenosti in je ključna za razvijanje posameznikovih in posamezničinih 
potencialov ter njuno uspešno sodelovanje v družbi« (2017, str. 3). 

 
Evropski parlament in Svet o ključnih sposobnostih za vseživljenjsko učenje sta za 
države članice pripravila ponudbo ključnih kompetenc, ki sta jih poimenovala "Ključne 
kompetence za vseživljenjsko učenje – evropski referenčni okvir" in Priloge k temu 
priporočilu (Evropske skupnosti, 2007, str. 3).  
 
Kompetenca pomeni zmožnost opraviti neko nalogo, nekompetenca pa nasprotno. 
Kompetence vključujejo: obvladovanje pojmov, znanj, spretnosti, veščin, socialnih 
odnosov, stališč, ravnanj, odnosa do samega sebe. Med drugimi kompetencami je v 
dokumentu opredeljeno tudi sporazumevanje v maternem jeziku, kar pomeni, da je ta 
kompetenca rezultat usvojitve maternega jezika, da pa se lahko v tem jeziku 
sporazumeva, pa mora poznati njegov besednjak, funkcionalno obvladati slovnico in 
poznati funkcije jezika. Gre tako za ustno kot pisno sporazumevanje glede na 
različne okoliščine in prilagajanje tega sporazumevanja tem danim okoliščinam 
(Evropske skupnosti, 2007, str. 4). 
 
»Ta kompetenca vključuje tudi sposobnost razlikovanja in uporabe različnih vrst 
besedil, iskanje, zbiranje in obdelavo informacij, uporabo pripomočkov, oblikovanje in 
izražanje svojih ustnih in pisnih argumentov na prepričljiv  način, ustrezen 
okoliščinam. /…/ To vključuje zavest o vplivanju jezika na druge ljudi in potrebo po 
razumevanju in uporabi jezika na pozitiven in družbeno odgovoren način (Evropske 
skupnosti, 2007, str. 4). 
 
1.2.4 Besedilna pismenost 
 
Raziskovalci Mednarodne organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) 
so v svojih raziskavah iz leta 2000 in leta 2006 podobno opredelili pojem besedilne 
pismenosti, čeprav ga v letu 2006 imenujejo bralna pismenost. Po raziskavi OECD 
2000 je besedilna pismenost opredeljena kot znanje in spretnosti, ki so potrebne za 
razumevanje in rabo pisnih informacij, torej besedil, ki so oblikovana v stavke in 
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odstavke z različnimi vsebinami umetnostna besedila, časniške novice, navodila, 
učbeniki (Knaflič idr., 2001, str. 8). 
 
Vedno več pozornosti se v zadnjem času namenja razvijanju branja z razumevanjem, 
zaradi česar ne govorimo le o branju z razumevanjem, ampak o pismenosti (ang. 
literacy). Pri tem ne gre le za znanje z razumevanjem, temveč za smiselno znanje, ki 
ga učenci uporabijo za reševanje vsakodnevnih življenjskih problemov. Ni dovolj le, 
da si učenci zapomnijo podatke iz besedila in ga razumejo, npr. notranjo strukturo 
besedila, namen, pač pa mora biti besedilo smiselno tudi zanje (Plut Pregelj, 2013, 
str. 65). 
 
2.1.1 Dokumentacijska pismenost 
 
Prav tako so v raziskavi PISA 2000 raziskovalci posebej opredelili še 
dokumentacijsko pismenost, ki je pri raziskavi PISA 2006 že vključena v opredelitev 
bralne pismenosti. OECD navaja, da je dokumentacijska pismenost opredeljena kot 
»znanje in spretnosti, ki so potrebni za razumevanje in rabo informacij, sporočenih v 
različnih oblikah največkrat matrične strukture, to je v stolpcih in vrsticah. Dokumenti 
vsebujejo preglednice, znake, kazala, sezname, urnike, zemljevide, diagrame in 
obrazce (Knaflič idr., 2001, str. 8)«. V opredelitvi OECD še poudarjajo, da ima 
dokumentacijska pismenost drugače kakor besedilna, ki prevladuje pri šolskem delu, 
pomembno vlogo zunaj šolskih dejavnosti v vsakdanjem življenju vsakega 
posameznika.  
 
Najnovejša raziskava pismenosti PISA 2015, rezultati katere so bili znani decembra 
2016, je pokazala, da se slovenski učenci in učenke pri bralni pismenosti uvrščajo 
nad povprečje OECD (OECD, 2016, str. 5). 
 
2.1.2 Matematična pismenost 
 
Prav tako so raziskovalci PISE 2009 (Puklek Levpušček idr. 2012, str. 16) opredelili 
tudi matematično pismenost, in sicer se ta nanaša na učenčevo sposobnost 
prepoznavanja in razumevanja vloge matematike v svetu. Gre za sposobnost 
sprejemanja dobro utemeljenih odločitev in uporabo matematike za potrebe 
posameznikovega vsakdanjega življenja – da znajo učinkovito utemeljevati in 
posredovati svoje zamisli, ko gre za oblikovanje, reševanje in interpretacijo 
matematičnih problemov v različnih situacijah. Da so matematično pismeni, morajo 
izkazati obvladovanje matematičnih vsebin štirih sklopov: količine, like in telesa, 
sprememba razmerij in verjetnost, obvladovanje matematičnih procesov ter 
obvladovanje matematičnih situacij, v katerih se uporablja matematika: osebna, 
izobraževalna, poklicna, javna, znanstvena (Repež, Bačnik in Štraus, 2008, str. 15). 
 
V raziskavi OECD 2000 so raziskovalci podali podobno opredelitev, le da so pojem 
poimenovali računska pismenost in jo opredelili kot »znanje in spretnosti, ki so 
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potrebni za reševanje računskih nalog ali sposobnost opravljanja različnih operacij, ki 
jih zahteva vsakdanje življenje. Zajete so vse štiri osnovne računske operacije: 
seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje, ki se pojavljajo posamezno ali v 
kombinacijah, s količinami, opredeljenimi v številčni ali besedilni obliki« (Knaflič idr. 
2001, str. 8).  
 
Prav tako so v matematični pismenosti učenci v raziskavi PISA 2015 (OECD, 2016, 
str. 5) dosegli višje rezultate, kot je bilo OECD povprečje. 
 
Tudi Evropski referenčni okvir (Evropske skupnosti, 2007, str. 6) opredeljuje neke 
vrste matematično pismenost, ki jo poimenuje Matematična kompetenca ter osnovne 
kompetence v znanosti in tehnologiji. Matematična kompetenca je opredeljena 
podobno kot matematična pismenost v raziskavah PISA in OECD, in sicer kot 
sposobnost usvojitve in uporabe matematičnega načina razmišljanja za reševanje 
mnogih težav v vsakdanjem življenju, torej vsebuje tako element matematičnega 
razmišljanja in vsakdanje uporabe. Pri temeljnih tehnikah računanja posebej 
poudarijo še postopek, dejavnost ter znanje. V teh predlogih pa sta, poleg že opisane 
matematične, opisani tudi kompetenca na področju znanosti in tehnologije. Prva se 
nanaša na »sposobnost in pripravljenost uporabe znanja in metodologije za razlago 
naravnega sveta z namenom ugotovitve vprašanj in sklepanja na podlagi dokazov. 
Kompetenca v tehnologiji pomeni uporabo omenjenega znanja in metodologije kot 
odziv na znane človeške želje ali potrebe. Kompetenca na področju znanosti in 
tehnologije vključuje razumevanje sprememb, nastalih zaradi človeške dejavnosti, in 
odgovornost posameznega državljana (Evropske skupnosti, 2007, str. 6)«. Ti dve 
kompetenci sta v nekih elementih opredelitve bolj podobni naravoslovni pismenosti, o 
kateri govorim v nadaljevanju. 
 
2.1.3 Naravoslovna pismenost 
 
Naravoslovno pismenost so raziskovalci PISE (Puklek Levpušček idr., 2012, str. 15) 
opredelili kot sposobnost, da učenec uporabi naravoslovno znanje in procese ne le 
za razumevanje naravnega sveta, ampak tudi zato, da lahko sodeluje v odločitvah, ki 
na naravni svet vplivajo. Zajema obvladovanje naravoslovnih pojmov, naravoslovnih 
procesov in naravoslovnih situacij. To znanje naj bi bili učenci sposobni uporabiti v 
prepoznavanju različnih problemsko zasnovanih vprašanj, pridobivanju novega 
znanja, razlaganju in sklepanju v povezavi z naravoslovjem, razumevanju, 
raziskovanju in zavedanju s področja naravoslovja ter pripravljenosti in sodelovanju 
pri reševanju vprašanj, povezanih z naravoslovjem. Tudi na področju naravoslovja se 
je v raziskavi PISA 2015 (OECD, 2016, str. 5) izkazalo, da so slovenski učenci 
dosegli višje rezultate, kot je povprečje OECD. 
 
Poleg zmožnosti branja, pisanja in računanja, ki veljajo za temeljne zmožnosti 
pismenosti, se danes poudarja tudi pomen drugih zmožnosti (npr. poslušanje) in 
novih pismenosti, kot so informacijska, digitalna, medijska pismenost in druge, ki so 
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pomembne za uspešno delovanje v družbi (Nacionalna strategija za razvoj 
pismenosti, 2006, str. 7). Predstavila bom dve, katerih pomen je trenutno v 
sodobnem svetu največji. 
 
2.1.4 Informacijska ali digitalna pismenost 
 
Pismenost, povezana z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (IKT) se je v 
sodobni družbi uveljavila kot njen pomemben sestavni del, saj uporabniku IKT 
omogoča hiter dostop do podatkov, informacij, znanj in spoznanj.  
 
Prej nepredstavljiva preprostost uporabe besednih in vizualnih sestavin hkrati, ki jo 
omogoča elektronsko sporazumevanje, je ustvarila povsem drugačne razmere za 
bralčevo doživljanje podatkov in tvorjenje pomena besedil. Besedila spodbujajo 
nelinearno bralno pismenost, ta pa se bistveno razlikuje od "tradicionalne« 
pismenosti za linearnemu branju namenjena besedila (Grosman, 2010, str. 19). 
 
»Digitalna pismenost vključuje varno in kritično uporabo tehnologije informacijske 
družbe (IST) pri delu, v prostem času in pri sporazumevanju. Podpirajo jo osnovna 
znanja v IKT: uporaba računalnikov za iskanje, ocenjevanje, shranjevanje, 
proizvodnjo, predstavitev in izmenjavo informacij ter za sporazumevanje in 
sodelovanje v skupnih omrežjih po internetu.« (Evropske skupnosti, 2007, str. 7) 
 
2.1.5 Večjezična in raznojezična pismenost 
 
V svetu se srečujemo z vse pogostejšo potrebo družb po sporazumevanju v več 
jezikih. V Evropi poskušajo večjezično pismenost doseči s priporočili za jezikovno 
politiko, ki bi omogočala vsestransko sporazumevanje in dejavno udeležbo vseh 
evropskih državljanov v demokratičnih procesih. V evropskem letu jezikov 2001 je 
bila natisnjena dokončna različica priporočil z naslovom Skupni evropski jezikovni 
okvir: učenje, poučevanje, ocenjevanje – SEJO (ang. Common European Framework 
of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment). Narekuje, da je 
potrebno nadaljnje povečevanje učenja in poučevanje jezikov kot vseživljenjske 
naloge, ki jo je potrebno spodbujati v celotnem izobraževalnem sistemu (Svet 
Evrope, 2001, str. 27).  
 
Potrebo po večjezični pismenosti dokazuje tudi odločitev Zavoda Republike Slovenije 
za šolstvo, ko je v šolskem letu 2014/15 sprejel sklep o uvajanju prvega tujega jezika 
že v 2. razred (Učni načrt. Program osnovna šola. Tuji jezik v 2. in 3. razredu, 2013)  
in drugega tujega jezika (razširjeni program) od 4. razreda dalje (Učni načrt. Program 
osnovna šola. Drugi tuji jezik v 4. do 9. razredu, neobvezni izbirni predmet, 2013). 
Uvedba zgodnjega učenja tujega jezika bo učencem omogočila, da učenje tujih 
jezikov dojamejo kot nekaj naravnega in da postopoma razvijajo zavest o jezikovni in 
kulturni raznolikosti, pozitivno pa bo vplivala tudi na njihov kognitivni razvoj 
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(Resolucija o Nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018 (ReNPJP14–
18), 2013, str. 23). 
 
2.1.6 Funkcionalna pismenost 
 
Pod pojmom funkcionalna pismenost, ki ga s tujko imenujemo tudi iletrizem, 
razumemo kompleksno spretnost, ki je ni mogoče določiti z enim samim standardom, 
pač pa je to skupek spretnosti, potrebnih za razumevanje in uporabo tiskanih in 
pisanih informacij, ki jih človek potrebuje in srečuje na najrazličnejših področjih 
svojega vsakdanjega delovanja in se navzema različnih razsežnosti okolja, v katerem 
nastaja (Kogovšek, Ozbič in Zupan, 2011, str. 425). 
 
Pri funkcionalni pismenosti je, v nasprotju s splošnim pomenom pismenosti, 
pomembna "sposobnost delovati", medtem ko siceršnjo pismenost razumemo kot 
"nekaj vedeti". Ozko razumevanje pismenosti iz 50. let 20. stoletja, ko je Unesco 
vzpostavil prve razvojne programe in je bila pismenost vezana predvsem na pisno 
sporazumevanje kot minimalni družbeni standard, ni odgovarjalo družbenim 
zahtevam v kasnejših desetletjih 20. stoletja. Predvsem nove proizvodne oblike so 
bile tiste, ki so pokazale potrebo po redefiniciji pojma pismenosti. Unesco je tako na 
podlagi te potrebe leta 1978 zamenjal pojem pismenosti kot takšne s pojmom 
funkcionalna pismenost. Definicijo je povzel po Grayju (1969) in zapisal, da je 
»posameznik funkcionalno pismen, kadar lahko sodeluje v vseh življenjskih 
dejavnostih, v katerih se zahteva pismenost za vsakodnevno delovanje v družbeni 
skupnosti, ter uporablja bralne, pisne in številčne spretnosti za osebnostni razvoj 
družbene skupnosti (Unesco, 1978 v Hozjan, 2011, str. 465)«. V ospredje tako stopi 
aplikativna vrednost pismenosti in posameznikovo aktivno sodelovanje v življenjskih 
aktivnostih, kar je tudi funkcionalna vrednost pismenosti. Tako lahko funkcionalno 
pismenost razumemo kot prispevek k osebnemu, družbenemu in gospodarskemu 
razvoju (Hozjan, 2011, str. 466). 
 
E. Možina v svojem prispevku navaja 3 modele pismenosti avtorja St. Claira (2010, v 
Možina, 2011, str. 18) in eden izmed modelov pismenosti je tudi funkcionalni. 
Funkcionalni model pismenosti pomeni, da smo sposobni brati in pisati tako dobro, 
da lahko delujemo v družbi. Odrasli, ki živijo v gospodarsko razvitih območjih, naj bi 
bili na primer v začetku 21. stoletja zmožni brati časnik, uporabljati računalnik, 
razumeti vozni red, obvladovati stroške gospodinjstva.  
 
V novejših prispevkih in raziskavah se sicer določeni avtorji izogibajo izrazu 
funkcionalna in uporabljajo le izraz pismenost, a v pričujočem magistrskem delu ves 
čas izhajam iz definicije funkcionalne pismenosti ter znanja in spretnosti, ki jo 
opredeljujejo. Znanje in spretnosti na področju funkcionalne pismenosti zajemajo 
razumevanje in uporabo pisnega gradiva (besedilnega in številčnega), razumevanje 
in uporabo dokumentov (obrazcev, voznih redov, zemljevidov), numeričnost 
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(osnovne računske operacije in procentni račun), socialno komunikacijo (v družini, 
okolju in na delovnem mestu) ter splošno poučenost (Možina, 2011, str. 23).  
 

2.2 PISMENOST V UČNEM NAČRTU ZA SLOVENŠČINO V OSNOVNI ŠOLI 
 
S prenovo učnih načrtov v času uvedbe devetletne osnovne šole je prišlo do 
sprememb tudi pri pojmovanju pismenosti. Ta se sedaj ne razvija več le pri pouku 
slovenščine, pač pa bi se morala pri vseh učnih predmetih (Bešter Turk, 2011, str. 
46). 
 
Učni načrt navaja, da se cilji predmeta uresničujejo z jezikovnim in književnim 
poukom v sklopu vseh štirih sporazumevalnih dejavnosti, to so poslušanje, branje, 
govor in pisanje (Učni načrt. Program osnovna šola. Slovenščina, 2011, str. 4). 
Glavni namen pouka je razvijanje sporazumevalne zmožnosti v slovenskem 
(knjižnem) jeziku, to pomeni praktično in ustvarjalno obvladovanje vseh štirih 
sporazumevalnih dejavnosti kot tudi jezikovnosistemskih temeljev, prav tako pa z 
besedno umetnostjo utrjujejo kulturno, domovinsko in državljansko vzgojo ter 
medkulturno in širšo socialno zmožnost. 
 
Eden od temeljnih ciljev jezikovnega pouka pri predmetu slovenščina je razvijanje 
sporazumevalne zmožnosti učencev, torej zmožnosti kritičnega sprejemanja 
(poslušanja/branja) raznih besedil in zmožnost tvorjenja (govorjenja/pisanja) 
ustreznih, razumljivih, pravilnih in učinkovitih besedil raznih vrst. Prav tako je pri 
razvijanju sporazumevalnih zmožnosti še posebej izpostavljena varna in kritična raba 
informacijsko-komunikacijske tehnologije  (Učni načrt. Program osnovna šola. 
Slovenščina., 2011, str. 6−7). 
 
