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POVZETEK 

Slovenščina je eden izmed temeljnih predmetov v osnovnošolskem izobraževanju. 
Poleg notranjega ocenjevanja poteka pri nekaterih predmetih – med njimi je tudi 
slovenščina – na koncu 6. in 9. razreda nacionalno preverjanje znanja (NPZ) in daje 
povratno informacijo o znanju tako učencem in njihovim staršem kot tudi učiteljem. 
Medtem ko pri notranjem ocenjevanju o vsem odloča učitelj, pri zunanjem 
ocenjevanju strokovnjaki sestavijo standardizirane preizkuse znanja, ki so enaki za 
vse učence in s tem omogočajo primerjavo rezultatov na državni ravni. Nacionalno 
preverjanje znanje je obvezno. Namen NPZ se je z leti spreminjal, danes je glavni 
namen pridobiti povratno informacijo o znanju/zmožnosti učencev in izboljšati 
učiteljevo poučevanje. Veliko je tudi kritik tovrstnega preverjanja znanja, npr. da ima 
NPZ prevelik vpliv na poučevanje in se zaradi tega določene vsebine izpuščajo pri 
pouku. Vpliva tudi na stres učencev in ti zato ne morejo pokazati svojega znanja. 
Zato je potrebno rezultate interpretirati previdno in z rezervo.  

Zaradi različnih dilem o NPZ, tudi v zadnjem času, smo s kvantitativno raziskavo 
ugotavljali, kaj menijo o NPZ iz slovenščine razredni učitelji v 6. razredu in predmetni 
učitelji, ki poučujejo slovenščino v 6. razredu. Zanimala nas je tudi primerjava mnenja 
učiteljev z mnenjem učencev.  

Opazili smo, da se med učenci niso pojavljale večje razlike v mnenju o NPZ iz 
slovenščine v 6. razredu, ne glede na različno zadnjo pisno oceno pri slovenščini in 
ne glede na spol, medtem ko so se med učitelji ter učitelji in učenci pokazale 
nekatere razlike v mnenju o NPZ. Ugotovili smo, da si učitelji želijo obvezen status 
NPZ in da se njegov dosežek upošteva pri končni oceni iz slovenščine v 6. razredu, 
ker bi ga tako osmislili in učencem ponudili tudi zunanjo motivacijo; učenci pa si želijo 
neobvezni status NPZ. Večina učiteljev meni, da je NPZ iz slovenščine težek za 
šestošolce, predvsem zaradi predolgih in zahtevnih besedil ter nejasnih navodil, 
učenci pa ga ocenjujejo za ravno prav zahtevnega. Več učiteljev je mnenja, da sta 
jezikovni in književni del pri NPZ enako zahtevna; če pa so se odločili za enega 
zahtevnejšega, jih je več izbralo književni del, predvsem zaradi slabega branja 
učencev. Učiteljem se priprave učencev na NPZ zdijo pomembne, zato učence 
pripravljajo nanj, sami pa se nanj ne pripravljajo, vendar je zanje zelo stresen. Prav 
tako je večina učiteljev mnenja, da NPZ ne vpliva na njihovo poučevanje slovenščine 
v 6. razredu. Učitelji imajo občutek, da se učenci ne trudijo dovolj pri reševanju NPZ, 
medtem ko učenci trdijo, da se trudijo. Večina učiteljev izhodiščno neumetnostno 
besedilo ocenjuje kot predolgo, večina učencev pa ga ima za primernega tako po 
dolžini kot po zahtevnosti. Učitelji slovenščine pripravo na NPZ ocenjujejo za 
pomembnejšo v primerjavo z učitelji razrednega pouka. Učitelji z več kot 10 let 
delovne dobe ocenjujejo književni del kot zahtevnejši, medtem ko tisti z manj kot 10 
let delovne dobe menijo, da sta oba dela NPZ enako zahtevna. 

KLJUČNE BESEDE: ocenjevanje znanja, nacionalno preverjanje znanja iz 
slovenščine v 6. razredu, jezikovni in književni del, mnenja učiteljev in učencev 
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ABSTRACT 
 
 
NATIONAL EXTERNAL ASSESSMENT IN SLOVENE AT THE END OF THE 6TH 
GRADE OF PRIMARY SCHOOL 
 

The Slovene language represents one of the fundamental school subjects at primary 
school level. Alongside standard internal evaluations students undergo a national 
examination which takes place at the end of the 6th and 9th grade. This examination 
serves as a tool that provides teachers and parents with information on the level of 
knowledge their pupils / children possess. The difference between the two types of 
tests is that when speaking of internal evaluations all decisions are made solely by 
the teacher while the tests at the national level are standardised and assembled by 
field specialists. The tests are also the same for all students which enables a 
nationwide comparison of the results. These national examinations are mandatory. 
Throughout the years the purpose of the examination has differed, today the main 
goal is to receive information on the level of knowledge and general competencies of 
the students so that the teacher may improve his/her teaching abilities. This type of 
examination is under some scrutiny, e.g. that it has too much of an affect on teachers 
and their teaching techniques and that certain topics are being omitted from class as 
a direct consequence of the examination results. It supposedly influences students’ 
stress levels disabling them to properly display their knowledge on the subject. Some 
caution is advised when interpreting the results of these examinations. 

Due to different dilemmas surrounding national examinations we have applied a 
quantitative research method to determine where 6th grade teachers stand on the 
subject of national Slovene language examination – the study included first cycle 
primary school teachers and teachers who teach solely the Slovene language. A 
comparison of opinions between those of the teachers and of the students was also 
of some interest to us. 

There was almost no difference in opinions between the students themselves, 
regardless of sex or the level of success of their last graded assignment in Slovene 
language. There were however notable differences between the opinions of teachers 
and those of students. For instance teachers were pushing for a mandatory status of 
national examinations and that the achievement of students on these evaluation 
should be included in the final grading at the end of the school year giving the 
examinations a greater purpose as well as giving students extra motivation for 
learning. Students on the other hand are more inclined towards a voluntary status of 
the national examinations. Most of the teachers believe that the Slovene language 
national examinations are too difficult for sixth graders, mostly due to long and 
difficult texts and vague instruction for solving the test. Here students feel that the 
test is not too easy nor too difficult. More teachers than not feel that the syntax and 
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literary section of the examination are equally difficult. When instructed to decide on 
the more difficult one more chose the literary section mostly due too students’ poor 
reading abilities. Teachers feel that the preparations for the examination are of great 
importance that is why they try to prepare their students well. They themselves do not 
have special preparations for the examination but it does bring along a certain level 
of stress. Most teachers believe that the national examination does not affect their 
teaching technique of the Slovene language in the 6th grade. They do feel however 
that students do not put enough effort into the national examination. Students claim 
they do try their best. Most of the teachers grade the primary non-literary text as 
being too long while most students feel is adequately long as well as adequately 
difficult. Teachers who teach solely the Slovene language consider preparations for 
the examination one of greater importance compared to the sentiments of teachers 
who teach in the first cycle of primary school. Also teachers with more than 10 years 
of service see the literary section as being more difficult while those with less than 10 
years of service feel that both sections of the national examination are equally 
difficult.  

KEYWORDS: grading, Slovene language national examination, syntax and literary 
section, opinions of teachers and students. 
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1 UVOD 

Veliko ljudi si zastavlja vprašanja, kot npr. kaj je »NPZ«, zakaj je potreben takšen 
način preverjanja znanja, ali prinese kakšno spremembo v vsakdanji pouk ipd. Tudi 
sama nisem veliko vedela o tej temi, preden sem se lotila pisanja magistrskega dela, 
in ravno zaradi pomanjkanja znanja na tem področju sem se odločila, da to 
podrobneje preučim. Med študijem nisem pridobila veliko informacij o nacionalnem 
preverjanju znanja.  

»Ena izmed nalog šolskega pouka je v tem, da posreduje učencem znanje o naravi, 
družbi in človeku in da jih usposablja za smiselno uporabo pridobljenega znanja. Da 
bi mogla šola uresničiti svoje vzgojno izobraževalne naloge, mora stalno preverjati 
uspeh, ki ga dosegajo učenci pri pouku« (Zorman, 1968, str. 5). Eden izmed 
pomembnejših načinov preverjanja pridobljenega znanja je zagotovo NPZ, saj 
zajema precej pridobljenega znanja za določeno obdobje in je dobra informacija o 
usvojenem znanju tako učiteljem kot staršem in seveda samim učencem. 

V teoretičnem delu predstavljamo glavne značilnosti nacionalnega preverjanja znanja 
v osnovni šoli: kako poteka, v katerih razredih, katere predmete zajema v določenem 
razredu, kaj se je spremenilo skozi leta in tudi nekatere polemike in dileme o njem. 
Osredotočili se bomo predvsem na NPZ ob koncu 6. razreda, ker bom učiteljica 
razrednega pouka in mi bo v prihodnosti takšno znanje pri delu koristilo, ker bom 
lahko tudi sama vključena v to testiranje.  

V empiričnem delu preučujemo mnenje učiteljev in učencev o nacionalnem 
preverjanju znanja iz slovenščine v 6. razredu. Zanima nas tudi, kako se pripravljajo 
na preizkus ter katere razlike se pojavljajo glede na razne dejavnike (pri učiteljih 
delovna doba in izobrazba, pri učencih spol in zadnja pridobljena ocena pri 
slovenščini).  
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 OPREDELITEV ZNANJA 

V strokovni literaturi lahko najdemo različne definicije znanja. Kljub različnim 
opredelitvam znanja L. Marjanovič Umek (2001) izpostavlja ključne točke, ki so 
skupne vsem definicijam, in sicer da je znanje opredeljeno s standardi znanja in da 
razločevalni kriterij za znanje ni notranje ali zunanje preverjanje znanja. B. Marentič 
Požarnik (2000, str. 162) je znanje predstavila kot »sistem objektivno ugotovljenih 
podatkov, pojmov in zakonitosti, ki ga žele v čimvečji meri prenesti na nove 
generacije«. Razdelila ga je na deklarativno (vedeti, da), proceduralno (vedeti, kako) 
in strateško znanje (vedeti, kdaj). V šoli se najpogosteje uporablja deklarativno 
znanje, vendar se moramo zavedati, da samo takšno znanje ne koristi učencem, ker 
ga je težko uporabiti v novih, življenjskih okoliščinah.  

2.2 PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA 

»Preverjanje znanja je v bistvu poseben proces, s katerim kontroliramo, ali je 
usvojeno znanje postalo trajna vsebina učenčevega spomina. Temelji na obnavljanju 
pojmov, njihovih zvez in povezav, ki se jih je učenec popreje naučil« (Jurman, 1989, 
str. 35). Preverjanje znanja se pojavlja že v sami učni uri kot utrjevanje in ponavljanje 
snovi. Ocenjevanje pa je samostojna enota učnega procesa, ki je povezana s 
preverjanjem in ocenjevanjem, vendar morata biti za to prej izpolnjena dva pogoja: 
preverjanje in utrjevanje (Bevc, 2005). Torej ne smemo ocenjevati, dokler z učenci 
prej določene snovi ne utrjujemo in seveda preverimo njihovo znanje. Pri ocenjevanju 
pa je najpomembnejša sposobnost učitelja, da učencu ponudi podrobno, uporabno in 
predvsem motivirajočo povratno informacijo o njegovih dosežkih (Rutar Ilc, Rutar, 
1997).  

Zorman (1968) predstavlja naslednje komponente, ki jih morajo učitelji preverjati in 
ocenjevati v osnovni šoli: spoznavno-govorno komponento (poznavanje in 
razumevanje učne snovi in pojmov), praktično komponento (uporaba znanja v 
praksi), motivacijsko-emocionalno komponento (zanimanje za snov, motivacija, 
spoštovanje do znanja), komponento subjektivnih možnosti učenca (poudarjanje 
posebnih zmožnosti učenca in odpravljanje pomanjkljivosti) in komponento učenčevih 
objektivnih možnosti (objektivne možnosti za delo). Pri tem omenja, da je seznanitev 
učenca z dosežki glavni namen preverjanja in ocenjevanja znanja.  

Način preverjanja in ocenjevanja znanja je potrebno izbrati zelo pazljivo, ker mora biti 
v skladu z razvojno stopnjo učencev, z učnimi cilji in z učno vsebino. V šoli večinoma 
poteka notranje preverjanje in ocenjevanje znanja, ki ga pripravlja in izvaja učitelj 
sam ter dosežkov svojih učencev ne primerja z ostalimi učenci drugod po državi in 
svetu. Za ta namen pa imamo zunanje preverjanje in ocenjevanje znanja; pri njem so 
dosežki učencev primerljivi, ker imajo učenci enake pogoje reševanja (Žakelj, 2012).  
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2.2.1 NOTRANJE PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA 

Notranje preverjanje znanja poteka v razredu, opravlja ga učitelj sam. Kako ga bo 
opravil in v katerih pogojih, je njegova odločitev zato se razlikuje od učitelja do 
učitelja. Pri različnih učiteljih lahko obsega različna znanja in spretnosti, prav tako se 
lahko razlikujejo kriteriji in količina standardov.  

Pomembno je, da učitelj dobro pozna učence, jih spodbuja na vsakem koraku, 
vzpostavi odnos z njimi in ustvari spodbudno okolje, v katerem lahko učenci vsebine, 
ki jih obravnavajo pri pouku, osmislijo in jih uporabljajo v vsakdanjem življenju. 
Učence mora navaditi, da znajo razmišljati o problemih in reševanju le-teh, ne da se 
osredotočajo le na učiteljevo razmišljanje. Zato mora tudi preverjanje znanja pri 
pouku spodbuditi učence k razmišljanju in biti dobra povratna informacija o njihovem 
doseganju ciljev ter napredku (prav tam). Včasih notranje preverjanje in ocenjevanje 
znanja ne preverja le samega znanja učencev, ampak deluje tudi kot sredstvo 
discipliniranja (Šimenc, 2000b). 

Glavna prednost notranjega preverjanja znanja je, da učitelj pozna svoje učence; to 
mu omogoča, da pri postavljanju vprašanj upošteva njihove prednosti oziroma 
slabosti in da lažje interpretira njihove odgovore. Kot slabost mu očitajo, da je lahko 
subjektiven, zaradi česar ocene učencev ne moremo primerjati z drugimi učenci pri 
drugih učiteljih in na drugih šolah (Šimenc, 2000a). 

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja (2013, 3. člen) določa, da: 

 »se s preverjanjem znanja zbirajo informacije o tem, kako učenec dosega cilje 
oziroma standarde znanja iz učnih načrtov, in ni namenjeno ocenjevanju 
znanja«;  

 »doseganje ciljev oziroma standardov znanja iz učnih načrtov učitelj preverja 
pred, med in ob koncu obravnave učnih vsebin«;  

 »Ocenjevanje znanja je ugotavljanje in vrednotenje, v kolikšni meri učenec 
dosega v učnem načrtu določene cilje oziroma standarde znanja. Učitelj 
ocenjevanje znanja opravi po obravnavi učnih vsebin in po opravljenem 
preverjanju znanja iz teh vsebin«. 

Učitelj pa mora upoštevati načela preverjanja in ocenjevanja znanja, ki so napisana v 
Pravilniku (2013, 2. člen). Ta načela so naslednja: 

– »spoštuje osebnostno integriteto učencev in različnost med njimi«;  
– »upošteva poznavanje in razumevanje ciljev in standardov, sposobnost analize in 

interpretacije ter sposobnost ustvarjalne uporabe znanja«;  
– »uporablja različne načine preverjanja in ocenjevanja znanja glede na cilje 

oziroma standarde znanja in glede na razred«;  
– »pri vsakem predmetu učenčevo znanje preverja in ocenjuje skozi vse 

ocenjevalno obdobje«;  
– »daje učencem, učiteljem in staršem povratne informacije o učenčevem 

individualnem napredovanju«;  
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– »omogoča učencu kritični premislek in vpogled v usvojeno znanje«;  
– »prispeva k demokratizaciji odnosov med učenci in učitelji«. 

Pravilnik jasno določa, kaj mora učitelj upoštevati, ko pri pouku preverja in ocenjuje 
znanje. Zato ga mora dobro poznati in se ga držati.  

Najpogosteje učitelj preverja in ocenjuje znanje ustno ali pisno. 

 

USTNO PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA 

Oblika je zelo razširjena v šoli. Ima nekaj prednosti in tudi nekaj pomanjkljivosti. Če 
jih dobro poznamo, lahko ustrezno načrtujemo proces preverjanja in ocenjevanja in 
se odločimo za ustrezno obliko.  

Prednosti: 

 učitelj lahko spremlja ustno izražanje učenca; 

 učitelj in učenec vzpostavita osebni odnos; 

 učitelj lažje spodbuja učenčevo kritičnost; 

 za učence z bralno-pisnimi motnjami je lažje, ker jim ni treba pokazati bralnih 
sposobnosti (Nojič, 2005); 

 učenec lahko podrobneje razloži svoj odgovor in miselno pot, po kateri je prišel do 
odgovora; 

 učitelj lahko na hitro ugotovi, kje so učenčeve pomanjkljivosti in kje rabijo še 
dodatno pomoč  (Zorman, 1968); 

 s skrbno zastavljenimi vprašanji lahko učitelj preveri tudi višje cilje (Marentič 
Požarnik, 2000). 

 

Pomanjkljivosti:  

 različnim učencem je potrebno postaviti različna vprašanja, nemogoče pa je, da bi 
bila ta vprašanja enaka po težavnosti (npr. slab učenec lahko dobi zelo lahko 
vprašanje in nanj pravilno odgovori, dober učenec pa zelo težko vprašanje, na 
katero ne odgovori pravilno). Zato je ocena velikokrat odvisna od golega 
naključja; 

 težko je dobiti realen pogled o znanju posameznih učencev s širšega področja 
predmeta. Učitelj lahko preveri znanje le na majhnem delu učnega gradiva. 
Nekateri menijo, da npr. učenec obvlada snov, ker je odgovoril na tri vprašanja 
pravilno, ali obratno, vendar so take domneve neupravičene; 

 ustno izpraševanje je zelo zamudno in neekonomično, ker učitelj zanj porabi 
veliko časa, zato naj bi se ga dopolnilo še z drugimi metodami; 

 velikokrat pridejo vmes subjektivni dejavniki, ki se jim je težko izogniti in negativno 
vplivajo na razplet preverjanja in ocenjevanja (Zorman, 1968). 
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PISNO PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA – TESTI ZNANJA 

»Test znanja je v bistvu merski instrument, ki ga sestavlja neko število nalog, v 
katerih je zajet del učne vsebine. Učenec reagira na to vsebino in s tem pokaže 
znanje ali neznanje« (Jurman, 1989, str. 30).  

Prednosti: 

 s pisnimi nalogami lahko izmerimo zahtevne in kompleksne komponente 
učenčevega znanja (ali lahko učenci usvojeno znanje povežejo z drugimi 
področji); 

 učitelj lahko v kratkem času sestavi in oblikuje več vprašanj, zato so testi mnogo 
ekonomičnejši od ustnega preverjanja znanja; 

 vsi učenci v razredu dobijo ista vprašanja z enako težavnostjo, zato je 
primerljivost rezultatov lažja in objektivnejša; 

 učitelju med testom ni treba posebej zaposliti določenih učencev kot pri ustnem 
izpraševanju, ker vsi pišejo ob istem času (Zorman, 1968). 

Pomanjkljivosti: 

 ocenjevanje odgovorov na odprta vprašanja je lahko dokaj subjektivno, ker 
različni učitelji različno ocenjujejo (nekateri učitelji želijo obsežnejše odgovore, 
nekateri krajše); 

 ocenjevanje odgovorov vzame veliko časa (Zorman, 1968). 
 

 STANDARDIZIRANI IN NESTANDARDIZIRANI TESTI ZNANJA 2.2.1.1
 

Zorman (1968, str. 71) pravi, da je test standardiziran, ko »vsi posamezniki 
odgovarjajo na ista vprašanja, tako da lahko vsak individualni rezultat primerjamo s 
povprečnimi rezultati, ki so jih dosegli kandidati reprezentativnega vzorca«.  

V preteklosti se je standardizirano testiranje osredotočilo na merjenje znanja, danes 
je njegov namen veliko širši – postal je orodje za spremljanje šolskih sistemov ter 
njihovo izboljšanje (Behrens, 2006, v Mons, 2009). 

Nestandardizirani testi naj bi v svetu veljali kot »neformalni test«. Torej ga je sestavil 
učitelj za svoje potrebe in taki testi raznih učiteljev se lahko med seboj razlikujejo 
glede na to, kako si določeni učitelj razlaga določene cilje in katere postavlja na 
pomembnejša mesta. Zato testi, ki jih sestavi en učitelj, niso nujno enaki kot pri 
drugem učitelju; zato tudi težje primerjamo rezultate generacij med seboj – to pa 
lahko storimo pri standardiziranih testih (npr. NPZ) (Zorman, 1968). 

Kljub temu da ima standardizirani test prednost v primerljivosti rezultatov, saj so 
pogoji enaki in se osredotoča na celotno snov, ne le na del snovi, B. Marentič 
Požarnik (2000) izpostavlja nekatere slabe strani zunanjega preverjanja znanja (sem 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Maja Salamon. Magistrsko delo 

   

6 

 

sodi tudi NPZ). Pravi, da je lahko nevarno, ker test meri le določene cilje, kar lahko 
hitro privede do tega, da se učitelj osredotoči le na cilje za testiranje in ob tem 
zanemari nekatere druge, nič manj pomembne cilje. Tudi stres je velik minus za 
tovrstne preizkuse, ker učenci vedo, da je to njihova edina priložnost ob koncu leta, 
da se izkažejo. Napeti pa niso le učenci, ampak tudi učitelji, ki lahko svojo napetost 
prenesejo tudi na učence. Ne smemo pozabiti niti na tekmovalnost, saj končni 
rezultati niso vedno merilo realnega znanja, vendar pa učenci in starši lahko rezultate 
dojamejo na ta način, da se učenci primerjajo med seboj – to pa ni nujno dobro. 

Značilnosti dobro sestavljenih standardiziranih testov so:  

 testne naloge se odlikujejo po svoji strokovni in tehnični vrednosti (te naloge 
sestavljajo strokovnjaki za to področje v sodelovanju s psihologi in pedagogi, 
naloge so pred testiranjem tudi preizkušene); 

 imajo poznane merske karakteristike, pri tem je najpomembnejša med vsemi 
vsebinska veljavnost; 

 njihova odlika je tudi ta, da obsegajo norme, s pomočjo katerih lahko testne 
rezultate ustrezno interpretiramo; 

 vsebujejo podrobna navodila o uporabi testa in njegovi izvedbi; 

 vsebujejo več paralelnih oblik; to pomeni, da so si naloge po težavnosti enake 
(Zorman, 1968). 

Preden se izvede testiranje, je pomembno odgovoriti na tri pomembna vprašanja: 

1. Kaj je namen testiranja? 
2. Kako se bodo uporabili pridobljeni podatki? 
3. Kdo bo imel dostop do podatkov?  

Če so odgovori na ta tri vprašanja jasna, se lahko načrtuje izvedba testiranja 
(Standardised Testing in Compulsory Schooling, 2005). 

Razlika je torej očitna; standardizirani testi so veliko bolj objektivni in primerljivi, prav 
tako so zelo skrbno pripravljeni, saj pri njihovem nastanku sodeluje veliko različnih 
strokovnjakov, ki so na svojem področju odlični. Velika prednost je tudi predhodno 
testiranje; na ta način se lahko izločijo naloge, ki so se izkazale za dvoumne ali 
nenatančne. Jasno je, da je učiteljev test subjektivnejši od standardiziranih testov, 
ker je en sam sestavljavec in včasih ne vidi nalog z različnih perspektiv. To pa ne 
pomeni, da so učiteljevi testi slabi.  

 

2.2.2 ZUNANJE PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA 

Zunanje preverjanje in ocenjevanje znanja je preverjanje s preizkusi, ki jih sestavijo 
strokovnjaki na določenem področju za točno določen namen. Namen je omogočiti 
enake možnosti preverjanja in ocenjevanja za vse učence (Bucik, 2000). 
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Osrednja prednost zunanjega preverjanja in ocenjevanja znanja  je, da so dosežki 
učencev med seboj primerljivi, ker imajo enake pogoje reševanja (Šimenc, 2000a). 

Pri zunanjem preverjanju in ocenjevanju ima učitelj drugo vlogo kot pri notranjem. 
Postane pomočnik, sodelavec in inštruktor, zato imajo tudi učenci drugačen odnos do 
njega, saj ocena ni odvisna od predstave, ki si jo o njih ustvari učitelj. (Šimenc, 
2000b). 

 

2.3 NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 

2.3.1 ZAKONSKA PODLAGA ZA IZVEDBO NACIONALNEGA 
PREVERJANJA ZNANJA 

 

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) določa Zakon o osnovni šoli – 64. člen (Zakon 
o osnovni šoli, 1996) ki med drugim pravi:  
 

 »V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem 
znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom (v 
nadaljnjem besedilu: nacionalno preverjanje znanja).« 

 »Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno.« 

 »V 6. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno 
preverjanje znanja iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na 
narodno mešanih območjih, matematike in prvega tujega jezika.« 

 »V 9. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno 
preverjanje znanja iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na 
narodno mešanih območjih, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi 
minister.« 

 »Tretji predmet določi minister tako, da v mesecu septembru izmed obveznih 
predmetov 8. in 9. razreda izbere največ štiri predmete in določi, iz katerega 
tretjega predmeta se bo preverjalo znanje na posamezni šoli.« 

 »Osnovna šola starše pisno obvesti o dosežkih učenca pri nacionalnem 
preverjanju znanja.« 

 »Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju 
učencev.« 

 »Podatki in analize o dosežkih nacionalnega preverjanja znanja se ne smejo 
uporabiti za razvrščanje šol.« 

 »Za učence zasebnih šol in šol, ki izvajajo program osnovne šole po posebnih 
pedagoških načelih, je tretji predmet pri nacionalnem preverjanju znanja prvi tuji 
jezik.« 

 »Učenci priseljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski in se prvič 
vključijo v osnovno šolo v Republiki Sloveniji v 6. in 9. razredu, opravljajo v tem 
šolskem letu nacionalno preverjanje znanja prostovoljno.« 

 »Nacionalno preverjanje znanja je za odrasle prostovoljno.« 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Maja Salamon. Magistrsko delo 

   

8 

 

 »Podrobnejše določbe o izvajanju nacionalnega preverjanja znanja izda 
minister.«  

 
O nacionalnem preverjanju znanja govori tudi 65. člen Zakona o osnovni šoli, ki pravi:  
»Dosežki nacionalnega preverjanja znanja se lahko uporabljajo samo za namen, ki 
ga določa ta zakon« (prav tam). 

Podrobnejšo ureditev nacionalnega preverjanja znanja predpisujejo še: 

 Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 
30/2013) 

 Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS, št. 50/12 in št. 
56/12) 

 Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 61/12 in št. 51/13) 
 Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole 

(Uradni list RS, št. 57/07, 65/08, 99/10, št. 51/14 in št. 64/15) (Osnovna šola, 
2016). 

 

2.3.2 SPLOŠNO O NACIONALNEM PREVERJANJU ZNANJA 
 

»Nacionalno preverjanje znanja je po Evropi čedalje pomembnejše sredstvo za 
merjenje in spremljanje kakovosti v izobraževanju ter sestavni del evropskih 
izobraževalnih sistemov« (Nacionalno preverjanje znanja učencev v Evropi /…/ 2010, 
str. 7). Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) v Sloveniji so uvedli v šolskem letu 
2000/1 in Strokovna posvetovalna skupina za pripravo nacionalnih preizkusov znanja 
v programu devetletne osnovne šole je pripravila izhodišča, s katerimi je določila 
glavne cilje in načela ter opredelila znanje in temeljna vodila za pripravo preizkusov. 
Kasneje je Državna komisija za vodenje nacionalnega preverjanja znanja v osnovni 
šoli preuredila ta izhodišča glede na spremembe Zakona o osnovni šoli iz leta 2005. 
Za temeljna cilja NPZ je določila izboljšanje kakovosti učenja in poučevanja ter 
zagotavljanje kakovostnejšega znanja in zmožnosti učencev. Za merila njegove 
ustreznosti je izbrala veljavnost, zanesljivost in objektivnost, meriti morajo različne 
vrste znanja in taksonomske stopnje znanja (Izhodišča, 2005). 

NPZ je zunanje pisno preverjanje znanja v 6. in 9. razredu osnovnošolskega 
izobraževanja; to pomeni, da ga ne pripravi učitelj, ampak strokovnjaki za to 
področje. Zanj je značilno, da vsi učenci rešujejo iste naloge in imajo enake kriterije 
ocenjevanja (Bucik, 2001). Torej je NPZ le ena izmed mnogih oblik preverjanja 
znanja učencev; pri njem pa sodeluje več ljudi in organov. Postopki za pripravo 
vsebine, vodenje in ocenjevanje ter na koncu za interpretacijo in uporabo rezultatov 
so že vnaprej določeni in potekajo pod vodstvom osrednjih državnih organov. Naloge 
pripravijo izbrani učitelji skupaj z drugimi strokovnjaki. Najpomembneje je, da imajo 
vsi učenci kar se da enake pogoje, ker rezultatov sicer ne bi mogli primerjati in glavni 
namen NPZ bi se izgubil (Nacionalno preverjanje znanja učencev v Evropi /…/ 2010). 
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Poimenovanje in namen NPZ-ja sta se v Sloveniji skozi leta spreminjala. Leta 1990 je 
bilo uvedeno skupinsko preverjanje znanja, njegov namen je bil nadomestiti 
subjektivne kriterije posameznih srednjih šol pri prehodu učencev iz osnovne šole, 
ker je bilo treba omejiti vpis. Torej je imelo zunanje preverjanje najprej predvsem 
selekcijsko vlogo; to pa je bilo stresno za učence. S šolskim letom 2001/2 se je 
uvedlo nacionalno preverjanje znanja. Po zakonodaji, ki velja sedaj, se izvaja ob 
koncu 6. razreda in koncu 9. razreda, ko se zaključi osnovnošolsko izobraževanje. 
Do šolskega leta 2005/6 se je NPZ izvajal tudi v 3. razredu in ni bil obvezen za 
učence. Po tem letu so ga zaradi spremenjene zakonodaje ukinili. Preverjali so 
znanje iz matematike in slovenščine. Ob koncu 6. razreda se preverja znanje iz 
slovenščine (na narodno mešanih območij iz italijanščine oz. madžarščine), 
matematike in tujega jezika. Ob koncu 9. razreda pa se preverja znanje matematike, 
slovenščine (madžarščine oziroma italijanščine) in tretjega predmeta, ki ga vsako leto 
določi minister za šolstvo. Takšno preverjanje znanja je obvezno tako za šesto- kot 
devetošolce. Za učence 6. razreda je obvezno šele od šolskega leta 2013/14. Izjema 
so učenci v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim 
standardom, saj je zanje preverjanje znanja prostovoljno. NPZ je prostovoljen tudi za 
odrasle. Tisti učenci, ki se preselijo iz drugih držav in njihov materni jezik ni slovenski 
ter se prvič vključijo v 6. in 9. razred osnovne šole v Sloveniji, opravljajo v tistem 
šolskem letu NPZ prostovoljno in z možnostjo določenih prilagoditev (Osnovna šola, 
2016).  

Ob spremembah, ki jih na ministrstvu želijo uvesti s šolskim letom 2017/18, je 
ministrica za znanost, izobraževanje in šport, M. Makovec Brenčič poudarila, da so z 
njimi želeli slediti trem ciljem: zagotoviti stabilen sistem NPZ za preverjanje 
učenčevega napredka, oblikovati sistem, ki bo koristil tako učiteljem in učencem kot 
tudi staršem ter zagotoviti, da bo sistem motiviral učence (NOVOST 2017/18: NPZ že 
v 3. razredu, 2016).  

Spremembe so sledeče: 

 s šolskim letom 2017/18 bo NPZ znova potekal po vseh treh ocenjevalnih 
obdobjih (ponovno jih bodo uvedli ob koncu prvega obdobja in bodo obvezni za 
tretješolce – izjema so tisti učenci, ki obiskujejo program z nižjim izobrazbenim 
standardom; namen bo povratna informacija šoli in staršem); 

 ne še v šolskem letu 2017/18, vendar kmalu načrtujejo spremembo tudi za 
devetošolce, saj bodo dosežene točke pretvorili v oceno in jo vpisali v 
redovalnico, torej bo vplivala na končno oceno pri predmetu in bo enakovredna 
učiteljevi oceni (namen te spremembe je, da bi devetošolci resneje pisali tovrstne 
preizkuse). 

Predsednik državne komisije za NPZ Janez Vogrinc te spremembe podpira in meni, 
da je predvsem v 3. razredu težava z bralno pismenostjo, kar so potrdile tudi različne 
raziskave. Pozitivna stran teh sprememb naj bi bila tudi hitrejša identificiranost otrok 
s težavami (Ivelja, 2017). 
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Anketa, ki jo je naredilo Združenje ravnateljev, je potrdila, da učenci teh testov ne 
jemljejo resno, saj se dosežek v glavnem ne upošteva za vpis na srednjo šolo. 
Učenci priznavajo, da se bolj trudijo za šolske teste in ocene, ker vedo, da te 
prinesejo točke za vpis naprej. Ravnatelji menijo, da uvedene spremembe ne bodo 
vplivale na to, da bi devetošolci resneje jemali NPZ. Žal opažajo tudi, da starši ne 
motivirajo svojih otrok za reševanje NPZ, saj je anketa pokazala, da kar 70 % 
učencev rezultatov NPZ doma s starši sploh ne pogleda. Prav to poudarja tudi Anton 
Meden, predsednik Zveze aktivov svetov staršev Slovenije (ZASSS); pravi, da je med 
učitelji, učenci in starši premalo zavedanja, da je NPZ dobro orodje za izboljšanje 
učenja in poučevanja. Učitelji so skeptični glede novega modela NPZ, saj pravijo, da 
nimajo dovolj informacij. Zanima jih, kako se bodo točke devetošolcev na NPZ 
spremenile v oceno in zakaj si učenci tretjega predmeta v 9. razredu ne morejo 
izbrati kar sami. Spregovorila je tudi predsednica Učiteljskega združenja Slovenije 
Metka Zorec; pravi, da učitelji niso sodelovali pri novem modelu NPZ, zato imajo 
veliko odprtih vprašanj (npr. vedo, da so NPZ obvezni, vendar ne vedo, kaj se bo 
zgodilo, če bo učenec zamudil oba roka). Prav tako jih skrbi, da je za tretješolce 
pisanje NPZ prevelik zalogaj, saj morajo pokazati znanje celotne triade, kar pomeni 
še več dolžnosti in stresa (Janežič Ambrožič, 2017)  

M. Zorec prav tako pravi, da učitelji predlagajo, da se NPZ izvaja le v 9. razredu. 
Učitelji so mnenja, da NPZ, katerega rezultat se ne šteje za vpis v srednje šole nima 
prave vrednosti oziroma ga učenci ne jemljejo resno (Žišt, 2017). 