Prav branju in pisanju je po učnem načrtu namenjenih kar polovica vseh ur pouka v 
vsakem razredu osnovne šole. Po učnem načrtu naj bi učenci razvijali t. i. začetno 
pismenost do konca 1. triletja in jo nadgradili v 2. in 3. triletju. V 2. triletju se branju 
kot takemu priključi tudi »branje za učenje«. V 3. triletju naj bi učenci dosegli 
samostojno branje in pisanje, učitelj jih samo še usmerja pri tem (Bešter Turk, 2011, 
str. 55–56). 
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3 INKLUZIVNA VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE 
 
Trenutno za vodilni strokovni in politični koncept na področju vzgoje in izobraževanja 
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami tako po svetu kot pri nas velja koncept 
vključevanja ali inkluzije. Temeljno izhodišče vključujočega načina šolanja učencev s 
posebnimi potrebami je pogled na vse učence kot na skupnost različnih, izvirnih 
posameznikov. Večji pomen kot na nekdanjo osredinjenost na posameznika in 
njegovo notranjo naravo daje inkluzija osredinjenosti na učno okolje, predvsem na 
pouk in učilnico oziroma na kurikul v najširšem pomenu besede, vključno s prikritim 
kurikulom kot najbolj samoumevno vsakdanjo šolsko rutino (Magajna, Kavkler, 
Čačinovič Vogrinčič, Pečjak, Bregar Golobič, 2008, str. 4). 
 
Splošni pristopi k uresničevanju inkluzije (Special Needs Education in Europe, 2003, 
v Kavkler, 2009, str. 368–369) so naslednji: 

− dobro načrtovanje in prožna organizacija procesa poučevanja, 
− individualizacija in diferenciacija procesa poučevanja,  
− kooperativno poučevanje, ki vključuje pomoč učitelju, učinkovito komunikacijo 

in timsko delo strokovnega tima,  
− kooperativno učenje, ki pomeni vključevanje vrstniške pomoči in učenja, 
− ključne osebe v okolju, ki pomagajo učitelju. 

 
Uresničevanje inkluzije zahteva od učitelja vpeljevanje dobre poučevalne prakse z 
dobrimi poučevalnimi strategijami, ne moremo pa od njega pričakovati, da bo 
obvladal specialne metode in strategije dela za delo z učenci s težjimi oblikami učnih 
težav, pač pa mora upoštevati strategije dobre poučevalne prakse in  splošne 
strategije poučevanja otrok s posebnimi potrebami (Kavkler, 2009, str. 369–370). 
 
Mitchell (2008; v Kavkler, 2009, str. 370–371) navaja kot učinkovite naslednje 
strategije učiteljeve dobre poučevalne prakse: 

− učitelj je osredinjen na usmerjanje učenja, 
− učitelj učencem omogoči, da dokončajo nalogo, saj imajo posebno učenci z 

učnimi težavami pogosto občutek neuspešnosti, ker jim ne uspe dokončati 
nalog (učenec lahko konča le nalogo, ki ustreza njegovim posebnim potrebam 
in potencialom in za katero ima na voljo dovolj časa), 

− pri vsakem učencu učitelj razvija zaupanje v svoje sposobnosti in učencem 
prikaže tudi njihov napredek, 

− upošteva učenčevo prejšnje znanje, da lahko sledijo novim vsebinam, 
− pritegne učenčevo pozornost (zanimiva je misel, da je pozornost treba 

zaslužiti, namesto da jo zahtevamo), 
− pri poučevanju učitelj upošteva učenčevo kulturno in jezikovno ozadje 

(predvsem pri učencih drugih narodnosti in učenci z jezikovnimi težavami),  
− aktivno vključuje učence v učenje, 
− strategije poučevanja obvezno evalvira, 
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− učitelj mora biti avtoriteta, ne pa avtoritativen. 
   
Inkluzivna vzgoja in izobraževanje predpostavljata, da so učenci čimbolj vključeni v 
izobraževanje in v njem aktivno sodelujejo, hkrati pa je naloga vseh vključenih v 
proces, da odstranjujejo ovire, ki učencu otežujejo učenje. Za sisteme, kjer je 
inkluzija uspešna, se je izkazalo, da so organizirali pomoč učencu dovolj zgodaj, čim 
bolj njemu prilagojeno, čim manj opazno (npr. zelo podobne naloge, kot jih imajo 
ostali učenci), čim bližje učencu (npr. v razredu), čim krajši čas, vendar takrat dovolj 
intenzivno (za nekoga je na primer vsak dan 10 minut boljše kot dvakrat tedensko po 
eno uro) (Kavkler, Clement Morrison, Košak Babuder, Pulec Lah, Viola, Galeša, 
Hribar - Košir, 2008, str. 45). 

 

3.1 OPREDELITEV UČENCEV S POSEBNIMI POTREBAMI IN UČENCEV Z UČNIMI 

TEŽAVAMI V SLOVENSKI ŠOLSKI ZAKONODAJI 
 
V šolski zakonodaji lahko najdemo omenjene učence z učnimi težavami v dveh 
zakonih: kot otroke s posebnimi potrebami v Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi 
potrebami (ZUOPP, 2011, str. 1) in kot učence z učnimi težavami po Zakonu o 
osnovni šoli (ZOsn, 2006). 
 
Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami so to "otroci z motnjami v 
duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, 
gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, 
dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z 
avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo 
prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno 
pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne 
programe vzgoje in izobraževanja" (ZUOPP, 2011, str. 1). 
 
Zakon o osnovni šoli opredeljuje učence z učnimi težavami kot tiste učence, ki »brez 
prilagoditev metod in oblik dela pri pouku težko dosegajo standarde znanja. Šole tem 
učencem prilagodijo metode in oblike dela pri pouku ter jim omogočijo vključitev v 
dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči (ZOsn, 2006). 
 
Glede na to, da se v zakonodaji in tudi sicer pojavljajo različni izrazi, nekje učenci z 
učnimi težavami, drugje pa primanjkljaji na posameznih področjih učenja, bom v 
naslednjih odstavkih pojasnila razlike med temi izrazi. 
 

3.2 UČENCI Z UČNIMI TEŽAVAMI 
 
Učne težave so zelo raznolik pojav, saj se za enakimi pritožbami o težavah pri 
branju, odkrenljivi pozornosti, odlaganju učenja ali čustvenih stiskah ob preverjanju 
znanja lahko skrivajo povsem različni vzroki. Kot pojav se učne težave razprostirajo 
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na kontinuumu od lažjih do težkih, od preprostih do kompleksnih, od kratkotrajnih 
(prehodnih) do tistih, ki so vezane na čas šolanja ali trajajo vse življenje (Magajna, 
Kavkler in Košir, 2011, str. 8).  
 
Zaradi raznolikih težav in raznolike populacije so tudi opredelitve učnih težav precej 
ohlapne. Lerner (2003; v Magajna idr., 2011, str. 9) opredeli otroke in mladostnike z 
učnimi težavami kot raznoliko skupino otrok in mladostnikov z različnimi kognitivnimi, 
socialnimi, čustvenimi in drugimi značilnostmi, ki imajo pri učenju pomembno večje 
težave kot večina njihovih vrstnikov.  
 
3.2.1 Splošne in specifične učne težave 
 
Splošne učne težave se pojavljajo pri zelo heterogeni skupini učencev, ki pri šolskem 
učenju izkazujejo pomembno večje težave kot njihovi vrstniki pri enem ali več 
izobraževalnih predmetih ter so pri teh tudi manj uspešni ali celo neuspešni. Te 
težave so lahko posledica notranjih ali zunanjih dejavnikov, na primer motnje 
pozornosti in hiperaktivnosti, podpovprečnih ali mejnih intelektualnih sposobnosti, 
socialno-emocionalnih težav, pomanjkanja motivacije, slabše razvitih 
samoregulacijskih veščin pa tudi drugojezičnosti, socialno-kulturne drugačnosti ali 
socialno-ekonomske situacije. Vsi ti dejavniki se lahko povezujejo tudi z neustreznim 
in neprilagojenim poučevanjem ter ovirami prikritega kurikuluma (Magajna idr., 2008, 
str. 10–11). 
 
Specifične učne težave razumemo kot »heterogeno skupino primanjkljajev, ki se 
kažejo z zaostankom v zgodnjem razvoju in/ali težavah na katerem koli od naslednjih 
področij: pozornost, pomnjenje, mišljenje, koordinacija, komunikacija, (jezik, govor), 
branje, pisanje, pravopis, računanje, socialna kompetentnost in čustveno 
dozorevanje« (Magajna idr., 2008, str. 11). Te težave so notranje narave, torej so 
nevrofiziološko pogojene, vendar ne nastanejo kot posledica vidnih, slušnih ali 
motoričnih okvar, motenj v duševnem razvoju, čustvenih motenj in tudi neustreznih 
okoljskih dejavnikov, čeprav se lahko pojavljajo skupaj z njimi (Magajna idr., 2008, 
str. 11). 
 
Specifične učne težave vključujejo primanjkljaje na dveh ravneh, in sicer specifične 
primanjkljaje na ravni slušno-vizualnih procesov, ki povzročajo motnje branja 
(disleksija), pravopisne težave (disortografija) in druge jezikovne težave ter specifične 
primanjkljaje na ravni vizualno-motoričnih procesov, ki povzročajo težave pri pisanju 
(disgrafija), matematiki (spacialna diskalkulija), načrtovanju in izvajanju praktičnih 
dejavnosti (dispraksija) ter na področju socialnih veščin (Magajna idr., 2008, str. 11). 
 
Zakon o izobraževanju oseb z motnjami (Individuals with Disabilities Education Act) 
(IDEA, 2004, str. 2657–2658) v 30. členu opredeli termin specifične učne težave kot 
motnjo v enem ali več osnovnih psiholoških procesih, ki so vključeni pri razumevanju 
ali pri rabi pisnega ali govorjenega jezika. Motnja se kaže kot nepopolna sposobnost 
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poslušanja, mišljenja, govorjenja, branja, pisanja, črkovanja ali matematičnega 
računanja. Pod tem izrazom razumemo taka stanja, kot so nesposobnost percepcije, 
možganske poškodbe, minimalna možganska disfunkcija, disleksija in razvojna 
afazija. Termin specifične učne težave pa ne vključuje učnih težav, ki so primarno 
posledica vizualnih, slušnih ali motoričnih okvar, mentalne retardacije, emocionalnih 
motenj in okoljskih, kulturnih ali ekonomskih prikrajšanosti. 
 
Tudi same specifične učne težave se razprostirajo na kontinuumu od lažjih, preko 
zmernih do težjih in najtežjih. Učencem z lažjimi in zmernimi specifičnimi učnimi 
težavami šola po Zakonu o osnovni šoli zagotavlja prilagajanje metod in oblik dela, 
omogoča vključitev v dopolnilni pouk ter druge oblike individualne ali skupinske 
pomoči (ZOsn, 2006), učence z najtežjimi specifičnimi učnimi težavami pa po Zakonu 
o usmerjanju učencev s posebnimi potrebami usmeri v zanje ustrezne programe 
(Magajna idr., 2008, str. 13). 
 
Ocene pogostosti posameznih vrst motenj variirajo pri specifičnih motnjah branja od 
2 % do 10 %, težjo obliko specifičnih motenj učenja, imenovano tudi "primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja", pa ima približno 2–3 % otrok v šolski populaciji 
(Kavkler in Magajna, 2008, str. 27). 
 
3.2.2 Primanjkljaji na posameznih področjih učenja 
  
Kot otroke s primanjkljaji na posameznih področjih učenja usmerjamo otroke s težjo 
obliko specifičnih učnih težav, pri katerih se zaradi znanih ali neznanih motenj ali 
razlik v delovanju centralnega živčnega sistema kljub povprečnim ali nadpovprečnim 
intelektualnim sposobnostim pojavljajo izrazite težave pri branju, pisanju, pravopisu 
in/ali računanju.  Hkrati se s težavami pri šolskih veščinah lahko pojavljajo tudi 
zaostanki v razvoju in/ali motnje pozornosti, pomnjenja, mišljenja, koordinacije, 
komunikacije, socialnih sposobnosti in/ali emocionalnega dozorevanja. Zaradi teh 
primanjkljajev je moteno kognitivno predelovanje besednih in nebesednih informacij 
ter avtomatizacija šolskih veščin (Magajna, Kavkler, Košak Babuder, Zupančič 
Danko, Seršen Fras, Rošer Obretan, 2015, str. 23).  
 
Da govorimo o primanjkljajih na posameznih področjih učenja, mora otrok izpolnjevati 
vseh 5 kriterijev: 
 

– »1. kriterij pomeni dokazano neskladje med strokovno določenimi in 
utemeljenimi pokazatelji globalnih intelektualnih sposobnosti in dejansko 
uspešnostjo na naslednjih področjih učenja, in sicer branja, pisanja, računanja 
in pravopisa.  

 
– 2. kriterij so obsežne, izrazite težave (pervazivne) na enem ali več izmed štirih 

področij šolskih veščin (branje, pisanje, pravopis, računanje), ki vztrajajo in so 
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izražene do te mere, da otroku izrazito otežujejo napredovanje v procesu 
učenja. 

 
– 3. kriterij vključuje slabšo učinkovitost učenja zaradi pomanjkljivih in/ali 

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

 
– 4. kriterij je dokazana motenost enega ali več psiholoških procesov, kot so 

pozornost, spomin, jezikovno procesiranje, socialna kognicija, percepcija, 
koordinacija, časovna in prostorska orientacija, organizacija informacij itd. 

 
– 5. kriterij izključuje senzorne okvare, motnje v duševnem razvoju, druge 

duševne in nevrološke motnje, čustvene in vedenjske motnje, kulturno in 
jezikovno različnost ter psihosocialno neugodne okoliščine in neustrezno 
poučevanje kot glavne povzročitelje primanjkljajev na posameznih področjih 
učenja, čeprav se lahko  pojavljajo tudi skupaj z njimi« (Magajna idr., 2015, str. 
23).  

 
3.2.3 Kontinuum pomoči učencem z učnimi težavami 
 
Pri delu z učenci, ki imajo v osnovni šoli učne težave, razlikujemo pet stopenj pomoči 
in obravnave. Ker se učne težave učencev razprostirajo na kontinuumu, se na 
kontinuumu razprostirata tudi pomoč in podpora učencu. Stopnje pomoči in podpore 
se izvajajo glede na stopnjo izraženih težav, ki jih ima učenec. 
 

1. Pomoč učitelja pri pouku, dopolnilnem pouku ter v okviru podaljšanega 
bivanja in varstva. 

 
To stopnjo pomoči učencu nudi učitelj oziroma učitelji pri pouku v okviru "dobre 
poučevalne prakse". 
 

2. Pomoč šolske svetovalne službe 
 
Če učenec kljub vsem učiteljevim prilagoditvam v okviru rednega in dopolnilnega 
pouka ne napreduje, se v projekt pomoči vključi šolska svetovalna služba (psiholog, 
pedagog, socialni ali specialni pedagog ali socialni delavec). Gre za dopolnitev, 
poglobitev odkrivanja težav, raziskovanje in opredelitev ovir pri učencu in v okolju ter 
odkrivanje učenčevih močnih področij. V to odkrivanje so vključeni tudi učenec in 
njegovi starši. Voditi se začne tudi posebna učenčeva osebna mapa. 
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3. Dodatna individualna in skupinska pomoč 
 
Ko so izčrpani viri dobre poučevalne prakse in tudi občasna pomoč svetovalne 
službe, a težave še vedno vztrajajo, se učencu ponudi in omogoči izvajanje dodatne 
individualne ali skupinske pomoči. Po potrebi se izvede tudi bolj poglobljena 
diagnostična ocena. Izvajalec pomoči učencu je lahko učitelj, pedagog, specialni 
pedagog ali drug strokovni delavec. 
 

4. Mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove 
   
Učenec, ki kljub vsem oblikam pomoči na prvih treh stopnjah ne napreduje, je 
upravičen do dodatnega strokovnega mnenja glede na naravo njegovih težav. 
Zunanja institucija se prav tako lahko vključi kot svetovalec in se po potrebi tudi 
neposredno vključi v pomoč učencu, učiteljem in staršem. 
 

5. Program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo 
 
Če se na podlagi sklepne ocene 4. stopnje izkaže, da učenec potrebuje zaradi 
izrazitosti specifičnih učnih težav več prilagoditev in pomoči, se staršem predlaga 
usmeritev v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo, kar pomeni, da se vse do sedaj ponujene oblike pomoči še okrepijo in 
poglobijo. Dodatno strokovno pomoč na tej stopnji izvaja specialni pedagog ali učitelj 
predmetnega področja z izpopolnjevanjem za delo z učenci s posebnimi potrebami 
(Magajna idr., 2008, str. 37–39). 
 
3.2.4 Učenci s primanjkljaji na področju branja in pisanja 
 
Specifične bralno-napisovalne težave spadajo med najpogostejše in tudi najbolj 
raziskovane specifične motnje učenja. So nevrofiziološko pogojene in med njimi 
najpogosteje prepoznamo izraze disleksija (težave na področju branja), disgrafija 
(težave pri pisanju), disortografija (pravopisne težave), specifične motnje šolskih 
veščin in podobno. Kadar gre za težjo obliko teh specifičnih učnih težav, pa govorimo 
o primanjkljajih na področju učenja branja in pisanja (Magajna idr., 2015, str. 41). 
 
Za opredelitev težav na področju branja in pisanja so tudi slovenske avtorice, ki se 
ukvarjajo s preučevanjem te tematike in oblikovanjem kriterijev, upoštevale kriterije 
DSM-5, ki izpostavljajo, da mora imeti posameznik ob vztrajajočih težavah branja in 
pisanja težave tudi vsaj na enem izmed naslednjih področij: 

− netočno ali počasno branje z naporom, 
− težave bralnega razumevanja kljub pravilni in tekoči bralni tehniki, 
− težave s črkovanjem, 
− slabo pisno izražanje ter 
− izogibanje aktivnostim, ki vključujejo branje, pisanje ali črkovanje (Cavandish, 

2010 v Košak Babuder, 2014, str. 120). 
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Vse naštete težave pa vplivajo na posameznikove izobraževalne dosežke kot tudi 
vsakodnevne aktivnosti in poklicno uspešnost (Košak Babuder, 2014, str. 120). 
 
V razlagi kriterijev za opredelitev primanjkljajev na posameznih področjih učenja so 
avtorice teh zapisale tudi najpogostejše oblike težav na področju branja in pisanja.  
 
»1. Branje:  

– Težave s sintezo (spajanjem), analizo (segmentacijo), manipulacijo 
(odstranjevanje, zamenjevanje) glasov, težave pri usvajanju povezav med 
črkami in glasovi, problem bralne točnosti, upoštevanja pravopisnih pravil.  

– Napačno, neustrezno zaznavanje oblike in zaporedja simbolov.  
– Branje z napakami ali počasno branje z naporom, ki vpliva na bralno točnost – 

neavtomatiziranost tehnike branja, težave v prepoznavanju in dekodiranju 
besed (ujemanje med grafemom in fonemom).  

– Težave s hitrostjo branja, ki se kažejo kot neustrezno, počasno branje ali kot 
problem bralne tekočnosti. 

– Težave bralnega razumevanja na ravni razumevanja povedi, krajših 
sestavkov, daljših sestavkov, razumevanje pragmatičnega jezika (prenesenih 
pomenov, metafor).  
 

2. Pisanje:  
– Težave na področju ortografskega kodiranja, ki se kažejo kot nepravilno 

črkovanje, neustrezen priklic črke/simbola.  
– Nepravilno zaporedje črk in številk, neustrezno zaporedje navajanja pisnih 

informacij.  
– Težave pisnega izražanja na ravni ustreznega in natančnega uporabljanja 

pravopisnih pravil, slovnice in postavljanja ločil ter jasnost ali organizacija 
zapisanega, ki so posledica težav sočasnega izvajanja in usklajevanja 
kognitivnih veščin.  

– Moten in/ali neustrezen priklic informacij oz. simbolov/črk ob osredinjenosti na 
grafomotorično izvedbo pisanja.  

– Težave s hitrostjo pisanja, ki se kažejo kot počasno pisanje.  
– Težave s tekočnostjo pisanja, ki se kažejo kot neenakomeren tempo pisanja.« 

(Magajna idr., 2015, str. 26) 
 

 
3.2.4.1 Specifični primanjkljaji na področju branja 

 
Področje bralnih težav je najbolj preučevano in tudi najbolj poznano področje učnih 
težav. Branje je namreč tesno povezano z vsemi šolskimi predmeti, pa tudi z 
vsakodnevnimi dejavnostmi. 
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Na področju branja ločimo dve vrsti primanjkljaja, in sicer primanjkljaj dekodiranja in 
primanjkljaj bralnega razumevanja. 
 
3.2.4.1.1 Disleksija 

 
Pod primanjkljajem v dekodiranju razumemo najpogostejšo in najbolj poznano motnjo 
branja, disleksijo, ki se nanaša na tiste otroke, ki imajo težave z vzpostavljanjem 
povezave med črkovanjem posamezne besede in njeno izgovarjavo. Otroci z 
disleksijo običajno berejo netočno in počasneje ter imajo veliko težav s črkovanjem. 
Izvor teh težav pa je v šibkem fonološkem zavedanju (Snowling in Hulme, 2012, str. 
593). 
 
Mednarodna zveza za disleksijo (IDA) je leta 2002 sprejela definicijo disleksije, ki so 
jo povzele tudi nekatere druge zveze in institucije po svetu. Disleksija je specifična 
učna težava, ki je nevrofiziološkega izvora. Zaznamujejo jo težave na področju 
natančnega in/ali tekočega prepoznavanja besed in šibke veščine črkovanja in 
dekodiranja. Te težave običajno izhajajo iz primanjkljaja v fonološki komponenti 
jezika, kar je pogosto nepričakovano glede na posameznikove siceršnje kognitivne 
sposobnosti in učinkovito poučevanje. Sekundarne posledice lahko vključujejo težave 
na področju bralnega razumevanja in zmanjšanje bralnih izkušenj, kar lahko zavira 
bogatitev besednjaka in ostalega znanja (Definition of Dyslexia, 2002).  
 
Razvojna disleksija je heterogena motnja, ki se vedno odraža v težavah pri branju in 
včasih pri vizualno-motorični koordinaciji, časovno-prostorski orientaciji in/ali slušni 
percepciji (Nandakumar in Leat, 2008; v Erjavec, 2011, str. 124). Nekateri tuji 
strokovnjaki jo opisujejo kot neskladnost med bralnimi zmožnostmi in siceršnjo 
posameznikovo inteligentnostjo ob ustreznih bralnih spodbudah (Ramus, Rosen, 
Dakin, Day, Castellote, White in Frith, 2003, str. 841).  
 
V teorijah je prisotnih veliko različnih definicij disleksije, vendar so si raziskovalci v 
nekaterih vidikih (biološki izvor, persistentna narava, tj. vztrajajoča oz. trdovratna 
motnja, težave pri avtomatizaciji tehnike branja in pisanja) enotni (Magajna, 2003, str. 
270–271).  
 
Pri otrocih z disleksijo so torej običajno v ospredju težave z učenjem pravilnega in 
ustrezno hitrega branja (govorimo o tekočnosti branja) (Snowling in Hulme, 2012; v 
Košak Babuder, 2014, str. 122). Kljub ustrezni pravilnosti branja, ki se je z dosledno 
obravnavo otroci z disleksijo lahko naučijo, pa z obravnavo bistveno težje dosežejo 
ustrezno bralno hitrost (Fletcher, Lyon, Fuchs in Barnes, 2007, v Košak Babuder, 
2014, str. 122). 
 
Prav tako so pri osebah z disleksijo prisotne težave s črkovanjem (npr. zaporedje črk 
v besedi je pri zapisu in branju pogosto napačno) in pisanjem, ki so lahko še bolj 
vztrajne in trdovratne kot pa težave z branjem samim.  
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S kakšno lahkoto se otroci naučijo brati, je odvisno tudi od jezika, v katerem se učijo 
brati. Bolj ko je jezikovni pisni sistem pravilen oz. transparenten (ortografija), torej, 
kako dosledno se ujemata glas in črka, lažje se otroci učijo brati. Med takšne jezike 
sodi tudi slovenski jezik, manj transparenten pa je na primer angleški ali nemški jezik. 
V transparentnih oz. pravilnih jezikih se začetni bralci, ki imajo disleksijo, soočajo s 
pomanjkljivim fonološkim procesiranjem, vendar lahko zaradi pravopisnega sistema, 
v katerem se glas in črka popolnoma ujemata, to že po nekaj mesecih 
opismenjevanja dokaj učinkovito premagajo (Mather in Wendling 2012; v Košak 
Babuder, 2014, str. 122). 
 
Brosnan s sodelavci (2002; v Hudoklin, 2011, str. 155) ugotavlja, da imajo 
posamezniki z disleksijo primanjkljaj pri izvršilnem funkcioniranju, predvsem kar se 
tiče inhibicije motečih dražljajev, in pri prepoznavanju oz. določanju zaporedja 
dogodkom. To so predvsem naloge, ki so povezane z delovanjem prefrontalnega 
korteksa. 
 
Kaj pravzaprav ovira usvajanje branja oseb z disleksijo?  
 
Naslednji primanjkljaji v procesih spoznavanja pri osebah z disleksijo najbolj ovirajo 
učinkovito branje in pisanje:  

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

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

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

znanje v določenih časovnih okvirih) (Magajna idr., 2008, str. 42). 
 
Kot osnovni primanjkljaj številni avtorji najpogosteje navajajo fonološki primanjkljaj, iz 
katerega se je razvila fonološka teorija. Ta teorija predpostavlja, da imajo osebe z 
disleksijo specifični primanjkljaj v zavedanju, skladiščenju in/ali pridobivanju glasov.  
Branje namreč zahteva razvito povezavo med grafemi in fonemi (črkami in glasovi). 
Če so te povezave in predstave šibke, prihaja do težav pri branju (Bradley in Bryant, 
1978; Vellutino, 1979; Snowling, 1981; Brady in Shankweiler, 1991; v Ramus idr. 
2003, str. 842). Prav tako iz fonološkega primanjkljaja izhaja, da se posamezniki z 
disleksijo slabše odrežejo pri nalogah, ki zahtevajo fonološko zavedanje, na primer 
razdruževanje in manipulacijo z glasovi.  
 
Fonološko zavedanje je sposobnost prepoznavanja in manipuliranja z glasovi in je 
močan napovednik razvoja sposobnosti dekodiranja oz. uspešnega začetka učenja 
branja (Hulme in Snowling 2009; v Košak Babuder, 2014, str. 122). Prav tako imajo 
težave s šibkim kratkoročnim spominom in slabše avtomatizirano poimenovanje 
glasov (Snowling, 2000; v Ramus idr., 2003, str. 842). 
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Nasprotujoča teoriji fonološkega primanjkljaja je teorija slušnega primanjkljaja, ki 
opisuje težave hitrega slušnega procesiranja in trdi, da gre za primanjkljaj percepcije 
zvoka (Tallal, 1980; Tallal et al., 1993; v Ramus idr., 2003, str. 842). V podporo tej 
teoriji avtorji izhajajo iz dokazov, da posamezniki z disleksijo izkazujejo slabše 
rezultate pri številnih slušnih nalogah, vključno s slušno diskriminacijo (McAnally in 
Stein, 1996; Ahissar et al., 2000; v Ramus idr., 2003, str. 842).  
 
Prav tako obstaja poznana tudi vizualna teorija oziroma vizualni primanjkljaj 
(Lovegrove et al., 1980; Livingstone et al., 1991; Stein and Walsh, 1997, v Ramus 
idr., 2003), ki sicer ne nasprotuje teoriji fonološkega primanjkljaja, ampak poudarja 
vizualni prispevek k težavam pri branju pri nekaterih posameznikih (Ramus idr., 
2003, str. 842), ki se pri procesiranju črk in besed na papirju oz. podlagi soočajo z 
nestabilnim binokolarnim fokusiranjem, s težavami simultanega premikanja obeh 
očes (Cornelissen et al., 1993; Stein and Fowler, 1993; Eden et al., 1994, v Ramus 
idr., 2003, str. 842) ali s težavami ob povečani vizualni zgoščenosti (Spinelli et al., 
2002, v Ramus idr., 2003, str. 842). 
 
Dominantna vizualna teorija disleksije je magnocelularna teorija. Vizualni 
magnocelularni sistem je odgovoren za časovno načrtovanje vizualnih dogodkov med 
branjem. Odgovoren je za signale, ki ves čas usmerjajo oči k cilju (Stein, 2001, str. 
12). Magnocelularna teorija pa predpostavlja, da je pri osebah z disleksijo prizadet 
magnocelularni vizualni sistem, ki ne zmore izredno natančne kontrole očesnih gibov, 
ki je nujno potrebna za normalno procesiranje besedila (Erjavec, 2011, str. 127). 
Lovegrove s sodelavci (1980; v Magajna, 2003) je odkril, da osebe z disleksijo ne 
morejo zaznavati migotajoče svetlobe tako dobro kot običajni bralci. Najdene so bile 
namreč anatomske nepravilnosti tega sistema (Galaburda in Livingstone, 1993; v 
Erjavec, 2011, str. 127), prav tako pa so raziskave dokazale nepravilnosti v vzorcih 
očesnih gibov posameznikov z disleksijo (MacKeben idr., 2004; v Erjavec, 2011, str. 
127). Pri branju posamezniki z disleksijo delajo krajše sakade, njihove očesne 
fiksacije trajajo dalj časa in so pogostejše kot pri običajnih bralcih.  
 
Manj poznana vizualna teorija je teorija vizualnega stresa ali sindrom skotopične 
občutljivosti, poimenovan tudi po avtoricah O. Meares in H. Irlen kot sindrom Meares-
Irlen (Nandakumar in Leat, 2008; v Erjavec, 2011, str. 129). Pri branju nekaterih oseb 
se namreč pojavljajo nejasne, meglene slike črk, nestabilne (premikajoče se) črke, ob 
tem pa lahko doživljajo tudi močan glavobol ali migreno. Pri dolgotrajnem branju pa 
postanejo simptomi vse bolj izraziti. Čeprav sindrom lahko prizadene celotno 
populacijo, naj bi bil še posebej pogost pri osebah z disleksijo (Irlen, 1991, v Erjavec, 
2011, str. 129). 
 
V povezavi z drugačnim delovanjem možganov, natančneje malih možganov, se 
pojavlja tudi cerebelarna teorija oziroma teorija primanjkljaja v procesu avtomatizacije 
avtorjev Nicolson in Fawcett (1990; Nicolson idr., 2001; v Ramus idr., 2003, str. 843 
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in Magajna, 2003, str. 272). V malih možganih bi naj prihajalo do blagih disfunkcij in 
tako nastanejo težave kognitivnega procesiranja. Mali možgani so namreč odgovorni 
za motorično kontrolo in posledično tudi govorno artikulacijo. Slabša artikulacija pa 
lahko vodi k slabšemu fonološkemu zavedanju. Prav tako so mali možgani odgovorni 
za avtomatizacijo veščin. Slabša avtomatizacija lahko prizadene za branje in pisanje 
pomembno učenje povezave med grafemom in fonemom (Fawcett idr., 1996; v 
Ramus idr., 2003, str. 843). Nicolson in Fawcett sta ugotovila, da imajo otroci z 
disleksijo težave, ko morajo izvajati aktivnosti, ki so pri običajnih bralcih 
avtomatizirane (npr. z zaprtimi očmi stati na eni nogi). Otroci z disleksijo so bili 
zmožni izvesti to nalogo, če so imeli možnost kompenziranja s pomočjo vida. 
"Hipoteza zgoraj omenjenih avtorjev je, da lahko osebe z disleksijo izvedejo dejanja, 
ki so normalno avtomatizirana le, če imajo priložnost zavestno kompenzirati svoje 
deficite v avtomatizaciji.« (Nicolson in Fawcett, 2001, v Magajna, 2003, str. 272) 
Avtorja (2001; v Magajna, 2003, str. 272) še menita, da je fonološko zavedanje prav 
tako avtomatizirana veščina, ki tvori osnovo branja.  
 
3.2.4.1.2 Primanjkljaj bralnega razumevanja  

 
Poleg disleksije se pojavlja še ena motnja branja, pri kateri pa ne gre za težave 
bralne tehnike, natančnosti, fluentnosti ali hitrosti branja, pač pa se lahko kljub 
dobremu dekodiranju (otroci imajo dobro tehniko branja) pojavljajo težave pri 
razumevanju prebranega (Snowling in Hulme, 2012, str. 593). 
 
Model, ki opisuje razliko v težavah dekodiranja in bralnega razumevanja, je preprost 
pogled na branje (Gough, Tunmer, 1986; v Snowling in Hulme, 2012, str. 596). 
Bralno razumevanje je namreč produkt sposobnosti dekodiranja in jezikovnega 
razumevanja. Za ustrezno bralno razumevanje mora bralec imeti razvite veščine 
dekodiranja tiska (povezava in pretvorba grafem – fonem) in razumevanje 
govorjenega jezika.  
 
Pri tipičnih bralcih so raziskave pokazale, da so veščine dekodiranja in slušnega 
razumevanja dober napovednik kasnejšega bralnega razumevanja (Keenan, 
Betjemann, Wadsworth, DeFires in Olson, 2006; v Snowling in Hulme, 2012, str. 
596). 
 
Za razvoj bralnega razumevanja je najprej potrebno dobro dekodiranje, razumevanje 
besed in pa seveda procesi na višji ravni, kot so stavčna integracija, sklepanje in 
nadzorovanje razumevanja (sposobnost bralca, da ugotovi, kdaj se je izgubil v 
razumevanje branega) ter verbalni delovni spomin (Kintsch, 1989, Kintsch in 
Rawson, 2005; v Snowling in Hulme, 2012, str. 595).  
 
Otroci s primanjkljajem bralnega razumevanja imajo primanjkljaje ravno na teh višjih 
procesih in metakognitivnih veščinah, težave in šibkosti pa imajo tudi na področju 
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slušnega razumevanja, besedišča, ustnega izražanja, pripovedovanja, prenesenega 
jezika ter slovnice (Duff in Clarke, 2011; v Košak Babuder, 2014, str. 122). 
 