Mnenja o spremembah so torej deljena; počakati bomo morali na rezultate novega 
sistema in ob tem še vedno razmišljati, kje so pomanjkljivosti, kaj je potrebno še 
izboljšati ipd. 

 

2.3.3 POTEK NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA  

Nacionalno preverjanje znanja se izvede v maju. Izvaja se v šoli, v katero je učenec 
vključen. V istem dnevu lahko učenec opravlja le preizkus iz enega predmeta. Učenci 
opravljajo NPZ v skupinah po 15, lahko tudi po 30, če je učilnica dovolj velika in ima 
vse pogoje, ki jih mora imeti prostor za takšno testiranje. Za tekoče šolsko leto so 
pogoji določeni s podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju, ki jih izda minister za 
šolstvo in so objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport. Rezultat, ki ga učenec doseže pri NPZ, ne vpliva na končno oceno določenega 
predmeta, niti na uspešen zaključek osnovne šole. Dosežki pri NPZ v 9. razredu 
vplivajo le v primeru, ko se več učencev z enakim seštevkom zaključnih ocen iz 
obveznih predmetov 7., 8., in 9. razreda poteguje za mesto na srednji šoli, seveda pa 
se morajo učenci in njihovi starši s tem strinjati. Preverjanje znanja se opravlja pisno 
in traja pri posameznem predmetu najmanj 45 in največ 90 minut (Osnovna šola, 
2016). 

Učenci in starši lahko dostopajo do učenčevega elektronsko ovrednotenega NPZ, 
kasneje pa ga lahko pregledajo na spletni strani RIC-a, pri čemer uporabijo dobljeno 
šifro. Elektronsko vrednotenje so uvedli s šolskim letom 2012/13. Šola določi čas, ko 
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se učenci ob učiteljevi prisotnosti seznanijo s svojimi dosežki, in čas, ko se starši 
seznanijo z dosežki svojih otrok. Otroci s posebnimi potrebami, ki imajo tudi 
prilagojene oblike reševanja, prejmejo vpogled v tiskani obliki. Prav tako šola pisno 
obvesti učence o njihovih dosežkih pri NPZ in jih na posebnem obrazcu na koncu 
priloži k spričevalu 6. oziroma 9. razreda. Kasneje lahko na spletni strani RIC-a 
učenci pogledajo še ostale dosežke učencev na njihovi šoli in po vsej državi in jih 
primerjajo s svojim dosežkom (prav tam). 

 

Slika 1: Vstop v elektronsko ovrednoteni nacionalni preizkus znanja  

(http://www.ric.si/mma/Dostop%20do%20ovrednotenih%20preizkusov%20znanja%20in%20dodatne%20informaci
je%20NPZ%20za%20u%20%20ence%20in%20star%20%20e%202016/2016050908244148/)  

Ko se šolsko leto konča, šole prejmejo dodatno pisno analizo dosežkov učencev pri 
NPZ za posamezne predmete. Tako se seznanijo z rezultati svojih učencev in 
rezultati učencev po državi. Učitelji in strokovnjaki, ki so sodelovali pri sestavljanju 
preizkusov, pripravijo kvalitetne opise dosežkov, ki jih lahko učenci potem pregledajo 
na spletnih straneh Državnega izpitnega centra (prav tam). 

Dokumentacija o nacionalnem preverjanju znanja se, praviloma v elektronski obliki, 
hrani v arhivu šole eno leto po opravljenem preverjanju znanja. Šola lahko na pisno 
zahtevo učenca ali njegovih staršev pred uničenjem posreduje učencu njegove 
preizkuse znanja. Podatki o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja učencev 6. 
in 9. razreda so v skladu s predpisom, ki ureja dokumentacijo v osnovni šoli, vpisani v 
matično knjigo in matični list učenca, ki ju šola hrani trajno (prav tam). 

 

http://www.ric.si/mma/Dostop%20do%20ovrednotenih%20preizkusov%20znanja%20in%20dodatne%20informacije%20NPZ%20za%20u%20%20ence%20in%20star%20%20e%202016/2016050908244148/
http://www.ric.si/mma/Dostop%20do%20ovrednotenih%20preizkusov%20znanja%20in%20dodatne%20informacije%20NPZ%20za%20u%20%20ence%20in%20star%20%20e%202016/2016050908244148/
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2.3.4 NAMEN NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA 

Že pri vsakdanjem pouku se učenci srečujejo z različnimi oblikami preverjanja in 
ocenjevanja znanja, njihov namen pa je ugotoviti njihovo že pridobljeno znanje ter 
njihova šibka in močna področja. Pri tem ima glavno vlogo učitelj, saj sam sestavi 
preizkuse znanja, jih oceni in analizira ter si pridobi ustrezne informacije o znanju 
učencev. Vendar pa dosežki učencev niso le povratna informacija učitelju, ampak 
tudi učencem in njihovim staršem, saj lahko vidijo, kaj že znajo in česa še ne oziroma 
na katerih področjih morajo več vaditi. Zato menimo, da je preverjanje znanja v šoli 
nujno, brez tega bi si težko predstavljali rast znanja in posledično rast osebnosti 
otrok.  

N. Markelj in Majerič (2009) v svojem članku pišeta, da gre pri NPZ za evalvacijo 
vzgojno-izobraževalnega dela; z njim se preverja, ali so bili cilji in standardi, določeni 
z učnim načrtom, uspešno doseženi. Prav tako sta mnenja, da so podatki, ki se 
pridobijo z NPZ zelo dobrodošli tako za učence kot starše, ker pokažejo šibka in 
močna področja učencev in vse glavne pomanjkljivosti v znanju, ki jih je potrebno v 
prihodnje odpraviti, po drugi strani pa so glavni vir informacij šolam o kakovosti 
njihovega dela in celotnega šolskega sistema. Avtorja pa tudi izpostavita, da slab 
rezultat na NPZ ni vedno rezultat slabega poučevanja in obratno, ker so otrokovi 
dosežki odvisni tudi od individualnih zmožnosti učenca in okolja, iz katerega prihaja. 
Na to sta se osredotočili tudi A. Žakelj in M. Ivanuš Grmek v knjigi Povezanost 
rezultatov pri NPZ s socialno-kulturnim okoljem učencev, poukom in domačimi 
nalogami (2010).  Pravita, da so lahko dosežki NPZ dobra informacija šolam in 
učiteljem o njihovem delu, ker omogočajo primerjave, s katerimi lahko kasneje 
presojajo o kakovosti poučevanja na državni ravni, kot na primer primerjave 
dosežkov med spoloma, za posamezne predmete in na splošno rezultati generacij.  
Na podlagi dosežkov NPZ lahko tudi vidijo, kako so se obnesle določene spremembe 
(UN, način poučevanja itd.). V svoji raziskavi sta se osredotočili na raziskovanje 
povezav med socialno-kulturnim okoljem učencev in njihovimi dosežki na NPZ iz 
matematike in slovenščine. Prav tako ju je zanimala povezanost med dosežki 
učencev in različni pristopi poučevanja ter domačimi nalogami. V raziskavi je 
sodelovalo 41 različnih šol oziroma 1454 učencev 9. razreda. Raziskava je pokazala, 
da izobraženost, ustvarjalnost in družbeni kontekst močno vplivajo na učni uspeh 
učencev. Zato predlagata, da je za učence potrebno ustvariti pogoje, v katerih se 
bodo z poučevanjem in učenjem v večji meri ukvarjale kar šole same. Za pristope, ki 
morajo biti vključeni v učni načrt, izpostavita interdisciplinarnost in razvijanje različnih 
kompetenc, seveda pa je nujen pogoj, da so učitelji zanje usposobljeni in pripravljeni 
na takšno delo.  

Zorman (1974) pravi, da je za testiranje pomembna tudi ustreznost prostora in 
motivacija. Pravi, da mora biti prostor dovolj velik, osvetljen in zračen ter da se učenci 
v njem počutijo dobro. Tako se bodo lažje sprostili in s tem lahko zmanjšamo število 
dejavnikov, ki lahko vplivajo na reševanje in rezultate. Pri tem izpostavi, da je za 
reševanje testov in preizkusov znanja najbolj primeren kar šolski razred, saj so ga 
učenci najbolj navajeni in se v njem počutijo udobno in sproščeno. Vendar le ob 
pogoju, da je razred primeren za testiranje. Za motivacijo pa Zorman pravi, da je 
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učence potrebno predhodno motivirati za testiranje, pri tem pa ima najpomembnejšo 
vlogo prav učitelj, ki naj si prizadeva, da vsak učenec pokaže kolikor največ zmore. 
Poskrbeti mora tudi za to, da so učenci vztrajni pri reševanju in da rešujejo NPZ z 
zanimanjem. 

Iz tega lahko sklepamo, da so NPZ dobra povratna informacija šolam in učencem, 
hkrati pa jih ne smemo jemati kot edinega dejavnika učne uspešnosti, saj je še 
mnogo drugih dejavnikov, ki vplivajo na rezultate in učenje učencev. Pomembno je, 
da učitelji učence pri pouku vodijo do kakovostnega in dolgotrajnega znanja, ki ga 
bodo učenci znali uporabiti v znanih in neznanih situacijah in nalogah.  

Veliko strokovnjakov ima tudi pomisleke o NPZ. Pogosto mu očitajo, da z nalogami 
preverjajo le določene standarde znanja in določene vrste znanja, zato naj bi to 
negativno vplivalo na poučevanje, saj se glede na to določene vsebine izpustijo iz 
pouka ali pa niso dovolj poudarjene, čeprav so enako pomembne kot ostale, če ne še 
bolj. Vendar podatki iz analize uspešnosti učencev pri slovenščini pokažejo, da NPZ 
ne spodbuja le reprodukcije znanja, prav tako morajo učenci pokazati zmožnost 
branja z razumevanjem, kar pomeni, da zunanji preizkus nikakor ni v nasprotju z 
poukom slovenščine. Sestavljavci teh preizkusov naloge oblikujejo na podlagi 
učnega načrta, torej lahko rečemo, da so zato že »del pouka«. Učiteljevo ali zunanje 
preverjanje znanja je vedno vrednotenje  »skupnega napora«, je pa odvisno od 
vsakega učenca, koliko bo tudi sam vložil v svoje znanje. Moramo pa se zavedati, da 
nobeno preverjanje in ocenjevanje ne more vsebovati prav vseh učnih ciljev iz 
učnega načrta. Analiza uspešnosti učencev je pokazala tudi, da učenci bolje rešujejo 
tvorbne naloge, kar pomeni, da se učitelji zavedajo pomembnosti le-tega in temu 
posvečajo več pozornosti (Saksida, 2003). Zato je pomembno, da sestavljalci teh 
preizkusov sledijo učnemu načrtu. Prav tako NPZ-ju nekateri očitajo, da gre le za 
enkratno testiranje in da rezultatov ne smemo jemati kot edini podatek o učenčevem 
znanju. To zavedanje je zelo pomembno, saj pri pisanju lahko na učenca vpliva 
veliko dejavnikov, ki mu onemogočijo, da pokaže svoje pravo znanje ali pa ima pri 
določenih odgovorih le srečo. Ker pa zunanje preverjanje znanja zadosti načelu 
pravičnosti (pri njem imajo vsi enake pogoje pri reševanju in ocenjevanju), Bucik 
pravi, da lahko ta način uporabimo kot dopolnitev učiteljevemu ocenjevanju in ga 
imamo za pozitivno (Bucik, 2001). Kadar se uporablja v kombinaciji z drugimi 
metodami ocenjevanja, prispeva tudi k natančnosti spremljanja in prepoznavanja 
potreb posameznika, saj preizkusi pomagajo učitelju, da si zagotovi natančnejšo sliko 
o otrokovem razvoju glede na starost ali razred (Standardised Testing in Compulsory 
Schooling, 2005).   

Da bi se izognili tem pomanjkljivostim, je napisanih veliko podrobnih napotkov za 
pripravo in izvedbo NPZ, poudarjene so priprave na NPZ, ravno tako pa vsako leto 
celotno izvedbo analizirajo, tako da lahko določene pomanjkljivosti odpravijo. Nikoli 
se ne bodo vsi strinjali, ali je zunanje preverjanje dobro ali ne, katere so njegove 
pomanjkljivosti, kaj je še potrebno spremeniti, ipd. Pomembno je, da razumemo 
namen tovrstnega testiranja ter se trudimo, da je izvedba čim bolj korektna in prinaša 
pomenljive informacije za prihodnje generacije.  
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B. Lesničar (2004) uvršča NPZ med preizkuse uspešnosti ali diagnostične preizkuse. 
Pri prvih gre za preverjanje ob koncu osnovnošolskega izobraževanja in izhaja iz 
učnega načrta, pri drugih pa je namen predvsem ugotoviti šibka in močna področja 
učencev. Zato se skrbno določijo področja preverjanja. Kot primer diagnostičnega 
preizkusa avtorica izpostavi NPZ po prvem in drugem triletju osnovne šole.  

C. Razdevšek Pučko (2002) je v svojem članku primerjala nekatera načela sodobnih 
pojmovanj preverjanja in ocenjevanja znanja ter izhodišča, zasnovo in strukturo 
nacionalnih preizkusov znanja. Prišla je do ugotovitev, da ti preizkusi lahko 
upoštevajo in udejanjijo večino najpomembnejših načel sodobnega preverjanja in 
ocenjevanja, je pa to odvisno od vseh udeleženih pri izvedbi preizkusov. 

 

2.3.5 SESTAVLJANJE NACIONALNIH PREIZKUSOV ZNANJA 

Preden preverimo določeno znanje, si moramo postaviti temeljne cilje, ki jih želimo 
uresničiti. Žagar (2002) izpostavi naslednje cilje NPZ: dodatna informacija o 
doseženem znanju učencev, oblikovanje zaključne ocene pri posameznem predmetu 
po končanem osnovnošolskem šolanju, poenotenje kriterijev učiteljevega 
ocenjevanja ter vpliv na dvig kakovosti znanja učencev. Naštete in še druge 
neomenjene cilje preverjanja znanja z NPZ pa je mogoče doseči le s strokovno 
korektnimi preizkusi znanja. Postopek sestavljanja preizkusov znanja je razdelil na 5 
osnovnih faz:  

1. Določitev ciljev in učnih vsebin, ki jih bomo preverjali, ter določitev števila nalog 
glede na cilj in vsebino 

Pri tej točki avtor poudarja, da je pri ciljih najpomembneje upoštevati taksonomijo 
ciljev, vsebino izberemo glede na njihovo reprezentativnost, pri številu nalog pa 
moramo upoštevati tako učne cilje kot učne vsebine. Pri tem izhajamo iz učnega 
načrta.  

2. Določitev tipa nalog in sestava nalog 

Ko se odločamo, kateri tip naloge bi bil najprimernejši, se moramo ozirati na 
zastavljene učne cilje, ki jih želimo s preizkusom preveriti. Pomembno je, da je več 
različnih tipov nalog in da preverjamo tako nižje taksonomske cilje kot tudi višje.  

3. Analiza nalog 

Ko so naloge sestavljene, je potrebno preveriti, ali so ustrezne, zanimive in dovolj 
zahtevne ter ali so navodila dovolj jasna in nedvoumna. Sestavljavci nalog najprej 
izrečejo svoje mnenje o nalogah, nato pa je potrebno opraviti še statistično analizo, 
da se izognejo subjektivni presoji. Težavnost nalog ugotavljajo tako, da za vsako 
nalogo ugotovijo odstotek učencev, ki so nalogo rešili pravilno; to pomeni, da če je 
odstotek višji, je naloga lažja. Naloga je tudi ustreznejša, če jo boljši učenci na 
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splošno rešijo boljše. Takšna analiza je pri NPZ mogoče šele po reševanju, je pa 
dobra povratna informacija sestavljavcem nalog za sestavljanje nalog v naslednjih 
preizkusih znanja.  

4. Preverjanje merskih karakteristik preizkusa znanja 

Glavne merske karakteristike so: veljavnost, zanesljivost, objektivnost in občutljivost. 
Če ima preizkus vse te karakteristike, pomeni, da je dober. Pri nacionalnih preizkusih 
znanja je najpomembnejša vsebinska veljavnost (preverja cilje in vsebine iz učnega 
načrta).  Zanesljivost se pokaže, ko ponovno preverimo isti preizkus znanja na istih 
učencih in dobimo enake ali zelo podobne rezultate. Jurman (1989) pravi, da je to 
zelo težko doseči, ker ne moremo dobiti dveh popolnoma enakih situacij (upoštevati 
moramo, da se lahko učenci drugače počutijo, to pa povzroči drugačen priklic iz 
spomina,  tudi razne motnje v okolici lahko vplivajo različno). Zaradi tega prihaja do 
razlik med različnima testiranjema kljub enakim testom in učencem, iz česar sledi, da 
test ni tako zanesljiv, kot bi si želeli. Zato avtor poudarja, da je zanesljivost testa 
boljša, če test vsebuje naloge, ki so tesno povezane z snovjo, ki jo merimo. B. 
Marentič Požarnik (2000) izpostavlja, da je tudi objektivnost zelo pomembna, saj 
mora biti rezultat odvisen le od znanja posameznika. Tu je potrebno upoštevati 
subjektivne napake, ki se ob tem lahko pojavijo. Nekatere izmed teh so halo učinek, 
pri katerem na oceno vpliva splošno mnenje o učencu; logična napaka se pojavi, 
kadar nekoga ocenimo na podlagi sorodnosti predmetov (na primer če ima učenec 
pri matematiki slabšo oceno, mu učitelj zaradi tega da tudi pri fiziki slabšo oceno, kot 
bi si zaslužil); učinek prvega vtisa deluje, ko nekoga ocenjujemo glede na prvi vtis 
oziroma prvo ocenjevanje; učinek kontrasta, pri katerem učitelj zaradi svojih 
pričakovanj drugače oceni učenca. Poleg naštetih je še veliko takšnih napak, vendar 
je najpomembneje, da se ocenjevalec zaveda teh učinkov in jih poskuša odpraviti, se 
primerja s kolegi in si postavi jasne kriterije ocenjevanja. Preizkus znanja je bolj 
objektivnejši pri izbirnem tipu nalog, vendar to ne pomeni, da mora vsebovati le 
takšne tipe nalog. Občutljivost preizkusa znanja pa določimo z različno zahtevnimi 
nalogami, torej so lahke in težke naloge. Tako Žagar kot B. Marentič Požarnik sta 
izpostavila predvsem zanesljivost, veljavnost, občutljivost in objektivnost. Jurman 
(1989) dodaja še normiranost, ekonomičnost in uporabnost.  

5. Določitev norm 

Določitev norm nam omogoča, da lažje presodimo o uspehu posameznika na 
preizkusu znanja in da lahko primerjamo uspehe različnih posameznikov. Žagar 
(2002) je napisal tudi napotke predmetnim komisijam, ki jih je sestavila Državna 
komisija za vodenje nacionalnih preizkusov znanja v devetletni osnovni šoli, hkrati pa 
predlaga, da predmetne komisije za pripravo NPZ te napotke smiselno uporabljajo 
glede na potrebe posameznikov in predmetov. Ti napotki so naslednji:  

 pri sestavljanju NPZ je treba izhajati iz učnega načrta, se pravi, da NPZ preverja 
le tiste učne cilje in standarde, ki so določeni z učnim načrtom; 

 preizkus vključuje najmanj 50 % minimalnih standardov znanja (pri tem so 
vključene  tudi višje ravni znanja); 
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 pri predmetih z nivojskim poukom mora preizkus vključevati najmanj 50 % 
minimalnih standardov znanja, 20 % temeljnih ciljev za nižjo nivojsko skupino, 20 
% temeljnih ciljev za srednjo skupino in 10 % ciljev za višjo nivojsko skupino; 

 naloge naj bodo razporejene po težavnosti, od lažjih k težjim; 

 naloge naj bodo razporejene po tipih nalog, ne po vsebini; 

 preizkus znanja naj ne vključuje preveč različnih tipov nalog, prav tako pa naj se 
ne ponavljajo eni in isti načini. Priporočene so tri do največ štiri različne naloge; 

 navodila naj bodo zastavljena v obliki vprašanj, ne nedokončanih povedi; 

 izogibati se je treba izbirnim tipom nalog z več možnimi odgovori pri nalogah, ki 
so zelo lahke ali zelo težke. Pri tovrstnih nalogah je bolje izbrati odprt tip nalog, pri 
katerem posameznik sam oblikuje odgovor; 

 pri nalogah izbirnega tipa naj bodo odgovori približno enako dolgi, prav tako naj 
bodo pravilni odgovori razporejeni naključno. Takšna naloga naj vsebuje 4–5 
odgovorov; 

 pri strukturiranih nalogah naj bo slika, besedilo itd. pred nalogami, ker je tako bolj 
smiselno; 

 pri nalogah, v katerih učenec sam oblikuje odgovor, naj bo določeno, kam bo 
napisal odgovor, seveda ga je na to potrebno opozoriti pri navodilih; 

 pri oblikovanju vprašanj ne izhajamo neposredno iz učbenikov; 

 bolje je uporabiti trdilno kot nikalno obliko vprašanj, ker nikalnice učenci pogosto 
spregledajo (če se že odločimo za nikalnico, jo poudarimo); 

 kadar morajo učenci pri nalogi povezovati, naj bo v enem stolpcu več postavk kot 
v drugem (2–3 postavke več). S tem dosežemo, da se bo učenec tudi pri zadnji 
povezavi moral odločati med več možnostmi; 

 navodila morajo biti zelo jasna in natančna, učenca morajo dobro voditi skozi 
nalogo in točno morajo določiti, kam mora učenec zapisati odgovor, koliko 
pravilnih odgovorov je, kako mora povezovati itd.;  

 že v uvodnih navodilih preizkusa znanja je treba učence opozoriti, da naj 
preskočijo težje naloge in naj najprej rešijo zanje lažje naloge; 

 pri vezanih nalogah se učencev ne kaznuje z večkrat nedodeljenimi točkami (npr. 
če je prvo nalogo narobe rešil, mu ne damo točk, če pa je drugo nalogo, ki izhaja 
iz prve, reševal prav, le da je pri tem uporabil rezultat iz prve naloge, ki je 
napačna, mu vseeno štejemo nalogo pozitivno); 

 naloge vrednotimo s celimi točkami, saj je tako točkovanje preprostejše in lažje 
razumljivo; 

 če ima naloga več točk, se točkujejo tudi delno pravilni odgovori. Naloge s 
krajšimi odgovori naj se točkujejo z eno točko;  

 naloge naj ne vsebujejo vprašanj ali primerov, ki se navezujejo na učenčevo 
zasebnost, ker se takšnih odgovorov pogosto izogibajo ali pa odgovarjajo 
neiskreno; 

 učenci morajo imeti za reševanje dovolj časa; 

 največje število točk pri preizkusu naj ne preseže števila 60. 

Tudi Z. Marinič (2002), učiteljica, ki je bila tudi članica predmetne komisije za pripravo 
nacionalnih preizkusov znanja, je v reviji Vzgoja in izobraževanje na podlagi lastne 
izkušnje opozorila na glavne točke, ki jih je potrebno upoštevati pri sestavljanju NPZ. 
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Poleg tistih, ki jih je omenjal že Žagar, je izpostavila še videz NPZ; osredotočila se je 
predvsem na to, da ima učenec dovolj prostora za zapis odgovora in da so naloge ter 
odstavki jasno označeni.  

NPZ se izvede se določeni dan in ob določenem času, za vse učence veljajo enaki 
pogoji, ne glede na to, katero šolo obiskuje, kdo je njihov učitelj ali katerega načina 
preverjanja in ocenjevanja je navajen. Le tako so rezultati lahko primerljivi in dajo 
povratne informacije. Ravno zaradi teh dejavnikov NPZ ne more sestaviti in oceniti 
en sam človek, ker bi bil lahko preveč subjektiven. Prav tako morajo učenci poznati 
pogoje reševanja že vnaprej (Tratnik, 2004). B. Lesničar (2004) pa sestavljavce 
preizkusov opozarja še na eno stvar, in sicer da ima lahko tovrstno testiranje tudi 
nepričakovane in neželene učinke na vsakdanji pouk  (npr. če v preizkusu ne 
preverjamo določenega znanja, ki je v učnem načrtu, se bodo učitelji postopoma 
nehali osredotočati na to znanje in ga bodo izključili iz pouka ter ga posledično nehali 
preverjati in ocenjevati). Ravno zaradi teh neželenih učinkov na pouk se morajo 
sestavljavci NPZ truditi, da se izognejo takim učinkom, zato K. Pižorn (2004) 
predlaga nekaj vprašanj, ki naj si jih zastavi sestavljavec:  

 Ali preverjamo izbrane vsebine, ker želimo spodbuditi učitelje k njihovemu 
poučevanju?  

 Ali smo posamezno vsebino dovolj obtežili glede na preostale vsebine? 

 Ali test zajema cilje učnega načrta? 

 Ali je vsebina premalo/preveč predvidljiva za učence? 

 Ali preverjamo uporabo znanja neposredno ali posredno?  

 Ali učenci in učitelji razumejo namen in način preverjanja znanja z nacionalnimi 
preizkusi?  

 Ali imajo učitelji na voljo dovolj informacij o preizkusih in ali imajo možnost 
dodatnega izobraževanja?  

Čeprav se zdi enostavno sestaviti nekaj nalog, je treba ob tem pomisliti, koliko 
vprašanj je v ozadju, da je naloga res dobra in res preverja tisto, kar želimo preveriti. 
Zato je delo sestavljavcev zelo zahtevno in odgovorno. Ob tem pa tudi dolgotrajno, 
saj je stalno potrebno razmišljati o izboljšavah. 

A. Tratnik (2004) je celoten proces NPZ predstavila v naslednjih korakih:  

1. Naročanje gradiva (Državni izpitni center naroči število preizkusov). 
2. Priprava nalog (Predmetna komisija sestavi naloge in navodila za ocenjevanje). 
3. Pretestiranje (vprašanja in naloge se predhodno testirajo). 
4. Končno oblikovanje preizkusov (predmetna komisija na podlagi analize 

pretestiranja popravi vprašanja/naloge in sestavi preizkus znanja). 
5. Oblikovanje in tiskanje preizkusov (predmetne komisije sestavljene teste oddajo 

Državnemu izpitnemu centru, ta jih oblikuje, tiska in dostavi na šole). 
6. Zaključno preverjanje in ocenjevanje znanja. 
7. Moderacija (to pomeni dopolnjevanje navodil za vrednotenje preizkusov znanja 

po pregledu vzorca rešenih preizkusov znanja. Opravi jo predmetna komisija za 
določeni predmet, preizkusi se ne točkujejo, ampak le pregledajo. Komisija 
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upošteva vse strokovno sprejemljive rešitve, ki so se pojavile v pregledanih 
preizkusih, in razširi navodila z dodatnimi pojasnili). 

8. Ocenjevanje. 
9. Postavitev mej med ocenami (predmetna komisija jih predlaga, Državna komisija 

pa potrdi). 
10. Vpogledi (učenci imajo pravico še enkrat pregledati preizkus). 
11. Analiza in objava rezultatov. 
12. EVALVACIJA vseh korakov sestavljanja NPZ. 

Zadnji korak je najpomembnejši, ker zajema vse korake, ki so nujni pri sestavi NPZ in 
z evalvacijo le-teh lahko strokovnjaki odpravijo napake in omogočijo, da do njih ne 
pride več. Prav tako lahko vidijo, kje se pojavlja največ težav, na kaj morajo biti v 
prihodnje še bolj pozorni in kaj učencem dela največ težav (prav tam).  

Bucik (2001) izpostavlja, da če so preizkusi sestavljeni po standardnih postopkih, 
lahko zagotovijo vse 4 pomembne merske karakteristike preizkusa (vsebinska 
veljavnost, objektivnost, zanesljivost in občutljivost) ter s tem tudi pravičnost z vidika 
učencev in države.  
 

KDO IMA NAJVEČJO VLOGO PRI SESTAVLJANJU NPZ? 

PREDMETNA KOMISIJA ZA POSAMEZNI PREDMET 

Sestavljajo jo predsednik in 6–10 članov, med njimi so visokošolski učitelji, učitelji 
praktiki, predmetni strokovnjaki in svetovalci ZRSŠ. Njihova najpomembnejša naloga 
je sestaviti NPZ za posamezen predmet, jih oddati Državnemu izpitnemu centru, 
priložiti navodila za ocenjevanje, sodelovati pri izobraževanju strokovnih delavcev in 
zunanjih ocenjevalcev ter napisati letno poročilo o svojem delu (prav tam). 

DRŽAVNA KOMISIJA 

Sestavljata jo dva visokošolska učitelja, strokovni delavec MŠZŠ, dva člana ZRSŠ, 
član Državnega izpitnega centra, strokovnjak za metodologijo ocenjevanja znanja in 
trije učitelji ali ravnatelji OŠ ali SŠ. Vsako leto izberejo določen preizkus, ki se bo 
izvajal  v posameznem roku (prav tam). Naloge Državne komisije so opredeljene v 
Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja z nacionalnimi preizkusi znanja ob 
koncu obdobij v devetletni osnovni šoli (3. člen). Predvsem gre za usmerjanje 
predmetnih komisij, pripravljanje na preizkuse in različna sodelovanja pri pripravi 
dokumentov in informiranja (Razdevšek Pučko, 2002). 

DRŽAVNI IZPITNI CENTER (Ric) 

To je ustanova, ki je odgovorna za vsa zunanja preverjanja, od leta 2001 pa tudi za 
nacionalno preverjanje znanja v osnovnih šolah. Sodeluje tako s predmetnimi 
komisijami kot tudi z Državno komisijo ter si skupaj prizadevajo za čim večjo 
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kakovost preizkusov, pomoč šolam pri tovrstnih preizkusih za lažje razumevanje in 
izvedbo (prav tam). 

ŠOLSKA KOMISIJA  

Tudi šolska komisija ima pomembno vlogo pri NPZ, saj skrbi, da izvedba poteka 
nemoteno. Sestavlja jo ravnatelj šole, tajnik, in še trije ostali člani, med njimi en 
zunanji član. Vsako leto hodijo na izobraževanja, organizirana na Državnem izpitnem 
centru; tam se seznanijo z vsemi informacijami o NPZ (prav tam).  

 

2.3.6 VLOGA UČITELJA IN UČENCEV PRI NACIONALNEM 
PREVERJANJU ZNANJA 

Učitelji imajo zelo pomembno vlogo pri NPZ. Pojavijo se v več vlogah, in sicer kot 
tisti, ki bodo zagotovili, da bodo učenci prejeli ustrezno znanje v skladu z UN in z 
ustreznimi sodobnimi metodami poskrbeli, da bo znanje kakovostno in trdno, kot 
izvajalci in kot ocenjevalci preizkusov, nekateri celo v vlogi zunanjih ocenjevalcev. 
Prav tako je učitelj tisti, ki poda povratno informacijo. Ne pripravlja pa le učencev, 
vendar tudi starše, ker ti po navadi sistema ne poznajo dobro. Predvsem je 
pomembno, da učenci in starši ne čutijo pritiska zaradi testiranja; pri tem jim pomaga 
učitelj, ki jih čim bolje pripravi na celoten potek preizkusa in razumevanje njegovega 
namena (korak k boljšemu poučevanju, učenju in preverjanju znanja) (Razdevšek-
Pučko, 2002).  

Torej ne moremo zanikati, da učitelji igrajo odločilno vlogo pri NPZ. Pomembni so na 
vseh etapah pouka, v to je vključeno tudi ocenjevanje. Pomembna je tudi sama 
priprava na notranje ocenjevanje in da pripravi učence, da v tem ne vidijo le rezultata 
in ocene, ampak lahko spoznajo svoje pomanjkljivosti, se jih zavedajo in jih nato z 
njihovo pomočjo poskušajo odpraviti.  

Šolski sistemi so področje, na katerih se dogajajo nenehne spremembe in novosti, pri 
tem pa novost ne pomeni nujno tudi izboljšave. Potreba po večji kakovosti vodi k 
skrbnemu spremljanju dosežkov, saj lahko le tako govorimo o povečanju učinkovitosti 
šolskega sistema. Model, s katerim lahko ugotavljamo učinkovitost šolskih sistemov 
je predstavil Cankar (2008); prvotno ga je opisal Creemers. Model upošteva različne 
dejavnike učinkovitosti (dejavnike širšega okolja, dejavnike na ravni šole, razreda in 
učenca), pri tem pa izpostavlja učitelja in učenca kot najpomembnejša udeleženca. 
Za vsak nivo je prikazal uporabo dosežkov NPZ in tako predstavil načine, ki nam 
lahko služijo kot pripomoček za izboljšanje poučevanja.  