3.2.4.2 Specifični primanjkljaji na področju pisanja 

 
3.2.4.2.1 Disgrafija 

 
Disgrafija predstavlja specifično motnjo pisanja, ki se kaže s težavami v vizualnem 
prostorskem zaznavanju in procesiranju simbolov, v hitrosti  in tekočnosti pisanja, s 
težavami v ortografskem kodiranju, v finomotoričnih/grafomotoričnih spretnostih in s 
težavami v vidni motorični koordinaciji (Magajna idr., 2015, str. 29). 
 
Pisanje zahteva kompleksen skupek motoričnega in informacijskega procesiranja. 
Disgrafija lahko vodi do težav črkovanja, slabega rokopisa in pretvorbe misli v pisanje 
na sploh. Prav tako imajo lahko osebe z disgrafijo težave organizacije črk, številk in 
besed v vrstici ali na strani (National Center for Learning Disabilities, 2007). 
 
Disgrafija je specifična učna težava, pri kateri se pojavljajo težave rokopisa kot so 
nečitljiva in nekonsistentna pisava, počasno pisanje, neustrezen razmik med črkami, 
zapis nenavadnih besed. Težave pri rokopisu lahko ovirajo učenje pravopisa, pisanje 
in hitrost pisanja. Osebe tudi težko organizirajo informacije med samim pisanjem.  Ob 
težavah pisanja se lahko hkrati pojavljajo tudi težave pri branju (The Difference 
Between Dysgraphia and Dyslexia, 2015). 
 
Simptomi, ki kažejo na disgrafijo, so naslednji: vizualno-prostorske težave, težave 
fine motorike, težave jezikovnega procesiranja, težave pravopisa oz. pravilnega 
zapisa, težave na področju slovničnih pravil in organizacije jezika (Understanding 
Dysgraphia, 2014).  
 
Od kod izhajajo težave pri disgrafiji? 
 
Običajno se težave s pisanjem pojavljajo zaradi slabšega ortografskega kodiranja v 
procesu delovnega pomnjenja ali težav z motoričnim načrtovanjem gibov prstov. 
Ortografsko kodiranje se nanaša na sposobnost skladiščenja zapisanih besed v 
delovnem spominu med analizo oziroma je sposobnost ustvariti stalen spomin 
zapisane besede ter njenega pomena in izgovorjave. 
Pri disgrafiji gre lahko za težave načrtovanja zaporednih gibov prstov, kar je razlog za 
slab rokopis, vendar pa ta ni primarno posledica motorične okvare, pač pa težav 
motoričnega načrtovanja (Berninger in Wolf, 2012, str. 1). 
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3.2.4.2.2 Disortografija 

 
Disortografija je motnja pisanja, pri kateri posameznik ne upošteva pravopisnih pravil, 
zamenjuje črke, izpušča, dodaja, zamenjuje soglasnike ali fonetično zapisuje besede 
(Filipčič, 2006, str. 14).  
 
Pri osebah z disortografijo se pojavlja nenavadno črkovanje oz. nepravilen zapis 
besed in nepovezanost med črkami v besedi. Slovnične težave vključujejo nepravilno 
rabo časov, ločil, neustrezno krajšanje besed ali napačno oz. neustrezno rabo besed 
(What is Dysorthographia? − Symptoms and Treatment, 2006).  
 
3.2.5 Izvršilne funkcije učencev z učnimi težavami 
 
Izvršilne funkcije (s tujko eksekutivne) so v cilj usmerjene, neodvisne, smiselne 
aktivnosti (Lezakova, Howieson in Loring, 2004; v Hudoklin, 2011, str. 148), ki so 
tesno povezane  s pozornostjo in spominom ter učenjem (Dawson in Guare, 2004, v 
Hudoklin, 2011, str. 148). 
 
Vključujejo sposobnost uporabe notranjih in zunanjih povratnih informacij, upravljanje 
s konfliktnimi situacijami, vključno s tekmovanjem med odzivi (Goldfus; 2008, v 
Hudoklin, 2011, str. 148). 
 
Izvršilne funkcije se nanašajo na: 

– zastavljanje ciljev in načrtovanje, 
– organizacijo vedenja skozi čas, 
– fleksibilnost, 
– pozornost in spominski sistem (npr. delovni spomin), 
– samoregulacijske procese (Meltzer in Krishnan, 2007; v Hudoklin, 2011, str. 

148).   
 
Kot pomemben vidik izvršilnih funkcij se pojavlja samoregulacija. Učenci z razvitimi 
samoregulacijskimi veščinami izvršujejo učne naloge samozavestno, skrbno in 
medtem iščejo vire. Vedejo se proaktivno, iščejo informacije, kadar jih potrebujejo ter 
izvršijo vse potrebne korake za izvršitev naloge. Kadar naletijo na oviro, kot so lahko 
slabi učni pogoji, zmedeni učitelji, nejasno besedilo, najdejo pot, da te ovire 
premagajo. Na učenje gledajo kot na sistematičen in kontroliran proces in sprejemajo 
celotno odgovornost za svoj rezultat (Borkowski, Carr, Rellinger in Pressley, v tisku; 
Zimmerman in Martinez - Pons, 1986, 1990; Zimmerman, 1990, str. 4). 
 
Brez dvoma vsi učenci do neke meje uporabljajo neke regulatorne procese, vendar 
se učenci, ki uporabljajo samoregulacijske procese, razlikujejo po svojem zavedanju, 
da regulacijski procesi strateško pomembno vplivajo na končni učni izid, ter po lastni 
uporabi strategij, da dosežejo svoj učni cilj. 
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Druga pomembna funkcija samoregulacijskega učenja je »nase-orientiran odziv« 
(Carver in Scheier, 1981; Zimmerman, 1989; Zimmerman, 1990, str. 5), kar pomeni, 
da učenec nadzira ciklični proces in spremlja učinkovitost svojih učnih metod ali 
strategij in nanje ustrezno reagira.  
 
Tretja pomembna funkcija samoregulacijskega učenja je indikacija, kako in kdaj 
učenec izbere določeno strategijo oz. odziv (Zimmerman, 1990, str. 5).  
 
Učenci z učnimi težavami se soočajo s težavami pri uporabi samoregulacijskih 
strategij, kot so preverjanje, spremljanje in pregledovanje med reševanjem same 
naloge (Meltzer, 1993, Meltzer in Krishnan, 2007; v Hudoklin, 2011, str. 153). 
 
Avtorja Dawson in Guare (2004, 2009; v Hudoklin, 2011, str. 150) sta model izvršilnih 
funkcij razvila prav z namenom pomagati spodbujati razvoj teh funkcij pri učencih s 
specifičnimi primanjkljaji učenja. Ugotovila sta, da ima večina posameznikov tako 
močna kot šibka področja izvršilnih funkcij in da je za te učence glavni namen 
oblikovanje in izvajanje strategij pomoči pri premeščanju primanjkljajev izvršilnih 
funkcij. 
 
V njuni opredelitvi je 11 področij izvršilni funkcij. To so inhibicija odziva, delovno 
pomnjenje, čustvena kontrola, ohranjanje pozornosti, začenjanje z aktivnostjo, 
načrtovanje in postavljanje prioritet, organizacija, upravljanje s časom, na cilj 
usmerjeno vztrajanje, prožnost in metakognicija.  
 
Učence z učnimi težavami se pogosto omenja kot »aktivno neučinkovite učence« 
(Swanson, 1989; Meltzer in Krishnan, 2007; v Hudoklin, 2011, str. 153), saj imajo 
težave  pri dostopanju, organiziranju in kodiranju več miselnih aktivnosti, ki 
vključujejo bralno razumevanje in pisno izražanje hkrati.  
 
Pogosto se soočajo s težavami pri uporabi samoregulacijskih strategij, med  katerimi 
so najpogostejše preverjanje, spremljanje in pregledovanje med samim izvajanjem 
oz. reševanjem naloge. Kažejo se tudi omejeno zavedanje uporabnosti strategij 
reševanja problema, šibkejša miselna prožnost (Meltzer, 1993; Meltzer in Krishnan, 
2007; v Hudoklin, 2011, str. 154), težave urejanja, organizacije in določanja 
prednostnih informacij, pretirano osredotočanje na podrobnosti in težave določanja 
bistva naloge oz. ideje. Zaradi vsega naštetega pogosto obtičijo in se težko lotevajo 
novih nalog ali ne zamenjajo pristopa k reševanju (Hudoklin, 2011, str. 154). 
 
Te težave se pogosto pojavijo pri zahtevnejših nalogah, kadar postane načrtovanje 
zahtevnejše in bolj kompleksno ter zahteva od posameznika večjo samostojnost, 
fleksibilnost, organizacijo in spajanje večje količine informacij (Hudoklin, 2011, str. 
154). Težave so najbolj opazne na akademskih področjih, kot so bralno razumevanje, 
pisno izražanje, samostojno učenje, dokončanje dolgoročnih projektov in pisanje 
pisnih preizkusov znanja. 
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Primanjkljaji zaradi izvršilnih funkcij na področju branja so lahko naslednji: 
– »pomanjkanje tekočnosti branja, 
– težave s pravilnim dekodiranjem besed, 
– težave s spremljanjem branja – ne morejo zagotoviti, da pravilno sledijo 

besedilu, 
– težave pri sintetiziranju vsebine (»izgradnji« pomena), pri pripisovanju 

pomembnosti posameznim informacijam« (Hudoklin, 2011, str. 154). 
 
Primanjkljaji zaradi izvršilnih funkcij na področju pisnega izražanja: 

– »pisanje je redko avtomatizirano, 
– težave pri lotevanju pisnih nalog, ker imajo težave z načrtovanjem in 

določanjem prvega koraka pri pisanju, 
– težave s fleksibilnim mišljenjem, ki ga potrebujejo pri vrednotenju in 

parafraziranju predpisane teme, 
– težave z organizacijo, vključno s prostorsko organizacijo pri pisanju na list 

papirja, uporabi pravilne sintakse na ravni stavka, organizaciji argumentov in 
pri uporabi tradicionalne strukture uvoda, jedra in zaključka pri pisanju spisov 
oz. esejev« (Hudoklin, 2011, str. 155). 

 
Na področju samostojnega učenja, domačih nalog in dolgoročnih projektov pa imajo 
zaradi šibkih izvršilnih funkcij naslednje težave: 

- »težave pri vnaprejšnjem načrtovanju, predvidevanju rezultatov, postavljanju 
dolgoročnih ciljev, 

- težave pri samoregulaciji in samospremljanju (kar igra ključno vlogo pri 
tovrstnih nalogah), 

- težave pri kognitivni fleksibilnosti, 
- težave pri upravljanju s časom, določanje zaporedja informacij, pridobivanju 

potrebnih gradiv in informacij (vse to so različni vidiki organizacije)« (Hudoklin, 
2011, str. 155). 

 
Pri pisanju preizkusov znanja se primanjkljaji kažejo kot: 

– »težave s prikazovanjem dejanskega znanja, 
– težave pri poslušanju učiteljevih namigov (»Tole je pomembno!«, »Zdaj pa 

pazljivo poslušajte!«), 
– težave pri uporabi učbenikov – ne prepoznajo pomena diagramov, ob strani 

izpisanih izrazov, kazala – vse našteto jim bi lahko pomagalo pri organiziranju 
in določanju pomembnosti informacij, 

– imajo težave pri uporabi namigov iz razreda in težko predvidijo, kakšna 
vprašanja bodo lahko na testu, 

– težave pri razporejanju časa, 
– težave pri prepoznavanju najpomembnejših informacij, ki se jih morajo naučiti, 

ne prepoznavajo pomembnosti določenih informacij, 
– težave pri načrtovanju odgovorov, razporejanju časa« (Hudoklin, 2011, str. 

155). 
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3.3 PISMENOST UČENCEV Z UČNIMI TEŽAVAMI 
 
Pomanjkljiva izobrazba prinaša številne negativne učinke za mlade, saj se pojavlja 
vse več težav pri vstopanju v svet dela in pri zaposljivosti mladih tudi zaradi 
pomanjkljive izobrazbe, zato je že poročilo OECD iz leta 1998 opozorilo na potrebo 
po bolj poglobljenem razumevanju šolske neuspešnosti in njenem premagovanju 
(Magajna idr., 2008, str. 5).   
 
V raziskavi Eurydice iz leta 2009 se kar eden od petih 15-letnikov srečuje s težavami 
pri branju, ki bi omogočalo učenje (Eurydice, 2011, str. 13). 
 
Otroci in tudi odrasli s specifičnimi učnimi težavami vlagajo v učenje veščin s 
področja pismenosti veliko truda, tudi do 10-krat več kot njihovi vrstniki, da bi dosegli 
isto raven avtomatizacije veščine (Magajna idr., 2004, str. 42). 
 
V zadnjih letih se zaradi boljšega poznavanja problematike in senzibilizacije šol 
izboljšuje tudi prepoznavanje učencev z učnimi težavami, vendar se večino teh 
učencev odkrije šele v 3. ali 4. razredu osnovne šole, ko bi se naj proces začenega 
opismenjevanja že zaključeval, ali še kasneje, ko je že vsem očitno, da učenec ni 
uspešen (Ozbič, Kogovšek, Novšak Brce, Zver, Vališer in Repe, 2014, str. 11). 
 
Učenci z učnimi težavami so pogosto tudi neustrezno pripravljeni na učne zahteve, s 
katerimi se srečujejo med izobraževanjem (Gartland in Strosnider, 2008, str. 212). 
 
Učne težave pomembno vplivajo na posameznikove izobraževalne dosežke,učenci z 
učnimi in specifičnimi učnimi težavami dosegajo nižjo raven pismenosti na področju 
bralne, matematične in naravoslovne pismenosti (Kavkler idr., 2008, str. 9–10).  
 
3.3.1 Pismenost učencev s primanjkljaji na področju branja in pisanja 
 
Prvi znaki motenj branja, pisanja in računanja kot specifičnih učnih težav se kažejo 
že v predšolski dobi oz. v 1. razredu osnovne šole (Fawcett, Singleton, Peer, 1998, 
Fawcett, Pickering, Nicolson, 1993; v Ozbič idr., 2014, str. 11).  
 
Veliko učencev z učnimi težavami se sooča s tem, da njihova dosežena pismenost 
ne more držati tempa z učnimi zahtevami. Besedila postajajo vedno obsežnejša in 
kompleksnejša, vsebujejo zahtevnejšo grafiko in zahtevajo večjo zmožnost 
manipuliranja in sintetiziranja informacij čez široko paleto besedilnih zvrsti (Carnegie 
Council on Advancing Adolescent Literacy, 2010; v Bulgren, Sampson Graner in 
Deshler, 2013, str. 17). 
 
Osnovne težave se pojavljajo pri procesiranju slušnih signalov verbalnega 
jezikovnega tipa, v verbalnem spominu, fonološki zanki, mentalni predstavi gibov,  
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vidnem procesiranju in priklicu besed, mentalni organizaciji simbolov, koordinaciji 
gibov v času in prostoru ter v časovno-prostorski dimenziji (Ozbič idr., 2014, str. 11). 
 
Pogosto so področja, ki prizadenejo pismenost učencev z učnimi težavami povezana 
z receptivnimi in ekspresivnimi jezikovnimi primanjkljaji, ki pa postanejo še bolj 
poudarjeni, ko naraščajo zahteve na področju besednjaka, zahteve s področja 
poznavanja specifičnih vsebin, organizacije in iskanja semantične informacije  −  
pomena, osnovne in naprednejše sintakse in višjih semantičnih procesov. 
Metakognitivni primanjkljaji pa prizadenejo učenčevo samozavedanje in 
samoregulacijo pri reševanju problemov, ovirajo rabo strategij in vplivajo na njihov 
uspeh (Gartland in Strosnider,  2008, str. 213). 
 
Učenčev uspeh je pogosto odvisen od sposobnosti pridobiti, upravljati, skladiščiti in 
uporabljati veliko količino informacij iz različnih virov. Izobraževalne ustanove 
običajno niso oblikovane tako, da bi učenci, ki imajo težave s pridobivanjem 
pismenosti, lahko pridobili dodatne nasvete v zvezi s tem ali nasvete pri rabi 
strateških pristopov, potrebnih za pridobitev zahtevanega znanja (Gartland in 
Strosnider, 2008, str. 213). 
 
Učenci z učnimi težavami imajo težave pri nalogah, ki so povezane z višjimi 
kognitivnimi procesi ali reševanjem problemov. Primanjkuje jim veščin za 
procesiranje in organizacijo informacij, sklepanje, razumevanje povezav in 
razlikovanje glavnih idej od detajlov (DiCecco in Gleson, 2002, v Bulgren idr., 2013, 
str. 18). 
 
Ravno reševanje problemov opredeli Swanson (2001, v Bulgren idr., 2013, str. 18) 
kot enega izmed najbolj pomembnih kognitivnih procesov. Žal pa učenci z učnimi 
težavami pogosto v nižjih razredih tega ne razvijejo dovolj, kar vodi v kasnejše težave 
ob soočanju s povečanimi zahtevami. 
 
Funkcionalna pismenost je lahko povezana tudi z disleksijo, ki v zgodnjem obdobju 
šolanja ni bila pravilno obravnavana (Greenberg idr., 1997, v Eme, 2011, str. 755). 
Na področju fonološkega zavedanja so se tako funkcionalno nepismeni odrasli, ki jih 
je v raziskavo zajela študija, precej slabše odrezali pri branju ali segmentaciji besed v 
foneme kot učenci od 1. do 5. razreda (Greenberg idrl., 1997, Tompkins in Binder, 
2003, v Eme, 2011, str. 755). 
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EMPIRIČNI DEL 

4 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA, CILJI IN 

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

4.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 
Namen raziskave je ugotoviti, kakšna je raven pismenosti učencev z motnjami branja 
in pisanja v primerjavi z njihovimi vrstniki. S to raziskavo želimo prispevati k 
zavedanju, da potrebujejo učenci z učnimi težavami več pozornosti pri razvijanju 
temeljnih učnih spretnosti, kot so branje, pisanje in računanje, ki so bistveni za 
delovanje posameznika v vsakdanjem življenju, na kar opozarja tudi definicija 
pismenosti UNESCA (1978, v The EFA Global Monitoring Report Team, 2005). Ti 
učenci imajo zaradi pomanjkljivo usvojenega šolskega znanja in slabo 
avtomatiziranih veščin več možnosti za kasnejše težave s področja pismenosti in se 
v vsakdanjem življenju srečujejo s težavami pri aktivnostih, vezanih na rabo pisnega 
jezika (Magajna idr., 2004. str. 13). S področja pismenosti osnovnošolcev je bilo 
narejenih že nekaj raziskav tako na nacionalni kot tudi na mednarodno primerljivi 
ravni, vendar pa se nobena ni ukvarjala prav s to specifično populacijo učencev z 
motnjami branja in pisanja. Izjemoma se je populacije dotaknila primerjalna študija 
samo-identificiranih specifičnih motenj učenja in pismenosti pri mladostnikih in 
odraslih (Magajna idr., 2004, str. 40), ki je pokazala, da je povprečni rezultat teh oseb 
pomembno nižji pri vseh treh vrstah pismenosti - besedilni, dokumentacijski in 
matematični. 
 

4.2 CILJI RAZISKAVE  
 
Cilj raziskave je ugotoviti raven pismenosti učencev 8. in 9. razredov z motnjami 
branja in pisanja v primerjavi z učenci brez motenj branja in pisanja. 
 

4.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  
 
Na osnovi zastavljenega cilja smo postavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

1) Ali obstaja razlika med stopnjo funkcionalne pismenosti učencev z MBP in 
učencev brez MBP? 

2) Ali obstaja razlika v stopnji funkcionalne pismenosti med spoloma znotraj 
skupine učencev z MBP in učencev brez MBP? 

3) Pri kateri vrsti funkcionalne pismenosti se pojavljajo razlike med učenci z MBP 
in učenci brez MBP? 

4) Kakšna je raven besedilne pismenosti učencev z MBP v primerjavi z učenci 
brez MBP? 
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5) Kakšna je raven dokumentacijske pismenosti učencev z MBP v primerjavi z 
učenci brez MBP? 

6) Kakšna je raven računske pismenosti učencev z MBP v primerjavi z učenci 
brez MBP? 

7) Pri kateri vrsti pismenosti (besedilni, dokumentacijski ali računski) dosega 
posamezna skupina učencev najnižjo in pri kateri najvišjo raven pismenosti?
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4.4 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 
 

V raziskavi smo uporabili deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo 
raziskovanja ter kvantitativni raziskovalni pristop. Za pridobivanje podatkov smo 
uporabili tehniko testiranja s testom znanja.  
 
4.4.1 Vzorec 
 
Vzorec je namensko izbran in zajema 103 učence in učenke 8. in 9. razredov 
osnovne šole. 63 je učencev in učenk osmih razredov in 40 učencev in učenk 9. 
razredov.  

 

Graf 1: Razred 

Vzorec ima dva podvzorca, in sicer populacijo učencev z MBP, ki so usmerjeni kot 
učenci s PPPU, in njihove vrstnike brez MBP. V vzorec je zajetih 53 učencev in 
učenk z motnjami branja in pisanja ter 50 učenk in učencev brez motenj branja in 
pisanja. 

61,17 %

38,83 %

RAZRED

OSMI DEVETI
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Graf 2: Prisotnost motenj branja in pisanja 

Čeprav smo pri načrtovanju raziskave predvidevali po spolu čimbolj izenačen vzorec, 
ta zajema več učencev kot učenk. To izhaja tudi iz dejstva, da so učne težave 
pogostejše pri dečkih kot pri deklicah. Številne raziskave ugotavljajo, da je med učen-
ci z učnimi težavami praviloma približno dvakrat več dečkov kot deklic (West, Pen-
nell, 2003, v Magajna, Pečjak, Peklaj, Čačinovič Vogrinčič, Bregar Golobič, Kavkler, 
Tancig, 2008, str. 55). 
 
V raziskavi je sodelovalo 36 deklic in 67 dečkov. 

V podvzorcu učencev z motnjami branja je 19 deklic in 34 dečkov, v podvzorcu 
učencev brez prisotnih motenj branja in pisanja pa 17 deklic in 33 dečkov.  

51,46 %

48,54 %

PRISOTNOST MOTENJ BRANJA IN PISANJA

MBP SO PRISOTNE NIMA UČNIH TEŽAV
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Graf 3: Vzorec glede na spol 

 
4.4.2 Opis postopka zbiranja podatkov 
 
Podatke za raziskavo smo pridobili s testom, ki meri tri vrste pismenosti na treh 
ravneh. Test je avtorsko delo Nataše Zupan (2007) in je nastal za potrebe njenega 
diplomskega dela ob posvetovanju z dr. Livijo Knaflič iz Andragoškega centra 
Slovenije. Test je bil z dovoljenjem avtorice uporabljen in posodobljen za namen tega 
magistrskega dela. 
 
Prvi del testa se nanaša na splošne podatke o testirancih (starost, spol, razred). 
Drugi del testa pa je namenjen preverjanju pismenosti in vsebuje tri tematske sklope. 
Prvi sklop se nanaša na besedilno pismenost, drugi na dokumentacijsko pismenost in 
tretji na računsko pismenost.  

Vsak izmed sklopov vsebuje neumetnostno besedilo ter šest nalog, ki preverjajo 
razumevanje prebranega na treh težavnostnih ravneh, skupaj je nalog 18. Prvi dve 
nalogi v vsakem sklopu preverjata razumevanje na nižji ravni (dopolni podatke, 
prepiše podatke iz besedila, reši relativno enostavno računsko operacijo, razvidno iz 
besedila, prisotnih je malo ali nič motečih elementov), drugi dve nalogi v vsakem 
sklopu preverjata razumevanje na srednji ravni (razume bistvo besedila, povezanost 
med deli besedila, sklepa na podlagi danih podatkov, zaporedno reši eno ali več 
računskih operacij, ki jih mora razbrati iz besedila) in tretji dve v vsakem sklopu 
preverjata razumevanje na višji ravni (preoblikuje dano besedilo, pojasni del besedila, 
ugotavlja odnose med deli besedil, bere med vrsticami, povezuje ideje iz besedila z 

34,95 %

65,05 %

SPOL

DEKLICE DEČKI
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lastnim znanjem in pričakovanji, uporabi dejstva in podatke za reševanje drugih 
problemov, zaporedno rešuje mnogovrstne računske operacije, ki jih je potrebno 
opredeliti na podlagi besedila in znanja). Vsaka izmed 18 nalog je ovrednotena z 1 
točko. Rešitev je lahko le pravilna ali nepravilna, slovnične ali pravopisne napake pa 
ne vplivajo na pravilnost odgovora, saj se preverja razumevanje besedila vsebinska 
pravilnost.  

Preverili smo tudi zanesljivost tega testa s koeficientom Cronbach α, ki pri numerusu 
103 in 18 postavkah znaša 0,73, kar pomeni dobro zanesljivost. 

Testiranje je potekalo med januarjem in junijem na večih osnovnih šolah po Sloveniji. 
Pred samim izvajanjem testiranja smo pridobili soglasja staršev učencev za 
sodelovanje v raziskavi in uporabo osebnih podatkov za namen raziskave.  

Testiranje je potekalo v manjših skupinah, po vnaprejšnjem dogovoru s 
koordinatorjem raziskave (svetovalnim delavcem, specialnim pedagogom) na 
posamezni šoli, in sicer v posebnem prostoru, čas reševanja testa je bil neomejen, 
večinoma pa so ga učenci rešili prej kot v pol ure. Na vsakem testiranju je testator 
glasno prebral navodila za reševanje ter vse naloge za reševanje. Učencem, ki imajo 
pri pouku določene prilagoditve, so bile te omogočene tudi na testiranju.  
 
4.4.3 Spremenljivke  
 
V raziskavi smo uporabili odvisne in neodvisne spremenljivke. 
 
Neodvisne spremenljivke so 4: spol, razred ter skupina učencev z motnjami branja in 
pisanja ter skupina učencev brez motenj branja in pisanja. 
 
Odvisnih spremenljivk je v naši raziskavi 5, to so: stopnja pismenosti, besedilna  
pismenost, dokumentacijska pismenost, računska pismenost ter raven pismenosti. 
 
4.4.4 Opis postopka obdelave podatkov 
 
Zbrane podatki smo obdelali s statističnim programom SPSS. Najprej smo naredili 
opisno statistiko za predstavitev neodvisnih atributivnih spremenljivk (spol, razred, 
skupina učencev z in brez MBP), ki je predstavljena z absolutnimi frekvencami in 
strukturnim odstotkom.  
 
Opisna statistika odvisnih, numeričnih spremenljivk pa je predstavljena z izračunom 
aritmetične sredine in standardnega odklona. Za normalnost porazdelitve numeričnih 
spremenljivk smo uporabili Kolmogorov-Smirnov test, za preverjanje enakosti varianc 
pa Levenov test. 

Za predstavitev odgovorov na raziskovalna vprašanja smo uporabili t-test za 
neodvisne vzorce ter analizo variance za neodvisne vzorce ter naredili post-hoc 
primerjave. V primeru neizpolnjenih pogojev (nenormalnost porazdelitve rezultatov pri 
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določeni vrsti pismenosti) smo namesto t-testa za neodvisne vzorce uporabili Mann-
Whitney test oz. Kruskal-Wallis test namesto analize variance za neodvisne vzorce.  

Pri statističnem sklepanju je uporabljena 5 % stopnja tveganja. 
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5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA  

5.1 RAZLIKA MED STOPNJO PISMENOSTI UČENCEV Z MBP IN UČENCEV BREZ 

MBP 
 

Najprej nas je zanimalo, ali obstaja razlika med stopnjo pismenosti učencev z MBP in 
učencev brez MBP. 
 
Tabela 1: Opisna statistika skupna pismenost 

   Ali ima učenec učne težave? 

N M SD  Min Max 
Skupna stopnja 
pismenosti 

prisotne UT 53 11,15 2,89161  4,00 17,00 

brez UT 50 13,92 2,71684  6,00 18,00 

  
Povprečni rezultat testa pismenosti učencev z motnjami branja in pisanja je 11,15 
točke, pri tem je najnižji dosežen rezultat 4, najvišji pa 17. Nihče izmed učencev z 
motnjami branja in pisanja na testu ni dosegel vseh možnih točk (18). 
 
Učenci brez motenj branja in pisanja so se pri celotnem testu izkazali nekoliko bolje, 
saj so dosegli povprečen rezultat 13,92, njihov najnižji rezultat je za 2 točki višji od 
rezultata učencev z MBP, to je 6, najvišji pa 18, kar pomeni tudi najvišje možno 
število točk na testu.  

Razvoj sposobnosti branja je eden najbolj odločilnih elementov pri usmerjanju nadalj-
njega razvoja (Mikuš Kos 1998, v Magajna idr., 2008, str. 19). 

Strokovnjaki s področja pismenosti v svojih opredelitvah izražajo zavedanje, da je 
pojav pismenosti zelo kompleksna struktura, v kateri se prepletajo prirojene 
sposobnosti, pridobljene spretnosti, znanje in vpliv okolja že od predšolskega 
obdobja naprej, skozi ves šolski sistem in širše (Knaflič in Bucik, 2003, str. 120).  

Učna neuspešnost ima pomembne posledice na raven izobrazbe in pismenosti prebi-
valstva (Magajna idr., 2008, str. 18). Šolski neuspeh je namreč dejavnik tveganja za 
celostni osebnostni razvoj, prav tako pa se ob šolskem neuspehu poveča 
dojemljivost za druge škodljive in ogrožajoče vplive (Tomori in sodelavci 1998; Tomo-
ri, 2002 v Magajna idr., 2008, str. 19). 

Zanimalo pa nas je, ali obstajajo statistično pomembne razlike med stopnjo 
pismenosti učencev z MBP in učencev brez MBP. S t-testom smo preverili, ali 
obstajajo razlike med tema dvema skupinama učencev glede na pismenost. S 
Kolmogorov-Smirnov testom smo najprej preverili normalnost porazdelitve. Rezultat 
testa pri skupni pismenosti statistično pomembno ne odstopa od normalne 
porazdelitve (z = 1,239, p = 0,093), kar pomeni, da se rezultati porazdeljujejo 
normalno, zato smo lahko za nadaljnji preizkus uporabili t-test. Levenov test nam 
kaže, da je zadoščeno tudi pogoju homogenosti varianc. 
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Tabela 2: Levenov test in t-test za skupno pismenost 

Skupna pismenost 

Levenov test t-test 

F p t df P 

,382 ,538 -5,002 101 ,000 

 
T-test je pokazal, da obstajajo statistično pomembne razlike v pismenosti učencev z 
motnjami branja in pisanja ter učencev brez motenj branja in pisanja. 
 
Tudi študije značilnosti mladostnikov s specifičnimi učnimi težavami na področju 
šolskega učenja in šolskega znanja so pokazale predvsem pomanjkljivo usvojene 
osnovne veščine branja, pravilnega pisanja in računanja. Čeprav morda nekateri 
izmed učencev veščine obvladajo, jih niso zmožni uporabljati na sistematičen, 
dosleden način ali pa jih uporabiti v neki problemski situaciji, kar je lahko tudi 
reševanje besedilnih nalog, odgovarjanje na vprašanja v testu in podobno (Magajna 
idr., 2004, str. 10).  
 
Pri razmisleku o težavah pismenosti s katerimi se zaradi svojih primanjkljajev 
srečujejo ti učenci, je potrebno upoštevati tudi njihove druge specifične značilnosti, to 
so težave s hitrostjo in razumevanjem prebranega, upoštevanjem pravopisnih pravil, 
težave ortografskega kodiranja, zaporedji, delovnega spomina ter težava v hitrosti 
pisnega izražanja (Magajna idr., 2015, str. 28–29). 

Leta 1998 je Slovenija sodelovala v projektu Mednarodna raziskava pismenosti 
odraslih (Magajna, idr. 2004, str. 40), znotraj katerega je bila narejena še primerjalna 
študija samoidentificiranih specifičnih motenj učenja in pismenosti pri mladostnikih in 
odraslih. Samoidentificiralo se je 2,68 % vključenih v vzorec. Povprečni rezultat teh 
oseb je bil pomembno nižji pri vseh treh vrstah pismenosti (besedilna, 
dokumentacijska, računska), kar 77 % oseb s samoidentificiranimi SUT je doseglo 
zgolj 1. raven pismenosti in le 7,8 % posameznikov je doseglo raven pismenosti, ki jo 
zahteva moderna tehnološka družba (Magajna, idr. 2004, str. 49). 

V raziskavi Literacy in Everyday Life iz leta 2003 so ameriški raziskovalci pismenosti 
med odraslimi ugotovili, da imajo odrasli z učnimi težavami povprečno nižjo 
besedilno, dokumentacijsko in računsko pismenost, kot odrasli, ki nimajo učnih težav. 
Kar 24% jih je dosegalo povprečno nižje rezultate pri besedilni in dokumentacijski 
pismenosti ter 38% nižje rezultate pri računski pismenosti (Kutner, Greenberg, Jin, 
Boyle, Hsu, Dunleavy, White, 2007, str. 3).  

Tudi ameriška raziskava National Longitudinal Transition Study-2 (Wagner, Newman, 
Cameti, Levine in Garza, 2006, str. 4), ki zajema področja branja, matematike in 
poznavanje vsebin družboslovnih znanosti, je pokazala, da je kar 14–27% od 
vključenih mladih z učnimi težavami doseglo kar za 2 standardna odklona nižje 
rezultate od povprečja, medtem ko je takšnih med njihovimi vrstniki le 2 %.  
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5.2 RAZLIKA MED SPOLOMA ZNOTRAJ SKUPINE UČENCEV Z MBP IN BREZ 

MBP  V FUNKCIONALNI PISMENOSTI  
 
Področje raziskovanja so bile tudi razlike med spoloma pri učencih z motnjami branja 
in pisanja v primerjavi z učenci brez motenj branja.  
 
Več težav bi naj namreč izkazovali učenci, saj bi naj učenke kompenzirale težave 
predvsem s pridnostjo, vztrajnostjo in zavzetostjo za branje (Knaflič in Bucik, 2003, 
str. 126–127).  
 
Tudi zadnja aktualna raziskava PISA (2015) je pokazala, da obstajajo statistično 
pomembne razlike znotraj posamezne vrste pismenosti med učenci in učenkami. 
Bralna in naravoslovna pismenost učenk sta bili statistično pomembno boljši od 
bralne in naravoslovne pismenosti dečkov, medtem ko pri matematični pismenosti ni 
bilo statistično pomembne razlike (Štraus in Mlekuž, 2016, str. 9, 11 in 20), raziskava 
Wagnerja s sodelavci (Wagner idr., 2006, str. 5) pa je celo pokazala drugače, da 
dečki z učnimi težavami boljše rešujejo matematične probleme kot deklice z učnimi 
težavami. 
 