Zato je analiziral, kako povratne informacije dosežkov NPZ vplivajo na že prej 
omenjena nivoja:  
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Povratna informacija na podlagi dosežkov NPZ – širši nivo (država) 

Najpomembnejša povratna informacija NPZ je vsebinska informacija. Ta informacija 
predstavlja znanje celotne populacije učencev, obenem pa lahko njihove dosežke 
tudi primerjamo. Informacije pridobijo tako, da iz vseh učencev, ki so pisali NPZ, 
vzamejo štiri skupine učencev (od najvišjega do najnižjega dosežka) in podrobneje 
analizirajo njihove dosežke. V naslednjem koraku poiščejo naloge, ki so jih v določeni 
skupini uspešno reševali in s tem dobijo naloge, ki spadajo v določeno območje. 
Nato predmetne komisije za posamezen predmet pripravijo vsebinsko interpretacijo 
ciljev, ki jih preverjajo naloge v posameznem območju, in tako določijo, kaj učenec v 
posameznem območju zna in česa ne.  Ti opisi so zelo konkretni in natančni, saj 
lahko le na ta način omogočijo vsebinsko primerjavo dosežkov (npr. med dosežkom 
učenca in povprečnim dosežkom v državi). Poleg vsebinske interpretacije so 
pomembne tudi druge, kot na primer primerjave po spolu, statističnih regijah, šolah, 
ki so podrobneje interpretirane v letnem poročilu. Vsebinske informacije dosežkov 
vplivajo na izboljšanje poučevanja učiteljev, saj lahko spremenijo način poučevanja, 
če je potreben in vplivajo na odkrivanje neznanja. (prav tam) 

Povratna informacija na podlagi dosežkov NPZ – nivo šole, učitelja in učenca 

Šole najprej prejmejo osnovno statistiko dosežkov (število učencev, aritmetična 
sredina in standardni odklon dosežkov) za svoje učence in za vse učence, ki so 
sodelovali pri NPZ. Poleg tega dobi šola tudi dve grafični sliki dosežkov za vsak 
predmet. Na prvi je izrisana porazdelitev dosežkov vseh učencev v državi, na drugi 
pa porazdelitev dosežkov učencev svoje šole. Tako lahko vsak učitelj pogleda stanje 
za svoj predmet, učenec pa lahko vidi svoj dosežek in ga interpretira tako normativno 
kot vsebinsko. Šole oziroma učitelji dobijo tudi analizo dosežkov po nalogah, ki 
vsebuje osnovne statistične podatke za vsako nalogo na nivoju svoje šole in države. 
(prav tam) 

Tudi M. Štraus (2008) piše o enakem načinu interpretiranja podatkov in se strinja, da 
je analiza znanja potrebna na nacionalni ravni. Dobro preverjanje znanja postane res 
dobro šele, ko so uporabniki rezultatov in interpretacij dobro seznanjeni s potekom 
preverjanja znanja, postopki in uporabljenimi nalogami, nepoznavanje teh elementov 
pa lahko vodi v napačno interpretiranje rezultatov. Standardi znanja zato ne smejo bit 
previsoki ali prenizki, saj lahko v tem primeru rezultate učencev interpretiramo kot 
slabe oziroma dobre. Še vedno pa poudarja, da so poleg mednarodnih primerjav 
dosežkov potrebni tudi drugi načini zbiranja podatkov o znanju učencev in kakovosti 
izobraževalnega sistema in šele povezave med različnimi sistemi lahko vodijo do 
resničnega stanja o znanju učencev. Zato ne smemo imeti dosežkov iz NPZ za edini 
podatek o znanju učencev. 

Zaradi vsega tega je sprememba od znotraj najbolj resnična sprememba. Učitelj in 
učenec imata pri tem največjo vlogo, ker lahko le s sodelovanjem in spremembo 
svojega dela pripomoreta k izboljšanju sistema in znanja.  
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2.4 NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA V EVROPI 

Publikacija z naslovom Nacionalno preverjanje znanja učencev v Evropi: namen, 
organiziranje in uporaba rezultatov (2010) je vir najnovejših informacij za vse tiste, ki 
so kakorkoli povezani z nacionalnimi preizkusi znanja. Ti preizkusi potekajo v kar 
nekaj evropskih državah, vključno s Slovenijo, ker izboljšanje kakovosti in 
učinkovitosti izobraževanja spada med osrednje teme razprav v nacionalnih 
izobraževalnih politikah in na ravni EU. 

 

2.4.1 ZGODOVINSKO OZADJE NACIONALNEGA PREVERJANJA 
ZNANJA V EVROPI 

V zadnjih nekaj desetletjih  so nacionalno preverjanje znanja vpeljali v večini 
evropskih držav, zato je postal pomemben inštrument za organiziranje izobraževalnih 
sistemov.  Nekatere države so ta način vpeljale že zelo zgodaj, vendar  je v večini 
držav takšna oblika preverjanja dokaj nova, saj se je odločno razširila šele nekje od 
leta 1990. V nekaterih državah pa se nacionalno preverjanje znanja še vpeljuje in 
izpopolnjuje. Gledano zgodovinsko, je bil glavni namen nacionalnega preverjanja 
znanja ustvariti standardizirane metode za preverjanje, ki pomembno vplivajo na 
izobraževalno pot učencev. Med države, ki so prve vpeljale nacionalno preverjanje 
znanja, katerega takratni namen je bilo odločanje o šolski izobraževalni poti učencev,  
so bile Islandija, Portugalska, Severna Irska, Škotska, Nizozemska, Danska in še 
nekatere. Na Irskem, v Franciji, na Madžarskem, Švedskem in v Združenem 
kraljestvu je bilo nacionalno preverjanje znanja vpeljano relativno zgodaj (okoli leta 
1970) in ni bilo povezano le s posameznikovo izobraževalno potjo, temveč tudi z 
drugimi nameni (želja po evalviranju izobraževalnega sistema, primerjava dosežkov z 
drugimi itd.). Po letu 1990 so se utemeljitve za nacionalno preverjanje znanja 
preusmerjale s sistematične rabe za preverjanje učencev in šol na spremljanje 
izobraževalnega sistema v celoti. Po letu 2000  se v večini držav na dosežke NPZ 
opirajo pri spremljanju in izboljševanju kakovosti v izobraževanju, uporabljajo pa ga 
tudi za izboljševanje uspešnosti in učinkovitosti svojih sistemov. Vsaka država ima 
svoj način in namen preverjanja znanja, vendar v osnovi danes vse želijo izboljšati 
kakovost izobraževalnih sistemov in znanje učencev (Nacionalno preverjanje znanja 
učencev v Evropi /…/, 2010). Glede na poročila iz leta 2009 le v 5 državah 
nacionalnega preverjanja znanja še niso vpeljali; na Češkem, v Grčiji, v Walsu, v 
Lihtenštajnu in v Belgiji (nemška skupnost) (Rey, 2010).  

 

2.4.2 NAMEN NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA V EVROPI 

V publikaciji (Nacionalno preverjanje znanja učencev v Evropi /…/, 2010) najdemo 
podatek o treh skupinah nacionalnih preizkusov znanja glede na glavni namen:  

1. Nacionalni preizkusi, s katerimi se ugotavljajo dosežki posameznih učencev ob 
koncu šolskega leta ali določene izobraževalne stopnje in ki pomembno vplivajo 
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na izobraževalno pot učencev. Rezultati se uporabljajo za podelitev spričeval (ker 
se uspeh upošteva pri dodelitvi končne ocene, pomagajo zagotoviti, da so šolska 
spričevala primerljiva) ali pri pomembnih odločitvah, povezanih z usmerjanjem, 
izbiro šole, napredovanjem iz letnika v letnik. 

Polovica sodelujočih držav podelitev spričevala navaja kot glavni namen vsaj 
enega od nacionalnih preizkusov. Luksemburg, Malta in Nizozemska pa poleg 
tega organizirajo nacionalni preizkus, katerega glavni namen je selekcija učencev 
ali njihovo usmerjanje.  

2. Nacionalni preizkusi, ki so v glavnem namenjeni za spremljanje ter evalviranje šol 
oziroma izobraževalnega sistema v celoti. Namen je preveriti uresničevanje ciljev, 
in kjer je treba, določiti ukrepe za izboljšanje dosežkov. Rezultati se uporabljajo 
kot kazalniki kakovosti poučevanja in dela učiteljev pa tudi kot preizkus celotne 
uspešnosti izobraževalnih politik in praks.  

Latvija, Madžarska, Avstrija in Združeno kraljestvo (Anglija) poudarjajo zlasti delo 
posameznih šol in preverjanje njihove izobraževalne uspešnosti. V Belgiji 
(flamska skupnost), Estoniji, na Irskem, v Španiji, Franciji, Litvi, Romuniji, na 
Finskem in v Združenem kraljestvu (na Škotskem) glavno pozornost namenjajo 
izobraževalnemu sistemu, spremljanju dela na šolah pa pripisujejo komaj opazen 
pomen. Ti preizkusi so pogosto obvezni. 

3. Nacionalni preizkusi, ki so pomoč pri učenju posameznim učencem, in sicer s 
prepoznavanjem posebnih učnih potreb in ustreznim prilagajanjem poučevanja 
potrebam posameznega učenca. Ti preizkusi temeljijo na konceptu »preverjanja 
za učenje«.  

Nacionalni preizkusi te narave so značilni v Belgiji (francoska skupnost), na 
Danskem, Irskem, v Franciji, na Cipru, v Luksemburgu, na Madžarskem, 
Švedskem, v Združenem kraljestvu (Anglija in Škotska), na Islandiji in 
Norveškem. Ti preizkusi so bodisi obvezni bodisi prostovoljni. Nacionalni 
preizkusi imajo pogosto več ciljev iz zgoraj omenjenih treh skupin. Estonija, Irska, 
Italija, Latvija, Poljska in Portugalska  poročajo, da se njihovi preizkusi za 
podelitev spričeval uporabljajo tudi za spremljanje izobraževalnega sistema. 
Druge države – Bolgarija, Italija in Slovenija – navajajo, da se eni in isti preizkusi 
uporabljajo za spremljanje šol in sistema. Preizkusi v Belgiji (francoski skupnosti), 
Avstriji in Sloveniji so namenjeni tako za prepoznavanje posameznikovih učnih 
potreb kot za spremljanje izobraževalnega dela (prav tam). A glavni namen 
uporabe nacionalnih preizkusov znanja je oceniti in »krmiliti« šolske sisteme 
(Rey, 2010). 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Maja Salamon. Magistrsko delo 

   

23 

 

2.4.3 ORGANIZIRANJE IN ZNAČILNOSTI NACIONALNEGA 
PREVERJANJA ZNANJA V EVROPI  

Kot pri namenu nacionalnih preizkusov in njihovi zgodovini se tudi pri organizaciji le- 
teh države med seboj razlikujejo. V večini držav (razen v Belgiji, Luksemburgu, na 
Madžarskem, Nizozemskem in v Združenem kraljestvu) traja osnovno obvezno 
šolsko izobraževanje 9–10 let. Pri večini (tudi v Sloveniji) nacionalni preizkusi znanja 
potekajo le po določenih obdobjih, po navadi po dveh ali treh obdobjih, na Danskem, 
Malti in v Združenem kraljestvu (Škotska) pa potekajo skoraj po vsakem letu. Belgija 
(flamska skupnost), Nemčija, Španija, Ciper, Nizozemska, Slovaška in Združeno 
kraljestvo (Severna Irska) imajo v obveznem šolskem izobraževanju le en končni 
preizkus, in sicer ob koncu obveznega dela šole (prav tam). 

Kot je omenjal že Cankar (2008), se politiki in strokovnjaki za izobraževanje strinjajo, 
da lahko predvsem tisti preizkusi, ki so odločilnega pomena, ustvarjajo učencem in 
njihovim staršem nepotreben stres in jih s tem demotivirajo (prav tam). 

V večini držav z nacionalnim preverjanjem znanja se preizkusi ne začnejo prezgodaj, 
v tistih, ki pa izvajajo preizkuse že prej, je razlog predvsem prepoznavanje učenčevih 
učnih potreb. Na Škotskem imajo na voljo tudi preizkus za petletnike, ki je 
prostovoljen, sicer pa učenci prvič izvajajo nacionalne preizkuse v 2. ali 3. šolskem 
letu. Na Irskem ga izvajajo že prej, in sicer ob koncu 1. razreda ali na začetku 2. 
razreda, in sicer z namenom podpore posameznikovemu učenju. Belgija (francoska 
skupnost), Danska, Italija, Združeno kraljestvo (Anglija) in Norveška začnejo 
nacionalno preverjanje v 2. razredu, le zadnji dve državi pa rezultate – poleg 
ugotavljanja posameznikovih učnih potreb – uporabljata tudi za druge namene. 
Najpogosteje se ti preizkusi opravljajo prvič, ko so otroci stari 10–12 let (Bolgarija 
Španija, Litva, Madžarska, Malta, Avstrija, Portugalska, Romunija, Islandija, Belgija 
/flamska skupnost/, Francija, Nizozemska, Poljska in Slovenija). V teh državah je 
namen preizkusov spremljanje učenčevega znanja in nimajo odločilnega pomena za 
nadaljnjo izobraževalno pot učencev (razen na Malti in Nizozemskem). Čas poteka 
preizkusov je po navadi ob koncu šolskega leta (od maja do junija) (prav tam). 
 

2.4.4 PREDMETI, PRI KATERIH POTEKA NACIONALNO  
PREVERJANJE ZNANJA V EVROPI 

Nacionalni preizkusi znanja temeljijo na učnem načrtu in so vezani na standarde 
znanja za določen predmet. Na Portugalskem, v Angliji, Avstriji in Romuniji je 
nacionalni preizkus znanja namenjen spremljanju predpisanega kurikuluma, medtem 
ko se v Belgiji nanaša le na obvezno znanje in razvojne cilje. V Nemčiji je povezan z 
učnim načrtom vsake dežele in s standardi, določenimi na zvezni ravni. Težnja k 
preusmeritvi poudarka nacionalnih kurikulov s predmetnega znanja na pridobivanje 
kompetenc je najopaznejša v Španiji in na Madžarskem. To se vidi pri nacionalnem 
preverjanju znanja, saj na Madžarskem ne ocenjujejo vsebine predmeta, ampak 
bralno in matematično pismenost učencev (ali so sposobni uporabiti pridobljeno 
znanje in spretnosti v realnih situacijah). Tudi Španija posveča pozornost predvsem 
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uporabi pridobljenega znanja, ne toliko samemu znanju pri določenih predmetih. 
Nekatere države preverjajo le nekaj predmetov, spet druge zajemajo precej več 
predmetov. Med države z manj predmeti sodijo Italija, Ciper, Portugalska, Slovaška 
(nacionalni preizkusi znanja potekajo le pri dveh predmetih – učnem jeziku in 
matematiki), Nemčija, Avstrija, Slovenija (v 6. razredu), Islandija in Norveška (tema 
dvema predmetoma dodajo še tuji jezik). V Italiji od leta 2010 preverjajo tudi znanje iz 
naravoslovja in angleščine. Decembra 2006 so bila v Evropi sprejeta Priporočila 
Evropskega parlamenta in Sveta o »ključnih kompetencah v vseživljenjskem učenju«, 
kjer je definiranih 8 kompetenc, ki naj bi pomenile nepogrešljivo znanje in spretnosti 
za družbo.  Le tri izmed njih se najpogosteje pojavljajo v nacionalnih preizkusih 
znanja, in sicer sporazumevanje v maternem jeziku, sporazumevanje v tujih jezikih 
ter kompetence iz matematike, naravoslovja in tehnologije. Med države, ki preverjajo 
več predmetov, pa sodijo Malta, Danska, Irska, Belgija, Finska idr. Na Danskem in 
Malti učence preverjajo večkrat kot pri ostalih, prav tako je seznam predmetov daljši 
(prav tam). 
 

2.4.5 TIPI VPRAŠANJ PRI NACIONALNIH PREIZKUSIH IN UPORABA 
IKT V EVROPI 

Države se najpogosteje odločajo za zaprt tip vprašanj (izbirni tip, vprašanja s kratkimi 
odgovori ali esejska vprašanja). Zanimivo je, da so na Nizozemskem, v Italiji in 
Franciji nekateri preizkusi sestavljeni le iz vprašanj izbirnega tipa. Ta tip prevladuje 
tudi v Bolgariji in na Norveškem. Preizkusi so navadno pisni, ponekod tudi ustni. V 
Belgiji (flamska skupnost), Franciji, Latviji in na Danskem izvajajo poleg tega še 
praktično preverjanje znanja. V nekaterih državah, kot dopolnilo, starši, ravnatelji, 
učitelji ali učenci rešijo vprašalnike, ki so dodani preizkusom in so namenjeni 
spremljanju. Iz tega se pridobijo podatki o socialnem in ekonomskem položaju 
učencev, njihovi motivaciji, težavah, ukrepih za pomoč in nasploh o ozračju v šoli. 
Tako lahko vse dejavnike povežejo in pripravijo smiselno analizo uspeha pri 
preizkusih ter dejavnikov, ki so vplivali na izid (prav tam). 

V Sloveniji tega še nimamo, je pa zanimiv način pridobivanja podatkov o vseh 
dejavnikih, ki lahko vplivajo na uspešnost učencev. S tem so tudi rezultati bolj 
smiselni, saj teorija govori, kako pomembno je, da na rezultate ne gledamo ozko in 
jih ne vzamemo kot edini vir učenčevega znanja, vendar je potrebno združiti vse 
dejavnike in več vrst preverjanja znanja, da dobimo pravo sliko o učenčevem znanju.  

Tudi glede obsega istih vprašanj pri določenem nacionalnem preizkusu znanja se 
države razlikujejo med seboj. V večini držav so vprašanja pri posameznem preizkusu 
ista, v tistih državah, v katerih nimajo istih vprašanj, so razlogi različni. Eni to 
počnejo, da preprečijo goljufanje učencev ali učiteljev ali pa želijo upoštevati 
učenčevo drugačnost in različne potrebe. Pri nekaterih pa so razlogi predvsem 
metodološki (prav tam). 

Računalniška tehnologija se pri nacionalnem preverjanju znanja po Evropi uporablja 
za različne faze preverjanja, v nekaterih državah v celotnem procesu preverjanja, 
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drugod pa le v določenih fazah. Na Danskem, Nizozemskem in Norveškem so zelo 
povezani z uporabo IKT pri nacionalnem preverjanju znanja. Na Norveškem IKT 
uporabljajo celo pri ustnem preverjanju. Na Danskem imajo računalniško prilagojeno 
preverjanje znanja in je tesno povezan s posameznimi stopnjami zmožnosti učencev. 
Če učenec pravilno odgovori, je naslednje vprašanje težje in nasprotno. Preizkusi naj 
bi bili najučinkovitejši, če je »zahtevnost vprašanj« prilagojena učenčevim 
zmožnostim. Vendar ima takšna uporaba tudi nekatere pomanjkljivosti. Ena izmed 
njih je ta, da lahko problemi s svetovnim spletom  elektronsko preverjanje podaljšajo, 
z računalniki ali programi pa so mogoče tudi druge tehnične težave. Druge države 
uporabljajo IKT samo za ocenjevanje preizkusov. Več kot polovica držav pri 
nacionalnem preverjanju znanja leta 2010 še ni uporabljala IKT; nekatere so ga že 
načrtovale ali pa so pilotne projekte že vpeljale (prav tam). Danes ima večina držav 
že vpeljan IKT pri nacionalnem preverjanju znanja, ker olajša proces NPZ, in v končni 
fazi tudi samih analiz NPZ. 

 

2.4.6 VODENJE IN OCENJEVANJE NACIONALNEGA PREIZKUSA 
ZNANJA V EVROPI 

Po navadi nacionalne preizkuse vodijo učitelji, ki za svoje delo dobijo natančna 
navodila in se jih morajo strogo držati. V nekaterih državah so za zagotavljanje 
enotnosti uvedli posebne postopke (v Belgiji /flamska skupnost/, Latviji in na Irskem 
imajo zunanje nadzornike). V Španiji, Avstriji in Romuniji nacionalne preizkuse vedno 
vodijo zunanji sodelavci. Imenuje jih nacionalni organ, pristojen za organizacijo 
preizkusov ali zunanji pogodbeni izvajalec. To velja tudi za Irsko in Škotsko, vendar 
le pri preizkusih za podelitev spričeval in ponekod v Italiji in Latviji. Do leta 2005 je to 
veljalo tudi za Slovenijo. Ko pa se je tega leta spremenila zakonodaja in je 
nacionalno preverjanje znanja dobilo drugačno vlogo (ne več podelitev spričeval, 
vendar spremljanje šol in znanja), je obvezno sodelovanje učiteljev pri preverjanju. 
Tako je tudi v Bolgariji, na Portugalskem in Slovaškem ter v nekaterih primerih tudi v 
Litvi. V Sloveniji so lahko navzoči še pooblaščeni člani Državne komisije za vodenje 
nacionalnih preizkusov znanja in predmetnih komisij ter delavci Državnega izpitnega 
centra. Podobno je na Portugalskem: med nacionalnim preverjanjem znanja lahko 
šole obiskujejo člani generalnega inšpektorata za izobraževanje. V Italiji in na 
Poljskem so za vodenje preizkusov, na podlagi katerih se podeljujejo spričevala, 
odgovorni učitelji z iste šole, vendar učencev niso učili, ali učitelji z drugih šol. Na 
Poljskem sodelujejo vsi učitelji določene skupine učencev, razen učiteljev predmeta, 
ki se preverja. V Estoniji in Združenem kraljestvu pa zaključne nacionalne preizkuse 
ob koncu šolanja vodi ravnatelj. Lokalne oblasti v Angliji morajo po veljavnih 
predpisih nadzorovati potek preizkusov; vsako leto obiščejo okrog 10 odstotkov šol in 
preverjajo, ali se vsi postopki vodijo pravilno (prav tam). 

Tudi pri ocenjevanju nacionalnih preizkusov znanja se države razlikujejo med seboj, 
predvsem v namenu ocenjevanja. V vseh državah (razen na Cipru) preizkuse za 
prepoznavanje učnih potreb posameznih učencev ocenjujejo učitelji. Na Danskem je 
ocenjevanje računalniško vodeno, zato se preizkusi ocenjujejo samodejno. V Estoniji, 
Luksemburgu, na Malti, Švedskem in Norveškem preizkuse, ki se uporabljajo za 
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odločanje o izobraževalni poti učencev, ocenjujejo učitelji sami.  Na Nizozemskem se 
tovrstni preizkusi ocenjujejo samodejno, ker imajo le vprašanja izbirnega tipa. V 
Belgiji (francoska skupnost) učitelji ocenjujejo preizkuse znanja ob koncu primarnega 
izobraževanja po navodilih posebne delovne skupine, nadzorujejo pa jih inšpektorji. 
V Nemčiji preizkuse najprej oceni učitelj predmeta, ki se preverja, nato pa jih še 
enkrat oceni učitelj za isti predmet; imenuje ga ravnatelj izmed učiteljev s šole, ki jo 
vodi, ali s sosednje šole. V Italiji državne izpite ob koncu nižjega sekundarnega 
izobraževanja ocenjuje izpitni odbor, sestavljen iz učiteljev zadnjega letnika te šole in 
zunanjega vodje. Na Portugalskem ocenjevalne postopke nadzorujejo zunanji, 
posebej za to nalogo usposobljeni učitelji. V Romuniji preizkuse ob koncu 7. in 8. 
šolskega leta najprej ocenijo učitelji razreda, nato pa še zunanji ocenjevalci (prav 
tam). 

Če povzamem vse skupaj, se države v Evropi glede nacionalnega preverjanja znanja 
kar močno razlikujejo, nekatere med njimi pa uporabljajo podobne sisteme in se učijo 
druga od druge. Vsak država ima neki sistem preverjanja, ki ga konstantno analizira 
in izboljšuje. Ne glede na to, kateri način ima določena država, je glavno to, da se z 
vsakim preizkusom in letom trudi izboljšati pomanjkljivosti in spremembe upoštevati 
pri prihodnji generaciji. Verjetno so zato NPZ v večini držav obvezni, če pa niso, se 
jih udeleži večina učencev. To je dober znak, ker si vsi želimo izboljšanja na področju 
izobraževanja in zagotoviti prihodnjim generacijam, da bi pridobivale čim več znanja 
in spretnosti, ki jim bodo v pomoč v vsakdanjem življenju.  

 

2.5 NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA PRI 
SLOVENŠČINI 

NPZ iz slovenščine so bili uvedeni v šolskem letu 2001/2. Izvajali so se ob zaključku 
6. in 9. razreda; za šestošolce so bili izbirni, za devetošolce pa obvezni. Za slednje je 
imel NPZ tudi selekcijsko vlogo, saj je ta ocena vplivala na njihov prehod iz osnovne 
šole v srednjo šolo. Tako je bilo vse do leta 2004/5, ko je zunanje preverjanje izgubilo 
selekcijsko vlogo, njegov namen pa se je spremenil – postal je povratna informacija 
za pouk slovenščine. Od leta 2003/4 je tudi za šestošolce zunanje preverjanje znanja 
obvezno (Cestnik, Udovič in Žagar Pernar, 2012). 

Do leta 2004/5 je preizkus vseboval tudi ustni del (govorni nastop), ki je predstavljal 
20 % ocene (prav tam). Saksida (2002) je v zvezi s tem izpostavil, da kljub morebitni 
večji subjektivnosti govornega nastopa v primerjavi s pisnim delom preizkusa, ni bilo 
razloga za skrb pri ocenjevanju, ker so bila kljub temu da tega dela ni ocenjeval 
zunanji ocenjevalec, ampak učitelj sam, za vse enaka navodila, enak obrazec, enak 
čas, enak nabor tem, ki jih je že vnaprej predpisala predmetna komisija. Po njegovem 
mnenju je bila najpomembnejša motivacija učencev, ki se je kazala v tem, da so si 
lahko sami izbrali področje govora (umetnostno ali neumetnostno besedilo) in znotraj 
tega tudi samo temo. To jim je dalo samozavest, da govorijo o temi, ki jim je bližje, o 
kateri veliko vedo in lahko pokažejo svojo govorno zmožnost. Bistveno za uspešno 
izvedbo in ocenjevanje govornih nastopov pa so bili  predvsem opisni kriteriji za 
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ocenjevanje in opisniki dosežene ravni govornega nastopa. Učitelj naj bi učencem 
pojasnil kriterije ocenjevanja, da so vedeli, kaj se ocenjuje pri njihovem govornem 
nastopu (prav tam). Govorni nastop je trajal približno 15 minut, izbran je bil iz 
razpisanega nabora tem in besedilnih vrst (Rosc Leskovec, 2003). Danes NPZ iz 
slovenščine vsebuje le pisni del.  

Do leta 2005/6 se je NPZ izvajal tudi ob koncu prvega vzgojno izobraževalnega 
obdobja, nato pa so ga ukinili. V šolskem letu 2017/18 bo ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport spet uvedlo NPZ ob koncu 3. razreda. 

V skladu z UN za slovenščino (2011) NPZ iz slovenščine preverja dve predmetni 
področji, in sicer standarde znanja iz jezika  (60 % točk) in iz književnosti (40 % točk). 
Izhodišče za preverjanje znanja je v obeh delih neznano (pri jeziku neumetnostno 
besedilo, pri književnosti umetnostno), lahko tudi več besedil. Naloge preverjajo 
razumevanje besedila pri učencih in zmožnost pisnega tvorjenja krajšega besedila 
neumetnostne besedilne vrste. V UN za slovenščino so standardi znanja zapisani po 
zmožnostih in vsebinah ter opredeljeni kot minimalni in temeljni. Med seboj so 
primerljivi, tako da omogočajo spremljanje dosežkov skozi leta (Opisi dosežkov 
učencev 9. razreda pri NPZ-ju, 2017). Za uspešno tvorjenje novih besedil pa je 
ključna obravnava neumetnostnih in umetnostnih besedil. Ker morajo učenci na NPZ 
iz slovenščine znati tudi tvoriti novo besedilo, je pomembno, da je pri pouku 
slovenščine obravnavajo ta besedila in jih berejo ter poslušajo, saj se tako razvija 
njihova sporazumevalna zmožnost. M. Poznanovič (2005) kritizira, da se ta zmožnost 
ne obravnava zadosti, zato je tudi vzrok za slabšo pismenost učencev. 

Dejavnosti poslušanja se z nacionalnimi preizkusi znanja ne preverjajo zaradi 
zapletenosti izvedbe (Saksida, 2002).   

Izbor ustreznega umetnostnega in neumetnostnega izhodiščnega besedila je prva, 
najzahtevnejša faza priprave preizkusa iz slovenščine; pri tem je ključno, da besedili 
omogočita preverjanje doseganja čim več standardov iz UN za slovenščino in da so 
primerna razvojni stopnji učencev in njihovim bralnim zmožnostim (Rosc Leskovec, 
2003). Izhodiščno besedilo je zelo pomembno, saj je vso nadaljnje reševanje vezano 
na to besedilo in učenec z reševanjem pokaže, kako natančno je prebral in razumel 
besedilo. Pri izbiri besedila je potrebno upoštevati vsebino, dolžino, izbiro besed in 
skladenjske značilnosti besedila in pa zgradbo besedila. Besedilo pa ne sme biti 
predolgo, saj lahko s takim besedilom tvegamo, da bo učencem zmanjkalo časa za 
reševanje in tako rezultati ne bodo primerni za analizo in primerjavo (Cestnik, Udovič 
in Žagar Pernar, 2012). 

Naloge pri nacionalnem preizkusu znanja iz slovenščine so dveh vrst: 

 naloge objektivnega tipa (dopolnjevanje oz. krajši odgovori, povezovanje, izbirni 
tip, itd.), ki so ustrezno didaktično in grafično oblikovane, tako da poleg 
preverjanja določenega cilja oz. standarda omogočajo uporabo različnih bralnih 
strategij ter uporabo pridobljenega znanja (npr. branje preglednic, vpisovanje 
različnih podatkov na ustrezna mesta, pravopisno zmožnost), 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Maja Salamon. Magistrsko delo 

   

28 

 

 krajša tvorbna naloga (v I. delu krajša besedilna vrsta, v II. delu pa krajše 
besedilo, povezano z izhodiščnim besedilom) (Rosc Leskovec, 2003). 

Tudi pri slovenščini velja, da nacionalno preverjanje znanja in tudi vse ostale oblike 
preverjanja znanja v šoli izhajajo iz ciljev, ki so predpisani z učnim načrtom, ker s tem 
zagotovimo veljavnost preverjanja. Vendar v nobeno preverjanje znanja ne moremo 
vključiti prav vseh ciljev iz UN (npr. zmožnost poslušanja). Zato je ključno vprašanje 
zasnove NPZ, kateri učni cilji bodo osnova za sestavo nalog oz. vprašanj pri 
preizkusu. Potrebno je pomisliti na bistvo vsakega triletja in izhajati iz tega, ob tem pa 
ne pozabiti na 5 ključnih načel, ki jih je potrebno upoštevati pri sestavi zunanjega 
preverjanja (veljavnost, objektivnost, občutljivost, zanesljivost in izvedljivost). Katere 
cilje bomo preverjali, pa je odvisno tudi od besedila, ki ga izberemo za izhodišče. 
Glede na besedilo izberemo cilje, ki so najprimernejši za preverjanje (Saksida, 2003). 

Znanje pri NPZ iz slovenščine zajemajo poznavanje (30 %), razumevanje in uporabo 
(35 %) ter samostojno reševanje problemov, interpretacijo in vrednotenje (35 %). Gre 
za tri ravni, ki jih vsebuje preizkus, od lažje k težji. Razmerje med njimi se po 
posameznih preizkusih malo spreminja, saj je odvisno od izhodiščnega besedila in 
ciljev (Cestnik, Udovič in Žagar Pernar, 2012).   

 

2.5.1 POUK SLOVENŠČINE IN VPLIV NACIONALNEGA 
PREVERJANJA ZNANJA NANJ 

Slovenščina je eden izmed temeljnih predmetov v osnovnošolskem izobraževanju. 
Zato je potrebno dobro načrtovati učni proces, ključno je motiviranje učencev za 
sprejemanje in tvorjenje besedil ter prikaz njihove uporabnosti in življenjskosti. Prav 
tako je potrebno izbrati cilje iz UN za slovenščino ter pripraviti dejavnosti, ki bodo 
uresničevale izbrane cilje (Poznanovič, 2005).  

Cilji predmeta se uresničujejo z jezikovnim in književnim poukom, kjer so v ospredju 
štiri sporazumevalne dejavnosti: poslušanje, branje, govorjenje in pisanje. Pri 
jezikovnem pouku učenci razvijajo sporazumevalno zmožnost v knjižnem jeziku, pri 
književnem pouku pa učenci obravnavajo umetnostna besedila ter razvijajo tudi 
doživljajsko, domišljijskoustvarjalno, vrednotenjsko in intelektualno zmožnost (Učni 
načrt. Program osnovna šola. Slovenščina, 2011). 

M. Bešter Turk (2011, str. 113) izpostavlja naslednje temeljne cilje pouka 
slovenščine: 

1. »oblikovanje pozitivnega čustvenega in razumskega razmerja do slovenskega 
jezika ter zavesti o pomenu materinščine in slovenščine v osebnem in družbenem 
življenju učencev«; 

2. »razvijanje sporazumevalne zmožnosti v slovenskem (knjižnem) jeziku 
(razumevanje, vrednotenje in doživljanje neumetnostnih in umetnostnih besedil 
raznih vrst ter tvorjenje besedil raznih vrst)«;  

3. »razvijanje znanja o sporazumevanju, besedilih in jeziku ter književnega znanja«. 
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JEZIKOVNI POUK 

Temeljni cilj jezikovnega pouka je razvijanje sporazumevalne zmožnosti.  Gre za 
praktično in ustvarjalno obvladovanje štirih sporazumevalnih dejavnosti (Učni načrt. 
Program osnovna šola. Slovenščina, 2011). 

Sporazumevalna zmožnost, sestoji iz naslednjih gradnikov: 

– iz motiviranosti za sprejemanje in sporočanje,  
– iz stvarnega/enciklopedičnega znanja prejemnika in sporočevalca,  
– iz jezikovne zmožnosti prejemnika in sporočevalca,  
– iz pragmatične/slogovne/empatične zmožnosti prejemnika in sporočevalca,  
– iz zmožnosti nebesednega sporazumevanja prejemnika in sporočevalca,  
– iz metajezikovne zmožnosti prejemnika in sporočevalca (prav tam, str. 121). 