Zanimalo nas je, ali bo tendenco v prid boljši pismenosti deklic pokazala tudi naša 
raziskava. Najprej smo preverili, ali obstaja statistično pomembna razlika med 
spoloma v pismenosti ne glede na to, ali so motnje branja in pisanja prisotne pri 
učencih in učenkah ali ne. 
 
Pogoje za izvedbo t-testa smo preverili že pri prejšnjem raziskovalnem vprašanju, 
zato lahko potrdimo, da ustrezajo zahtevam za izvedbo, tudi Levenov test kaže, da je 
zadoščeno pogoju o homogenosti. 
 
Tabela 3: Opisna statistika − pismenost po spolu 

Pismenost 
spol učenca N M SD Min Max 

ženski 36 12,97 2,85343 7 17 
moški 67 12,23 3,24779 4 18 

 
Tabela 4: Levenov test in t-test za pismenost glede na spol 

Pismenost 

Levenov test t-test 

F P t df P 

,792 ,376 1,139 101 ,258 

 
T-test je pokazal, da razlike med spoloma v pismenosti niso statistično pomembne. 
 
Isto vprašanje smo ponovili še za vsako skupino posebej, torej za učence in učenke 
brez motenj branja in pisanja ter učence in učenke z motnjami branja in pisanja, zato 
sledi  analiza za vsako skupino učencev posebej. 
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Tabela 5: Opisna statistika − pismenost učencev z MBP glede na spol 

Pismenost učencev z motnjami branja in pisanja 
spol M N SD Min Max 

ženski 12,00 19 2,749 7 17 
moški 10,68 34 2,900 4 16 

 
Tabela 6: Mann-Whitney test pismenosti učencev z MBP glede na spol 

Pismenost 
Mann-Whitney U 241,50 
p 0,128 
 
Tabela 7: Opisna statistika − pismenost učencev brez MBP glede na spol 

Pismenost učencev brez motenj branja in pisanja 

spol M N SD Min Max 

ženski 14,06 17 2,633 8 17 

moški 13,85 33 2,796 6 18 

 
Tabela 8: Mann-Whitney test pismenosti učencev brez MBP glede na spol 

Pismenost 
Mann-Whitney U 262,00 

p 0,701 
 
Tudi pri teh dveh preizkusih se je izkazalo, da statistično pomembnih razlik tokrat z 
našo raziskavo ne moremo dokazati.  
 
Sicer pa nam rezultati naše raziskave kažejo, da je znotraj skupine učencev in učenk 
s prisotnimi motnjami branja in pisanja razlika v doseženih točkah med spoloma 
večja, saj so učenke dosegle povprečno 12 točk, učenci pa 10,68 točke, kar pomeni 
1,32 točke razlike, medtem ko je razlika med spoloma v skupini učencev in učenk 
brez motenj branja in pisanja le 0,21 točke. 
 

5.3 RAZLIKE PRI POSAMEZNI VRSTI PISMENOSTI MED UČENCI Z MBP IN UČENCI 

BREZ MBP 
 
Analizirali smo tudi razlike pri posamezni vrsti pismenosti (besedilni, dokumentacijski 
in računski) in primerjali skupini učencev z motnjami branja in pisanja ter tistimi brez 
motenj pri vsaki izmed vrst pismenosti. 
  
Pri vsaki izmed posameznih vrst pismenosti je lahko učenec dosegel maksimalno 6 
točk, vsaka naloga pri posamezni vrsti pismenosti je pomenila možno eno točko. 
Aritmetične sredine za posamezno vrsto pismenosti so zbrane v spodnji tabeli. 
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Tabela 9: Opisna statistika − posamezna vrsta pismenosti glede na prisotnost/odsotnost MBP 

 
N M SD Min Max 

Besedilna 
pismenost 

Prisotnost 
MBP 

53 3,32 1,615 1,00 6,00 

Brez MBP 50 4,44 1,373 1,00 6,00 

Dokumentacijska 
pismenost 

Prisotnost 
MBP 

53 4,89 1,204 0,00 6,00 

Brez MBP 50 5,56 0,760 3,00 6,00 

Računska 
pismenost 

Prisotnost 
MBP 

53 2,94 1,167 1,00 6,00 

Brez MBP 50 3,92 1,383 1,00 6,00 
 

 
Graf 4: Razlike pri posamezni vrsti pismenosti glede na MBP 

Iz opisne statistike v tabeli zgoraj je razvidno, da se med obema skupinama učencev 
pojavljajo razlike pri vseh treh vrstah pismenosti, kar nam kaže rezultat aritmetične 
sredine. Pri besedilni pismenosti je razlika 1,12 točke v prid učencem brez MBP, pri 
dokumentacijski pismenosti je razlika 0,67 točke v prid učencem brez MBP in pri 
računski pismenosti pa 0,98 točke v prid učencem brez MBP. 
 
Ponovno so nas zanimale statistično pomembne razlike med vsemi tremi vrstami 
pismenosti glede na to, ali imajo učenci motnje branja in pisanja ali ne. Ker je 
Kolmogorov-Smirnov test pokazal, da se tokrat pri posamezni vrsti pismenosti 
rezultati ne porazdeljujejo normalno, saj koeficient statistično pomembno odstopa od 
normalne porazdelitve, smo za preverjanje statistične pomembnosti uporabili 
alternativni test za neparametrične vzorce Mann-Whitney test.  
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Tabela 10: Kolmogorov-Smirnov za posamezno vrsto pismenosti glede na prisotnost/odsotnost MBP 

 Prisotnost 
učnih težav 

Kolmogorov-Smirnova 
Statistic df P 

Besedilna pismenost Prisotnost MBP ,208 53 ,000 
Brez MBP ,194 50 ,000 

Dokumentacijska 
pismenost 

Prisotnost MBP ,311 53 ,000 
Brez MBP ,399 50 ,000 

Računska pismenost Prisotnost MBP ,179 53 ,000 
Brez MBP ,163 50 ,002 

aLilliefors Significance Correction 
 
 
Tabela 11: Mann-Whitney test za posamezno vrsto pismenosti glede na prisotnost/odsotnost MBP 

 Besedilna 
pismenost 

Dokumentacijska 
pismenost 

Računska 
pismenost 

Mann-Whitney U-test 811,500 821,000 793,000 
p ,001 ,000 ,000 
 
Da učenci z motnjami branja in pisanja dosegajo slabše rezultate v skupnem 
seštevku pismenosti, smo dokazali že z odgovorom na prvo raziskovalno vprašanje.  
Test razlik pa je pokazal tudi, da obstajajo statistično pomembne razlike v pismenosti 
glede na to, ali učenec ima motnje branja in pisanja ali ne, in sicer so razlike 
statistično pomembne prav pri vseh treh vrstah pismenosti ter kažejo na to, da so 
statistično pomembno nižje rezultate pri posamezni vrsti pismenosti dosegli učenci z 
motnjami branja in pisanja.   
 
M. Kavkler s sodelavkami navaja (Kavkler idr., 2008, str. 9−10), da učne težave 
pomembno vplivajo na posameznikove izobraževalne dosežke, učenci z učnimi in 
specifičnimi učnimi težavami pa dosegajo nižjo raven pismenosti na področju bralne, 
matematične in naravoslovne pismenosti. 
 
Da je rezultat statistično pomembno nižji pri vsaki izmed posamezne vrste pismenosti 
(besedilna, dokumentacijska in računska), lahko utemeljimo tudi z značilnostmi oseb 
z motnjami branja in pisanja, ki niso povezane le z branjem in pisanjem, pač pa imajo 
posamezniki lahko težave tudi s samim načrtovanjem, z organizacijo ter upravljanjem 
časa, materialov in nalog, organizacijo pisnega jezika, povezav med črkami in 
glasovi, s pomnenjem številskih dejstev, pravilnem izvajanjem matematičnih operacij 
(Kavkler, Magajna, Košak Babuder, Zemljak, Janželj, Andrejčič, Meehan, Smythe in 
Ward, 2010, str. 13). 
 

5.4 RAVEN BESEDILNE PISMENOSTI UČENCEV Z MBP V PRIMERJAVI Z UČENCI 

BREZ MBP 
 
Ob odgovarjanju na prejšnje raziskovalno vprašanje smo že ugotovili, da obstajajo 
razlike pri vsaki izmed posameznih vrst pismenosti glede na to, ali imajo učenci 
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motnje branja in pisanja ali ne. Nadalje smo želeli preveriti še, kako pa se razlikujejo 
učenci po različnih ravneh znotraj posamezne pismenosti prav tako glede na kriterij 
prisotnosti motenj branja in pisanja. 
 
Vsak izmed tematskih sklopov (besedilna, dokumentacijska, računska pismenost) 
preverja pismenost na treh ravneh, ki se po zahtevnosti stopnjujejo od 1. proti 3. 
ravni.    
 
Najprej predstavljamo rezultate besedilne pismenosti. 
 
Tabela 12: Opisna statistika − raven besedilne pismenosti glede na prisotnost/odsotnost MBP 

Besedilna pismenost 

 
N M SD Min Max 

1. raven 
Prisotnost MBP 53 1,25 0,551 0,00 2,00 

Brez MBP 50 1,56 0,501 1,00 2,00 

2. raven 
Prisotnost MBP 53 1,08 0,829 0,00 2,00 

Brez MBP 50 1,44 0,733 0,00 2,00 

3. raven 
Prisotnost MBP 53 1,00 0,734 0,00 2,00 

Brez MBP 50 1,44 0,750 0,00 2,00 
 

 
Graf 5: Raven besedilne pismenosti glede na prisotnost/odsotnost MBP 

Pri besedilni pismenosti lahko iz aritmetičnih sredin razberemo, da obstajajo razlike 
na vsaki posamezni ravni besedilne pismenosti glede na kriterij prisotnosti motenj 
branja in pisanja. Najvišja razlika se pojavi na 3., torej najvišji ravni besedilne 
pismenosti, to je 0,44 točke. 
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Želeli smo še preveriti, ali je ta razlika tudi statistično pomembna. Glede na to, da se 
rezultati ne porazdeljujejo normalno, smo tudi tokrat uporabili Mann-Whitney test. 

Tabela 13: Kolmogorov-Smirnov za raven besedilne pismenosti glede na prisotnost/odsotnost MBP 

Besedilna pismenost 

 
 
 

Kolmogorov-Smirnova 
Statistic df P 

1. raven 
Prisotnost 

MBP 
,370 53 ,000 

Brez MBP ,370 50 ,000 

2. raven 
Prisotnost 

MBP 
,245 53 ,000 

Brez MBP ,358 50 ,000 

3. raven 
Prisotnost 

MBP 
,236 53 ,000 

Brez MBP ,347 50 ,000 
aLilliefors Significance Correction 
 

 

 

Tabela 14: Mann-Whitney test za raven besedilne pismenosti glede na prisotnost/odsotnost MBP 

Besedilna pismenost 
 1. raven 2. raven 3. raven 
Mann-Whitney U 950,000 1004,000 896,000 
p ,005 ,022 ,002 
 
Test je pokazal, da obstajajo statistično pomembne razlike na vsaki ravni besedilne 
pismenosti, kadar primerjamo učence z motnjami branja in pisanja ter učence brez 
motenj branja in pisanja. 
 
Za samo besedilno pismenost je več raziskav pokazalo, da so učenci z motnjami 
branja in pisanja manj spretni na tem področju, saj je ravno področje branja in pisanja 
besedil področje njihovih primarnih težav. Med drugimi tako kaže tudi kanadska 
raziskava International Adult Literacy and Life Skills Survey (IALSS), v kateri so prav 
tako statistično dokazali pomembne razlike v besedilni pismenosti oseb s specifičnimi 
učnimi težavami in tistimi brez njih (McKenna, 2010, str. 17). 
 
Podobno so potrdili tudi v metaanalizi, ki so jo leta 2015 izvedli Graham, Collins in 
Rigby - Wills (Graham, Collins in Rigby - Wills, 2015, v  Graham in Hall, 2016, str. 3). 
v njej so namreč ugotovili, da so imeli učenci z motnjami branja v primerjavi z 
njihovimi vrstniki pri pisnem izražanju manj idej, te so bile slabše organizirane, v 
besedilih je bilo manj raznoliko besedišče, ob tem pa je bilo tudi več napak črkovanja, 
slovnice in pravopisa. Ti učenci imajo običajno manj znanja o pisanju, v primerjavi z 
vrstniki pa je nižja tudi njihova motivacija za pisanje. 
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National Joint Committee on Learning Disabilities (2008, str. 211) v svojem poročilu o 
pismenosti mladostnikov in starejših učencev s specifičnimi učnimi težavami navaja, 
da imajo tisti, ki so na področju besedilne pismenosti pod osnovnim nivojem 
učinkovitosti, običajno težave z enim ali večimi izmed naslednjih področij pri branju 
besedila: 

– razumevanje tega, kaj bere, 
– sposobnost identifikacije posebnih vidikov besedila, ki izražajo celoten pomen 

besedila, 
– razumevanje idej besedila z vzpostavljanjem preprostih sklepov, 
– postavljanje zaključkov na podlagi besedila. 

5.5 RAVEN DOKUMENTACIJSKE PISMENOSTI UČENCEV Z MBP V PRIMERJAVI Z 

UČENCI BREZ MBP 
 
Nadalje smo preverjali raven dokumentacijske pismenosti in primerjali ravni med 
skupinama učencev. 
 
 
Tabela 15: Opisna statistika − raven dokumentacijske pismenosti glede na prisotnost/odsotnost MBP 

Dokumentacijska pismenost 

 
N M SD Min Max 

1. raven 
Prisotnost MBP 53 1,72 0,533 0,00 2,00 

Brez MBP 50 1,90 0,303 1,00 2,00 

2. raven 
Prisotnost MBP 53 1,72 0,495 0,00 2,00 

Brez MBP 50 1,88 0,328 1,00 2,00 

3. raven 
Prisotnost MBP 53 1,45 0,637 0,00 2,00 

Brez MBP 50 1,78 0,465 0,00 2,00 
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Graf 6: Razlike v ravni dokumentacijske pismenosti glede na prisotnost/odsotnost MBP 

Tudi ob primerjanju aritmetičnih sredin lahko ugotovimo, da obstajajo razlike na 
ravneh dokumentacijske pismenosti pri učencih z motnjami branja in pisanja in tistih 
brez motenj branja in pisanja. Najvišja razlika se pojavi ponovno na 3. ravni 
dokumentacijske pismenosti, in sicer gre za razliko 0,33 točke. 
 
Preverili smo še, ali so razlike na vseh treh ravneh dokumentacijske pismenosti tudi 
statistično pomembne. Tudi tukaj smo iz razloga neizpolnjenih pogojev o normalnosti 
porazdelitve uporabili Mann-Whitney test. 
 
Tabela 16: Kolmogorov-Smirnov za raven dokumentacijske pismenosti glede na prisotnost/odsotnost MBP 

Dokumentacijska pismenost 
  Kolmogorov-Smirnova 

Statistic df P 
1. raven Prisotnost MBP ,457 53 ,000 

Brez MBP ,529 50 ,000 
2. raven Prisotnost MBP ,452 53 ,000 

Brez MBP ,523 50 ,000 
3. raven Prisotnost MBP ,333 53 ,000 

Brez MBP ,482 50 ,000 
aLilliefors Significance Correction 
 
Tabela 17: Mann-Whitney test za raven dokumentacijske pismenosti glede na prisotnost/odsotnost MBP 

Dokumentacijska pismenost 
 1. raven 2. raven 3.raven 

Mann-Whitney U 1127,500 1131,000 957,500 
p ,048 ,062 ,003 

 

1,72 1,72

1,45

1,9 1,88 1,78

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

1. raven 2. raven 3. raven

Dokumentacijska pismenost

Prisotne MBP Brez MBP



49 
 

Test je pokazal, da obstajajo statistično pomembne razlike na 1. in 3. ravni 
dokumentacijske pismenosti med učenci z motnjami branja in pisanja ter tistimi brez 
motenj branja in pisanja.  
 
V strokovni literaturi ni posebej veliko opisanega v povezavi z dokumentacijsko 
pismenostjo in učenci z učnimi težavami, da bi lahko naše rezultate neposredno 
primerjali s katero izmed že narejenih raziskav s področja dokumentacijske 
pismenosti, prav tako večina raziskav razume dokumentacijsko pismenost že znotraj 
besedilne ali bralne pismenosti (npr. PISA 2006). Kot nam opiše že definicija, gre pri 
dokumentacijski pismenosti predvsem za razumevanje obrazcev, tabel, grafov itn., 
kar je zahtevala tudi naloga v našem preizkusu. Osebe z motnjami branja in na 
splošno tudi druge osebe s specifičnimi učnimi težavami imajo veliko težav tudi s 
področja izvršilnih funkcij (Hudoklin, 2011, str. 154), predvsem delovnega pomnjenja 
(zapomnitev in obdelava informacij, predvsem tistih bolj kompleksnih, ki zahtevajo 
več korakov) in organizacijskih veščin, kamor spada tudi organizacija informacij iz 
besedila (npr. organizacija in znajdenje v nekem urniku, tabeli) (Kruh Ipavec, 2013, 
str. 75), kar lahko povežemo s slabšimi rezultati teh učencev na področju 
dokumentacijske pismenosti.   
 

5.6 RAVEN RAČUNSKE PISMENOSTI UČENCEV Z MBP V PRIMERJAVI Z UČENCI 

BREZ MBP 
 
Še pri tretji vrsti pismenosti, to je računski, smo preverjali razlike na ravneh 
pismenosti glede na prisotnost motenj branja in pisanja. 
 