Razvijanje sporazumevalne zmožnosti učencev je temeljnega pomena, saj morajo 
učenci znati izraziti svoje znanje, mnenje, občutke tudi pri ostalih predmetih v šoli in 
zunaj nje. Zato pouk slovenščine ni le učni predmet; a njegova glavna naloga ostaja 
razviti učenčev osebni jezik za dobro uporabo in obvladovanje materinščine ter 
utrjevanje zavesti. UN za slovenščino je temelj za načrtovanje pouka, vendar zaradi 
avtonomije učiteljev D. Rosc Leskovec (2013) vidi težavo v tem, da učitelji 
prepogosto načrtujejo pouk po učbenikih in dajejo učencem vaje, čeprav ti ne vedo, 
kaj je njihov namen. Zato izpostavlja zunanje preverjanje znanja kot enega izmed 
ključnih dejavnikov, ki preverja tisto, brez česar naj pouk ne bi potekal. 

Učenci pri pouku slovenščine sporazumevalno zmožnost razvijajo tako, da: 

 sprejemajo (poslušajo oz. gledajo/berejo) dvogovorna in enogovorna besedila 
raznih vrst, 

 tvorijo (govorijo/pišejo) dvogovorna in enogovorna besedila raznih vrst, 

 sistematično razvijajo gradnike/sestavine sporazumevalne zmožnosti (Bešter 
Turk, 2011). 

Pri obravnavi neumetnostnih besedil nacionalni preizkusi znanja pri slovenščini 
preverjajo naslednje zmožnosti in znanje: 

 branje neznanega neumetnostnega besedila, 

 zmožnost razumevanja prebranega neumetnostnega besedila, 

 poimenovalna, upovedovalna/skladenjska, pravopisna in slogovna zmožnost ter 
zmožnost nebesednega sporazumevanja, 

 metajezikovna zmožnost, 

 zmožnost pisanja krajšega neumetnostnega besedila dane besedilne vrste. (Rosc 
Leskovec, 2013) 
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Za izboljšanje jezikovne zmožnosti učencev avtorica priporoča posvečanje pozornosti 
naslednjim področjem: 

 branju (predvsem samostojnemu branju in razumevanju daljših ter zahtevnejših 
umetnostnih in neumetnostnih besedil), 

 pisanju (predvsem samostojnemu tvorjenju besedil, pisanje daljših odgovorov in 
tvorbnih nalog), 

 povezovanju jezikovnih sredstev z njihovo vlogo v besedilih, 

 povezovanju jezikovne in metajezikovne zmožnosti. (prav tam, str. 25) 

KNJIŽEVNI POUK 

Glavni cilj književnega pouka je ohranjanje učenčevih interesov za branje in 
poslušanje umetnostnih besedil. S tem in s tvorjenjem poustvarjalnih besedil razvijajo 
recepcijsko zmožnost, z interpretacijo umetnostnega besedila pa razvijajo zmožnost 
doživljanja, razumevanja in vrednotenja tovrstnih besedil (Učni načrt. Program 
osnovna šola. Slovenščina, 2011). 

V ospredju književnega pouka je razmerje med besedilom in bralcem, torej pouk ni 
usmerjen le v pridobivanje znanja o književnosti, vendar je pomembno, da se učenec 
poglobi v besedilo, razmišlja o njem in išče povezave in pomen besedila. Seveda 
mora učenec ob tem imeti književno znanje kot sestavino razvite bralne strategije 
(Saksida, 2003).  

S šolsko interpretacijo književnih del želimo učence usposobiti, da bi znali kasneje 
samostojno brati in vzpostaviti pozitiven odnos do literarne tvornosti. Zato je treba 
pouk književnosti načrtovati ustrezno, jih motivirati, pogoj za ustvarjanje samostojnih 
bralcev pa je razvita bralna strategija (Thuma Gomivnik, 2003). 

Zato nacionalno preverjanje znanja pri slovenščini (književni del) vsebuje različne 
tipe nalog (med njimi tudi pisanje krajšega besedila), v katerih se preveri, ali je 
učenec razumel besedilo, se poglobil vanj in ali je zmožen sam, glede na prebrano, 
napisati krajše besedilo. Torej se v NPZ preverjajo književne zmožnosti, ne le neko 
na pamet naučeno znanje. Žal esejska oblika preverjanja na nacionalnem preizkusu 
ni mogoča, ker je NPZ časovno določen in učenec v tem času ne bi bil zmožen tvoriti 
besedila daljše besedilne vrste (npr. problemski spis) (prav tam). 

Pri NPZ ima pomembno vlogo sama zasnova pouka slovenščine (tako jezikovnega 
dela kot književnega), saj učenci osvajajo različne zmožnosti, ki jih spreminjajo v 
samostojne bralce in pisce različnih besedilnih vrst.  

Podatki kažejo, da so za učence neumetnostna besedila v primerjavi z umetnostnimi 
lažja za razumevanje. D. Rosc Leskovec (2013) je izpostavila nekatere težave 
učencev pri reševanju NPZ, npr. težave pri branju in razumevanju, težave pri 
ločevanju bistvenih podatkov od nebistvenih ter posledično s prepoznavo teme in 
sporočevalčevega namena. Zato sklepa, da je vzrok za težave učencev premalo 
samostojnega branja in nalog, ki vključujejo miselne procese višje ravni.  
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2.5.2 NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA IZ SLOVENŠČINE OB 
KONCU 3. RAZREDA 

Nacionalni preizkus pri slovenščini ob koncu prvega obdobja se je izvajal od uvedbe 
nacionalnih preizkusov v osnovno šolo pa vse do šolskega leta 2005/6, ko so ga 
ukinili. Reševanje preizkusa je bilo prostovoljno. Sestavljen je bil iz ustnega in 
pisnega dela. Učiteljica M. Vinšek je v knjigi Ocenjevanje znanja v sodobni družbi 
(2005) izrazila svoje izkušnje in mnenje o NPZ ob koncu 3. razreda, in sicer pravi, da 
kljub temu da NPZ prinese veliko administrativnega dela in tudi ostalega dela 
učiteljem, da dobro povratno informacijo učencem, učiteljem in staršem, to pa je v 
osnovi tudi namen teh preizkusov. Pri NPZ je bila ocena deloma številčna, to pa je 
dalo staršem boljšo informacijo kot opisne ocene v tretjem razredu. Učiteljica meni, 
da bi morali biti NPZ zahtevnejši, saj so jih učenci končali že v dobrih 15 minutah. 

V. Medved Udovič je v prispevku o vplivu nacionalnih preizkusov po prvem obdobju 
na poučevalne modele slovenščine (2003) zapisala, da standardizirano pisno 
preverjanje znanja ob koncu 3. razreda zbuja pomisleke, ker je težko meriti, kako 
učenci enake cilje, ki jih usvajajo 3 leta, pokažejo v 45 minutah. Pravi, da bi bilo 
dovolj, če bi otroci morali tvoriti krajše neumetnostno besedilo, tako bi preverili 
otrokovo pismenost in tudi ostale zmožnosti in ne bi jim bilo treba reševati še nalog 
za razumevanje prebranega. Tako je kritizirala tedanjo obliko preizkusov znanja, češ 
da bistveno vpliva na poučevalne modele slovenščine v prvem triletju, saj jih usmerja 
v enopomenski način reševanja nalog in ovira njihovo ustvarjalnost oziroma 
ustvarjalne modele pouka, ki bi razvijali otrokovo samopodobo, razmišljanje, 
komunikacijo, veselje do učenja ipd. (Medved Udovič, 2003). 

Mnenja o tem, ali je nacionalno preverjanje znanja po prvem triletju primerno in 
učinkovito ali ne, se razlikujejo od učitelja do učitelja, vsak ima svoje mnenje in 
argumente. Nekateri menijo, da je dobra povratna informacija, spet drugi, da otroci s 
tem niso ustvarjalni in da ima NPZ prevelik vpliv na pouk slovenščine.  
 

2.5.3 NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA IZ SLOVENŠČINE OB 
KONCU 6. RAZREDA 

V 6. razredu je opravljanje nacionalnega preizkusa iz slovenščine za učence 
obvezno. 

Podlaga za sestavo preizkusa v 6. razredu je UN za slovenščino (drugo triletje 
osnovne šole). Predvideni čas pisanja preizkusa je 60 minut. Preizkus vsebuje eno 
ali več neznanih neumetnostnih besedil pri jezikovnem delu (60 % točk) in eno ali več 
neznanih umetnostnih besedil pri književnem delu (40 % točk). Iz besedil izhajajo 
naloge za preverjanje doseganja ciljev oziroma standardov znanja iz UN za 
slovenščino. Preizkus vsebuje do 35 nalog objektivnega tipa in vodeno tvorjenje 
krajših besedil. Preizkus se vrednosti v skladu z že pripravljenimi navodili 
ocenjevanja in točkovanja. Vsebuje 3 ravni znanja, 30 % najlažje ravni (znanje in 
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poznavanje), 35 % srednje ravni (razumevanje in uporaba) in 35 % najzahtevnejše 
ravni (samostojno reševanje novih problemov, interpretacija in vrednotenje). Preizkus 
vsebuje: 

 branje neznanega neumetnostnega besedila, 

 preverjanje razumevanja prebranega neumetnostnega besedila, 

 preverjanje poimenovalne, upovedovalne/skladenjske, pravopisne in slogovne 
zmožnosti ter zmožnosti nebesednega sporazumevanja v povezavi z izhodiščnim 
neumetnostnim besedilom,  

 preverjanje metajezikovne zmožnosti,  

 preverjanje zmožnosti pisanja krajšega neumetnostnega besedila ob izhodiščnem 
neumetnostnem besedilu,  

 branje neznanega umetnostnega besedila,  

 preverjanje razumevanja prebranega umetnostnega besedila,  

 preverjanje metaforične zmožnosti in literarnovednega znanja v povezavi z 
izhodiščnim umetnostnim besedilom,  

 preverjanje zmožnosti pisanja krajšega besedila ob izhodiščnem umetnostnem 
besedilu.  

Učenec lahko pri pisanju uporablja moder ali črn kemični svinčnik, lahko pa tudi 
nalivno pero (Informacije o preizkusu znanja – slovenščina po 2. obdobju, 2017) 

V navodilih za NPZ na spletni strani RIC poudarjajo, da je pouk slovenščine 
zasnovan celostno, tako da posameznih vsebin/zmožnosti (zaradi njihovega 
prepletanja oziroma soodvisnosti/povezanosti) pri preverjanju ni mogoče izločiti 
(Informacije o preizkusu znanja, 2017) 

Za učence 6. razreda so vrednotenje v šolskem letu 2013/14 prvič izvedli 
elektronsko, za učence 9. razreda je to veljalo že leto prej. Učenci preizkuse rešijo 
tako kot prej, na papirju, nato jih na Državnem izpitnem centru optično preberejo, 
učitelji pa za vrednotenje uporabljajo poseben program, imenovan Scoris Assesor. 
Sodelujejo lahko le učitelji, ki izpolnjujejo pogoje za poučevanje posameznih 
predmetov v 6. razredu. Če predmet poučuje razredni učitelj, ga lahko tudi vrednoti. 
NPZ se vrednoti po že vnaprej pripravljenih navodilih in  kriterijih, le-te pa pripravi 
predmetna komisija za slovenščino. Na že vnaprej določeni dan lahko učenci, starši 
in šola dostopajo do že ovrednotenih preizkusov, in sicer na spletne strani RIC, pri 
tem potrebujejo svojo šifro NPZ in EMŠO. Če učencu ali staršem karkoli ni jasno, 
lahko pošljejo poizvedbo, ali so naloge ocenjene v skladu s pravili. Glavni ocenjevalci 
in njihovi pomočniki še enkrat pregledajo določene naloge in popravijo točke, če je to 
potrebno. Dosežki so napisani na posebnem obvestilu in ga učenec prejme ob koncu 
leta skupaj s spričevalom (Vrednotenje in rezultati, 2006).  
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2.5.4 NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA IZ SLOVENŠČINE OB 
KONCU 9. RAZREDA 

V tem obdobju se preverja predvsem zmožnosti razumevanja prebranega besedila, 
tvorjenje krajšega neumetnostnega besedila in medbesedilno vrednotenje 
umetnostnega besedila. Učenec celoten preizkus rešuje samostojno, razmerje med 
področjema je 60 % neumetnostno besedilo in 40 % umetnostno besedilo (Saksida, 
2002). 

Tudi tukaj je podlaga za sestavo preizkusa UN za slovenščino za tretje triletje 
osnovne šole. Predvideni čas za pisanje je 60 min. Preizkus se od tistega ob koncu 
6. razreda razlikuje tako, da preverja cilje, ki so predvideni za tretje triletje. Vsebuje 
do 40 nalog objektivnega tipa in vodeno tvorjenje krajših besedil. Skupno število točk 
je večje. Ravni znanja so zastopane enako kot v 6. razredu. Preizkus vsebuje: 

 branje neznanega umetnostnega besedila,  

 preverjanje razumevanja prebranega umetnostnega besedila,  

 preverjanje metaforične zmožnosti in literarnovednega znanja v skladu s 
cilji/standardi UN v povezavi z izhodiščnim umetnostnim besedilom,  

 preverjanje zmožnosti pisanja krajšega besedila ob izhodiščnem umetnostnem 
besedilu ali pisnega medbesedilnega vrednotenja umetnostnih besedil,  

 branje neznanega neumetnostnega besedila,  

 preverjanje razumevanja prebranega neumetnostnega besedila,  

 preverjanje poimenovalne, upovedovalne/skladenjske, pravopisne in slogovne 
zmožnosti ter zmožnosti nebesednega sporazumevanja v povezavi z izhodiščnim 
neumetnostnim besedilom,  

 preverjanje metajezikovne zmožnosti,  

 preverjanje zmožnosti pisanja krajšega neumetnostnega besedila ob izhodiščnem 
neumetnostnem besedilu ali pisnega medbesedilnega vrednotenja neumetnostnih 
besedil (Informacije o preizkusu znanja – slovenščina po 3. obdobju, 2017). 

M. Cestnik, V. Medved Udovič in T. Žagar Pernar (2012) so analizirale NPZ iz 
slovenščine ob koncu tretjega obdobja osnovne šole od leta 2002 do leta 2012. 
Ugotovile so, da v zadnjih letih dolžina izhodiščnih besedil narašča, prav tako se je 
povečalo število nalog in število nalog višjih ravni, odkar so po letu 2006 spremenili 
namen NPZ (postal je le povratna informacija o znanju učencev). Nekaterih 
standardov, ki se navezujejo na branje, NPZ nikoli ne preverja. Opazile so tudi upad 
nalog, ki preverjajo najnižjo taksonomsko stopnjo (znanje); to pripisujejo izbiri 
izhodiščnih besedil in večjemu številu nalog. Dosežki pri tvorbnih nalogah so nizki, 
čeprav naj bi učitelji pri pouku slovenščine spremljali učenčevo (pisno) 
sporazumevalno zmožnost in jo poskušali dvigniti na višjo raven. A kljub temu da je 
to temeljni cilj pouka slovenščine, se še vedno čuti primanjkljaj učencev na tem 
področju. Izpostavile so, da so dosežki močno povezani z izhodiščnima besediloma 
(daljše je besedilo, večjo bralno zmožnost zahteva), zato predlagajo, da bi bilo 
smiselno dodati več nalog, s katerimi je mogoče ugotoviti, ali učenci napredujejo na 
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področjih, pri katerih se na NPZ kaže nizka uspešnost. Prav tako bi bilo potrebno 
spremljati učni proces in pripraviti strategije za izboljšanje poučevanja.  

 

POLEMIKA O NACIONALNEM PREVERJANJU ZNANJA IZ SLOVENŠČINE OB 
KONCU 9. RAZREDA 

V Šolskih razgledih se je l. 2016 oglasila ena izmed slovenistk iz ene izmed osnovnih 
šol v Ajdovščini in menila, da je NPZ l. 2016 predolg, prezahteven, dvoumen in da 
učenci z reševanjem ne morejo pokazati znanja. Napisala je, da so podobnega 
mnenja tudi nekateri drugi slovenisti in da si želijo sprememb na tem področju. 
Osredotočila se je predvsem na dolžino preizkusa in besedil, odgovore in na 
samostojno tvorjenje besedil. Glede dolžine besedil pravi, da jo najbolj skrbi, ali imajo 
devetošolci dovolj časa za reševanje vseh nalog v preizkusu in ali naloge res iščejo 
dejansko znanje učencev oziroma v kolikšni meri. Zaradi te dileme se je odločila, da 
bo test preizkusila pri svojih sodelavkah in znancih, ki so kakorkoli povezani s 
slovenščino. Ob tem jim je še naročila, da naj ne hitijo preveč samo zato, da bi ga 
rešili do konca. Sicer vzorec ni bil dovolj velik, da bi lahko posplošila rezultate, je pa 
vseeno lahko nekaj razbrala iz rezultatov: vsi so za reševanje porabili razmeroma 
veliko časa, čeprav so strokovnjaki na tem področju. Težavo vidi v predolgih 
izhodiščnih besedilih, saj njihovo branje vzame preveč časa. Če želi učenec besedilo 
res dobro razumeti, ga mora zagotovo vsaj dvakrat prebrati ali pa zelo pozorno. Prav 
tako se učiteljica sprašuje, ali učence v šoli dovolj pripravljajo na reševanje testov in 
ali so testi življenjski. Po njenem mnenju v neki nalogi, v kateri je treba izbirati med 
danimi odgovori, ni pravilnega odgovora, ker v odlomku besedila ni scene, ki so jo 
pripravljavci testov predvideli za pravi odgovor. Kritizira tudi to, da sestavljavci naloge 
preveč enoznačno opredeljujejo in zaradi tega lahko otrokovo sicer pravilno 
razmišljanje pripelje do tega, da se odgovor ne šteje za pravilnega. Avtorica še pravi, 
da so rezultati NPZ vsako leto slabši, to pa si nasprotuje z namenom NPZ. 
Namenjeni so učiteljem, da bi bolje poučevali in učencem, da bi se bolje učili in 
usvojeno znanje uporabljali (Černigoj, 2016). 

Na mnenje te slovenistke se je v naslednjih številkah Šolskih razgledov odzvala I. 
Ferbežar, predsednica Predmetne komisije za izbor in pripravo nalog za NPZ iz 
slovenščine. Pravi, da je zelo vesela vsake dobro argumentirane kritike, ker lahko le 
tako izboljšajo same teste in razmišljajo naprej, kako bi devetošolcem in ostalim 
učencem olajšali pisanje NPZ. Na kritiko glede dolžine besedil in pomanjkanja časa 
za reševanje nalog je odgovorila, da morajo učenci po tolikih urah slovenščine znati 
prebrati daljše besedilo v določenem času in ga tudi razumeti, saj takšna besedila 
opredeljuje učni načrt za slovenščino. Strinja pa se, da je v Sloveniji kar precejšen 
problem glede branja daljših besedil in razumevanja le-teh, kar dokazujejo tudi 
rezultati raziskave PISA. Zaenkrat nimajo namena spremeniti dolžine in zahtevnosti 
besedil, bodo pa seveda razmislili o vsaki kritiki in poskušali izboljšati preizkuse. 
Predsednica komisije za izbor in pripravo nalog za NPZ iz slovenščine priznava, da 
se včasih pri vprašanjih tudi zmotijo oziroma ga »polomijo«. Vendar poudarja, da so 
testi življenjski in uporabni ter naj bi upravičevali svoj namen, ki je »proces iskanja in 
interpretacije dokazov, ki jih uporabljamo (učitelji in učenci) za odločanje o tem, kje 
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učenci (v znanju) so, kam morajo in kako priti do tja«. Zato  podpira vprašanja 
odprtega tipa, ker ločujejo med uspešnejšimi in manj uspešnimi učenci. Strinja se, da 
so vprašanja odprtega tipa veliko težja tako za učence in tiste, ki naloge vrednotijo, 
kot tudi za sestavljavce nalog, ker si morajo ob tem postavljati veliko vprašanj (npr. je 
napačen odgovor res dovolj dober dokaz, da učenec ni razumel vprašanja, ali pa je 
odgovor le slabo ovrednoten). Ravno zaradi tega je tako zahteven in dolg postopek 
za pripravo NPZ iz katerega koli predmeta. Poleg dolžine besedil in samega testa pa 
je pomembna tudi težavnost nalog, ker naj bi test preverjal vse tri tipe taksonomskih 
stopenj. Avtorica še izpostavlja samostojno tvorjenje besedil kot nekaj, kar se 
učencem zdi zelo težko, ker naj ne bi imeli dovolj izkušenj v pisanju, se pa tudi 
izogibajo takim nalogam, ker so preveč komplicirane in nimajo tako natančnih 
navodil, kot ostale naloge. Zato se raje držijo drugih nalog in so jim bolj naklonjeni 
(tudi uspešnejši učenci). Res je tudi, da je priprava na takšne naloge pri njih težje 
izvedljiva kot na ostale, ker zahteva veliko časa in truda. Pravi tudi, da rezultati NPZ 
iz slovenščine niso vsako leto slabši, seveda pa si vsi, ki so kakorkoli udeleženi, 
želijo, da bi se rezultati izboljšali (Ferbežar, 2016).  

Obe se strinjata, da kljub želji po izboljšanju pouk nikakor ne sme temeljiti na učenju 
in poučevanju za preizkuse. Truditi se je treba, da je učenje čim bolj življenjsko in 
pouk temelji na realnih problemih. Obe sta tudi  mnenja, da je namen NPZ poučevati 
in učiti bolje in da je NPZ za ta namen zelo uporaben instrument. Sama bom imela v 
svoji raziskavi, ki jo predstavljam v empiričnem delu, možnost povprašati učitelje 
razrednega pouka in učitelje slovenščine o njihovem mnenju o NPZ iz slovenščine, 
prav tako pa tudi učence.  
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3 EMPIRIČNI DEL 
 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Kljub temu da je NPZ že uveljavljen del osnovnošolskega izobraževanja in da je 
njegov glavni namen pridobitev informacij o učenčevem znanju in na podlagi tega 
potem izboljšanje poučevanja v razredu, se še vedno pojavlja veliko kritik o NPZ, tudi 
pri učiteljih, da so testi predolgi, prezahtevni, dvoumni in da ne pokažejo tistega 
znanja učencev, ki ga iščejo. Osredotočili smo se na NPZ iz slovenščine ob koncu 6. 
razreda, ker bom kasneje v službi tudi sama verjetno sodelovala pri tovrstnem 
preverjanju znanja.   

 

3.2 CILJI RAZISKAVE 

Cilji raziskave so ugotoviti:  

 mnenje učiteljev in učencev o NPZ iz slovenščine v 6. razredu; 

 razlike med mnenji učiteljev o NPZ iz slovenščine v 6. razredu glede na izobrazbo 
in delovno dobo; 

 razlike med mnenji učencev o NPZ iz slovenščine v 6. razredu glede na zadnjo 
pisno oceno pri slovenščini in spol. 

 

3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

1. Kaj menijo učitelji o statusu NPZ iz slovenščine v 6. razredu? 
2. Kaj menijo učitelji o zahtevnosti NPZ iz slovenščine ob koncu 6. razreda? 
3. Kako po mnenju učiteljev poteka priprava učencev in učiteljev na NPZ iz 

slovenščine pri pouku in doma? 
4. Kakšen je po mnenju učiteljev vpliv NPZ iz slovenščine na pouk slovenščine? 
5. Kaj menijo učitelji o motivaciji in stresu učencev pri reševanju NPZ? 
6. Katere razlike se pojavljajo med mnenji učiteljev o NPZ iz slovenščine v 6. 

razredu glede na delovno dobo? 
7. Katere razlike se pojavljajo med mnenji učiteljev o NPZ iz slovenščine v 6. 

razredu glede na izobrazbo? 
8. Katere razlike se pojavljajo med mnenji učiteljev in učencev glede NPZ iz 

slovenščine v 6. razredu? 
9. Katere razlike se pojavljajo med mnenji o NPZ iz slovenščine v 6. razredu pri 

učencih glede na oceno zadnjega pisnega preizkusa pri slovenščini? 
10. Katere razlike se pojavljajo med mnenji o NPZ iz slovenščine v 6. razredu pri 

učencih glede na spol? 
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3.4 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Gre za raziskavo, izvedeno v skladu s kvantitativno raziskovalno paradigmo. V 
raziskavi sta bili uporabljeni deskriptivna in kavzalna neekperimentalna metoda 
kvantitativnega pedagoškega raziskovanja.  
 

3.5 VZOREC  

Raziskava je temeljila na neslučajnostnem namenskem vzorcu 40 učiteljev z raznih 
osnovnih šol, ki so že imeli izkušnjo z NPZ iz slovenščine v 6. razredu. V raziskavo je 
bilo vključenih tudi 96 učencev 6. razreda.  

UČITELJI 

Preglednica 1: Število in odstotek anketiranih učiteljev glede na spol 

 Frekvence Odstotki Veljavni odstotki Kumulativni 

odstotki 

Veljavni 

M 2 5,0 5,0 5,0 

Ž 38 95,0 95,0 100,0 

Skupaj 40 100,0 100,0  

Anketni vprašalnik je izpolnilo 40 učiteljev, od tega 38 (95 %) učiteljic in 2 (5 %) 
učitelja.  

Preglednica 2: Število in odstotek anketiranih učiteljev glede na delovno dobo 
 Frekvence Odstotki Veljavni odstotki Kumulativni 

odstotki 

Veljavni 

1 do 10 let 18 45,0 45,0 45,0 

več kot 10 let 22 55,0 55,0 100,0 

Skupaj 40 100,0 100,0  

Največ učiteljev, ki je izpolnilo vprašalnik, ima več kot 10 let delovne dobe. 22 
anketiranih učiteljev ima več kot 10 let delovne dobe (55 %). 18 anketiranih učiteljev 
ima manj kot 10 let delovne dobe (45 %). 
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Preglednica 3: Število in odstotek anketiranih učiteljev glede na izobrazbo 
 Frekvence Odstotki Veljavni 

odstotki 

Kumulativni 

odstotki 

Veljavni 

profesor/-ica 

razrednega pouka 
14 35,0 35,0 35,0 

profesor/-ica 

slovenščine 
26 65,0 65,0 100,0 

Skupaj 40 100,0 100,0  

Več anketiranih učiteljev je po poklicu profesor/-ica slovenščine, torej učijo 
slovenščino na predmetni stopnji (tudi 6. razred). Teh je kar 26 (65 %). 14 anketiranih 
učiteljev je po poklicu profesor/-ica razrednega pouka (35 %), kar pomeni, da učijo na  
razredni stopnji in tudi slovenščino v 6. razredu.  

UČENCI 

Preglednica 4: Število in odstotek anketiranih učencev glede na spol 

 Frekvenca Odstotek Veljavni odstotek Kumulativni 

odstotek 

Veljavnih 

M 44 45,8 45,8 45,8 

Ž 52 54,2 54,2 100,0 

Skupaj 96 100,0 100,0  

Večina anketiranih učencev je žensk. Teh je 52 (54,2 %). 44 anketirancev je moških 
(45,8 %). 

Preglednica 5: Število in odstotek anketiranih učencev glede na zadnjo pisno oceno pri 
slovenščini 

 Frekvenca Odstotek Veljavni odstotek Kumulativni 

odstotek 

Veljavnih 

1 2 2,1 2,2 2,2 

2 16 16,7 17,2 19,4 

3 32 33,3 34,4 53,8 

4 21 21,9 22,6 76,3 

5 22 22,9 23,7 100,0 

Skupaj 93 96,9 100,0  

Manjkajočih  3 3,1   

Skupaj 96 100,0   

Največ anketiranih učencev je pri pisnem preizkusu iz slovenščini nazadnje dobilo 
oceno 3 (33,3 %). 4 in 5 je skupaj pisalo 43 učencev (44,8 %). 16 učencev je 
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nazadnje pisalo test iz slovenščine 2 (16,7 °%). Le 2 sta ga pisala 1 (2,1 %). 3 učenci 
na to vprašanje niso odgovorili (3,1 %).  
 

3.6 UPORABLJENI MERSKI INSTRUMENTI 

Za namen raziskave sta bila sestavljena in uporabljena dva anketna vprašalnika – 
eden za učitelje, drugi za učence 6. razreda. Vprašalnika vsebujeta podobna 
vprašanja, saj smo lahko tako lažje primerjali odgovore obeh skupin anketiranih in 
dobili širši vpogled. Oba anketna vprašalnika sta bila anonimna. 

3.6.1 Anketni vprašalnik za učitelje 

V uvodnem delu tega vprašalnika (gl. pogl. 6.1) je predstavljen namen raziskave, 
vsebuje tudi splošne podatke o anketirancih – neodvisne spremenljivke (spol, zadnja 
pisna ocena pri slovenščini). Poizvedovalni del vsebuje 16 vprašanj, od tega 8 
zaprtega tipa, 7 kombiniranega in 1 odprtega tipa.  

3.6.2 Anketni vprašalnik za učence 

V uvodnem delu tega vprašalnika (gl. pogl. 6.2) je predstavljen namen raziskave, 
vsebuje tudi splošne podatke o anketirancih – neodvisne spremenljivke (spol, ocena 
zadnjega pisnega preizkusa pri slovenščini). Poizvedovalni del vsebuje 11 vprašanj, 
od tega 5 zaprtega tipa in 6 kombiniranega tipa. Vprašanja se navezujejo na letošnji 
NPZ iz slovenščine, ker se učenci bolje spomnijo tega, kar se je zgodilo pred kratkim 

 

3.7 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Podatki so se zbirali konec aprila in začetek maja 2017. Učitelji so anketne 
vprašalnike reševali aprila, saj so se njihova vprašanja navezovala na splošno o NPZ 
iz slovenščine v 6. razredu, šestošolci pa so ankete reševali po 4. maju, saj so se 
vprašanja navezovala na letošnji NPZ iz slovenščine. Z ravnatelji smo se dogovorili 
za sodelovanje in po dogovoru prinesli anketne vprašalnike v tiskani obliki, tako za 
učitelje kot tudi za učence. Zraven smo dodali še prošnje za starše (razredničarke so 
jih razdelile šestošolcem pred reševanjem vprašalnikov). Oblikovali smo tudi spletno 
različico obeh vprašalnikov.  

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Maja Salamon. Magistrsko delo 

   

40 

 

3.8 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Podatke smo statistično obdelali s pomočjo računalniškega programa SPSS in pri 
tem uporabili naslednje statistične postopke: 

► frekvenčna porazdelitev, 

► hi-kvadrat preizkus hipoteze neodvisnosti, 

► 2î-Kullbackov preizkus, kadar so teoretične frekvence v posameznih okencih 
kontigenčne tabele manjše od 5. 

 

3.9 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Rezultati raziskave in njihova interpretacija so navedeni glede na raziskovalna 
vprašanja. 

RV1: Kaj menijo učitelji o statusu NPZ iz slovenščine v 6. razredu? 

Tu smo predstavili odgovore učiteljev na naslednje anketno vprašanje: 

a) Kaj bi želeli v zvezi z NPZ iz slovenščine ob koncu 6. razreda? 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Maja Salamon. Magistrsko delo 

   

41 

 

 

a) Kaj bi želeli v zvezi z NPZ iz slovenščine ob koncu 6. razreda? 

Preglednica 6: Število in odstotek anketiranih učiteljev glede na željo o statusu NPZ 
 Frekvence Odstotki Veljavni 

odstotki 

Kumulativni 

odstotki 

Veljavni 

NPZ naj bo 

obvezen; dosežek 

učenca/-ke pri NPZ 

naj se upošteva pri 

končni oceni iz 

slovenščine v 6. 

razredu 

 

22 55,0 55,0 55,0 

NPZ naj bo 

obvezen, vendar naj 

se njegov dosežek 

ne upošteva pri 

končni oceni iz 

slovenščine v 6. 

razredu, ampak naj 

bo povratna 

informacija 

 

3 7,5 7,5 62,5 

NPZ naj bo 

prostovoljen 

 

6 15,0 15,0 77,5 

NPZ je nepotreben 

 
9 22,5 22,5 100,0 

Skupaj 40 100,0 100,0  

Več kot polovica anketiranih učiteljev je mnenja, da naj bo NPZ obvezen in da naj se 
dosežek učenca upošteva pri končni oceni iz slovenščine v 6. razredu. Teh je 22 (55 
%). 9 anketiranih učiteljev meni, da je NPZ nepotreben (22,5 %). 6 učiteljev se strinja, 
da naj bo NPZ prostovoljen in se ga lahko udeležijo le tisti učenci, ki si to želijo (15 
%). Le 3 učitelji bi si želeli, da bi bil NPZ obvezen, a se dosežki učenec ne bi 
upoštevali pri končni oceni iz slovenščine v 6. razredu (7,5 %).  
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Predstavitev prostih odgovorov na odprto vprašanje 

Prva trditev: NPZ naj bo obvezen; dosežek učenca/-ke pri NPZ naj se upošteva pri 
končni oceni iz slovenščine v 6. Razredu 

UTEMELJITVE UČITELJEV: 
S to trditvijo se je strinjalo 22 učiteljev. Večina učiteljev je pojasnila, da želi, da je 
NPZ obvezen in da se dosežek upošteva v končni oceni iz slovenščine, ker bi učenci 
NPZ vzeli resneje in se potrudili pri reševanju (77,3 %).  Ostali pa menijo tako, ker se 
jim zdi, da to da smisel NPZ-ju. 

Druga trditev: NPZ naj bo obvezen, vendar naj se njegov dosežek ne upošteva pri 
končni oceni iz slovenščine v 6. razredu, ampak 

UTEMELJITVE UČITELJEV: 
S to trditvijo so se strinjali 3 učitelji. Eden ni komentiral, zakaj tako meni, drugi je 
napisal, da meni tako, ker učenec tako spozna širino svojega znanja, zadnji pa je 
komentiral, da pač meni tako.  

Tretja trditev: NPZ naj bo prostovoljen 

UTEMELJITVE UČITELJEV: 
S to trditvijo se je strinjalo 6 učiteljev. 3 pravijo, da so zaradi NPZ slabši učenci 
izločeni in da bi moral biti zato prostovoljen, 2 se strinjata, da ne pokaže realnega 
znanja zaradi različnih dejavnikov, ki pri reševanju vplivajo na učenca (počutje, 
obravnava/neobravnava snovi pri pouku, zahtevnost nalog in besedil itd.), eden pa 
meni, da so učenci enostavno preobremenjeni in da bi bilo bolje, da bi se lahko sami 
odločili, ali rešujejo NPZ ali ne. 