Tabela 18: Opisna statistika − raven računske pismenosti glede na prisotnost/odsotnost MBP 

Računska pismenost 
 N M SD Min Max 

1. raven Prisotnost MBP 53 1,66 0,478 1,00 2,00 
Brez MBP 50 1,56 0,541 0,00 2,00 

2. raven Prisotnost MBP 53 ,75 0,585 0,00 2,00 
Brez MBP 50 1,20 0,639 0,00 2,00 

3. raven Prisotnost MBP 53 ,53 0,696 0,00 2,00 
Brez MBP 50 1,16 0,792 0,00 2,00 
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Graf 7: Razlike na ravni računske pismenosti glede na prisotnost/odsotnost MBP 

Tudi pri tej vrsti pismenosti obstajajo razlike v aritmetičnih sredinah na vsaki ravni 
med učenci z motnjami branja in pisanja ter učenci brez motenj branja in pisanja. 

Na 1. ravni računske pismenosti se je pojavila obratna situacija, in sicer je višja 
aritmetična sredina pri učencih z motnjami branja in pisanja kot pri učencih brez 
motenj branja in pisanja, kar pomeni, da so slednji naredili pri prvima dvema 
enostavnejšima nalogama več napak kot učenci z motnjami branja in pisanja. Razlika 
med doseženimi točkami na tej prvi ravni med obema skupinama učencev je sicer 
0,10 točke. 

Ponovno je najvišja razlika med skupinama učencev na 3. ravni pismenosti in znaša 
0,63 točke, kar je tudi najvišja razlika, ki se pojavi znotraj posamezne ravni pri 
katerikoli izmed treh vrst pismenosti, ki smo jih preverjali v naši raziskavi. 

Preverili pa smo tudi statistično pomembnost teh razlik na posamezni ravni računske 
pismenosti. Zaradi neizpolnjevanja pogojev o normalnosti porazdelitve rezultatov 
računske pismenosti tudi tokrat preverjamo statistično pomembnost rezultatov z 
Mann-Whitney testom. 
 
Tabela 19: Kolmogorov-Smirnov za raven računske pismenosti glede na prisotnost/odsotnost MBP 

 Kolmogorov-Smirnova 
Statistic df P 

1. raven 
Prisotnost MBP ,422 53 ,000 

Brez MBP ,372 50 ,000 

2. raven 
Prisotnost MBP ,342 53 ,000 

Brez MBP ,303 50 ,000 

3. raven 
Prisotnost MBP ,361 53 ,000 

Brez MBP ,256 50 ,000 
aLilliefors Significance Correction 
 

1,66

0,75

0,53

1,56

1,2
1,16

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

1. raven 2. raven 3. raven

Računska pismenost

Prisotne MBP Brez MBP



51 
 

Tabela 20: Mann-Whitney test za raven računske pismenosti glede na prisotnost/odsotnost MBP 

Računska pismenost 
 1. raven 2. raven 3. raven 
Mann-Whitney U 1209,500 859,000 762,000 
p ,366 ,001 ,000 
 
Test razlik je pokazal, da so statistično pomembne razlike med skupinama učencev z 
motnjami branja in pisanja ter učencev brez motenj branja in pisanja le na 2. in 3. 
ravni računske pismenosti, torej več napak na 1. ravni računske pismenosti pri 
učencih brez motenj branja in pisanja ne moremo pripisati kakšnim posebnim 
dejavnikom. Lahko pa potrdimo, da dosegajo učenci z motnjami branja in pisanja 
nižje ravni računske pismenosti, kar lahko primerjamo tudi z že omenjeno 
Mednarodno raziskavo pismenosti odraslih in njeno primerjalno študijo 
samoidentificiranih specifičnih motenj učenja in pismenosti pri mladostnikih in 
odraslih (1998, v Magajna, Kavkler in Ortar Križaj, 2003, str. 240), kjer se je prav tako 
za statistično pomembno izkazala razlika pri računski pismenosti med skupino z in 
brez učnih težav. 
 
Pri učencih z motnjami branja se največ težav na področju matematike kaže prav pri  
reševanju besedilnih in kompleksnejših nalog. Da učenec pravilno reši besedilno 
nalogo, mora nalogo najprej prebrati in prebrano razumeti, izluščiti relevantne 
oziroma pomembne informacije za rešitev naloge, nastaviti ustrezen številski izraz 
oziroma uporabiti ustrezno računsko operacijo in nato na podlagi tega oblikovati 
smiseln odgovor. Pri učencih z motnjami branja in pisanja se težava pojavi že 
povsem na začetku, torej pri branju same besedilne naloge. Prav tako nastopi težava 
pri naslednjem koraku, to je delovni spomin, ko je potrebno vse podatke zadržati v 
spominu, dokler ne nastavimo številskega izraza, prav tako pa jih šibek delovni 
spomin ovira tudi pri zapomnitvi navodil, računanju na pamet, zapomnitvi ustrezne 
smeri reševanja, matematičnih dejstev, formul ipd. (Kruh Ipavec, 2013, str. 75). 
 

5.7 NAJNIŽJA IN NAJVIŠJA RAVEN PISMENOSTI ZNOTRAJ POSAMEZNE SKUPINE 

UČENCEV 
 
V raziskavi nas je zanimalo tudi, pri kateri vrsti pismenosti dosega posamezna 
skupina učencev najnižjo in pri kateri najvišjo raven pismenosti. 
 
Tabela 21: Opisna statistika za posamezno vrsto pismenosti glede na prisotnost/odsotnost MBP 

 
N M SD Min Max 

Besedilna 
pismenost 

Prisotnost 
MBP 

53 3,32 1,615 1,00 6,00 

Brez MBP 50 4,44 1,373 1,00 6,00 

Dokumentacijska 
pismenost 

Prisotnost 
MBP 

53 4,89 1,204 0,00 6,00 

Brez MBP 50 5,56 0,760 3,00 6,00 
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Računska 
pismenost 

Prisotnost 
MBP 

53 2,94 1,167 1,00 6,00 

Brez MBP 50 3,92 1,383 1,00 6,00 

 
Učenci z motnjami branja in pisanja najnižjo raven dosegajo pri računski pismenosti, 
saj je povprečna aritmetična sredina točk 2,94, prav tako najnižjo raven dosegajo pri 
računski pismenosti tudi učenci brez težav, aritmetična sredina točk je namreč 3,92.   
 
Običajno motnje branja in pisanja povezujemo samo s težavami pri veščinah branja 
in pisanja, vendar imajo lahko učenci težave tudi pri usvajanju matematičnih dejstev, 
čeprav lahko včasih razumejo matematiko na dosti višji ravni. Njihovo usvajanje 
matematičnih dejstev ovirajo težave razumevanja matematičnega jezika, tako 
pisnega kot govorjenega (Woodin, b. d.).  
 
Težave učencev z motnjami branja in pisanja pri matematiki se pojavljajo tudi zaradi 
težav s šibkejšim delovnim spominom, težave z zaporedji, s smerjo, z vrstnim redom, 
vizualnim prepoznavanjem, s prostorsko predstavo, z že omenjenim matematičnim 
jezikom, ne nazadnje pa tudi s hitrostjo dela (Kesič Dimic, 2007, str. 1−5). 
 
Težave z razumevanjem matematičnega jezika povzročajo zmedo pri matematični 
terminologiji, težave sledenja razlagi in/ali šibke verbalne veščine spremljanja 
korakov pri bolj kompleksnih matematičnih nalogah. Prav tako imajo ti učenci lahko 
težave z razumevanjem konceptov, šibkim občutkom za števila, slabšo slikovno 
prezentacijo in/ali slabšim nadzorom nad pisanjem te zmedo pri urejanju številk in 
simbolov (Garnett, 1998). 
 
Prav tako smo v teoretičnem delu že opisali težave izvršilnih funkcij učencev z 
motnjami branja in pisanja. Dawson in Guare (2004, 2009; v Hudoklin, 2011, str. 150) 
sta opredelila 11 področij izvršilnih funkcij: inhibicija odziva, delovno pomnjenje, 
čustvena kontrola, ohranjanje pozornosti, začenjanje z aktivnostjo, načrtovanje in 
postavljanje prioritet, organizacija, upravljanje s časom, na cilj usmerjeno vztrajanje, 
prožnost in metakognicija.  
 
Pomembna pri reševanju matematičnih problemov sta predvsem delovno pomnjenje 
in organizacija. Učenci z motnjami branja in pisanja imajo tako težave s pomnjenjem 
navodil in sekvenc, ki jih slišijo. To jih ovira pri tem, da bi načrtovali posamezne 
korake operacije, saj ne zmorejo zadržati slušne informacije dovolj dolgo v spominu, 
da bi jo lahko sprocesirali. Predvsem se te težave kažejo pri reševaju matematičnih 
problemov (npr. besedilne naloge) (Woodin, b. d. a). 
 
Najvišjo raven dosegajo pri dokumentacijski pismenosti, kjer je aritmetična sredina pri 
učencih z motnjami branja in pisanja 4,89 in pri učencih brez motenj branja in pisanja 
pa 5,56. 
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6 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

1. Ali obstaja razlika med stopnjo funkcionalne pismenosti učencev z MBP 
in učencev brez MBP? 

 
Obstaja statistično pomembna razlika med stopnjo pismenosti učencev z MBP in 
učencev brez MBP, in sicer je stopnja pismenosti učencev z motnjami branja in 
pisanja nižja od stopnje pismenosti njihovih vrstnikov. 
 

2. Ali obstaja razlika v stopnji funkcionalne pismenosti med spoloma 
znotraj skupine učencev z MBP in učencev brez MBP? 

 
Med spoloma znotraj posameznih skupin ne obstaja statistično pomembna razlika v 
stopnji pismenosti. 
 

3. Pri kateri vrsti funkcionalne pismenosti se pojavljajo razlike med učenci 
z MBP in učenci brez MBP? 

 
Statistično pomembne razlike med obema skupinama učencev se pojavljajo v vseh 
treh vrstah pismenostih. 
 

4. Kakšna je raven besedilne pismenosti učencev z MBP v primerjavi z 
učenci brez MBP? 

 
Raven besedilne pismenosti učencev z motnjami branja in pisanja je nižja v 
primerjavi z ravnjo besedilne pismenosti njihovih vrstnikov. 
 

5. Kakšna je raven dokumentacijske pismenosti učencev z MBP v 
primerjavi z učenci brez MBP? 

 
Raven dokumentacijske pismenosti učencev z motnjami branja in pisanja je nižja v 
primerjavi z ravnjo dokumentacijske pismenosti njihovih vrstnikov. 
 

6. Kakšna je raven računske pismenosti učencev z MBP v primerjavi z 
učenci brez MBP? 

 
Raven računske pismenosti učencev z motnjami branja in pisanja je nižja v primerjavi 
z ravnjo računske pismenosti njihovih vrstnikov.  
 

7. Pri kateri vrsti pismenosti (besedilni, dokumentacijski ali računski) 
dosega posamezna skupina učencev najnižjo in pri kateri najvišjo raven 
pismenosti? 
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Skupina učencev z motnjami branja in pisanja dosega najnižjo raven pismenosti pri 
računski pismenosti, najvišjo raven pa pri dokumentacijski pismenosti. Enako dosega 
tudi skupina njihovih vrstnikov. 
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7 SKLEPNE MISLI 

V magistrskem delu smo raziskovali pismenost učencev osmih in devetih razredov, ki 
so usmerjeni kot učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in imajo 
motnje branja in pisanja. Njihove rezultate smo primerjali z njihovimi vrstniki brez 
motenj branja in pisanja. 
 
Ugotavljamo, da obstajajo statistično pomembne razlike v pismenosti učencev z 
motnjami branja in pisanja v primerjavi z njihovimi vrstniki, učenci brez motenj branja 
in pisanja. Ugotovili smo, da spol v nobeni skupini učencev statistično pomembno ne 
vpliva na pismenost učencev. Preverjali smo tudi, ali obstajajo razlike pri vseh treh 
vrstah pismenosti – besedilni, dokumentacijski in računski. Izkazalo se je, da so 
razlike statistično pomembne prav pri vseh treh vrstah pismenosti ter kažejo na to, da 
so statistično pomembno nižje rezultate pri posamezni vrsti pismenosti dosegli učenci 
z motnjami branja in pisanja. Raziskava je prav tako pokazala, da imajo učenci z 
motnjami branja in pisanja pri vseh treh vrstah pismenosti največ težav v primerjavi z 
vrstniki ravno na tretji, torej najvišji ravni pismenosti. Ugotavljali smo še, pri kateri 
pismenosti dosega posamezna skupina učencev najvišjo in pri kateri pismenosti 
najnižjo raven. Izkazalo se je, da imajo učenci z motnjami branja in pisanja najnižjo 
raven računske pismenosti, saj je povprečna aritmetična sredina točk 2,94, prav tako 
najnižjo raven dosegajo pri računski pismenosti učenci brez motenj branja in pisanja, 
aritmetična sredina točk je namreč 3,92. Najvišjo raven dosegata obe skupini 
učencev pri dokumentacijski pismenosti, kjer je aritmetična sredina pri učencih z 
motnjami branja in pisanja 4,89 in pri učencih brez motenj branja in pisanja 5,56. Iz 
rezultatov naše raziskave lahko strnemo, da so učenci z motnjami branja in pisanja 
slabše pismeni kot njihovi vrstniki. 
 
Vzorec naše raziskave je bil namensko izbran in je zajel 103 učence in učenke 8. in 
9. razredov osnovne šole. 63 je učencev in učenk osmih razredov in 40 učencev in 
učenk 9. razredov. Naš cilj je bil najprej, da bi bili obe skupini po spolu čimbolj 
izenačeni, vendar je zaradi populacije učencev z motnjami branja in pisanja, kjer 
prevladujejo dečki, tudi v vzorec v raziskavi zajetih več učencev. V raziskavi je tako 
sodelovalo 36 deklic in 67 dečkov. Med učenci z motnjami branja in pisanja je 19 
deklic in 34 dečkov, med učenci brez prisotnih motenj branja in pisanja pa 17 deklic 
in 33 dečkov.  
 
Še večjo zanesljivost in veljavnost rezultatov bi pridobili, če bi vzorec še nekoliko 
povečali in ga skušali po spolu čim bolj izenačiti.  
 
Možnost nadaljnje raziskave vidimo predvsem v podrobnejšem raziskovanju področij 
pismenosti, s katerimi imajo učenci z motnjami branja in pisanja težave, ter 
raziskovanju in oblikovanju dejavnosti, ki vplivajo na izboljšanje pismenosti učencev z 
motnjami branja in pisanja. Prav tako bi lahko raziskavo ponovili na vzorcu dijakov in 
dijakinj ob koncu srednješolskega izobraževanja ter tako primerjali, kako se 
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pismenost razvije v času srednjega šolanja, ko so posamezniki tudi že zrelejši in z 
več konkretnimi življenjskimi izkušnjami. 
 
Raziskava prispeva k razvoju specialno pedagoške in pedagoške stroke ter k 
ozaveščanju učiteljev in specialnih pedagogov, da je potrebno učence z motnjami 
branja in pisanja še posebej strukturirano usmerjati k razvijanju pismenosti ter 
spretnosti, povezanih z njimi. Razen že omenjenih raziskav, ki so nastale v okviru 
večjih mednarodnih raziskav, podobne sodobne študije s to populacijo v slovenskem 
prostoru še ni bilo. Rezultati nas opozarjajo, da je pri populaciji učencev z motnjami 
branja potrebnih več usmerjenih in strukturiranih dejavnosti, ki zajemajo naloge 
vsakdanjega življenja. Te bodo učencem lahko v pomoč, ko se bodo dejansko znašli 
v konkretni življenjski situaciji, v kateri bodo morali uporabiti določena znanja in 
vedenja. 
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Gabrič, A. (2003). Šolski sistem, slovenščina in pismenost na Slovenskem. V 39. 
Seminar slovenskega jezika, literature in kulture (str. 57–81). Ljubljana: Filozofska 
fakulteta 

Gartland, D., Strosnider, R. (2008). Adolescent Literacy and Older Students with 
Learning Disabilities − A Report from the National Joint Committee on Learning 
Disabilities. Learning Disability Quarterly, 31 (4), 211−218. 

Gray, W. S. (1969). The teaching of reading and writing. Unesco: Paris, Illinois. 

Grginič, M. (2005). Porajajoča se pismenost. Domžale: Izolit. 

Grginič, M. (2000). Opismenjevanje in pismenost. Sodobna pedagogika, 51 (2), 
102−105. 

Grosman, M. (2000). Pomanjkljiva pismenost – posledica šolskega odnosa do jezika. 
Pismenost, participacija in družba znanja, 4. Andragoški kolokvij (str. 158−161). 
Ljubljana: Andragoški center Slovenije. 

Grosman, M. (2010). Kakšne pismenosti potrebujemo za 21. stoletje. Sodobna 
pedagogika 61 (1), 16−27.  

Harris, L. T., Hodges, E. R. (1995). The Literacy Dictionary: The Vocabulary of 
Reading and Writing. Newark (Delaware): International Reading Association. 

Hozjan, D. (2011). Komu služi funkcionalna pismenost? V M. Cotič, V. Medved 
Udovič, S. Starc (ur.), Razvijanje različnih pismenosti (str. 462−473). Koper: 
Univerzitetna založba Annales. 

Hudoklin, M. (2011). Prepoznavanje in ocenjevanje težav učencev na področju 
samoregulacije in izvršilnih funkcij. V L. Magajna, M. Velikonja (ur.), Učenci z učnimi 
težavami – prepoznavanje in diagnostično ocenjevanje (str. 147−160). Ljubljana: 
Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

Individuals with Disabilities Education Impoverment Act /IDEA/ (2004). Senate and 
House of Representatives of the United States of America in Congress assembled (3. 
12. 2004). Pridobljeno s 
http://www.parentcenterhub.org/wp-content/uploads/repo_items/PL108-446.pdf. 

Kavkler, M. (2009). Modeli in strategije za obravnavo učencev z učnimi težavami − 
vpliv na spremembe v poučevalni praksi. Sodobna pedagogika, 60 (1), 362−375. 

Kavkler, M. (2013). Pomoč in podpora učencem z učnimi težavami. V A. Žakelj (ur.), 
Učne težave pri matematiki in slovenščini – izziv za učitelje in učence (str. 9−11). 
Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 



59 
 

Kavkler, M., Magajna, L., Ortar Križaj, M. (2003). Adults with self-reported learning 
disabilities in Slovenia: findings from the international adult literacy survey on the 
incidence and correlates of learning disabilities in Slovenia. Dyslexia, 9 (4), 229−251. 

Kavkler, M., Magajna, L. (2008). Opredelitev, razsežnost, podskupine učnih težav. V 
L. Magajna, S. Pečjak, C. Peklaj, G. Čačinovič Vogrinčič, K. Bregar Golobič, M. 
Kavkler, S. Tancig (ur.), Učne težave v osnovni šoli: problemi, perspektive, 
priporočila (str. 23−31). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 

Knaflič, L. (1999). Družinska pismenost in šola. Vzgoja in izobraževanje, 30 (6), 
49−53. 

Knaflič, L. (2002). Kako družinska pismenost vpliva na pismenost otrok. Psihološka 
obzorja, 11 (2), 37−52. 

Knaflič, L. (2002a). Prenos pismenosti znotraj družine. V M. Grosman, S. Novljan, M. 
Ivšek (ur.), Različne vrste branja terjajo razvijanje različnih bralnih strategij. 4. 
strokovno posvetovanje Bralnega društva Slovenije. Zbornik Bralnega društva 
Slovenija (str. 75−80). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

Knaflič, L., Bucik, N. (2003). Pismenost mladih po osnovni šoli. Sodobna pedagogika, 
54 (3), 118−137. 

Knaflič, L., Možina, E., Mirčeva. (2001). Temeljno znanje in spretnosti mladih, 
brezposelnih in staršev šolskih otrok − raziskovalno poročilo. Ljubljana: Andragoški 
inštitut Republike Slovenije.  

Kogovšek, D., Ozbič, M., Zupan, N. (2011). Funkcionalna pismenost gluhih in 
naglušnih oseb. V M. Cotič, V. Medved Udovič, S. Starc (ur.), Razvijanje različnih 
pismenosti (str. 424−445, 546–548). Koper: Univerzitetna založba Annales. 

Komar, S. (2008). Communicative Functions of Intonation: English-Slovene 
Contrastive Analysis. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete. 

Košak Babuder, M. (2014). Primanjkljaji na področju branja in pisanja − kriteriji za 
opredelitev. V M. Košak Babuder, A. Clement Morrison, Z. Stančić, M. Kavkler, L. 
Magajna, S. Pulec Lah (ur.), Otroci in mladostniki s specifičnimi učnimi težavami − 
podpora pri uresničevanju njihovih potencialov − 4. mednarodna konferenca o 
specifičnih učnih težavah (str. 120−127). Ljubljana: Bravo. 

Kruh Ipavec, J. (2013). Kako se odraža disleksija pri slovenščini in matematiki. V A. 
Žakelj (ur.), Učne težave pri matematiki in slovenščini – izziv za učitelje in učence 
(str. 73−76). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

Magajna, L. (2003). Disleksija − nekateri problemi sodobnega raziskovanja in prakse. 
V Logopedija za vsa življenjska obdobja: zbornik (270−273). Ljubljana: Zavod za 
gluhe in naglušne. 

Magajna, L., Kavkler, M., Čačinovič Vogrinčič, G., Pečjak, S., Bregar Golobič, K. 
(2008). Koncept dela, učne težave v osnovni šoli. Ljubljana: ZRSŠ. 



60 
 

Magajna, L., Kavkler, M., Gradišar, A., Križaj Ortar, M., Galeša, M., Jelenc, D. (2004). 
Specifične motnje učenja in pismenost pri mladostnikih in odraslih: mednarodni 
primerjalni projekt na področju pismenosti. Ljubljana: Razvojno raziskovalni inštitut 
Svetovalnega centa. 

Magajna, L., Kavkler, M., Košir, J. (2011). Osnovni pojmi. V S. Pulec Lah, M. 
Velikonja (ur.), Učenci z učnimi težavami − izbrane teme (str. 8−22). Ljubljana: 
Pedagoška fakulteta.   

Magajna, L., Kavkler, M., Košak Babuder, M., Zupančič Danko, A, Seršen Fras, A. in 
Rošer Obretan, A. (2015). VII. Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 
V N. Vovk Ornik (ur.), Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz.  
motenj otrok s posebnimi potrebami (str. 23–31). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 
Pridobljeno s http://www.zrss.si/pdf/Kriteriji-motenj-otrok-s-posebnimi-potrebami.pdf.  

Marentič Požarnik, B. (2000). Pismenost odraslih kot odraz kakovosti šolskega 
učenja in (trajnosti, uporabnosti) šolskega znanja. Pismenost, participacija in družba 
znanja, 4. Andragoški kolokvij (str. 146−149). Ljubljana: Andragoški center Republike 
Slovenije. 

Možina, E. (2000). Pismenost odraslih v Sloveniji – pozabljeni kapital. Pismenost, 
participacija in družba znanja, 4. Andragoški kolokvij (str. 18−41). Ljubljana: 
Andragoški center Republike Slovenije. 

Možina, E. (2001). Pismenost in udeležba odraslih v izobraževanju: predstavitev 
raziskave: povzetek iz neobjavljenega nacionalnega poročila o pismenosti odraslih v 
Sloveniji, predstavljeno na Seminarju šolskega polja, CEPS, 21. februar 2001. 
Ljubljana: Andragoški center Slovenije. 

Možina, E. (2011). Mejniki v razvoju področja pismenosti odraslih v Sloveniji. V P. 
Javrh (ur.), Obrazi pismenosti (15−35). Ljubljana: Andragoški center Republike 
Slovenije. 

Nacionalna komisija za razvoj pismenosti (2006). Ljubljana: MŠŠ in Evropski socialni 
sklad.  

Nacionalna strategija  za razvoj bralne pismenosti (predlog, 5. 4. 2017). (2017). 
Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

National Center for Learning Disabilities: NCLD. (2007). What is Dysgraphia? 
Pridobljeno s http://www.ldonline.org/article/12770/. 

Ozbič, M., Kogovšek, D., Novšak Brce, J., Zver, P., Vališer, A., Repe, K. (2014). 
Katere veščine potrebuje otrok, da se lahko spusti v svet črk? V V. Rot Gabrovec 
(ur.), Tudi mi beremo − Različni bralci z različnimi potrebami, zbornik Bralnega 
društva Slovenije ob 10. strokovnem posvetovanju v Ljubljani (str. 9−18). Ljubljana: 
Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 



61 
 

PISA 2015. Results in Focus (2016) OECD. Pridobljeno s 
https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf.  

Priporočilo evropskega parlamenta in sveta o ključnih kompetencah za vseživljenjsko 
učenje. Uradni list EU, 394/10 (18. 12. 2006). Pridobljeno s http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32006H0962 

Puklek Levpušček, M., Podlesek, A., Šterman Ivančič, K. (2012). Dejavniki bralne 
pismenosti v raziskavi PISA 2009. Ljubljana: Pedagoški inštitut. 

Ramus, F., Rosen, S., Dakin, S. C., Day, B. L., Castellote, J. M., White, S., Frith, U. 
(2003). Theoriess of Developmental Dyslexia: Insights from a Multiple Case Study of 
Dyslexic Adults. Brain, 126 (4), 841−865. 

Repež, M., Bačnik, A., Štraus, M. (2008). Izhodišča merjenja naravoslovne 
pismenosti v raziskavi PISA 2006. Ljubljana: Pedagoški inštitut. 

Roth, F. P., Paul, D. R., Pierotti, A. (2006). Emergent Literacy: Early Reading and 
Writing Development. American Speech-Language-Hearing Association (ASHA). 
Pridobljeno s http://www.asha.org/public/speech/emergent-literacy/. 

Skubic, D. (2010). Funkcionalna pismenost bodočih vzgojiteljev ter učiteljev 
razrednega pouka. Jezik in slovstvo, 55 (1−2), 91−106. 

Snowling, J. M., Duff, F. J., Nash, M. H., Hulme, C. (2016). Language Profiles and 
Literacy Outcomes of Children with Resolving, Emerging or Persisting Language. 
Journal of Child Psychology and Psychiatry, 57 (12), 1360−1369. 

Snowling, J. M., Hulme, C. (2012). Annual Research Review: The nature and 
classification of reading disorders – a commentary on proposals for DSM-5. Journal 
of Child Psychology and Psychiatry, 53 (5), 593−607. 

Spreizer Janko, A. (1998). Funkcionalna pismenost – skrb vseh. 2. strokovno 
posvetovanje Bralnega društva Slovenije (str. 27–40). Ljubljana: Bralno društvo 
Slovenije. 

Starc, S. (2011). Razmišljati o pismenosti v začetku 21. stoletja. V M. Cotič, V. 
Medved Udovič, S. Starc (ur.), Razvijanje različnih pismenosti (str. 9−10). Koper: 
Univerzitetna založba Annales. 

Stein, J. (2001). The Magnocellular Theory of Developmental Dyslexia. Dyslexia, 7 
(1), 12−36. 

Svet Evrope. Skupni evropski jezikovni okvir: učenje, poučevanje, ocenjevanje 
(2001). Ljubljana: Ministrstvo Republike Slovenije za šolstvo in šport. Pridobljeno s 
http://www.europass.si/files/userfiles/europass/SEJO%20komplet%20za%20splet.pdf
. 

Šilih, G. (1955). Metodika slovenskega jezikovnega pouka. Ljubljana: Zveza 
pedagoških društev LR Slovenije. 



62 
 

The EFA Global Monitoring Report Team. Education for All. Literacy for Life. EFA 
Global Monitoring Report (2005). Paris: UNESCO.  

Učni načrt. Program osnovna šola. Slovenščina. (2011). Ljubljana: Ministrstvo za 
šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno s 
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_U
N/UN_slovenscina_OS.pdf.  

Učni načrt. Program osnovna šola. Tuji jezik v 2. in 3. razredu. (2013). Ljubljana: 
Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno s 
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_U
N/UN_TJ_2._in_3._razred_OS.pdf. 

Učni načrt. Program osnovna šola. Drugi tuji jezik v 4. do 9. razredu, neobvezni 
izbirni predmet. (2013). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za 
šolstvo. Pridobljeno s 
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/pro
gram_razsirjeni/Drugi_TJ_izbirni_neobvezni.pdf.  

Understanding Dysgraphia. (2014). Pridobljeno s 
https://www.understood.org/en/learning-attention-issues/child-learning-
disabilities/dysgraphia/understanding-dysgraphia. 

UNESCO. (2016). 50TH ANNIVERSARY OF INTERNATIONAL LITERACY DAY: 
Literacy rates are on the rise but millions remain illiterate. UIS Fact Sheet, 38, 1−10. 
Pridobljeno s http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs38-50th-
anniversary-of-international-literacy-day-literacy-rates-are-on-the-rise-but-millions-
remain-illiterate-2016-en.pdf.  

What is Dyslexia? University of Bath. (b. d.). Pridobljeno s 
http://www.bath.ac.uk/publications/supporting-students-with-
dyslexia/attachments/supporting-students-with-dyslexia.pdf.  

What is Dysorthographia? − Symptoms & Treatment (2003). Pridobljeno s 
http://study.com/academy/lesson/what-is-dysorthographia-symptoms-treatment.html. 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami /ZUOPP/ (2011). Uradni list RS, št. 
58/11 (22. 7. 2011). Pridobljeno s  
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5896. 

Zakon o osnovni šoli /Zosn-UPB3/ (2006). Uradni list RS, št. 81/06 (31. 7. 2006). 
Pridobljeno s https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-
rs/vsebina?urlurid=20063535.Zimmerman, B. J. (1990). Self-Regulated Learning and 
Academic Achievement: An Overview. Educational Psychologist, 25 (1), 3−7. 

Zrimšek, N. (2003). Začetno opismenjevanje. Pismenost v predšolski dobi in prvem 
razredu devetletne osnovne šole. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

  



63 
 

9 PRILOGE 
 

Vpiši svoje podatke! 

 

Ime in priimek: _______________________________ 

Spol:  M   Ž 

Mesec in leto rojstva: __________________________ 

Razred:_______



64 
 

Oglej si vozni red vlakov in odgovori na vprašanja! 

 

1. Ali je na vlaku, ki iz Jesenic odpelje ob 12.55, možna rezervacija sedeža? 

Obkroži! 

a) Da. 

b) Ne. 

 

2. Koliko časa vozi regionalni vlak od Kranja do Ljubljane? 

___________________________________________________________________ 

 

3. Kaj meniš, zakaj precej vlakov ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

4. Matej je doma v Radovljici. Njegova prijateljica Tina pa je doma v Medvodah. 

Domenita se, da se v soboto zvečer ob 18.30 srečata v Medvodah na železniški 

postaji. Matej bo potoval z vlakom. Ob kateri uri bo odšel iz Radovljice vlak, s 

katerim bo Matej pravočasno prispel do Medvod? 

___________________________________________________________________ 

 

5. Česa iz besedila ne izvemo? Obkroži! 

a) Koliko časa vozi vlak iz Jesenic v Ljubljano. 

b) V katerih krajih se vlak ustavi. 

c) Koliko stane vozovnica. 

č) Na katerih vlakih bomo morali plačati IC dodatek. 

 

6. Zakaj pri mednarodnem vlaku niso zapisani vsi časi? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Preberi besedilo! 

 

  Naročilnica 

GEA – VSAKO PRVO SREDO V MESECU 

Revija GEA prinaša dogodivščine in znanje za vso družino. odlikujejo jo 
zanimivi prispevki, odlične fotografije, potopisi, zanimivosti in intervjuji. GEA na 
84. straneh odkriva skrite kotičke sveta, od bližnjih slovenskih do najbolj 
oddaljenih krajev, kamor človeška noga le redko stopi. Če vas vse to zanima, 
vas vabimo, da naročite revijo GEA. 

€ Da, naročam se na revijo GEA. 

Cena: 

- v prosti prodaji 2,48€ 
- za naročnike 2,27€ 

Odločil sem se za naslednjo možnost: 

€ 19,93€ za enoletno naročnino (prvih 12 številk po akcijski ceni 1,66€) 
€ 27,20 za enoletno naročnino (12 številk po naročniški ceni 2,27€ in 

brezplačno darilo – knjigo Življenje in delo velikih slikarjev, katere cena 
je v prosti prodaji 11,73€). 

V ceno je vštet prometni davek. Naročilo bomo obnovili vsako leto, dokler ga 
ne boste pisno preklicali. Preklic velja za naslednje obračunsko obdobje. 
Ponudba velja do 30. 4. 2014.  

Naročilnico pošljite na naslov: Mladinska knjiga Založba, d.d., Gea, 1536 
Ljubljana. 

Ime in priimek: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _  

Naslov: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _  

Datum naročila: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Podpis: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _  
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Odgovori na vprašanja! 

 

1. Kaj lahko s to naročilnico naročimo? 

___________________________________________________________________ 

 

2. Na kateri naslov je treba poslati izpolnjeno naročilnico? 

___________________________________________________________________ 

 

3. Kje lahko kupiš revijo GEA po ceni 2,48 €? 

___________________________________________________________________ 

 

4. Kako se imenuje oseba, ki je naročena na revijo? 

___________________________________________________________________ 

 

5. Zakaj sta navedeni dve ceni za eno številko revije? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

6. Kaj bi moral storiti, če revije ne bi več želel prejemati? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Tabela prikazuje število kepic sladoleda, ki so ga v neki slaščičarni prodali v enem 
dnevu. 

 

OKUS SLADOLEDA ŠT. PRODANIH KEPIC 

jagoda 4 

višnja 5 

borovnica 7 

čokolada 15 

banana 3 

kava 6 

vanilija 8 

limona 2 
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Oglej si tabelo in odgovori na vprašanja! 

 

1. Kateri okus sladoleda je bil tega dne pri kupcih najmanj priljubljen? 

__________________________________________________________________ 

 

2. Koliko kepic sladoleda z okusom sadja so prodali tega dne? 

___________________________________________________________________ 

 

3. Vanilijevega sladoleda so prodali natančno pol litra. Koliko kepic pa bi lahko 

naredili iz 1,5 litra sladoleda (kepice so enake velikosti)? 

___________________________________________________________________ 

4. Katerega okusa so prodali tretjino manj kot kavnega? 

___________________________________________________________________ 

5. Kolikšen odstotek od vsega prodanega sladoleda je bilo čokoladnega? 

___________________________________________________________________ 

6. V kakšnem razmerju sta bila prodana okusa čokolade in banane? Obkroži! 

a) 3 : 15 

b) 5 : 1 

c) 4 : 3 

č) 2 : 7 

 

 