Četrta trditev: NPZ je nepotreben 

UTEMELJITVE UČITELJEV: 
S to trditvijo se je strinjalo 9 učiteljev. Večina teh meni, da je NPZ nepotreben, ker ne 
pokaže realnega znanja učencev (77,8 %). Eden pravi, da NPZ prinaša slabo voljo 
med učitelje, ker se morajo v primeru slabih rezultatov zagovarjati, drugi pa, da je to 
le nepotrebno zapravljanje denarja in časa ter da bi bilo bolje, če ga ne bi bilo. 
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RV2: Kaj menijo učitelji o zahtevnosti NPZ iz slovenščine ob koncu 
6. razreda? 

Tu smo predstavili odgovore učiteljev na naslednja anketna vprašanja: 
 
a) Kakšen se Vam na splošno zdi NPZ iz slovenščine v 6. razredu?  
b) Kateri del NPZ-ja iz slovenščine v 6. razredu je po Vašem mnenju na 

splošno zahtevnejši? 
c) Na petstopenjski lestvici ocenite, kako dober pokazatelj znanja učencev pri 

predmetu slovenščina je po Vašem mnenju NPZ iz slovenščine ob koncu 6. 

razreda.  

č)  Na petstopenjski lestvici določite zahtevnost posameznih delov NPZ-ja         
     (JEZIKOVNI DEL) iz slovenščine za učence v 6. razredu. 
d) Kakšno je po Vašem mnenju izhodiščno NEUMETNOSTNO besedilo oz. so 

neumetnostna besedila na NPZ iz slovenščine v 6. razredu? 
 

a) Kakšen se Vam na splošno zdi NPZ iz slovenščine v 6. razredu?  
 

Preglednica 7: Število in odstotek anketiranih učiteljev glede na njihovo mnenje o težavnosti 
NPZ 

 Frekvence Odstotki Veljavni 

odstotki 

Kumulativni 

odstotki 

Veljavni 

Zelo težek 6 15,0 15,0 15,0 

Težek 22 55,0 55,0 70,0 

Ravno prav 

zahteven 
12 30,0 30,0 100,0 

Skupaj 40 100,0 100,0  

Večina anketiranih učiteljev meni, da je NPZ iz slovenščine v 6. razredu težek. Tako 
meni 22 učiteljev (55 %). 12 učiteljev pravi, da je NPZ iz slovenščine ravno prav 
zahteven (30 %). 6 jih je odgovorilo, da je NPZ iz slovenščine zelo težek (15 %). 

Predstavitev prostih odgovorov na odprto vprašanje 

Prva trditev: Zelo težek 

UTEMELJITVE UČITELJEV: 
S to trditvijo se je strinjalo 6 učiteljev. Večina zato, ker menijo, da so besedila 
predolga in prezahtevna, posledično otroci porabijo preveč časa za branje in 
znajdenje v besedilu, odgovori pa so vnaprej določeni, kar ovira otrokovo kreativnost 
pri odgovorih (83,3 %). Eden pa je odgovoril, da šestošolci nimajo ustreznega znanja. 
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Druga trditev: Težek 

UTEMELJITVE UČITELJEV: 
S to trditvijo se je strinjalo 22 učiteljev. Večina tako meni na podlagi predolgih, 
prezahtevnih besedil in navodil (54,5 %). Trije pravijo, da tako ocenjujejo na podlagi 
dosežkov učencev in lastnih izkušenj, ostali trije pa na podlagi nepredelane snovi. 
Nekateri so odgovorili tudi, da so tvorbne naloge precej zahtevne ter vprašanja 
dvoumna in zavajajoča. Eden meni, da se učenci premalo učijo in je NPZ zato težek.  

Tretja trditev: Ravno prav zahteven 

UTEMELJITVE UČITELJEV: 
S to trditvijo se je strinjalo 12 učiteljev. Večina tako meni na podlagi nalog, ki so 
prikaz osnovnega znanja slovenščine v 6. razredu in so ustrezno zastavljene (75 %). 
Dva menita, da je NPZ ravno prav zahteven, ker je tak način dela tudi pri pouku, 
eden pa na to vprašanje ni odgovoril.  

Četrta trditev: Nezahteven 

UTEMELJITVE UČITELJEV:  
Nihče izmed učiteljev se ni strinjal s to trditvijo. 

b) Kateri del NPZ-ja iz slovenščine v 6. razredu je po Vašem mnenju na splošno 
zahtevnejši? 

Preglednica 8: Število in odstotek anketiranih učiteljev glede na njihovo mnenje o težavnosti 
posameznih delov NPZ 
 Frekvence Odstotki Veljavni 

odstotki 

Kumulativni 

odstotki 

Veljavni 

Jezikovni del 5 12,5 12,5 12,5 

Književni del 15 37,5 37,5 50,0 

Oba sta enako 

zahtevna 
20 50,0 50,0 100,0 

Skupaj 40 100,0 100,0  

Polovica anketiranih učiteljev se strinja, da sta jezikovni in književni del NPZ iz 
slovenščine enako zahtevna. Teh je 20 (50 %). 15 jih meni, da je književni del 
zahtevnejši (37,5 %). Le 5 učiteljev pravi, da je jezikovni del NPZ iz slovenščine težji 
(12,5 ). 
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Predstavitev prostih odgovorov na odprto vprašanje  

Tisti, ki so odgovorili z a ali b, so morali še pojasniti, na podlagi česa tako menijo. 
Spodaj je predstavitev teh odgovorov. 

Prva trditev: Jezikovni del 

UTEMELJITVE UČITELJEV: 
S to trditvijo se je strinjalo 5 učiteljev. 2 pravita, da tako menita, ker so neumetnostna 
besedila predolga, naloge pa preverjajo veliko podrobnosti, zato učenci veliko časa 
porabijo, da najdejo te podatke. Eden ni odgovoril, drugi tako meni na podlagi 
izkušenj, tretji pa pravi, da učenci nimajo dovolj jezikovnega znanja in je zato ta del 
zanje težji. 

Druga trditev: Književni del 

UTEMELJITVE UČITELJEV: 
S to trditvijo se je strinjalo 15 učiteljev. Večina tako meni na podlagi branja učencev, 
saj naj bi ti slabo in premalo brali, težko razumeli besedila, kar pomeni, da so tudi 
naloge na NPZ zanje prezahtevne (60 %). Ostali so odgovarjali, da je književni del 
težji zaradi tega, ker učenci težko izražajo svoje mnenje in težko razumejo poezijo ter 
prenesen pomen. Razlog je tudi, ker jezikovni del lažje utrdijo pri pouku. 

 

c) Na petstopenjski lestvici ocenite, kako dober pokazatelj znanja učencev pri predmetu 
slovenščina je po Vašem mnenju NPZ iz slovenščine ob koncu 6. razreda.  

Jezikovni del 

 
Preglednica 9: Število in odstotek anketiranih učiteljev glede na njihovo mnenje o tem, kako 
dober pokazatelj znanja učencev (jezikovni del) je NPZ 

 Frekvence Odstotki Veljavni odstotki Kumulativni 

odstotki 

Veljavni 

2 8 20,0 20,0 20,0 

3 17 42,5 42,5 62,5 

4 13 32,5 32,5 95,0 

5 2 5,0 5,0 100,0 

Skupaj 40 100,0 100,0  

 
Največ učiteljev je jezikovni del NPZ-ja ocenilo kot srednje dober pokazatelj znanja 
učencev pri predmetu slovenščina (42,5 %). 15 učiteljev je jezikovni del NPZ-ja 
ocenilo kot dober oziroma zelo dober pokazatelj znanja učencev pri predmetu 
slovenščina (37,5 %), 8 pa ga je ocenilo kot slab pokazatelj učenčevega znanja pri 
slovenščini (20 %). 
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Književni del 

Preglednica 10: Število in odstotek anketiranih učiteljev glede na njihovo mnenje o tem, kako 
dober pokazatelj znanja učencev (književni del) je NPZ 

 Frekvence Odstotki Veljavni odstotki Kumulativni 

odstotki 

Veljavni 

1 2 5,0 5,0 5,0 

2 8 20,0 20,0 25,0 

3 20 50,0 50,0 75,0 

4 8 20,0 20,0 95,0 

5 2 5,0 5,0 100,0 

Skupaj 40 100,0 100,0  

Polovica učiteljev je književni del NPZ-ja ocenilo kot srednje dober pokazatelj znanja 
učencev pri predmetu slovenščina (50 %). 10 učiteljev je književni del NPZ ocenilo 
kot dober oziroma zelo dober pokazatelj znanja učencev pri predmetu slovenščina 
(25 %), 10 pa ga je ocenilo kot slab oziroma zelo slab pokazatelj učenčevega znanja 
pri slovenščini (25 %). 
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č) Na petstopenjski lestvici določite zahtevnost posameznih delov NPZ-ja (JEZIKOVNI DEL) 
iz slovenščine za učence v 6. razredu. 

Preglednica 11: Število in odstotek anketiranih učiteljev glede na njihovo mnenje o 
zahtevnosti posameznih delov NPZ-ja (jezikovni del) 
 N Povprečje Standardni 

odklon 

Min Maks 

Veljavni Manjkajočih 

branje 

neumetnostnega 

besedila 

 

40 0 3,53 ,905 1 5 

naloge za 

razumevanje 

prebranega 

 

40 0 3,60 ,778 2 5 

naloge za razlago 

pomena besed ali 

pomenskih 

razmerij med 

njimi 

 

40 0 3,63 ,667 3 5 

skladenjske naloge 

 
40 0 3,20 ,723 2 5 

pravopisne naloge 

 
40 0 3,15 ,834 2 5 

metajezikovne 

naloge 

 

40 0 3,55 ,783 2 5 

pisanje kratkega 

neumetnostnega 

besedila 

40 0 3,68 ,730 2 5 

Za najtežji del NPZ-ja (jezikovni del) so učitelji ocenili pisanje kratkega 
neumetnostnega besedila (M = 3,68). Takoj za tem so kot težje ocenili tudi naloge za 
razlago pomena besed ali pomenskih razmerij med njimi (M = 3,63) in naloge za 
razumevanje prebranega (M = 3,60). Kot najmanj zahtevne med njimi pa so izbrali 
pravopisne naloge (M = 3,15). 
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d) Kakšno je po Vašem mnenju izhodiščno NEUMETNOSTNO besedilo oz. so 
neumetnostna besedila na NPZ iz slovenščine v 6. razredu? 

Preglednica 12: Število in odstotek anketiranih učiteljev glede na njihovo mnenje o 
izhodiščnem neumetnostnem besedilu v NPZ 
 Odstotek vključenih N Odstotek 

odgovorov 

 

1. predolgo 22 38,6 % 55,0 % 

2. po dolžini primerno 8 14,0 % 20,0 % 

3. po zahtevnosti primerno 

težko 
10 17,5 % 25,0 % 

4. prezahtevno 12 21,1 % 30,0 % 

5. dvoumno 5 8,8 % 12,5 % 

Skupaj 57 100,0 % 142,5 % 

Tu so lahko anketiranci obkrožili več odgovorov. 

INTERPRETACIJA  

Iz zgornje preglednice je razvidno, da jih je med učitelji 55,5 % odgovorilo 
»predolgo«, 20,0 % »po dolžini primerno«, 25,0 % »po zahtevnosti primerno 
zahtevno«, 30,0 % »prezahtevno« in 12,5 % »dvoumno«. 

 

 

RV3: Kako poteka priprava učiteljev in učencev na NPZ iz 
slovenščine pri pouku? 

Tu smo predstavili odgovore učiteljev na naslednja anketna vprašanja: 

a) Na petstopenjski lestvici ocenite, kako pomembna je po Vašem mnenju 

priprava učencev na NPZ iz slovenščine v 6. razredu. 

b) Ali se učenci 6. razreda pripravljajo na NPZ pri Vašem pouku slovenščine ali 
na Vašo zahtevo doma?  

c) Ali se tudi Vi pripravljate na NPZ iz slovenščine? 
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a) Na petstopenjski lestvici ocenite, kako pomembna je po Vašem mnenju priprava 

učencev na NPZ iz slovenščine v 6. razredu. 

Preglednica 13: Število in odstotek anketiranih učiteljev glede na njihovo mnenje o 
pomembnosti priprave učencev na NPZ 
 Frekvence Odstotki Veljavni odstotki Kumulativni 

odstotki 

Veljavni 

1 10 25,0 25,0 25,0 

2 12 30,0 30,0 55,0 

3 10 25,0 25,0 80,0 

4 7 17,5 17,5 97,5 

5 1 2,5 2,5 100,0 

Skupaj 40 100,0 100,0  

Več kot polovica učiteljev (55 %) je ocenilo priprave učencev na NPZ kot pomembne 
oziroma zelo pomembne. 10 jih je odgovorilo, da so priprave srednje pomembne (25 
%), 8 pa, da so skoraj nepomembne oziroma nepomembne (20 %). 

b) Ali se učenci 6. razreda pripravljajo na NPZ pri Vašem pouku slovenščine ali na Vašo 
zahtevo doma?  

Preglednica 14: Število in odstotek anketiranih učiteljev glede na to, ali učence pripravljajo pri 
pouku/doma na NPZ 
 Frekvence Odstotki Veljavni odstotki Kumulativni 

odstotki 

Veljavni 

Da 23 57,5 57,5 57,5 

Ne 17 42,5 42,5 100,0 

Skupaj 40 100,0 100,0  

Več kot polovica učiteljev šestošolce pripravlja na NPZ iz slovenščine (57,5 %). 17 
anketiranih učiteljev pa pravi, da svojih šestošolcev ne pripravlja na NPZ iz 
slovenščine (42,5 %). 

Predstavitev prostih odgovorov na odprto vprašanje  

Tisti, ki so odgovorili z DA, so morali še pojasniti, na kako so se učenci pri pouku 
pripravljali na NPZ iz slovenščine. 
 
Trditev: DA 

 
UTEMELJITVE UČITELJEV: 
S to trditvijo se je strinjalo 23 učiteljev. Vsi so odgovarjali, da učence pripravljajo na 
NPZ tako, da rešujejo stare naloge na NPZ ali v drugih zbirkah (Znam za več), 
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navadno pri dodatnem ali dopolnilnem pouku. Tudi pri pouku poskušajo reševati 
podobne naloge, predvsem je poudarek na tistih, ki učencem delajo največ težav. 

c) Ali se tudi Vi pripravljate na NPZ iz slovenščine? 

Preglednica 15: Število in odstotek anketiranih učiteljev glede na to, ali se pripravljajo na 
NPZ 
 Frekvence Odstotki Veljavni odstotki Kumulativni 

odstotki 

Veljavni 

Da 15 37,5 37,5 37,5 

Ne 25 62,5 62,5 100,0 

Skupaj 40 100,0 100,0  

25 anketiranih učiteljev pravi, da se ne pripravljajo na NPZ iz slovenščine (62,5 %). 
15 pa jih je odgovorilo, da se vsaj malo pripravijo na NPZ iz slovenščine (37,5 %).  

Predstavitev prostih odgovorov na odprto vprašanje  

Tisti, ki so odgovorili z DA, so morali še pojasniti, na kako so se pripravljali na NPZ iz 
slovenščine. 

Trditev: DA 

UTEMELJITVE UČITELJEV: 
S to trditvijo se je strinjalo 15 učiteljev. Večina učiteljev se na NPZ iz slovenščine 
pripravlja tako, da rešuje stare NPZ teste, pregleda zahteve in ocenjevanjem 
pripravlja naloge po vzoru NPZ (80 %). Ostali na to niso odgovorili ali pa naredijo 
povzetek snovi, ki jo potem ponavljajo v šoli. 
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RV4: Kakšen je po mnenju učiteljev vpliv NPZ iz slovenščine na 
pouk slovenščine? 

Tu smo predstavili odgovore učiteljev na naslednja anketna vprašanja: 

a) V UN za slovenščino so napisani številni standardi znanja, NPZ pa ne 

preverja vseh.  Navedite en standard iz UN za slovenščino, ki ga NPZ ne 

preverja, a se Vam zdi pomemben pokazatelj učenčevega znanja.  

b) Ali se kdaj pri pouku bolj posvečate določenim ciljem oz. vsebinam iz UN za 

slovenščino, ker veste, da bodo zagotovo vključeni/-e v NPZ? 

c) Ali kdaj pri pouku izpustite kakšen učni cilj ali učno vsebino iz UN za 

slovenščino, ker veste, da ne bo vključen/-a v NPZ? 

č)  Ali NPZ vpliva na Vaše poučevanje slovenščine v 6. razredu?  
 
 

a) V UN za slovenščino so napisani številni standardi znanja, NPZ pa ne preverja vseh.  
Navedite en standard iz UN za slovenščino, ki ga NPZ ne preverja, a se Vam zdi 
pomemben pokazatelj učenčevega znanja.  

UTEMELJITVE UČITELJEV 
Na to vprašanje 16 učiteljev ni odgovorilo (40 %). 10 jih je napisalo, da se v tistem 
trenutku ne spomnijo nobenega standarda (25 %). Od tistih, ki pa so napisali predlog 
standarda, jih je največ napisalo, da učenec govorno nastopa (10 %) in da zna tvoriti 
ustvarjalno besedilo (10 %). Ostali so še izpostavili naslednje standarde: praktična 
uporaba jezika, prepoznava slogovnih napak ter njihovo odpravljanje in 
utemeljevanje, slušno razumevanje, preverjanje zavesti o jeziku, narodu in državi ter 
uporaba slovarskih priročnikov. 

b) Ali se kdaj pri pouku bolj posvečate določenim ciljem oz. vsebinam iz UN za 
slovenščino, ker veste, da bodo zagotovo vključeni/-e v NPZ? 

Preglednica 16: Število in odstotek anketiranih učiteljev glede na to, ali se pri pouku 
določenim ciljem/vsebinam iz UN za slovenščino bolj posvečajo 
 Frekvence Odstotki Veljavni odstotki Kumulativni 

odstotki 

Veljavni 

Da 22 55,0 55,0 55,0 

Ne 18 45,0 45,0 100,0 

Skupaj 40 100,0 100,0  

Več učiteljev je obkrožilo, da se pri pouku namerno bolj posvečajo določenim ciljem 
oz. vsebinam iz UN za slovenščino, ker vedo, da bodo vključeni/-e v NPZ (55 %), 18 
pa jih je obkrožilo, da tega ne počnejo (45 %). 
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c) Ali kdaj pri pouku izpustite kakšen učni cilj ali učno vsebino iz UN za slovenščino, ker 
veste, da ne bo vključen/-a v NPZ? 

Preglednica 17: Število in odstotek anketiranih učiteljev glede na to, ali pri pouku izpuščajo 
določene cilje/vsebine iz UN za slovenščino 
 Frekvence Odstotki Veljavni odstotki Kumulativni 

odstotki 

Veljavni 

Da 5 12,5 12,5 12,5 

Ne 35 87,5 87,5 100,0 

Skupaj 40 100,0 100,0  

Največ učiteljev pri pouku ne izpušča učnih ciljev oz. vsebin iz UN za slovenščino, 
ker vedo, da ne bodo vključeni/-e v NPZ (87,5 %). Le 5 jih je obkrožilo, da izpuščajo 
vsebine zaradi NPZ-ja (12,5 %).  

 

č)  Ali NPZ vpliva na Vaše poučevanje slovenščine v 6. razredu? 

Preglednica 18: Število in odstotek anketiranih učiteljev glede na to, ali NPZ vpliva na njihovo 
poučevanje slovenščine 

 Frekvence Odstotki Veljavni odstotki Kumulativni 

odstotki 

Veljavni 

Da 16 40,0 40,0 40,0 

Ne 24 60,0 60,0 100,0 

Skupaj 40 100,0 100,0  

Večina učiteljev meni, da NPZ ne vpliva na njihovo poučevanje slovenščine v 6. 
razredu. Tako je odgovorilo 24 učiteljev (60 %). 16 pa jih meni, da NPZ vpliva na 
njihovo poučevanje (40 %).  

Predstavitev prostih odgovorov na odprto vprašanje  

Tisti, ki so odgovorili z DA, so morali še pojasniti, kako NPZ vpliva na njihovo 
poučevanje slovenščine v 6. razredu. 

Trditev: DA 

UTEMELJITVE UČITELJEV: 
S to trditvijo se je strinjalo 16 učiteljev. Večina pravi, da zaradi NPZ dajo poudarek 
branju in razumevanju prebranega, večkrat tudi rešujejo naloge, ki so večkrat 
zastopane na NPZ, prav tako poskušajo vso snov obravnavati do maja, ko je 
reševanje NPZ (75 %). Ostali pa pravijo, da zaradi NPZ ni toliko časa za reševanje 
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nalog v delovnem zvezku in učbeniku, dva pa sta zaradi tega izgubila voljo do 
poučevanja, saj je zanju to zelo stresno. 
 
 

RV5: Kaj menijo učitelji o motivaciji in stresu učencev pri reševanju 
NPZ? 

Tu smo predstavili odgovore učiteljev na naslednja anketna vprašanja: 

a) Ali se po Vašem mnenju učenci 6. razreda trudijo, da bi čim bolje rešili NPZ 
iz slovenščine? 

b) Na petstopenjski lestvici ocenite, kako stresno je po Vašem mnenju 
reševanje NPZ iz slovenščine za učence 6. razreda. 

c) Na petstopenjski lestvici ocenite, kako stresen je NPZ iz slovenščine za Vas, 
ki poučujete slovenščino v 6. razredu. 
 
 
A. Motivacija/trud 

 

a) Ali se po Vašem mnenju učenci 6. razreda trudijo, da bi čim bolje rešili NPZ iz 
slovenščine? 

Preglednica 19: Število in odstotek anketiranih učiteljev glede na njihovo mnenje o trudu, ki 
ga učenci vložijo v reševanje NPZ 
 Frekvence Odstotki Veljavni odstotki Kumulativni 

odstotki 

Veljavni 

Da 12 30,0 30,0 30,0 

Ne 25 62,5 62,5 92,5 

Ne vem 3 7,5 7,5 100,0 

Skupaj 40 100,0 100,0  

 
Večina učiteljev meni, da učenci niso motivirani in da se ne trudijo reševati NPZ po 
svojih najboljših močeh. Teh je kar 25 (62,5 %). 12 učiteljev pravi, da se jim zdi, da 
se učenci trudijo za čim boljši dosežek na NPZ iz slovenščine (30 %). 3 učitelji pa se 
niso mogli odločiti, zato so odgovorili ne vem (7,5 %). 
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B. Stres 
 

b) Na petstopenjski lestvici ocenite, kako stresno je po Vašem mnenju reševanje NPZ iz 
slovenščine za učence 6. razreda. 

Preglednica 20: Število in odstotek anketiranih učiteljev glede na njihovo mnenje o tem, kako 
stresno je reševanje NPZ za učence 

 Frekvence Odstotki Veljavni odstotki Kumulativni 

odstotki 

Veljavni 

1 4 10,0 10,0 10,0 

2 9 22,5 22,5 32,5 

3 18 45,0 45,0 77,5 

4 5 12,5 12,5 90,0 

5 4 10,0 10,0 100,0 

Skupaj 40 100,0 100,0  

 
Večina anketiranih učiteljev je mnenja, da je NPZ iz slovenščine za šestošolce malo 
stresno. Teh je 18 (45 %). 13 jih meni, da NPZ iz slovenščine ni stresen oziroma 
sploh ni stresen za šestošolce (32,5 %). 9 učiteljev se strinja, da je NPZ stresen 
oziroma zelo stresen za učence (22,5 %).  

c) Na petstopenjski lestvici ocenite, kako stresen je NPZ iz slovenščine za Vas, ki 
poučujete slovenščino v 6. razredu. 

Preglednica 21: Število in odstotek anketiranih učiteljev glede na njihovo mnenje o tem, kako 
stresen je NPZ zanje 
 Frekvence Odstotki Veljavni odstotki Kumulativni 

odstotki 

Veljavni 

1 2 5,0 5,0 5,0 

2 4 10,0 10,0 15,0 

3 9 22,5 22,5 37,5 

4 14 35,0 35,0 72,5 

5 11 27,5 27,5 100,0 

Skupaj 40 100,0 100,0  

25 anketiranih učiteljev je odgovorilo, da je zanje NPZ iz slovenščine stresen oziroma 
zelo stresen (62,5 %). 9 jih je mnenja, da je NPZ malo stresen zanje (22, 5 %).6 
učiteljev pa meni, da NPZ iz slovenščine zanje ni stresen oziroma sploh ni stresen 
(15 %).  

Iz preglednic lahko razberemo, da učitelji verjamejo, da je NPZ iz slovenščine zanje 
bolj stresen kot za učence. Kar 25 učiteljev je obkrožilo števili 4 in 5 (to pomeni 
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stresno in zelo stresno), ko se je vprašanje nanašalo na njihov stres o NPZ iz 
slovenščine, medtem ko je pri stresu za učence s 4 in 5 odgovorilo le 9 učiteljev. 

 

RV6: Katere razlike se pojavljajo med mnenji učiteljev o NPZ iz 
slovenščine v 6. razredu glede na delovno dobo?  

Tu smo primerjali naslednja vprašanja iz anketnega vprašalnika za učitelje:  

a) Kaj bi želeli v zvezi z NPZ iz slovenščine ob koncu 6. razreda?  

b) Na petstopenjski lestvici ocenite, kako stresno je po Vašem mnenju 

reševanje NPZ iz slovenščine za učence 6. razreda. 

c) Na petstopenjski lestvici ocenite, kako stresen je NPZ iz slovenščine za Vas, 

ki poučujete slovenščino v 6. razredu. 

č)  Kakšen se Vam na splošno zdi NPZ iz slovenščine v 6. razredu?  

d) Kateri del NPZ-ja iz slovenščine v 6. razredu je po Vašem mnenju na 

splošno zahtevnejši? 

e) Na petstopenjski lestvici ocenite, kako dober pokazatelj znanja učencev pri 

predmetu slovenščina je po Vašem mnenju NPZ iz slovenščine ob koncu 6. 

razreda.  

f) Na petstopenjski lestvici določite zahtevnost posameznih delov NPZ-ja 

(JEZIKOVNI DEL) iz slovenščine za učence v 6. Razredu 

g) Kakšno je po Vašem mnenju izhodiščno NEUMETNOSTNO besedilo oz. so 

neumetnostna besedila na NPZ iz slovenščine v 6. razredu? 

h) Na petstopenjski lestvici ocenite, kako pomembna je po Vašem mnenju 

priprava učencev na NPZ iz slovenščine v 6. razredu. 

Za ugotavljanje, ali obstaja povezanost med obema spremenljivkama, smo izračunali 
Kullbackovo 2î-vrednost, ker so teoretične frekvence v posameznih celicah 
kontingenčne tabele manjše od 5 
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a) Razlike med učitelji z različno delovno dobo glede njihovega mnenja o statusu NPZ 

Preglednica 22: Število in odstotek anketiranih učiteljev z različno delovno dobo glede na 
željo o statusu NPZ 

 Skupaj NPZ naj bo 

obvezen; 

dosežek 

učenca/-ke 

pri NPZ naj 

se upošteva 

pri končni 

oceni iz 

slovenščine 

v 6. razredu 

NPZ naj bo 

obvezen, 

vendar naj 

se njegov 

dosežek ne 

upošteva pri 

končni 

oceni iz 

slovenščine 

v 6. razredu, 

ampak 

NPZ naj bo 

prostovoljen 

NPZ je 

nepotreben 

delovna 

doba 

1 do 10 

let 

f 12 1 3 2 18 

f %  66,7 % 5,6 % 16,7 % 11,1 % 100,0 % 

več kot 

10 let 

f 10 2 3 7 22 

f %  45,5 % 9,1 % 13,6 % 31,8 % 100,0 % 

Skupaj 
f 22 3 6 9 40 

f %  55,0 % 7,5 % 15,0 % 22,5 % 100,0 % 

 

Hi-kvadrat testov 

 Vrednost sp p vrednost (2-stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 2,922
a
 3 ,404 

Kullbackov preizkus 3,063 3 ,382 

Linearna povezanost 2,146 1 ,143 

Število anketirancev 40   

a. 6 okenc (75,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc.  

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna 
na ravni α = 0,05 (p = 0,382, p > 0.05). Med učitelji, ki imajo različno delovno dobo, 
ne obstajajo statistično pomembne  razlike glede statusa NPZ. O povezanosti med 
delovno dobo in željo za NPZ ne moremo trditi ničesar. Za vzorec pa lahko trdimo, da 
si večina učiteljev z 1–10 let (66,7 %) in učiteljev z več kot 10 let delovne dobe (45,5 
%) želi, da bi bil NPZ v 6. razredu obvezen in da se dosežek upošteva pri končni 
oceni iz slovenščine v 6. razredu.  
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Predstavitev prostih odgovorov na odprto vprašanje 

Prva trditev: NPZ naj bo obvezen; dosežek učenca/-ke pri NPZ naj se upošteva pri 
končni oceni iz slovenščine v 6. razredu 

UTEMELJITVE UČITELJEV 1–10 let delovne dobe 

S to trditvijo se je strinjalo 12 od 18 učiteljev, ki imajo do 10 let delovne dobe. Večina 
učiteljev je pojasnila, da želi, da je NPZ obvezen in da se dosežek upošteva k končni 
oceni iz slovenščine, ker bi učenci NPZ vzeli resneje in se potrudili pri reševanju 
(66,7 %).  Ostali pa tako menijo, ker se jim zdi, da to da smisel NPZ-ju. 

UTEMELJITVE UČITELJEV več kot 10 let delovne dobe 

S to trditvijo se je strinjalo 10 od 22 učiteljev, ki imajo več kot 10 let delovne dobe. 
Večina učiteljev je napisala, da tako želi, ker bi tako učenci resneje vzeli ta preizkus 
in se bolj potrudili pri reševanju (90 %). Eden pa meni tako zato, ker pravi, da to da 
smisel NPZ-ju. 

Obe skupini se strinjata, da naj bo NPZ obvezen in naj se njegov dosežek upošteva 
pri končni oceni iz slovenščine v 6. razredu, ker se jim zdi, da učenci drugače NPZ ne 
jemljejo dovolj resno in se ne potrudijo pri reševanju. Prav tako NPZ s tem osmislimo. 

Druga trditev: NPZ naj bo obvezen, vendar naj se njegov dosežek ne upošteva pri 
končni oceni iz slovenščine v 6. razredu 

UTEMELJITVE UČITELJEV 1–10 let delovne dobe 

S to trditvijo se je strinjal le 1 od 18 učiteljev, ki imajo do 10 let delovne dobe. Napisal 
je, da naj bo NPZ obvezen, vendar naj se ne upošteva pri končni oceni iz 
slovenščine v 6. razredu, ker enostavno tako meni. 

UTEMELJITVE UČITELJEV več kot 10 let delovne dobe 

S to trditvijo sta se strinjala 2 od 22 učiteljev, ki imajo več kot 10 let delovne dobe. 
Eden ni pojasnil, zakaj tako meni, drugi pa je napisal, da tako lahko učenec spozna 
širino svojega znanja. 

Tretja trditev: NPZ naj bo prostovoljen 

UTEMELJITVE UČITELJEV 1–10 let delovne dobe 
S to trditvijo sta se strinjala 2 od 18 učiteljev, ki imajo do 10 let delovne dobe. Pravita, 
da bi si želela, da je NPZ prostovoljen, ker veliko dejavnikov vpliva na reševanje NPZ 
(npr. počutje, stres itd.) in zato ni dober odraz  pravega znanja učencev. 

UTEMELJITVE UČITELJEV več kot 10 let delovne dobe 
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S to trditvijo so se strinjali 4 od 22 učiteljev, ki imajo več kot 10 let delovne dobe. Dva 
se strinjata, da bi bilo tako bolje, ker so besedila predolga in naloge prezahtevne, 
eden pravi, da so učenci preveč obremenjeni, zadnji pa je pojasnil, da so zaradi NPZ 
slabši učenci izločeni in bi s prostovoljno izbiro sami odločali, ali bi se ga udeležili. 

Četrta trditev: NPZ je nepotreben 

UTEMELJITVE UČITELJEV 1–10 let delovne dobe 
S to trditvijo so se strinjali 3 od 18 učiteljev, ki imajo do 10 let delovne dobe. Želeli bi 
si, da NPZ-ja sploh ne bi bilo, saj pravijo, da prinaša slabo voljo med učitelje, ker se 
morajo »zagovarjati« v primeru slabih rezultatov in da ne prikaže realnega znanja 
učencev, saj gre pri učenju za proces in je nemogoče učence uvrščati glede na 
uspeh sredi procesa. 

UTEMELJITVE UČITELJEV več kot 10 let delovne dobe 
S to trditvijo se je strinjalo 6 od 22 učiteljev, ki imajo več kot 10 let delovne dobe. Ti 
pravijo, da NPZ ne odraža realnega znanja učencev in da je to le nepotrebno 
zapravljanje denarja in časa. 

b) Razlike med učitelji z različno delovno dobo glede njihovega mnenja o tem, 
kako stresen je NPZ iz slovenščine v 6. razredu zanje in za učence 

Za preverjanje, ali obstajajo razlike med mnenji učiteljev glede delovne dobe, smo 
uporabili neparametrični Mann-Whitneyev U-test. V tem primeru sta obe odvisni 
spremenljivki ordinalni in zaradi tega smo uporabili neparametrični test. S pomočjo 
testa smo preverili, ali se vzorčna povprečja statistično značilno razlikujeta. 

Preglednica 23: Število in odstotek anketiranih učiteljev z različno delovno dobo glede na 
njihovo mnenje o tem, kako stresno je reševanje NPZ zanje in za učence 

Osnovni parametri Mann-Whitney U-testa 

 
delovna 

doba 

N Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Mann-Whitney 

U 

Z p 

stresno za 

učence 

1 do 10 

let 
18 18,94 341,00 

170,000 -,805 ,421 več kot 

10 let 
22 21,77 479,00 

Skupaj 40   

stresno za 

učitelje 

1 do 10 

let 
18 19,61 353,00 

182,000 -,452 ,651 več kot 

10 let 
22 21,23 467,00 

Skupaj 40   
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INTERPRETACIJA 

Vrednost Mann-Whitneyevega testa ni pokazala statistično pomembnih razlik med 
povprečnima vrednostma (p > 0,05). Ugotovili smo, da ne obstajajo statistično 
značilne razlike v ocenjevanju »stresnost za učence« (p = 0,421, p > 0,05) in 
»stresnost za učitelje« (p = 0,651, p > 0,05) med učitelji z delovno dobo manj kot 10 
let in učitelji z delovno dobo več kot 10 let. Za vzorec lahko trdimo, da učitelji ne 
glede na delovno dobo menijo enako. 

c) Razlike med učitelji z različno delovno dobo glede njihovega mnenja o NPZ 
iz slovenščine v 6. razredu 

Za ugotavljanje, ali obstaja povezanost med obema spremenljivkama, smo izračunali 
Kullbackovo 2î-vrednost,  ker so teoretične frekvence v posameznih celicah 
kontingenčne tabele manjše od 5. 

Preglednica 24: Število in odstotek anketiranih učiteljev z različno delovno dobo glede na 
njihovo mnenje o NPZ 

 Skupaj Zelo težek Težek Ravno prav 

zahteven 

delovna doba 

1 do 10 let 
f 4 8 6 18 

f %  22,2 % 44,4 % 33,3 % 100,0 % 

več kot 10 let 
f 2 14 6 22 

f %  9,1 % 63,6 % 27,3 % 100,0 % 

Skupaj 
f 6 22 12 40 

f %  15,0 % 55,0 % 30,0 % 100,0 % 

 

Hi-kvadrat testov 

 Vrednost sp p vrednost (2-stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 1,922
a
 2 ,382 

Kullbackov preizkus 1,936 2 ,380 

Linearna povezanost ,113 1 ,737 

Število anketirancev 40   

a. 2 okenc (33,3 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc.  

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna 
na ravni α = 0,05 (p = 0,380, p > 0.05). Med učitelji, ki imajo različno delovno dobo, 
ne obstajajo statistično pomembne razlike glede mnenja o NPZ iz slovenščine v 6. 
razredu. O povezanosti med delovno dobo in »težavnostjo NPZ« ne moremo trditi 
ničesar. Za vzorec pa lahko trdimo, da več učiteljev z delovno dobo do 10 let meni, 
da je NPZ iz slovenščine v 6. razredu težek (44,4 %).  Nekaj manj jih meni, da je 
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ravno prav zahteven (33,3 %), 4 učitelji pa so odgovorili, da se jim zdi NPZ zelo težek 
(22,2 %). Učitelji z več kot 10 let delovne dobe so odgovarjali podobno, največ jih 
meni, da je NPZ težek (55 %), nekaj manj, da je ravno prav zahteven (30 %), 
nekateri pa menijo, da je zelo težek (15 %).  

Predstavitev prostih odgovorov na odprto vprašanje 

Prva trditev: Zelo težek 

UTEMELJITVE UČITELJEV 1–10 let delovne dobe 
S to trditvijo sta se strinjala 2 od 18 učiteljev, ki imajo do 10 let delovne dobe. 
Napisala sta, da je NPZ zelo težek, ker vsebuje predolga in prezahtevna besedila za 
takšen čas reševanja. 

UTEMELJITVE UČITELJEV več kot 10 let delovne dobe 
S to trditvijo so se strinjali 4 od 22 učiteljev, ki imajo več kot 10 let delovne dobe. 
Večina učiteljev je napisala, da tako mislijo, ker so izhodiščna besedila preobsežna, 
prav tako tudi navodila in ocenjevanje in učenci zato preveč časa porabijo za 
znajdenje v besedilu in iskanje podatkov (75 %). Eden pa pravi, da šestošolci nimajo 
ustreznega znanja za reševanje tovrstnih preizkusov. 

Druga trditev: Težek 

UTEMELJITVE UČITELJEV 1–10 let delovne dobe 
S to trditvijo se je strinjalo 11 od 18 učiteljev, ki imajo do 10 let delovne dobe. Večina 
teh učiteljev pravi, da je NPZ težek, ker so besedila predolga in prezahtevna za 
določen čas reševanja, snov pa velikokrat ni v celoti obdelana (82 %). Ostala dva 
učitelja pa sta tako odgovorila na podlagi svojih izkušenj in dosežkov, ki jih učenci 
dosegajo na teh preizkusih. 

UTEMELJITVE UČITELJEV več kot 10 let delovne dobe 
S to trditvijo se je strinjalo 11 od 22 učiteljev, ki imajo več kot 10 let delovne dobe. 
Pravijo, da je NPZ težek, ker je zelo obsežen in zahteven, predvsem za slabe bralce, 
včasih so tudi dvoumna in zavajajoča vprašanja, kar učence zmede. Nekateri pravijo 
tudi, da so učenci sami krivi, ker se ne učijo dovolj in so zelo površni pri branju 
navodil in reševanju. 

Tretja trditev: Ravno prav zahteven 

UTEMELJITVE UČITELJEV 1–10 let delovne dobe 
S to trditvijo se je strinjalo 5 od 18 učiteljev, ki imajo do 10 let delovne dobe. Ti so 
takega mnenja, ker so naloge prikaz osnovnega znanja slovenščine in zajema vse 
tipe nalog in vsebine, ki bi jih učenci 6. razreda že morali znati. 

UTEMELJITVE UČITELJEV več kot 10 let delovne dobe 
S to trditvijo se je strinjalo 7 od 22 učiteljev, ki imajo več kot 10 let delovne dobe. 
Pravijo, da NPZ zajema vse znanje, ki ga šestošolci že morajo imeti in da take 
naloge rešujejo tudi pri pouku. 
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č)   Razlike med učitelji z različno delovno dobo glede njihovega mnenja o tem,     
      kateri del NPZ iz slovenščine v 6. razredu je zahtevnejši 

Za ugotavljanje, ali obstaja povezanost med obema spremenljivkama, smo izračunali 
Kullbackovo 2î-vrednost, ker so teoretične frekvence v posameznih celicah 
kontingenčne tabele manjše od 5. 

 

Preglednica 25: Število in odstotek anketiranih učiteljev z različno delovno dobo glede na 
njihovo mnenje o težavnosti posameznih delov NPZ 

 Skupaj Jezikovni 

del 

Književni 

del 

Oba sta 

enako 

zahtevna 

delovna doba 

1 do 10 let 
f 5 3 10 18 

f %  27,8 % 16,7 % 55,6 % 100,0 % 

več kot 10 let 
f 0 12 10 22 

f %  0,0 % 54,5 % 45,5 % 100,0 % 

Skupaj 
f 5 15 20 40 

f %  12,5 % 37,5 % 50,0 % 100,0 % 

 

Hi-kvadrat testov 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearsonov hi-kvadrat 10,101
a
 2 ,006 

Kullbackov preizkus 12,313 2 ,002 

Linearna povezanost ,623 1 ,430 

Število anketirancev 40   

a. 2 celic (33,3 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc.  

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2î-preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna 
na ravni α = 0,05 (p = 0,002, p < 0,05). Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 5 
% trdimo, da se v osnovni množici pojavljajo razlike med učitelji z različno delovno 
dobo glede mnenja o tem, kateri del NPZ iz slovenščine v 6. razredu je zahtevnejši. 
Med učitelji, ki imajo različno delovno dobo, obstajajo statistično pomembne razlike 
glede mnenja o tem, kateri del NPZ iz slovenščine v 6. razredu je zahtevnejši. Za 
vzorec lahko trdimo, da več kot polovica učiteljev, ki imajo do 10 let delovne, meni, 
da sta oba dela enako zahtevna (55,6 %), medtem ko je pri učiteljih z več kot 10 let 
delovne dobe več učiteljev odgovorilo, da je književni del zahtevnejši (54,5 %).  
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Predstavitev prostih odgovorov na odprto vprašanje  

Tisti, ki so odgovorili z a ali b, so morali še pojasniti, na podlagi česa tako menijo. 
Spodaj je predstavitev teh odgovorov. 

Prva trditev: Jezikovni del 

UTEMELJITVE UČITELJEV 1–10 let delovne dobe 
S to trditvijo sta se strinjala 2 od 8 učiteljev, ki imajo do 10 let delovne dobe. Pravita, 
da je neumetnostno besedilo predolgo in prezahtevno, naloge pa temeljijo na 
podrobnostih, zato učenci preveč časa izgubijo z iskanjem podatkov. 

UTEMELJITVE UČITELJEV več kot 10 let delovne dobe 
S to trditvijo so se strinjali 3 od 12 učiteljev, ki imajo več kot 10 let delovne dobe. 
Pravijo, da tako menijo na podlagi izkušenj, saj učenci nimajo dovolj znanja na tem 
področju. 
 

Druga trditev: Književni del 

UTEMELJITVE UČITELJEV 1–10 let delovne dobe 
S to trditvijo se je strinjalo 6 od 8 učiteljev, ki imajo do 10 let delovne dobe. Večina je 
takega mnenja, ker je bralno razumevanje učencev slabo, premalo berejo in težje 
razumejo poezijo in preneseni pomen (83,3 %). Ena učiteljica pa tako meni na 
podlagi izkušenj. 

UTEMELJITVE UČITELJEV več kot 10 let delovne dobe 
S to trditvijo se je strinjalo 9 od 12 učiteljev, ki imajo več kot 10 let delovne dobe. 
Pravijo, da so besedila prezahtevna in učenci imajo za to premalo časa, tudi 
preneseni pomen jim dela kar nekaj težav (91 %). Ena učiteljica je napisala, da 
jezikovni del z učenci lažje utrdijo, zato je književni del za učence težji. 
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d) Razlike med učitelji z različno delovno dobo glede njihovega mnenja o tem, 
kako dober pokazatelj znanja učencev je NPZ iz slovenščine ob koncu 6. 
razreda. 

Za preverjanje, ali obstajajo razlike med mnenji učiteljev glede delovne dobe, smo 
uporabili neparametrični Mann-Whitneyev U-test. V tem primeru sta obe odvisni 
spremenljivki ordinalni in zaradi tega smo uporabili neparametrični test. S pomočjo 
testa smo preverili, ali se vzorčna povprečja statistično značilno razlikujeta. 

Preglednica 26: Število in odstotek anketiranih učiteljev z različno delovno dobo glede na 
njihovo mnenje o tem, kako dober pokazatelj znanja učencev je NPZ 

Osnovni parametri Mann-Whitney U-testa 

 
delovna 

doba 

N Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Mann-

Whitney U 

Z p 

jezikovni del 

1 do 10 let 18 22,42 403,50 

163,500 -,999 ,318 
več kot 10 

let 
22 18,93 416,50 

Skupaj 40   

književni del 

1 do 10 let 18 22,33 402,00 

165,000 -,968 ,333 
več kot 10 

let 
22 19,00 418,00 

Skupaj 40   

INTERPRETACIJA 
 
Vrednost Mann-Whitneyevega testa ni  pokazala statistično pomembnih razlik med 
povprečnima vrednostma (p > 0,05). Ugotovili smo, da ne obstajajo statistično 
značilne razlike v ocenjevanju »jezikovni del« (p = 0,318, p > 0,05) in »književni del« 
(p = 0,333, p > 0,05) med učitelji z delovno dobo manj kot 10 let in učitelji z delovno 
dobo več kot 10 let. Za vzorec lahko trdimo, da učitelji z različno delovno dobo menijo 
enako. 

e) Razlike med učitelji z različno delovno dobo glede njihovega mnenja o 
zahtevnosti posameznih delov NPZ-ja (JEZIKOVNI DEL) iz slovenščine za 
učence v 6. razredu. 

Za preverjanje, ali obstajajo razlike med mnenji učiteljev glede delovne dobe,  smo 
uporabili neparametrični Mann-Whitneyev U-test. V tem primeru so vse odvisne 
spremenljivke ordinalne in zaradi tega smo uporabili neparametrični test. S pomočjo 
testa smo preverili, ali se vzorčna povprečja statistično značilno razlikujeta. 
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Preglednica 27: Število in odstotek anketiranih učiteljev z različno delovno dobo glede na 
njihovo mnenje o zahtevnosti posameznih delov NPZ-ja (jezikovni del) 

Osnovni parametri Mann-Whitney U-testa 

 
delovna 

doba 

N Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Mann-

Whitney U 

Z p 

branje 

neumetnostnega 

besedila 

1 do 10 let 18 19,67 354,00 

183,000 -,434 ,664 
več kot 10 

let 
22 21,18 466,00 

Skupaj 40   

naloge za 

razumevanje 

prebranega 

1 do 10 let 18 15,97 287,50 

116,500 -2,405 ,016 
več kot 10 

let 
22 24,20 532,50 

Skupaj 40   

naloge za razlago 

pomena besed ali 

pomenskih razmerij 

med njimi 

1 do 10 let 18 20,17 363,00 

192,000 -,181 ,857 
več kot 10 

let 
22 20,77 457,00 

Skupaj 40   

skladenjske naloge 

1 do 10 let 18 23,03 414,50 

152,500 -1,362 ,173 
več kot 10 

let 
22 18,43 405,50 

Skupaj 40   

pravopisne naloge 

1 do 10 let 18 22,19 399,50 

167,500 -,885 ,376 
več kot 10 

let 
22 19,11 420,50 

Skupaj 40   

metajezikovne 

naloge 

1 do 10 let 18 22,42 403,50 

163,500 -1,012 ,311 
več kot 10 

let 
22 18,93 416,50 

Skupaj 40   

pisanje kratkega 

neumetnostnega 

besedila 

1 do 10 let 18 20,22 364,00 

193,000 -,148 ,882 
več kot 10 

let 
22 20,73 456,00 

Skupaj 40   

INTERPRETACIJA 
 
Vrednost Mann-Whitneyevega testa je pokazala statistično pomembne razlike v 
ocenjevanju vprašanja: »naloge za razumevanje prebranega« (p = 0,016, p < 0,05). 
Ugotovili smo, da učitelji z več kot 10 let delovne dobe menijo, da je odgovor »naloge 
za razumevanje prebranega« zahtevnejši del (povprečni rang = 24,20) v primerjavi z 
ocenjevanjem učiteljev z manj kot 10 let delovne dobe (povprečni rang = 15,97). 
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Rezultati tudi kažejo, da ni prišlo do pomembnih razlik pri ostalih delih NPZ-ja 
(JEZIKOVNI DEL) iz slovenščine za učence v 6. razredu. 

f) Razlike med učitelji z različno delovno dobo glede njihovega mnenja o 
izhodiščnem neumetnostnem besedilu na NPZ iz slovenščine v 6. Razredu 

Preglednica 28: Preglednica 25: Preglednica 24: Število in odstotek anketiranih učiteljev z 
različno delovno dobo glede na njihovo mnenje o izhodiščnem neumetnostnem besedilu v 
NPZ 

 Sku 

paj 

predolg

o 

po dolžini 

primerno 

po 

zahtevnosti 

primerno 

težko 

prezah 

tevno 

dvoum

no 

delovna doba 

1 do 10 let 
f 9 4 6 4 2 18 

f %  50,0 % 22,2 % 33,3 % 22,2 % 11,1 %  

več kot 10 let 
f 13 4 4 8 3 22 

f %  59,1 % 18,2 % 18,2 % 36,4 % 13,6 %  

Skupaj  22 8 10 12 5 40 

INTERPRETACIJA 
 
Iz zgornje preglednice je razvidno, da je med učitelji z delovno dobo do 10 let 50 % 
takih, ki so odgovorili »predolgo«, 22,2 % »po dolžini primerno«, 33,3 % »po 
zahtevnosti primerno zahtevno« in 22,2 % «prezahtevno« in 11,1 % »dvoumno«. 

Iz zgornje preglednice je razvidno tudi, da je med učitelji z delovno dobo več kot 10 
let 59,1 % takih, ki so odgovorili »predolgo«, 18,2 % »po dolžini primerno«, 18,2 % 
»po zahtevnosti primerno zahtevno«, 36,4 % »prezahtevno« in 13,6 % »dvoumno« 

g) Razlike med učitelji z različno delovno dobo glede njihovega mnenja o 
pomembnosti priprave učencev na NPZ iz slovenščine v 6. razredu 

Za preverjanje, ali obstajajo razlike med mnenji učiteljev glede delovne dobe, smo 
uporabili neparametrični Mann-Whitneyev U-test. V tem primeru je odvisna 
spremenljivka ordinalna in zaradi tega smo uporabili neparametrični test. S pomočjo 
testa smo preverili, ali se vzorčni povprečji statistično značilno razlikujeta. 
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Preglednica 29: Število in odstotek anketiranih učiteljev z različno delovno dobo glede na 
njihovo mnenje o pomembnosti priprave učencev na NPZ 
Osnovni parametri Mann-Whitney U-testa 

 
delovna 

doba 

N Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Mann-

Whitney U 

Z p 

pomembnost 

priprave 

1 do 10 let 18 20,31 365,50 

194,500 -,098 ,922 
več kot 10 

let 
22 20,66 454,50 

Skupaj 40   

INTERPRETACIJA 
 
Vrednost Mann-Whitneyevega testa ni  pokazala statistično pomembnih razlik med 
povprečnima vrednostma (p = 0,922, p > 0,05). Ugotovili smo, da učitelji z manj kot 
10 let delovne dobe menijo enako  kot učitelji z delovno dobo več kot 10 let. Za 
vzorec lahko trdimo, da učitelji ne glede na delovno dobo menijo enako. 

 

RV7: Katere razlike se pojavljajo med mnenji učiteljev o NPZ iz 
slovenščine v 6. razredu glede na izobrazbo?  

Tu smo primerjali naslednja vprašanja iz anketnega vprašalnika za učitelje:  
 
a) Kaj bi želeli v zvezi z NPZ iz slovenščine ob koncu 6. razreda?  
b) Na petstopenjski lestvici ocenite, kako stresno je po Vašem mnenju 

reševanje NPZ iz slovenščine za učence 6. razreda. 
c) Na petstopenjski lestvici ocenite, kako stresen je NPZ iz slovenščine za Vas, 

ki poučujete slovenščino v 6. razredu. 
č)  Kakšen se Vam na splošno zdi NPZ iz slovenščine v 6. razredu?  
d) Kateri del NPZ-ja iz slovenščine v 6. razredu je po Vašem mnenju na 

splošno zahtevnejši? 
e) Na petstopenjski lestvici ocenite, kako dober pokazatelj znanja učencev pri 

predmetu slovenščina je po Vašem mnenju NPZ iz slovenščine ob koncu 6. 
razreda.  

f) Na petstopenjski lestvici določite zahtevnost posameznih delov NPZ-ja 
(JEZIKOVNI DEL) iz slovenščine za učence v 6. Razredu 

g) Kakšno je po Vašem mnenju izhodiščno NEUMETNOSTNO besedilo oz. so 
neumetnostna besedila na NPZ iz slovenščine v 6. razredu? 
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a) Razlike med učitelji z različno izobrazbo glede njihovega mnenja o statusu 
NPZ 

Za ugotavljanje, ali obstaja povezanost med obema spremenljivkama, smo izračunali 
Kullbackovo 2î-vrednost, ker so teoretične frekvence v posameznih celicah 
kontingenčne tabele manjše od 5. 

 

Preglednica 30: Število in odstotek anketiranih učiteljev z različno izobrazbo glede na željo o 
statusu NPZ 

 Skupaj NPZ naj bo 

obvezen; 

dosežek 

učenca/-ke 

pri NPZ 

naj se 

upošteva 

pri končni 

oceni iz 

slovenščine 

v 6. 

razredu 

NPZ naj bo 

obvezen, 

vendar naj 

se njegov 

dosežek ne 

upošteva 

pri končni 

oceni iz 

slovenščine 

v 6. 

razredu, 

ampak 

NPZ naj bo 

prostovoljen 

NPZ je 

nepotreben 

izobrazba 

profesor/-ica 

razrednega 

pouka 

f 6 2 3 3 14 

f % 42,9 % 14,3 % 21,4 % 21,4 % 100 % 

profesor/-ica 

slovenščine 

f 16 1 3 6 26 

f % 61,5 % 3,8 % 11,5 % 23,1 % 100 % 

Skupaj 
f 22 3 6 9 40 

f % 55,0 % 7,5 % 15,0 % 22,5 % 100 % 

 

Hi-kvadrat testov 

 Vrednost sp p vrednost (2-stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 2,504
a
 3 ,475 

Kullbackov preizkus 2,420 3 ,490 

Linearna povezanost ,355 1 ,551 

Število anketirancev 40   

a. 5 celic (62,5 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc.  

INTERPRETACIJA 
Vrednost Kullbackovega 2î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna 
na ravni α = 0,05 (p = 0,490, p > 0.05). Med učitelji, ki imajo različno izobrazbo, ne 
obstajajo statistično pomembne razlike glede mnenja o NPZ iz slovenščine v 6. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Maja Salamon. Magistrsko delo 

   

68 

 

razredu. O povezanosti med izobrazbo in mnenjem o statusu NPZ ne moremo trditi 
ničesar. Za vzorec pa lahko trdimo, da približno polovica učiteljev razrednega pouka 
meni, da naj bo NPZ iz slovenščine obvezen in da naj se dosežek učenca pri NPZ 
upošteva pri končni oceni iz slovenščine v 6. razredu (42,9 %). Tudi več učiteljev 
slovenščine je enakega mnenja (61,5 %).  

Predstavitev prostih odgovorov na odprto vprašanje 

Prva trditev: NPZ naj bo obvezen; dosežek učenca/-ke pri NPZ naj se upošteva pri 
končni oceni iz slovenščine v 6. Razredu 

UTEMELJITVE UČITELJEV profesor/-ica slovenščine 
S to trditvijo se je strinjalo 16 od 26 učiteljev slovenščine. Večina meni tako, ker bi 
učenci tako resneje vzeli reševanje NPZ in se tudi potrudili (81 %). Drugi pa menijo, 
da bi tako NPZ osmislili.   

UTEMELJITVE UČITELJEV profesor/-ica razrednega pouka 
S to trditvijo se je strinjalo 6 od 14 učiteljev razrednega pouka. Večina učiteljev je 
napisalo, da tako želi, ker bi tako učenci resneje vzeli ta preizkus in se bolj potrudili 
pri reševanju (66,7 %). Ostali pa pravijo, da to da smisel NPZ-ju. 

Obe skupini se strinjata, da naj bo NPZ obvezen in naj se njegov dosežek upošteva 
pri končni oceni iz slovenščine v 6. razredu, ker se jim zdi, da učenci drugače NPZ ne 
jemljejo dovolj resno in se ne potrudijo pri reševanju. Prav tako NPZ s tem osmislimo. 

Druga trditev: NPZ naj bo obvezen, vendar naj se njegov dosežek ne upošteva pri 
končni oceni iz slovenščine v 6. razredu, ampak naj bo povratna informacija otroku, 
staršem in učitelju 

UTEMELJITVE UČITELJEV profesor/-ica slovenščine 
S to trditvijo se je strinjal le 1 od 26 učiteljev slovenščine. Napisal je, da učenec tako 
spozna širino svojega znanja. 

UTEMELJITVE UČITELJEV profesor/-ica razrednega pouka 
S to trditvijo sta se strinjala 2 od 14 učiteljev razrednega pouka. Eden ni napisal, 
zakaj tako meni, drugi pa le, da tako pač meni. 

Tretja trditev: NPZ naj bo prostovoljen 

UTEMELJITVE UČITELJEV profesor/-ica slovenščine 
S to trditvijo so se strinjali 3 od 26 učiteljev slovenščine. Pravijo, da bi želeli, da je 
NPZ prostovoljen, ker ima prezahtevna in predolga besedila in naloge, predvsem za 
učence z nižjimi sposobnostmi, hkrati pa na reševanje vpliva veliko drugih 
dejavnikov. 

UTEMELJITVE UČITELJEV profesor/-ica razrednega pouka 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Maja Salamon. Magistrsko delo 

   

69 

 

S to trditvijo so se strinjali 3 od 14 učiteljev razrednega pouka, ker menijo, da so 
učenci preveč obremenjeni in lahko se tudi zgodi, da so slabši učenci zaradi slabših 
rezultatov izločeni. Zato bi bilo bolje, da se sami odločijo, ali se bodo udeležili 
preizkusa ali ne. 

Četrta trditev: NPZ je nepotreben 

UTEMELJITVE UČITELJEV profesor/-ica slovenščine 
S to trditvijo se je strinjalo 6 od 26 učiteljev slovenščine, ker menijo, da ne prikaže 
realnega znanja učencev in da je to nepotrebno zapravljanje časa in denarja. Prav 
tako se strinjajo, da je to zelo stresno tako za učence in učitelje, ki se morajo 
zagovarjati v primeru slabih rezultatov. 

UTEMELJITVE UČITELJEV profesor/-ica razrednega pouka 
S to trditvijo so se strinjali 3 od 14 učiteljev razrednega pouka, ker pravijo, da je vsak 
učenec svet zase in da vsakemu leži kaj drugega in da NPZ ne prikaže realnega 
znanja učencev.  

b) Razlike med učitelji z različno izobrazbo glede njihovega mnenja o tem, 
kako stresen je NPZ iz slovenščine v 6. razredu zanje in za učence 

Za preverjanje, ali obstajajo razlike med mnenji učiteljev glede izobrazbe, smo 
uporabili neparametrični Mann-Whitneyev U-test. V tem primeru sta obe odvisni 
spremenljivki ordinalni in zaradi tega smo uporabili neparametrični test. S pomočjo 
testa smo preverili, ali se vzorčna povprečja statistično značilno razlikujeta. 

Preglednica 31: Število in odstotek anketiranih učiteljev z različno izobrazbo glede na njihovo 
mnenje o tem, kako stresno je reševanje NPZ zanje in za učence 

Osnovni parametri Mann-Whitney U-testa 

 
izobrazba N Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Mann-

Whitney U 

Z p 

stresno za 

učence 

profesor/-ica 

razrednega 

pouka 

14 20,18 282,50 

177,500 -,135 ,893 
profesor/-ica 

slovenščine 
26 20,67 537,50 

Skupaj 40   

stresno za 

učitelje 

profesor/-ica 

razrednega 

pouka 

14 17,14 240,00 

135,000 -1,386 ,166 
profesor/-ica 

slovenščine 
26 22,31 580,00 

Skupaj 40   
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INTERPRETACIJA 

Vrednost Mann-Whitneyevega testa ni  pokazala statistično pomembnih razlik med 
povprečnima vrednostma (p > 0,05). Ugotovili smo, da ne obstajajo statistično 
značilne razlike v ocenjevanju »stresnost za učence« (p = 0,893, p > 0,05) in 
»stresnost za učitelje« (p = 0,166, p > 0,05) med učitelji z različno izobrazbo. Za 
vzorec lahko trdimo, da učitelji razrednega pouka enako menijo kot učitelji 
slovenščine.   

c) Razlike med učitelji z različno izobrazbo glede njihovega mnenja o NPZ iz 
slovenščine v 6. Razredu 

Za ugotavljanje, ali obstaja povezanost med obema spremenljivkama, smo izračunali 
Kullbackovo 2î-vrednost, ker so teoretične frekvence v posameznih celicah 
kontingenčne tabele manjše od 5. 

Preglednica 32: Število in odstotek anketiranih učiteljev z različno izobrazbo glede na njihovo 
mnenje o težavnosti NPZ 

 Skupaj Zelo težek Težek Ravno prav 

zahteven 

izobrazba 

profesor/-ica 

razrednega 

pouka 

f 0 12 2 14 

f % 0,0 % 85,7 % 14,3 % 100,0 % 

profesor/-ica 

slovenščine 

f 6 10 10 26 

f % 23,1 % 38,5 % 38,5 % 100,0 % 

Skupaj 
f 6 22 12 40 

f % 15,0 % 55,0 % 30,0 % 100,0 % 

 

Hi-kvadrat testov 

 Vrednost sp p vrednost (2-stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 8,698
a
 2 ,013 

Kullbackov preizkus 10,666 2 ,005 

Linearna povezanost ,003 1 ,960 

Število anketirancev 40   

a. 3 celic (50,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc.  

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2î-preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna 
na ravni α = 0,05 (p = 0,005, p < 0,05). Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 5 
% trdimo, da se v osnovni množici pojavljajo razlike med učitelji z različno izobrazbo 
glede mnenja o NPZ iz slovenščine v 6. razredu. Med učitelji, ki imajo različno 
izobrazbo, obstajajo statistično pomembne razlike glede mnenja o NPZ iz 
slovenščine v 6. razredu. Za vzorec lahko trdimo, da od učiteljev razrednega pouka 
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nihče ne meni da je NPZ zelo težak, medtem ko jih pri učiteljih slovenščine 6 meni 
tako (23,1 %). Večina učiteljev razrednega pouka se strinja, da je NPZ težek (85,7 
%), učitelji slovenščine pa so deljenega mnenja, saj jih je enako število odgovorilo s 
težek (38,5 %) in ravno prav zahteven (38,5 %). 

Predstavitev prostih odgovorov na odprto vprašanje 

Prva trditev: Zelo težek 

UTEMELJITVE UČITELJEV profesor/-ica slovenščine 
S to trditvijo se je strinjalo 6 od 26 učiteljev slovenščine, ker pravijo, da so besedila in 
naloge v NPZ predolge in obsežne za takšen čas (83,3 %). Eden pa pravi, da 
šestošolci žal nimajo dovolj znanja. 

UTEMELJITVE UČITELJEV profesor/-ica razrednega pouka 
S to trditvijo se ni strinjal noben učitelj razrednega pouka.   

Druga trditev: Težek 

UTEMELJITVE UČITELJEV profesor/-ica slovenščine 
S to trditvijo se je strinjalo 10 od 26 učiteljev slovenščine. Večina tako meni na 
podlagi besedil in nalog na NPZ, saj so ta predolga in preveč obsežna, učenci pa 
imajo tudi težave z branjem (90 %). Eden pa tako meni na podlagi dosežkov, ki jih 
dosegajo učenci na teh preizkusih. 

UTEMELJITVE UČITELJEV profesor/-ica razrednega pouka 
S to trditvijo se je strinjalo 12 od 14 učiteljev razrednega pouka. Nekateri so takega 
mnenja na podlagi zahtevnih nalog in obsežnih besedil ter posledično pomanjkanja 
časa za reševanje (41,6 %). Ostali so takega mnenja, ker menijo, da se učenci 
premalo učijo in da določene snovi ne uspejo obdelati v celoti, včasih pa so kriva 
dvoumna, zavajajoča vprašanja 

Tretja trditev: Ravno prav zahteven 

UTEMELJITVE UČITELJEV profesor/-ica slovenščine 
S to trditvijo se je strinjalo 10 od 26 učiteljev slovenščine. Večina učiteljev tako meni 
na podlagi nalog, ki zajemajo vse, kar morajo šestošolci že znati (70 %). Dva pravita, 
da je NPZ ravno prav zahteven, ker je tak način dela tudi pri pouku in je učencem 
blizu. 

UTEMELJITVE UČITELJEV profesor/-ica razrednega pouka 
S to trditvijo sta se strinjala 2 od 14 učiteljev razrednega pouka, ker menita, da je to 
osnovni nivo znanja slovenščine in bi ga morali šestošolci že dobro znati. 
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č)   Razlike med učitelji z različno izobrazbo glede njihovega mnenja o tem,   
      kateri del NPZ iz slovenščine v 6. razredu je zahtevnejši 

Za ugotavljanje, ali obstaja povezanost med obema spremenljivkama, smo izračunali 
Kullbackovo 2î-vrednost, ker so teoretične frekvence v posameznih celicah 
kontingenčne tabele manjše od 5. 

Preglednica 33: Število in odstotek anketiranih učiteljev z različno izobrazbo glede na njihovo 
mnenje o težavnosti posameznih delov NPZ 

 Skupaj Jezikovni del Književni 

del 

Oba sta 

enako 

zahtevna 

izobrazba 

profesor/-ica 

razrednega 

pouka 

f 3 4 7 14 

f % 21,4 % 28,6 % 50,0 % 100,0 % 

profesor/-ica 

slovenščine 

f 2 11 13 26 

f % 7,7 % 42,3 % 50,0 % 100,0 % 

Skupaj 
f 5 15 20 40 

f % 12,5 % 37,5 % 50,0 % 100,0 % 

 

Hi-kvadrat testov 

 Vrednost sp p vrednost (2-stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 1,832
a
 2 ,400 

Kullbackov preizkus 1,770 2 ,413 

Linearna povezanost ,346 1 ,557 

Število anketirancev 40   

a. 2 celic (33,3 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna 
na ravni α = 0,05 (p = 0,413, p > 0,05). Med učitelji, ki imajo različno izobrazbo, ne 
obstajajo statistično pomembne razlike glede mnenja o tem, kateri del NPZ iz 
slovenščine v 6. razredu je zahtevnejši. Za vzorec pa lahko trdimo, da kar polovica 
učiteljev razrednega pouka in polovica učiteljev slovenščine meni, da sta oba dela 
enako zahtevna (50 %). Več učiteljev slovenščine meni, da je književni del 
zahtevnejši (42,3 %), več učiteljev razrednega pouka pa ocenjuje, da je jezikovni del 
zahtevnejši (21,4 %). 

Predstavitev prostih odgovorov na odprto vprašanje 

Tisti, ki so odgovorili z a ali b, so morali še pojasniti, na podlagi česa tako menijo. 
Spodaj je predstavitev teh odgovorov. 
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Prva trditev: Jezikovni del 

UTEMELJITVE UČITELJEV profesor/-ica slovenščine 
S to trditvijo sta se strinjala 2 od 13 učiteljev slovenščine, ker menita, da je 
neumetnostno besedilo predolgo in vsebuje veliko podrobnosti, učenci pa imajo 
veliko težav z iskanjem podatkov. 

UTEMELJITVE UČITELJEV profesor/-ica razrednega pouka 
S to trditvijo so se strinjali 3 od 7 učiteljev razrednega pouka. Eden na to vprašanje ni 
odgovoril, drugi pravi, da tako meni na podlagi izkušenj, tretji pa, da učenci nimajo 
dovolj znanja na tem področju in je zato zanje težje reševati jezikovni del. 

Druga trditev: Književni del 

UTEMELJITVE UČITELJEV profesor/-ica slovenščine 
S to trditvijo se je strinjalo 11 od 13 učiteljev slovenščine. Nekaj jih tako meni, ker so 
umetnostna besedila predolga in prezahtevna, otroci pa premalo berejo (38 %), 
nekateri zato, ker učenci težje izražajo svoje mnenje in razumejo poezijo (31 %), 
eden ni odgovoril, eden pa tako meni na podlagi izkušenj. 

UTEMELJITVE UČITELJEV profesor/-ica razrednega pouka 
S to trditvijo so se strinjali 4 od 7 učiteljev razrednega pouka. Njihovi razlogi so bili, 
da učenci premalo berejo in imajo na tem področju težave, včasih so vprašanja 
čudno zastavljena, učenci težje razumejo prenesen pomen, eden pa je napisal, da 
jezikovni del z učenci lažje utrdijo, zato je književni del težji zanje. 
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d) Razlike med učitelji z različno izobrazbo glede njihovega mnenja o tem, 
kako dober pokazatelj znanja učencev je NPZ iz slovenščine ob koncu 6. 
razreda 

Za preverjanje, ali obstajajo razlike med mnenji učiteljev glede izobrazbe, smo 
uporabili neparametrični Mann-Whitneyev U-test. V tem primeru sta obe odvisni 
spremenljivki ordinalni in zaradi tega smo uporabili neparametrični test. S pomočjo 
testa smo preverili, ali se vzorčna povprečja statistično značilno razlikujeta. 

Preglednica 34: Število in odstotek anketiranih učiteljev z različno izobrazbo glede na njihovo 
mnenje o tem, kako dober pokazatelj znanja učencev je NPZ 

Osnovni parametri Mann-Whitney U-testa 

 
izobrazba N Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Mann-

Whitney U 

Z p 

jezikovni del 

profesor/-ica 

razrednega 

pouka 

14 24,50 343,00 

126,000 -1,691 ,091 
profesor/-ica 

slovenščine 
26 18,35 477,00 

Skupaj 40   

književni del 

profesor/-ica 

razrednega 

pouka 

14 24,86 348,00 

121,000 -1,866 ,062 
profesor/-ica 

slovenščine 
26 18,15 472,00 

Skupaj 40   

INTERPRETACIJA 

Vrednost Mann-Whitneyevega testa ni  pokazala statistično pomembnih razlik med 
povprečnima vrednostma (p > 0,05). Ugotovili smo, da ne obstajajo statistično 
značilne razlike v ocenjevanju »jezikovni del« (p=0,091, p>0,05) in »književni del« (p 
= 0,062, p > 0,05) med učitelji z različno izobrazbo. Za vzorec lahko trdimo, da učitelji 
razrednega pouka enako menijo kot učitelji slovenščine. 

e) Razlike med učitelji z različno izobrazbo glede njihovega mnenja o 
zahtevnosti posameznih delov NPZ-ja (JEZIKOVNI DEL) iz slovenščine za 
učence v 6. razredu 

Za preverjanje, ali obstajajo razlike med mnenji učiteljev glede izobrazbe, smo 
uporabili neparametrični Mann-Whitney U-test. V tem primeru so vse odvisne 
spremenljivke ordinalne in zaradi tega smo uporabili neparametrični test. S pomočjo 
testa smo preverili, ali se vzorčna povprečja statistično značilno razlikujeta. 
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Preglednica 35: Število in odstotek anketiranih učiteljev z različno izobrazbo glede na njihovo 
mnenje o težavnosti posameznih delov NPZ 

Osnovni parametri Mann-Whitney U-testa 

 

izobrazba N Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Mann-

Whitney 

U 

Z p 

branje 

neumetnostnega 

besedila 

profesor/-ica 

razrednega 

pouka 

14 17,36 243,00 

138,000 -1,329 ,184 
profesor/-ica 

slovenščine 
26 22,19 577,00 

Skupaj 40   

naloge za 

razumevanje 

prebranega 

profesor/-ica 

razrednega 

pouka 

14 21,93 307,00 

162,000 -,615 ,538 
profesor/-ica 

slovenščine 
26 19,73 513,00 

Skupaj 40   

naloge za razlago 

pomena besed ali 

pomenskih razmerij 

med njimi 

profesor/-ica 

razrednega 

pouka 

14 21,79 305,00 

164,000 -,565 ,572 
profesor/-ica 

slovenščine 
26 19,81 515,00 

Skupaj 40   

skladenjske naloge 

profesor/-ica 

razrednega 

pouka 

14 20,04 280,50 

175,500 -,203 ,839 
profesor/-ica 

slovenščine 
26 20,75 539,50 

Skupaj 40   

pravopisne naloge 

profesor/-ica 

razrednega 

pouka 

14 21,82 305,50 

163,500 -,560 ,575 
profesor/-ica 

slovenščine 
26 19,79 514,50 

Skupaj 40   

metajezikovne 

naloge 

profesor/-ica 

razrednega 

pouka 

14 20,32 284,50 179,500 -,077 ,939 
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profesor/-ica 

slovenščine 
26 20,60 535,50 

Skupaj 40   

pisanje kratkega 

neumetnostnega 

besedila 

profesor/-ica 

razrednega 

pouka 

14 21,25 297,50 

171,500 -,324 ,746 
profesor/-ica 

slovenščine 
26 20,10 522,50 

Skupaj 40   

INTERPETACIJA 

Vrednost Mann-Whitneyevega testa ni  pokazala statistično pomembnih razlik med 
povprečnima vrednostma (p > 0,05). Za vzorec lahko trdimo, da učitelji razrednega 
pouka enako menijo kot učitelji slovenščine.   

f) Razlike med učitelji z različno izobrazbo glede njihovega mnenja o 
izhodiščnem neumetnostnem besedilu na NPZ iz slovenščine v 6. razredu 

Preglednica 36: Število in odstotek anketiranih učiteljev z različno izobrazbo glede na njihovo 
mnenje o izhodiščnem neumetnostnem besedilu v NPZ 

 Sku

paj 

predol

go 

po dolžini 

primerno 

po 

zahtevnosti 

primerno 

težko 

preza 

htevno

. 

dvoum

no 

izobrazba 

profesor/-ica 

razrednega 

pouka 

f 5 5 2 3 2 14 

f % 35,7 % 35,7 % 14,3 % 21,4 % 14,3 % 
 

profesor/-ica 

slovenščine 

f 17 3 8 9 3 26 

f % 65,4 % 11,5 % 30,8 % 34,6 % 11,5 %  

Skupaj  22 8 10 12 5 40 

Tu so lahko anketiranci obkrožili več odgovorov. 

INTERPRETACIJA 

Iz zgornje tabele je razvidno, da jih je med profesorji/-icami razrednega pouka 35,7 % 
odgovorilo »predolgo«, 35,7 % »po dolžini primerno«, 14,3 % »po zahtevnosti 
primerno zahtevno« in 21,4 % »prezahtevno« in 14,3 % »dvoumno«. 

Iz zgornje tabele je tudi razvidno, da jih je med profesorji-icami slovenščine 65,4 % 
»predolgo«, 11,5 % »po dolžini primerno«, 30,8 % »po zahtevnosti primerno 
zahtevno« , 34,6 % »prezahtevno« in 11,5 % »dvoumno«. 
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g) Razlike med učitelji z različno izobrazbo glede njihovega mnenja o 
pomembnosti priprave učencev na NPZ iz slovenščine v 6. razredu 

Za preverjanje, ali obstajajo razlike med mnenji učiteljev glede izobrazbe, smo 
uporabili neparametrični Mann-Whitneyev U-test. V tem primeru odvisna 
spremenljivka je ordinalna in zaradi tega smo uporabili neparametrični test. S 
pomočjo testa smo preverili, ali se vzorčna povprečja statistično značilno razlikujeta. 

Preglednica 37: Število in odstotek anketiranih učiteljev z različno izobrazbo glede na njihovo 
mnenje o pomembnosti priprave učencev na NPZ 

Osnovni parametri Mann-Whitney U-testa 

 
izobrazba N Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Mann-

Whitney U 

Z p 

pomembnost 

priprave 

profesor/-ica 

razrednega 

pouka 

14 15,54 217,50 

112,500 -2,036 ,042 
profesor/-ica 

slovenščine 
26 23,17 602,50 

Skupaj 40   

INTERPRETACIJA 

Vrednost Mann-Whitneyevega testa je pokazala statistično pomembne razlike (p = 
0,042,  p < 0,05). Ugotovili smo, da učitelji slovenščine menijo, da je priprava na NPZ 
bolj pomembna (povprečni rang = 23,17) v primerjavi z ocenjevanjem učiteljev 
razrednega pouka (povprečni rang = 15,54).   

 

RV8: Katere razlike se pojavljajo med mnenji učiteljev in učencev 
glede NPZ iz slovenščine v 6. razredu?  

Tu smo primerjali naslednja vprašanja iz anketnega vprašalnika za učitelje: 
  
a) Kaj bi želeli v zvezi z NPZ iz slovenščine ob koncu 6. razreda?  
b) Ali se po Vašem mnenju učenci 6. razreda trudijo, da bi čim bolje rešili NPZ 

iz slovenščine? 
c) Kakšen se Vam na splošno zdi NPZ iz slovenščine v 6. razredu?  
č)  Kateri del NPZ-ja iz slovenščine v 6. razredu je po Vašem mnenju na    
     splošno zahtevnejši? 
d) Kakšno je po Vašem mnenju izhodiščno NEUMETNOSTNO besedilo oz. so 

neumetnostna besedila na NPZ iz slovenščine v 6. razredu? 
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Tu smo primerjali naslednja vprašanja iz anketnega vprašalnika za učence:  
 
a) Kaj meniš o NPZ iz slovenščine ob koncu 6. razreda?  
b) Ali si se pri reševanju NPZ iz slovenščine trudil, da bi ga čim bolje rešil? 
c) Kakšen se ti je na splošno zdel NPZ iz slovenščine?  
č)  Kateri del NPZ-ja iz slovenščine je bil po tvojem mnenju zahtevnejši? 
d) Kakšno je bilo izhodiščno neumetnostno besedilo oz. so bila neumetnostna 

besedila v JEZIKOVNEM delu? 

Za ugotavljanje, ali obstaja povezanost med obema spremenljivkama, smo izračunali 
Pearsonovo vrednost, ker so teoretične frekvence v posameznih celicah 
kontingenčne tabele višje od 5. 

a) Primerjava mnenja o statusu NPZ iz slovenščine v 6. Razredu 
 

Preglednica 38: Število in odstotek anketiranih učiteljev in učencev glede na željo o statusu 
NPZ 

 Skupaj NPZ naj bo 

obvezen 

NPZ naj bo 

prostovoljen 

NPZ je 

nepotreben 

UDELEŽENEC 

Učenci 
f 28 58 10 96 

f % 29,2 % 60,4 % 10,4 % 100,0 % 

Učitelji 
f 25 6 9 40 

f % 62,5 % 15,0 % 22,5 % 100,0 % 

Skupaj 
f 53 64 19 136 

f % 39,0 % 47,1 % 14,0 % 100,0 % 

 

Hi-kvadrat testov 

 Vrednost sp p vrednost (2-stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 23,377
a
 2 ,000 

Kullbackov preizkus 25,362 2 ,000 

Linearna povezanost 2,711 1 ,100 

Število anketirancev 136   

a. 0 celic (0,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc.  

INTERPRETACIJA 

Vrednost Pearsonovega testa je statistično pomembna na ravni 0,05 (p = 0,000, p < 
0,05). Hipotezo neodvisnosti zavrnemo s tveganjem 5 %. Sprejmemo nasprotno 
hipotezo. Dokazali smo, da sta udeleženci  (učitelji in učenci) in »mnenje o NPZ«  v 
osnovni množici odvisna. Med učenci in učitelji se pojavljajo statistično pomembne 
razlike med mnenjem o statusu NPZ. Za vzorec lahko trdimo, da večina učencev 
meni, da naj bo NPZ prostovoljen (60,4 %), medtem ko se več kot polovica učiteljev 
strinja, da naj bo NPZ obvezen (62,5 %). 
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Predstavitev prostih odgovorov na odprto vprašanje 

Pri učiteljih smo prvo in drugo trditev (NPZ naj bo obvezen; dosežek učenca pri NPZ 
naj se upošteva pri končni oceni iz slovenščine v 6. razredu; NPZ naj bo obvezen, 
vendar naj se njegov dosežek ne upošteva pri končni oceni iz slovenščine v 6. 
razredu, ampak naj bo povratna informacija otroku, staršem in učitelju) združili v eno; 
NPZ naj bo obvezen, da smo lahko primerjali odgovore učencev in učiteljev, saj so 
učenci imeli le tri možne odgovore pri tem vprašanju. 

Prva trditev: NPZ naj bo obvezen 

UTEMELJITVE UČITELJEV  
S to trditvijo se je strinjalo 25 od 40 učiteljev. Večina teh meni tako, ker bi učenci 
zaradi takšnega statusa NPZ ta preizkus vzeli bolj resno in se pri reševanju tudi bolj 
potrudili (68 %). 3 učitelji menijo, da bi to dalo smisel NPZ-ju, 2 sta napisala, da je 
dobra povratna informacija staršem in učencem, zato naj bi bil obvezen. 2 nista 
odgovorila, eden pa je napisal, da je pač njegovo mnenje tako. 

UTEMELJITVE UČENCEV 
S to trditvijo se je strinjalo 28 od 96 učencev 6. razreda. Večina jih je napisala, da 
mora biti NPZ obvezen, ker na ta način učenec preveri svoje znanje in ga hkrati 
ponovi, ob tem pa izve, kje so njegove pomanjkljivosti (85,7 %). 3 na to vprašanje 
niso odgovorili, eden pa je napisal, da mu NPZ da možnost, da popravi slabo oceno 
pri slovenščini (predvidevam, da imajo z učiteljem dogovorjeno možnost popravljanja 
ocen). 

Druga trditev: NPZ naj bo prostovoljen 

UTEMELJITVE UČITELJEV  
S to trditvijo se je strinjalo 6 od 40 učiteljev. 3 učitelji pravijo, da so zaradi NPZ slabši 
učenci izločeni in da bi moral biti zato prostovoljen, 2 se strinjata, da ne pokaže 
realnega znanja zaradi različnih dejavnikov, ki pri reševanju vplivajo na učenca 
(počutje, obravnava/neobravnava snovi pri pouku, zahtevnost nalog in besedil itd.), 
eden pa meni, da so učenci enostavno preobremenjeni in da bi bilo bolje, da bi se 
lahko sami odločili, ali bodo reševali NPZ ali ne. 

UTEMELJITVE UČENCEV 
S to trditvijo se je strinjalo 58 od 96 učencev. Večina teh meni tako, ker želijo, da 
NPZ rešujejo le tisti, ki želijo preveriti svoje znanje, ostalim pa ne bi bilo treba pisati 
(55 %). 10 jih je napisalo, daje NPZ brezvezen in odvečen, da jim ni všeč in da sploh 
ni pomemben. 3 učenci so mnenja, da jim slovenščina ne gre, prav tako 3 menijo, da 
ni za oceno in naj bo zato prostovoljen. En učenec je napisal, da je NPZ 
prezahteven, zato bi bilo bolje, da lahko sami odločijo, ali se ga bodo udeležili, drugi 
pa, da že v šoli preverjajo njihovo znanje in je to dovolj, razen če želiš sam preveriti 
svoje znanje. 
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Tretja trditev: NPZ je nepotreben 

UTEMELJITVE UČITELJEV  
S to trditvijo se je strinjalo 9 od 40 učiteljev. Večina teh meni, da je NPZ nepotreben, 
ker ne pokaže realnega znanja učencev (77,8 %). Eden pravi, da NPZ prinaša slabo 
voljo med učitelje, ker se morajo v primeru slabih rezultatov zagovarjati, drugi pa, da 
je to le nepotrebno zapravljanje denarja in časa ter da bi bilo bolje, če ga ne bi bilo. 

UTEMELJITVE UČENCEV 
S to trditvijo se je strinjalo 10 od 96 učencev. 4 so odgovorili, da je preveč obsežen in 
tečen ter vzame preveč časa, 3 so napisali, da tako ali tako pišejo teste pri pouku 
slovenščine, zato se jim ne zdi potrebno pisati še NPZ. Eden na to vprašanje ni 
odgovoril, drugi je napisal, da se nikjer ne upošteva, zato ni potreben. Zadnji, ki se je 
strinjal s tem odgovorom, pa je pojasnil, da se mu zdi neumno, da je toliko poudarka 
na slovenščini, saj se naučimo govoriti že pred vstopom v osnovno šolo. 

 

b) Primerjava mnenja o trudu, ki ga vložijo učenci v reševanje NPZ iz 
slovenščine 
 

Za ugotavljanje, ali obstaja povezanost med obema spremenljivkama, smo izračunali 
Pearsonovo vrednost, ker so teoretične frekvence v posameznih celicah 
kontingenčne tabele višje od 5. 

Preglednica 39: Število in odstotek anketiranih učiteljev in učencev glede na mnenje o trudu, 
ki ga učenci vložijo v reševanje NPZ 
 Skupaj Da Ne Ne vem 

UDELEZENEC 

Učenci 
f 84 2 9 95 

f % 88,4 % 2,1 % 9,5 % 100,0 % 

Učitelji 
f 12 25 3 40 

f % 30,0 % 62,5 % 7,5 % 100,0 % 

Skupaj 
f 96 27 12 135 

f % 71,1 % 20,0 % 8,9 % 100,0 % 

 

Hi-kvadrat testov 

 Vrednost sp p vrednost (2-stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 64,969
a
 2 ,000 

Kullbackov preizkus 63,982 2 ,000 

Linearna povezanost 21,564 1 ,000 

Število anketirancev 135   

a. 1 celic (16,7 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
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INTERPRETACIJA 

Vrednost Pearsonovega testa je statistično pomembna na ravni 0,05 (p = 0,000, p < 
0,05). Hipotezo neodvisnosti zavrnemo s tveganjem 5 %. Sprejmemo nasprotno 
hipotezo. Dokazali smo, da sta udeleženci (učitelji in učenci) in »trud«  v osnovni 
množici odvisna. Za vzorec lahko trdimo, da večina učencev pravi, da se trudi pri 
reševanju NPZ (88,4 %), medtem ko večina učiteljev meni, da se učenci ne trudijo 
dovolj pri reševanju NPZ (62,5 %).  

c) Primerjava  splošnega mnenja o NPZ iz slovenščine v 6. razredu 

Za ugotavljanje, ali obstaja povezanost med obema spremenljivkama, smo izračunali 
Kullbackovo 2î-vrednost, ker so teoretične frekvence v posameznih celicah 
kontingenčne tabele manjše od 5. 

Preglednica 40: Število in odstotek anketiranih učiteljev in učencev glede na njihovo mnenje 
o težavnosti  NPZ 

 Skupaj Zelo težek Težek Ravno prav 

zahteven 

Nezahteven/

Premalo 

zahteven 

UDELEZENEC 

Učenci 
f 3 20 69 4 96 

f % 3,1 % 20,8 % 71,9 % 4,2 % 100,0 % 

Učitelj

i 

f 6 22 12 0 40 

f % 15,0 % 55,0 % 30,0 % 0,0 % 100,0 % 

Skupaj 
f 9 42 81 4 136 

f % 6,6 % 30,9 % 59,6 % 2,9 % 100,0 % 

 

Hi-kvadrat testov 

 Vrednost sp p vrednost (2-stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 26,669
a
 3 ,000 

Kullbackov preizkus 27,234 3 ,000 

Linearna povezanost 24,926 1 ,000 

Število anketirancev 136   

a. 3 celic (37,5 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2î-preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna 
na ravni α = 0,05 (p = 0,000, p < 0,05). Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 5 
% trdimo, da se v osnovni množici pojavljajo razlike med učitelji in učenci glede 
mnenja o NPZ iz slovenščine v 6. razredu. Za vzorec lahko trdimo, da večina 
učencev meni, da je NPZ iz slovenščine ravno prav zahteven (71,9 %), medtem ko 
več učiteljev meni, da je NPZ iz slovenščine težek (55 %).  
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Predstavitev prostih odgovorov na odprto vprašanje 

Prva trditev: Zelo težek 

UTEMELJITVE UČITELJEV: 
S to trditvijo se je strinjalo 6 od 40 učiteljev. Večina zato, ker menijo, da so besedila 
predolga in prezahtevna, posledično otroci porabijo preveč časa za branje in 
znajdenje v besedilu, odgovori pa so vnaprej določeni, kar ovira otrokovo kreativnost 
pri odgovorih (83,3 %). Eden pa je odgovoril, da šestošolci nimajo ustreznega znanja. 

UTEMELJITVE UČENCEV 
S to trditvijo so se strinjali 3 od 96 učencev. Eden je napisal, da ga je NPZ zelo 
utrudil, drugi, da ni znal rešiti nalog in je bil zato težek, tretji pa je za vzrok navedel 
veliko besedila in nalog. 

Druga trditev: Težek 

UTEMELJITVE UČITELJEV: 
S to trditvijo se je strinjalo 22 od 40 učiteljev. Večina tako meni na podlagi predolgih, 
prezahtevnih besedil in navodil (54,5 %). Trije pravijo, da tako ocenjujejo na podlagi 
dosežkov učencev in lastnih izkušenj, ostali trije pa na podlagi neobdelane snovi. 
Nekateri so odgovorili tudi, da so tvorbne naloge precej zahtevne ter vprašanja 
dvoumna in zavajajoča. Eden pa meni, da se učenci premalo učijo in je NPZ zato 
težek.  

UTEMELJITVE UČENCEV 
S to trditvijo se je strinjalo 20 od 96 učencev. Večina so takega mnenja, ker je bilo 
veliko besedila in težke naloge, včasih celo zavajajoče (70 %). 3 učenci so odgovorili, 
da je bil NPZ težek, ker niso imeli dovolj, časa za reševanje. Ostali so izpostavili še 
naslednje razloge: slovenščina mi ne gre, pojmi v besedilu so bili zelo težki, ne vem.  

Tretja trditev: Ravno prav zahteven 

UTEMELJITVE UČITELJEV: 
S to trditvijo se je strinjalo 12 učiteljev. Večina tako meni na podlagi nalog, ki so 
prikaz osnovnega znanja slovenščine v 6. razredu in so ustrezno zastavljene (75 %). 
Dva menita, da je NPZ ravno prav zahteven, ker je tak način dela tudi pri pouku, 
eden pa na to vprašanje ni odgovoril.  

UTEMELJITVE UČENCEV 
S to trditvijo se je strinjalo 69 od 96 učencev. Večina učencev, ki je obkrožila to 
trditev, je navedla, da zato, ker niso bile težke naloge, vse so uspeli rešiti v 
določenem času (65 %). Kar nekaj jih je napisalo, da je bila v NPZ vsa snov, ki so jo 
obravnavali v šoli, pri pouku so tudi veliko ponavljali in reševali naloge, ki so bile 
podobne tistim na NPZ (23 %). Eden je napisal, da je bil NPZ ravno prav zahteven, 
ker mu slovenščina gre, 7 pa odgovora ni utemeljilo. 
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Četrta trditev: Nezahteven/premalo zahteven 

UTEMELJITVE UČITELJEV: 
Nihče izmed učiteljev se ni strinjal s to trditvijo. 

UTEMELJITVE UČENCEV 
S to trditvijo so se strinjali 4 od 96 učencev. Večina zato, ker so bile prelahke naloge 
(75 %). Eden pa je napisal, da so se pri pouku veliko učili in so veliko vadili, zato se 
mu je zdel NPZ premalo zahteven. 

č) Primerjava mnenja o izhodiščnem  neumetnostnem besedilu 
 

Preglednica 41: Število in odstotek anketiranih učiteljev in učencev glede na njihovo mnenje o 
izhodiščnem neumetnostnem besedilu v NPZ 

 Sku

paj 

Predolgo Primerno 

dolgo 

Primerno 

zahtevno 

Prezahtev 

no 

Nisem ga 

povsem 

razumel/d

voumno 

UDELEZEN

EC 

Učen

ci 

f 16 52 44 3 18 96 

f % 16,7 % 54,2 % 45,8 % 3,1 % 18,8 %  

Učite

lji 

f 22 8 10 12 5 40 

f % 55,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 12,5 %  

Skupaj  38 60 54 15 23 136 

Tu so lahko anketiranci obkrožili več odgovorov. 

INTERPRETACIJA 
 
Iz zgornje preglednice je razvidno, da jih je med učenci 16,7 % odgovorilo 
»predolgo«, 54,2 % »po dolžini primerno«, 45,8 % »po zahtevnosti primerno 
zahtevno«, 3,1 % »prezahtevno« in 18,8 % »dvoumno«.  

Iz zgornje preglednice je tudi razvidno, da jih je med učitelji 55,0 % odgovorilo 
»predolgo«, 20,0 % »po dolžini primerno«, 25,0 % »po zahtevnosti primerno 
zahtevno«, 30,0 % »prezahtevno« in 12,5 % »dvoumno«. 
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RV9: Katere razlike se pojavljajo med mnenji o NPZ iz slovenščine v 
6. razredu pri učencih glede na oceno zadnjega pisnega preizkusa 
pri slovenščini? 

Tu smo primerjali naslednja vprašanja iz anketnega vprašalnika za učence: 

a) Kaj meniš o NPZ iz slovenščine ob koncu 6. razreda?  
b) Kako dober pokazatelj tvojega znanja pri predmetu slovenščina je bil NPZ iz 

slovenščine, ki si ga reševal 4. maja?  
c) Ali si se pri reševanju NPZ iz slovenščine trudil, da bi ga čim bolje rešil? 
č)  Ali si se bal reševanja NPZ iz slovenščine? 
d) Kakšen se ti je na splošno zdel NPZ iz slovenščine?  
e) Kakšno je bilo izhodiščno neumetnostno besedilo oz. so bila neumetnostna 

besedila v JEZIKOVNEM delu? 

 

a) Razlike med učenci z različno oceno zadnjega pisnega preizkusa pri 
slovenščini glede njihovega mnenja o statusu NPZ 

Za ugotavljanje, ali obstaja povezanost med obema spremenljivkama, smo izračunali 
Kullbackovo 2î-vrednost, ker so teoretične frekvence v posameznih celicah 
kontingenčne tabele manjše od 5. 

 

Preglednica 42: Število in odstotek anketiranih učencev z različno oceno zadnjega pisnega 
preizkusa pri slovenščini glede na željo o statusu NPZ 

 Skupaj NPZ naj bo 

obvezen 

NPZ naj bo 

prostovoljen 

NPZ je 

nepotreben 

zadnja pisna 

ocena pri 

slovenščini 

1 
f 1 1 0 2 

f % 50,0 % 50,0 % 0,0 % 100,0 % 

2 
f 3 10 3 16 

f % 18,8 % 62,5 % 18,8 % 100,0 % 

3 
f 9 22 1 32 

f % 28,1 % 68,8 % 3,1 % 100,0 % 

4 
f 5 13 3 21 

f % 23,8 % 61,9 % 14,3 % 100,0 % 

5 
f 9 11 2 22 

f % 40,9 % 50,0 % 9,1 % 100,0 % 

Skupaj 
f 27 57 9 93 

f % 29,0 % 61,3 % 9,7 % 100,0 % 
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Hi-kvadrat testov 

 Vrednost sp p vrednost (2-stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 6,398
a
 8 ,603 

Kullbackov preizkus 6,694 8 ,570 

Linearna povezanost ,712 1 ,399 

Število anketirancev 93   

a. 8 celic (53,3 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 

INTERPRETACIJA 
 
Vrednost Kullbackovega 2î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna 
na ravni α = 0,05 (p = 0,570, p > 0.05). Med učenci z različno oceno zadnjega 
pisnega preizkusa pri slovenščini ne obstajajo statistično pomembne razlike glede 
mnenja o statusu NPZ iz slovenščine v 6. razredu. Za vzorec pa lahko trdimo, da pri 
vseh ocenah več učencev meni, da naj bo NPZ prostovoljen. 

Predstavitev prostih odgovorov na odprto vprašanje 

Prva trditev: NPZ naj bo obvezen 

UTEMELJITVE UČENCEV zadnja pisna ocena pri slovenščini 1 
S to trditvijo se je strinjal 1 od 2 učencev z zadnjo pisno oceno iz slovenščine 1. 
Pravi, da želi tako, ker lahko tako vidi, koliko zna.  

UTEMELJITVE UČENCEV zadnja pisna ocena pri slovenščini 2 
S to trditvijo so se strinjali 3 od 16 učencev z zadnjo pisno oceno iz slovenščine 2. 
Dva na to vprašanje nista odgovorila, eden pa je napisal, da zato meni tako, ker bi si 
na ta način lahko vsak učenec preveril svoje znanje.  

UTEMELJITVE UČENCEV zadnja pisna ocena pri slovenščini 3 
S to trditvijo se je strinjalo 9 od 32 učencev z zadnjo pisno oceno iz slovenščine 3. 
Večina zato, ker lahko tako preverijo svoje znanje (77,8 %). Eden na to vprašanje ni 
odgovoril, drugi pa je napisal, da če ima slabo oceno in dobro piše NPZ, lahko to 
oceno popravi (verjetno jim učiteljica upošteva dobri dosežek NPZ pri oceni iz 
slovenščine). 

UTEMELJITVE UČENCEV zadnja pisna ocena pri slovenščini 4 
S to trditvijo se je strinjalo 5 od 21 učencev z zadnjo pisno oceno iz slovenščine 4. 
Večina zato, ker menijo, da lahko na ta način vsak učenec preveri svoje znanje (80 
%). Eden pa je napisal, da naj bo tako, ker meni, da morajo učenci še veliko vaditi in 
se naučiti. 
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UTEMELJITVE UČENCEV zadnja pisna ocena pri slovenščini 5 
S to trditvijo se je strinjalo 9 od 22 učencev z zadnjo pisno oceno iz slovenščine 5. 
Vsi učenci so za razlog navedli, da lahko na ta način vsak učenec preveri svoje 
znanje. 

Druga trditev: NPZ naj bo prostovoljen 

UTEMELJITVE UČENCEV zadnja pisna ocena pri slovenščini 1 
S to trditvijo se je strinjal 1 od 2 učencev z zadnjo pisno oceno iz slovenščine 1. 
Pravi, da želi tako, ker nekaterim NPZ ni všeč in se ga bojijo.  

UTEMELJITVE UČENCEV zadnja pisna ocena pri slovenščini 2 
S to trditvijo se je strinjalo 10 od 16 učencev z zadnjo pisno oceno iz slovenščine 2. 
Največ jih je tako odgovorilo, ker menijo, da bi lahko preverili svoje znanje le tisti, ki 
to želijo (80 %).  Eden je napisal, da je prezahteven in naj bo zato prostovoljen, drugi 
pa ni odgovoril na to vprašanje. 

UTEMELJITVE UČENCEV zadnja pisna ocena pri slovenščini 3 
S to trditvijo se je strinjalo 22 od 32 učencev z zadnjo pisno oceno iz slovenščine 3. 
Večina zato, ker menijo, da naj NPZ pišejo le tisti, ki si to želijo (59 %). Ostali so 
navedli naslednje razloge: slovenščina mi ne gre, ni pomemben, ni za oceno, raje se 
posvečam testom pri pouku. Trije pa na to vprašanje niso odgovorili. 

UTEMELJITVE UČENCEV zadnja pisna ocena pri slovenščini 4 
S to trditvijo se je strinjalo 13 od 21 učencev z zadnjo pisno oceno iz slovenščine 4. 
Večina zato, ker menijo, da naj ga pišejo le tisti, ki želijo (61,5 %). 2 učenca sta 
napisala, da so že testi pri pouku, 2 pa, da ni za oceno. Eden pa je navedel, da naj 
bo prostovoljen, ker če pišeš dobro, lahko to vpišeš kot oceno pri slovenščini 
(verjetno imajo tako dogovorjeno z učiteljico). 

UTEMELJITVE UČENCEV zadnja pisna ocena pri slovenščini 5 
S to trditvijo se je strinjalo 11 od 22 učencev z zadnjo pisno oceno iz slovenščine 5. 8 
jih je napisalo, da lahko tako preveri svoje znanje in piše NPZ le tisti, ki si to želi, 
ostalim pa ni treba (73 %). 3 učenci pa so takega mnenja, ker menijo, da je to le še 
en odvečni test, katerih imajo že pri pouku slovenščine dovolj. 

Tretja trditev: NPZ je nepotreben 

UTEMELJITVE UČENCEV zadnja pisna ocena pri slovenščini 1 
S to trditvijo se ni strinjal nihče, ki ima zadnjo pisno oceno iz slovenščine 1. 

UTEMELJITVE UČENCEV zadnja pisna ocena pri slovenščini 2 
S to trditvijo so se strinjali 3 od 16 učencev z zadnjo pisno oceno iz slovenščine 2. 
Eden na to vprašanje ni odgovoril, drugi je napisal, da je preveč pisanja, tretji pa, da 
enostavno ni pomemben. 
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UTEMELJITVE UČENCEV zadnja pisna ocena pri slovenščini 3 
S to trditvijo se je strinjal 1 od 32 učencev z zadnjo pisno oceno iz slovenščine 3 – ta 
meni, ker ni potrebno pisati še NPZ, če pišejo teste pri slovenščini. 

UTEMELJITVE UČENCEV zadnja pisna ocena pri slovenščini 4 
S to trditvijo so se strinjali 3 od 21 učencev z zadnjo pisno oceno iz slovenščine 4. Za 
razloge so navedli, da učenci ne jemljejo resno NPZ in že imajo teste pri pouku 
slovenščine, zato ne vidijo smisla v NPZ. 

UTEMELJITVE UČENCEV zadnja pisna ocena pri slovenščini 5 
S to trditvijo sta se strinjala 2 od 22 učencev z zadnjo pisno oceno iz slovenščine 5. 
Eden je napisal, da se NPZ nikjer ne upošteva, zato ni potreben, drugi pa, da se mu 
zdi neumno imeti toliko obveznosti pri slovenščini, saj se naučiš govoriti že pred 
vstopom v osnovno šolo.  

b) Razlike med učenci z različno oceno zadnjega pisnega preizkusa pri 
slovenščini glede njihovega mnenja o tem, kako dober pokazatelj njihovega 
znanja pri predmetu slovenščina je bil NPZ iz slovenščine, ki ga je reševal 4. 
maja 

Za ugotavljanje, ali obstaja povezanost med obema spremenljivkama, smo izračunali 
Kullbackovo 2î-vrednost, ker so teoretične frekvence v posameznih celicah 
kontingenčne tabele manjše od 5. 
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Preglednica 43: Število in odstotek anketiranih učencev z različno oceno zadnjega pisnega 
preizkusa pri slovenščini glede na njihovo mnenje o tem, kako dober pokazatelj njihovega 
znanja je NPZ 

 Skupaj Slab; zdi se 

mi, da v 

resnici znam 

več 

Dober; zdi 

se mi, da 

sem lahko 

pokazal 

veliko 

svojega 

znanje 

Zelo dober; 

zdi se mi, da 

sem lahko 

pokazal vse 

svoje znanje 

Ne vem 

zadnja pisna 

ocena pri 

slovenščini 

1 
f 1 1 0 0 2 

f % 50,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

2 
f 3 9 0 4 16 

f % 18,8 % 56,2 % 0,0 % 25,0 % 100,0 % 

3 
f 4 18 1 9 32 

f % 12,5 % 56,2 % 3,1 % 28,1 % 100,0 % 

4 
f 2 12  3 4 21 

f % 9,5 % 57,1 % 14,3 % 19,0 % 100,0 % 

5 
f 2 9 5 6 22 

f % 9,1 % 40,9 % 22,7 % 27,3 % 100,0 % 

Skupaj 
f 12 49 9 23 93 

f % 12,9 % 52,7 % 9,7 % 24,7 % 100,0 % 

 

Hi-kvadrat testov 

 Vrednost sp p vrednost (2-stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 12,241
a
 12 ,427 

Kullbackov preizkus 13,003 12 ,369 

Linearna povezanost 2,051 1 ,152 

Število anketirancev 93   

a. 13 celic (65,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc.  

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna 
na ravni α = 0,05 (p = 0,369, p > 0.05). Med učenci z različno oceno zadnjega 
pisnega preizkusa pri slovenščini ne obstajajo statistično pomembne razlike glede 
mnenja o tem, kako dober pokazatelj njihovega znanja pri predmetu slovenščina je 
bil NPZ iz slovenščine, ki ga je reševal 4. maja. Za vzorec pa lahko trdimo, da skoraj 
pri vseh ocenah več učencev meni, da so lahko na NPZ pokazali veliko svojega 
znanja, le pri tistih z oceno 1 pri zadnjem pisnem preizkusu iz slovenščine se je 
pokazalo, da jih polovica meni, da je NPZ dobe pokazatelj njihovega znanja, polovica 
pa meni, da je NPZ slab pokazatelj njihovega znanja.  
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c) Razlike med učenci z različno oceno zadnjega pisnega preizkusa pri 
slovenščini glede truda, ki ga je vložil v reševanje NPZ 

Za ugotavljanje, ali obstaja povezanost med obema spremenljivkama, smo izračunali 
Kullbackovo 2î-vrednost, ker so teoretične frekvence v posameznih celicah 
kontingenčne tabele manjše od 5. 

 

Preglednica 44: Število in odstotek anketiranih učencev z različno oceno zadnjega pisnega 
preizkusa pri slovenščini glede na njihovo mnenje o trudu, ki ga vložijo v reševanje NPZ 

 Skupaj Da Nisem se 

trudil, vseeno 

mi je bilo 

Ne morem reči 

zadnja pisna 

ocena pri 

slovenščini 

1 
f 2 0 0 2 

f % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

2 
f 13 1 2 16 

f % 81,2 % 6,2 % 12,5 % 100,0 % 

3 
f 28 1 3 32 

f % 87,5 % 3,1 % 9,4 % 100,0 % 

4 
f 18 0 3 21 

f % 85,7 % 0,0 % 14,3 % 100,0 % 

5 
f 21 0  1 22 

f % 95,5 % 0,0 % 4,5 % 100,0 % 

Skupaj 
f 82 2 9 93 

f % 88,2 % 2,2 % 9,7 % 100,0 % 

 

Hi-kvadrat testov 

 Vrednost sp p vrednost (2-stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 4,014
a
 8 ,856 

Kullbackov preizkus 4,805 8 ,778 

Linearna povezanost ,537 1 ,464 

Število anketirancev 93   

a. 11 celic (73,3 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc.  

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna 
na ravni α = 0,05 (p = 0,778, p > 0.05). O povezanosti med ocenami in trudom ne 
moremo trditi ničesar. Za vzorec pa lahko trdimo, da ne glede na zadnjo pisno oceno 
pri slovenščini večina učencev pravi, da so se potrudili, da bi NPZ čim bolje rešili.  
 
č)  Razlike med učenci z različno oceno zadnjega pisnega preizkusa pri   
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     slovenščini glede strahu, ki so ga čutili do reševanja NPZ 

Za ugotavljanje, ali obstaja povezanost med obema spremenljivkama, smo izračunali 
Kullbackovo 2î-vrednost, ker so teoretične frekvence v posameznih celicah 
kontingenčne tabele manjše od 5. 

 

Preglednica 45: Število in odstotek anketiranih učencev z različno oceno zadnjega pisnega 
preizkusa pri slovenščini glede na strah, ki so ga čutili ob reševanju NPZ 

 Skupaj Da Ne 

zadnja pisna ocena pri 

slovenščini 

1 
f 2 0 2 

f % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

2 
f 6 10 16 

f % 37,5 % 62,5 % 100,0 % 

3 
f 16 16 32 

f % 50,0 % 50,0 % 100,0 % 

4 
f 5 16 21 

f % 23,8 % 76,2 % 100,0 % 

5 
f 7 15 22 

f % 31,8 % 68,2 % 100,0 % 

Skupaj 
f 36 57 93 

f % 38,7 % 61,3 % 100,0 % 

 

Hi-kvadrat testov 

 Vrednost sp p vrednost (2-stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 7,301
a
 4 ,121 

Kullbackov preizkus 8,037 4 ,090 

Linearna povezanost 2,657 1 ,103 

Število anketirancev 93   

a. 2 celic (20,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc.  

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna 
na ravni α = 0,05 (p = 0,090, p > 0.05). O povezanosti med ocenami in strahom pred 
reševanjem NPZ ne moremo trditi ničesar. Za vzorec pa lahko trdimo, da so vsi 
učenci, ki so nazadnje pisni preizkus pri slovenščini pisali negativno, priznali, da so 
se bali reševanja NPZ. Večina učencev s pozitivnimi ocenami pa se reševanja NPZ 
ni bala. 

d) Razlike med učenci z različno oceno zadnjega pisnega preizkusa pri 
slovenščini  glede  njihovega mnenja o NPZ  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Maja Salamon. Magistrsko delo 

   

91 

 

Za ugotavljanje, ali obstaja povezanost med obema spremenljivkama, smo izračunali 
Kullbackovo 2î-vrednost, ker so teoretične frekvence v posameznih celicah 
kontingenčne tabele manjše od 5. 

 

Preglednica 46: Število in odstotek anketiranih učencev z različno oceno zadnjega pisnega 
preizkusa pri slovenščini glede na njihovo mnenje o težavnosti NPZ 

 Skupaj Zelo težek Težek Ravno prav 

zahteven 

Premalo 

zahteven 

zadnja pisna 

ocena pri 

slovenščini 

1 
f 0 2 0 0 2 

f % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

2 
f 1 4 11 0  16 

f % 6,2 % 25,0 % 68,8 % 0,0 % 100,0 % 

3 
f 1 9 22 0 32 

f % 3,1 % 28,1 % 68,8 % 0,0 % 100,0 % 

4 
f 1 2 16 2 21 

f % 4,8 % 9,5 % 76,2 % 9,5 % 100,0 % 

5 
f 0 2 18 2 22 

f % 0,0 % 9,1 % 81,8 % 9,1 % 100,0 % 

Skupaj 
f 3 19 67 4 93 

f % 3,2 % 20,4 % 72,0 % 4,3 % 100,0 % 

 

Hi-kvadrat testov 

 Vrednost sp p vrednost (2-stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 17,790
a
 12 ,122 

Kullbackov preizkus 18,925 12 ,090 

Linearna povezanost 9,016 1 ,003 

Število anketirancev 93   

a. 15 celic (75,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc.  

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna 
na ravni α = 0,05 (p = 0,090, p > 0.05). O povezanosti med ocenami in mnenju o NPZ 
iz slovenščine moremo trditi ničesar. Za vzorec pa lahko trdimo, da so vsi učenci, ki 
so nazadnje pisni preizkus pri slovenščini pisali negativno, priznali, da se jim je NPZ 
zdel težek. Večina učencev s pozitivnimi ocenami je odgovorila, da se jim je zdel 
NPZ iz slovenščine, ki so ga reševali 4. maja, ravno prav zahteven. 

Predstavitev prostih odgovorov na odprto vprašanje 

Prva trditev: Zelo težek 
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UTEMELJITVE UČENCEV zadnja pisna ocena pri slovenščini 1 
S to trditvijo se ni strinjal nihče od učencev z zadnjo pisno oceno iz slovenščine 1.  

UTEMELJITVE UČENCEV zadnja pisna ocena pri slovenščini 2 
S to trditvijo se je strinjal 1 od 16 učencev z zadnjo pisno oceno iz slovenščine 2. 
Napisal je, da se mu je zdel NPZ zelo težek, ker je bilo veliko besedila in nalog. 

UTEMELJITVE UČENCEV zadnja pisna ocena pri slovenščini 3 
S to trditvijo se je strinjal 1 od 32 učencev z zadnjo pisno oceno iz slovenščine 3. 
Napisal je, da ga je NPZ zelo utrudil. 

UTEMELJITVE UČENCEV zadnja pisna ocena pri slovenščini 4 
S to trditvijo se je strinjal 1 od 21 učencev z zadnjo pisno oceno pri slovenščini 4. 
NPZ se mu je zdel zelo težek, ker nekaterih nalog ni znal rešiti. 

UTEMELJITVE UČENCEV zadnja pisna ocena pri slovenščini 5 
S to trditvijo se ni strinjal nihče od 22 učencev z zadnjo pisno oceno pri slovenščini 5. 

Druga trditev: Težek 

UTEMELJITVE UČENCEV zadnja pisna ocena pri slovenščini 1 
S to trditvijo sta se strinjala 2 od 2 učencev z zadnjo pisno oceno iz slovenščine 1. 
NPZ se jima je zdel težek, ker je bilo veliko vprašanj, zato je bilo premalo časa, da bi 
prišla do konca preizkusa. 

UTEMELJITVE UČENCEV zadnja pisna ocena pri slovenščini 2 
S to trditvijo so se strinjali 4 od 16 učencev z zadnjo pisno oceno iz slovenščine 2. 3 
učenci so napisali, da je bilo težko, ker je bilo veliko besedila in branja ter težke 
naloge (75 %). Eden pa je napisal, da ne vem, zakaj se mu je zdel preizkus težek. 

UTEMELJITVE UČENCEV zadnja pisna ocena pri slovenščini 3 
S to trditvijo se je strinjalo 9 od 32 učencev z zadnjo pisno oceno iz slovenščine 3. 
Večina tako meni, ker je bilo veliko branja, naloge pa so bile težke in včasih 
zavajajoče (67 %). Eden na to vprašanje ni odgovoril, dva pa sta napisala, da jima 
slovenščina ne gre in da nista veliko znala na preizkusu. 

UTEMELJITVE UČENCEV zadnja pisna ocena pri slovenščini 4 
S to trditvijo sta se strinjala 2 od 21 učencev z zadnjo pisno oceno iz slovenščine 4. 
Eden je napisal, da se mu je zdelo umetniško besedilo težko, drugi pa, da ni razumel 
vseh pojmov pri neumetnostnem besedilu. 
UTEMELJITVE UČENCEV zadnja pisna ocena pri slovenščini 5 
S to trditvijo sta se strinjala 2 od 22 učencev z zadnjo pisno oceno pri slovenščini 5. 
Eden je napisal, da se mu je NPZ zdel težek, drugi pa, da zato, ker ni uspel rešiti 
vsega. 

Tretja trditev: Ravno prav zahteven 
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UTEMELJITVE UČENCEV zadnja pisna ocena pri slovenščini 1 
S to trditvijo se ni strinjal nihče od 2 učencev z zadnjo pisno oceno iz slovenščine 1. 

UTEMELJITVE UČENCEV zadnja pisna ocena pri slovenščini 2 
S to trditvijo se je strinjalo 11 od 16 učencev z zadnjo pisno oceno iz slovenščine 2. 
Večina meni, da ker NPZ ni bil težek, tudi naloge niso bile težke (54,5 %). Eden je 
napisal, da so v šoli veliko vadili, 4 učenci pa na to vprašanje niso odgovorili. 

UTEMELJITVE UČENCEV zadnja pisna ocena pri slovenščini 3 
S to trditvijo se je strinjalo 22 od 32 učencev z zadnjo pisno oceno iz slovenščine 3. 
Večina zato, ker so se jim zdele naloge ravno prav zahtevne in so jih znali rešiti (77 
%). 2 učenca sta napisala, da so se pri pouku veliko učili in ponavljali, 3 pa na to 
vprašanje niso odgovorili. 
 
UTEMELJITVE UČENCEV zadnja pisna ocena pri slovenščini 4 
S to trditvijo se je strinjalo 16 od 21 učencev z zadnjo pisno oceno iz slovenščine 4. 
Vso so bili mnenja, da naloge zanje niso bile pretežke in so vse znali rešiti.  

UTEMELJITVE UČENCEV zadnja pisna ocena pri slovenščini 5 
S to trditvijo se je strinjalo 18 od 22 učencev z zadnjo pisno oceno iz slovenščine 5. 
Večina zato, ker naloge zanje niso bile težke (54,5 %). 5 učencev je napisalo, da je 
bila v NPZ zajeta vsa snov, ki so se jo učili pri pouku, tudi podobne naloge so 
reševali. Eden pa je mnenja, da mu slovenščina kot učni predmet leži. 

Četrta trditev: Premalo zahteven 

UTEMELJITVE UČENCEV zadnja pisna ocena pri slovenščini 1 
S to trditvijo se ni strinjal nihče od 2 učencev z zadnjo pisno oceno iz slovenščine 1. 

UTEMELJITVE UČENCEV zadnja pisna ocena pri slovenščini 2 
S to trditvijo se ni strinjal nihče od 16 učencev z zadnjo pisno oceno iz slovenščine 2.  

UTEMELJITVE UČENCEV zadnja pisna ocena pri slovenščini 3 
S to trditvijo se ni strinjal nihče od 32 učencev z zadnjo pisno oceno iz slovenščine 3.  

UTEMELJITVE UČENCEV zadnja pisna ocena pri slovenščini 4 
S to trditvijo sta se strinjala 2 od 21 učencev z zadnjo pisno oceno iz slovenščine 4. 
Oba sta se strinjala, da so bile naloge prelahke. 
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UTEMELJITVE UČENCEV zadnja pisna ocena pri slovenščini 5 
S to trditvijo sta se strinjala 2 od 22 učencev z zadnjo pisno oceno iz slovenščine 5, 
in sicer na podlagi nalog, ki so se jima zdele prelahke. 

e) Razlike med učenci z različno oceno zadnjega pisnega preizkusa pri 
slovenščini glede njihovega mnenja o izhodiščnem neumetnostnem 
besedilu na NPZ iz slovenščine v 6. razredu? 

 

Preglednica 47: Število in odstotek anketiranih učencev z različno oceno zadnjega pisnega 
preizkusa pri slovenščini glede na njihovo mnenje o izhodiščnem neumetnostnem besedilu v 
NPZ 

 Skupaj predolgo primerno 

dolgo 

primerno 

zahtevno 

prezahtevno nisem ga 

povsem 

razumel 

zadnja 

pisna ocena 

pri 

slovenščini 

1 
f 1 1 1 0 0 2 

f % 50,0 % 50,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 %  

2 
f 1 9 5 0 4 16 

f % 6,2 % 56,2 % 31,2 % 0,0 % 25,0 %  

3 
f 8 15 13 2 6 32 

f % 25,0 % 46,9 % 40,6 % 6,2 % 18,8 %  

4 
f 2 12 10 0 3 21 

f % 9,5 % 57,1 % 47,6 % 0,0 % 14,3 %  

5 
f  3 15 13 1 5 22 

f % 13,6 % 68,2 % 59,1 % 4,5 % 22,7 %  

Skupaj f 15 52  42 3 18 93 

Tu so lahko anketiranci obkrožili več odgovorov. 

INTERPRETACIJA 
 
Iz zgornje preglednice je razvidno, da jih je med učenci, ki so pisali zadnji pisni 
preizkus 1, 50 % odgovorilo »predolgo«, 50 % »po dolžini primerno«, 50 % »po 
zahtevnosti primerno zahtevno«, 0 % »prezahtevno« in 0 % »nisem ga razumel«. 
Iz zgornje preglednice je tudi razvidno, da jih je med učenci, ki so pisali zadnji pisni 
preizkus 2, 6,2 % odgovorilo »predolgo«, 56,2 % »po dolžini primerno«, 31,2 % »po 
zahtevnosti primerno zahtevno«, 0 % »prezahtevno« in 25 % »nisem ga razumel«. 
Iz zgornje preglednice je tudi razvidno, da je med učenci, ki so pisali zadnji pisni 
preizkus 3, 25 % odgovorilo »predolgo«, 46,9 % »po dolžini primerno«, 40,6 % »po 
zahtevnosti primerno zahtevno«, 6,2 % »prezahtevno« in 18,8 % »nisem ga 
razumel«. 
Iz zgornje preglednice je tudi razvidno, da jih je med učenci, ki so pisali zadnji pisni 
preizkus 4, 9,5 % odgovorilo »predolgo«, 57,1 % »po dolžini primerno«, 47,6 % »po 
zahtevnosti primerno zahtevno«, 0 % »prezahtevno« in 14,3 % »nisem ga razumel«. 
Iz zgornje preglednice je tudi razvidno, da jih je med učenci, ki so pisali zadnji pisni 
preizkus 5, 13,6 % odgovorilo »predolgo«, 68,2 % »po dolžini primerno«, 59,1 % »po 
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zahtevnosti primerno zahtevno«, 4,5 % »prezahtevno« in 22,7 % »nisem ga 
razumel«. 

 

RV10: Katere razlike se pojavljajo med mnenji učencev o NPZ iz 
slovenščine v 6. razredu glede na spol?  

Tu smo primerjali naslednja vprašanja iz anketnega vprašalnika za učitelje:  

a) Kaj meniš o NPZ iz slovenščine ob koncu 6. razreda?  
b) Kako dober pokazatelj tvojega znanja pri predmetu slovenščina je bil NPZ iz 

slovenščine, ki si ga reševal 4. maja?  
c) Ali si se pri reševanju NPZ iz slovenščine trudil, da bi ga čim bolje rešil? 
č)  Ali si se bal reševanja NPZ iz slovenščine? 
d) Kakšen se ti je na splošno zdel NPZ iz slovenščine?  
e) Kateri del NPZ-ja iz slovenščine je bil po tvojem mnenju zahtevnejši? 
f) Kakšno je bilo izhodiščno neumetnostno besedilo oz. so bila neumetnostna 

besedila v JEZIKOVNEM delu? 
 

a) Razlike med učenci z različnim spolom glede njihovega mnenja o statusu 
NPZ 

Za ugotavljanje, ali obstaja povezanost med obema spremenljivkama, smo izračunali 
Pearsonovo vrednost, ker so teoretične frekvence v posameznih celicah 
kontingenčne tabele višje od 5. 

 

Preglednica 48: Število in odstotek anketiranih učencev z različnim spolom glede na željo o 
statusu NPZ 

 Skupaj NPZ naj bo 

obvezen 

NPZ naj bo 

prostovoljen 

NPZ je 

nepotreben 

spol 

M 
f 10 27 7 44 

f % 22,7 % 61,4 % 15,9 % 100,0 % 

Ž 
f 18 31 3 52 

f % 34,6 % 59,6 % 5,8 % 100,0 % 

Skupaj 
f 28 58 10 96 

f % 29,2 % 60,4 % 10,4 % 100,0 % 
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Hi-kvadrat test 

 Vrednost sp p vrednost (2-stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 3,519
a
 2 ,172 

Kullbackov preizkus 3,572 2 ,168 

Linearna povezanost 3,173 1 ,075 

Število anketirancev 96   

a. 1 celic (16,7 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc.  

INTERPRETACIJA 

Vrednost Pearsonovega testa ni statistično pomembna na ravni α = 0,05 (p = 0,172, 
p > 0,05). Hipotezo neodvisnosti zavrnemo s tveganjem 5 %. Sprejmemo nasprotno 
hipotezo. O povezanosti med spolom in mnenjem o statusu NZP ne moremo trditi 
ničesar. Za vzorec pa lahko trdimo, da večina šestošolk (59,6 %) in šestošolcev (61,4 
%) meni, da naj bo NPZ iz slovenščine prostovoljen. 

Predstavitev prostih odgovorov na odprto vprašanje 

Prva trditev: NPZ naj bo obvezen 

UTEMELJITVE UČENCEV ženska 
S to trditvijo se je strinjalo 18 od 52 učenk. Večina tako meni, ker tako vsak učenec 
preveri, koliko zna (83 %). 2 učenki na to vprašanje nista odgovorili, ena pa je 
napisala, da lahko z dobrim dosežkom na NPZ popravi svojo oceno pri slovenščini. 

UTEMELJITVE UČENCEV moški 
S to trditvijo se je strinjalo 10 od 44 učencev. Eden na to vprašanje ni odgovoril, ostali 
pa so takega mnenja, ker lahko na ta način preveriš svoje znanje. 

Druga trditev: NPZ naj bo prostovoljen 

UTEMELJITVE UČENCEV ženska 
S to trditvijo se je strinjalo 31 od 52 učenk. Večina tako meni, ker želijo, da bi pisali le 
tisti učenci, ki to želijo, ostalim pa ne bi bilo treba (68 %). Ostale so navedle še 
naslednje razloge: je nepotreben, ni za oceno, raje se učim za test pri pouku. Ena na 
to vprašanje ni odgovorila. 

UTEMELJITVE UČENCEV moški 
S to trditvijo se je strinjalo 27 od 44 učencev. Večina tako meni, ker želijo, da tisti, ki 
želijo pisati, naj pišejo, ostalim pa ne bi bilo treba (74 %). Ostali so za razlog navedli, 
da ni za oceno in da je nepotreben, da se raje učijo za test pri pouku. Eden pa na to 
vprašanje ni odgovoril. 
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Tretja trditev: NPZ je nepotreben 

UTEMELJITVE UČENCEV ženska 
S to trditvijo so se strinjale 3 od 52 učenk. Ena je napisala, da imajo tako in tako teste 
pri pouku in ne vidi smisla v NPZ, druga je mnenja, da NPZ vzame preveč časa, tretji 
pa se zdi nepotreben, ker se nikjer ne upošteva.  

UTEMELJITVE UČENCEV moški 
S to trditvijo se je strinjalo 7 od 44 učencev. 2 učenca sta mnenja, da imajo že teste 
pri pouku, zato učenci ne jemljejo resno NPZ, 2 sta napisala, da je preveč pisanja. 2 
menita, da je nepomemben in neumen, eden pa na to vprašanje ni odgovoril. 

b) Razlike med učenci z različnim spolom glede njihovega mnenja o tem, kako 
dober pokazatelj njihovega znanja pri predmetu slovenščina je bil NPZ iz 
slovenščine, ki ga je reševal 4. maja  

Za ugotavljanje, ali obstaja povezanost med obema spremenljivkama, smo izračunali 
Kullbackovo 2î-vrednost, ker so teoretične frekvence v posameznih celicah 
kontingenčne tabele manjše od 5. 

Preglednica 49: Število in odstotek anketiranih učencev z različnim spolom glede na njihovo 
mnenje o tem, kako dober pokazatelj njihovega znanja je NPZ 

 Skupaj Slab; zdi se 

mi, da v 

resnici znam 

več 

Dober; zdi se 

mi, da sem 

lahko pokazal 

veliko 

svojega 

znanje 

Zelo dober; 

zdi se mi, da 

sem lahko 

pokazal vse 

svoje znanje 

Ne vem 

spol 

M 
f 10 22 3 9 44 

f % 22,7 % 50,0 % 6,8 % 20,5 % 100,0 % 

Ž 
f 3 29 6 14 52 

f % 5,8 % 55,8 % 11,5 % 26,9 % 100,0 % 

Skupaj 
f 13 51 9 23 96 

f % 13,5 % 53,1 % 9,4 % 24,0 % 100,0 % 

 

Hi-kvadrat testov 

 Vrednost sp p vrednost (2-stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 6,193
a
 3 ,103 

Kullbackov preizkus 6,388 3 ,094 

Linearna povezanost 2,837 1 ,092 

Število anketirancev 96   

a. 2 celic (25,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc.  

INTERPRETACIJA 
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Vrednost Kullbackovega 2î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna 
na ravni α=  0,05 (p = 0,094, p > 0,05). O povezanosti med spolom in mnenjem o 
tem, kako dober pokazatelj njihovega znanja pri predmetu slovenščina, je bil NPZ iz 
slovenščine, ki ga je reševal 4. maja ne moremo trditi ničesar. Za vzorec pa lahko 
trdimo, da več šestošolk (55,8 %) in šestošolcev (50 %) meni, da NPZ iz slovenščine 
dobro pokaže njihovo znanje. 

c) Razlike med učenci z različnim spolom glede truda, ki ga je vložil v 
reševanje NPZ 

Za ugotavljanje, ali obstaja povezanost med obema spremenljivkama, smo izračunali 
Kullbackovo 2î-vrednost, ker so teoretične frekvence v posameznih celicah 
kontingenčne tabele manjše od 5. 

 

Preglednica 50: Število in odstotek anketiranih učencev z različnim spolom glede na trud, ki 
so ga vložili v reševanje NPZ 

 Skupaj Da Nisem se trudil, 

vseeno mi je 

bilo 

Ne morem reči 

spol 

M 
f 36 2 6 44 

f % 81,8 % 4,5 % 13,6 % 100,0 % 

Ž 
f 48 0 3 51 

f % 94,1 % 0,0 % 5,9 % 100,0 % 

Skupaj 
f 84 2 9 95 

f % 88,4 % 2,1 % 9,5 % 100,0 % 

 

Hi-kvadrat testov 

 Vrednost sp p vrednost (2-stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 4,221
a
 2 ,121 

Kullbackov preizkus 4,996 2 ,082 

Linearna povezanost 2,643 1 ,104 

Število anketirancev 95   

a. 4 celic (66,7 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc.  

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna 
na ravni α = 0,05 (p = 0,082, p > 0,05). O povezanosti med spolom in trudom ne 
moremo trditi ničesar. Za vzorec pa lahko trdimo, da večina šestošolk (94,1 %) in 
šestošolcev (81,8 %) meni, da so se trudili, da bi čim bolje rešili NPZ iz slovenščine. 
 
č)   Razlike med učenci z različnim spolom glede strahu, ki so ga čutili do   
      reševanja NPZ 
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Za ugotavljanje, ali obstaja povezanost med obema spremenljivkama, smo izračunali 
Pearsonovo vrednost, ker so teoretične frekvence v posameznih celicah 
kontingenčne tabele večje od 5. 

 

Preglednica 51: Število in odstotek anketiranih učencev z različnim spolom glede na strah, ki 
so ga čutili pri reševanju NPZ 

 Skupaj Da Ne 

spol 

M 
f 14 30 44 

f % 31,8 % 68,2 % 100,0 % 

Ž 
f 25 27  52 

f % 48,1 % 51,9 % 100,0 % 

Skupaj 
f 39 57 96 

f % 40,6 % 59,4 % 100,0 % 

Hi-kvadrat testov 

 Vrednost sp P vrednost (2-stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 2,612
a
 1 ,106 

Yatesova korekcija 1,981 1 ,159 

Kullbackov preizkus 2,636 1 ,104 

Linearna povezanost 2,585 1 ,108 

Število anketirancev 96   

INTERPRETACIJA 

Vrednost Pearsonovega testa ni statistično pomembna na ravni α = 0,05 (p = 0,106, 
p > 0,05). O povezanosti med spolom in strahom ne moremo trditi ničesar. Za vzorec 
pa lahko trdimo, da večina šestošolk (51,9 %) in šestošolcev (68,2 %) pravi, da se 
niso bali reševanja NPZ iz slovenščine.  

d) Razlike med učenci z različnim spolom glede  njihovega mnenja o NPZ  

Za ugotavljanje, ali obstaja povezanost med obema spremenljivkama, smo izračunali 
Kullbackovo 2î-vrednost, ker so teoretične frekvence v posameznih celicah 
kontingenčne tabele manjše od 5. 

 

Preglednica 52: Število in odstotek anketiranih učencev z različnim spolom glede na njihovo 
mnenje o težavnosti NPZ 

  Skupaj 
Zelo težek Težek Ravno prav 

zahteven 

Premalo 

zahteven 

spol M 
f 3 12 26 3 44 

f % 6,8 % 27,3 % 59,1 % 6,8 % 100,0 % 
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Ž 
f 0 8 43 1 52 

f % 0,0 % 15,4 % 82,7 % 1,9 % 100,0 % 

Skupaj 
f 3 20 69 4 96 

f % 3,1 % 20,8 % 71,9 % 4,2 % 100,0 % 

 

Hi-kvadrat testov 

 Vrednost sp p vrednost (2-stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 8,380
a
 3 ,039 

Kullbackov preizkus 9,575 3 ,023 

Linearna povezanost 3,112 1 ,078 

Število anketirancev 96   

a. 4 celic (50,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2î-preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna 
na ravni α = 0,05 (p = 0,023, p < 0,05). Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 5 
% trdimo, da se v osnovni množici pojavljajo razlike med učenci z različnim spolom 
glede mnenja o NPZ iz slovenščine v 6. razred, saj 34,1 % učencev meni, da je NPZ 
težek oziroma zelo težak, medtem ko 15,4 % učenk meni da je izpit težek oziroma 
zelo težek; kar 82,7 % učenk meni, da je NPZ ravno prav zahteven, učencev pa je 
takih 59 %. Več učencev (6,8 %) kot učenk (1,9 %) pa meni, da je NPZ premalo 
zahteven. 

 

Predstavitev prostih odgovorov na odprto vprašanje 

Prva trditev: Zelo težek 

UTEMELJITVE UČENCEV ženska 
S to trditvijo se ni strinjala nobena od 52 učenk.  

UTEMELJITVE UČENCEV moški 
S to trditvijo so se strinjali 3 od 44. Prvi je napisal, da ga je NPZ izmučil, drugi ni znal 
vsega, tretji pa je odgovoril da je bilo veliko besedila in nalog, zato se mu je zdel NPZ 
zelo težek. 

Druga trditev: Težek 

UTEMELJITVE UČENCEV ženska 
S to trditvijo se je strinjalo 8 od 52 učenk. Največ jih je napisalo, da tako menijo, ker 
je bilo veliko besedila in težke naloge (75 %). Ena je napisala, da ji slovenščina ne 
gre, zato se ji je NPZ zdel težek, ena pa ni odgovorila. 

UTEMELJITVE UČENCEV moški 
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S to trditvijo se je strinjalo 12 od 44 učencev. Večina tako meni, ker je bilo veliko 
besedila in nalog, zato je primanjkovalo časa za reševanje (83 %). Eden je takega 
mnenja, ker skoraj nič ni znal rešiti, drugi pa je napisal, da ne ve, zakaj se mu je NPZ 
zdel težek. 

Tretja trditev: Ravno prav zahteven 

UTEMELJITVE UČENCEV ženska 
S to trditvijo se je strinjalo 43 od 52 učenk. Največ jih je napisalo, da naloge v NPZ 
niso bile težke in da so jih rešile brez večjih težav (72 %). Nekatere so pojasnile, da 
je bila v NPZ vsa snov, ki so se jo pri pouku učili, veliko so ponavljali in reševali 
podobne naloge. Dve učenki na to vprašanje nista odgovorili. 

UTEMELJITVE UČENCEV moški 
S to trditvijo se je strinjalo 26 od 44 učencev. Največ jih je odgovorilo, da naloge niso 
bile težke, tudi preizkus nasploh (54 %). 6 učencev je napisalo, da je preizkus 
vseboval vse, kar so znali in da so tudi v šoli veliko ponavljali. Eden je mnenja, da je 
bil NŠZ ravno prav zahteven, ker mu slovenščina kot učni predmet leži, 5 pa jih ni 
odgovorilo na to vprašanje. 

Četrta trditev: Premalo zahteven 

UTEMELJITVE UČENCEV ženska 
S to trditvijo se je strinjala 1 od 52 učenk. Napisala je, da se ji je zdel NPZ prelahek. 

UTEMELJITVE UČENCEV moški 
S to trditvijo so se strinjali 3 od 44 učencev. Napisali so, da tako menijo, ker so se pri 
pouku veliko učili in da so bile naloge prelahke. 
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e) Razlike med učenci z različnim spolom glede njihovega mnenja o 
zahtevnosti posameznih delov NPZ 
 

Preglednica 53: Število in odstotek anketiranih učencev z različnim spolom glede na njihovo 
mnenje o težavnosti posameznih delov NPZ 

 Skupaj Jezikovni del Književni del 

Spol 

M 
f 19 25 44 

f % 43,2 % 56,8 % 100,0 % 

Ž 
f 27 25 52 

f % 51,9 % 48,1 % 100,0 % 

Skupaj 
f 46 50 96 

f % 47,9 % 52,1 % 100,0 % 
 

Hi-kvadrat testov 

 Vrednost sp p vrednost (2-stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat ,730
a
 1 0,393 

Yatesov popravek ,421 1 0,516 

Kullbackov preizkus ,731 1 0,393 

Fisherjev test   0,419 

Linearna povezanost ,722 1 0,395 

Število anketirancev 96   

a. 0 celic (0,0 %) imata manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Pearsonovega testa ni statistično pomembna na ravni α = 0,05 (p=  0,393, 
p > 0,05). O povezanosti med spolom in zahtevnejšim delom NPZ ne moremo trditi 
ničesar. Za vzorec pa lahko trdimo, da 56,8 % učencev meni, da je književni del 
zahtevnejši. Tako meni tudi skoraj polovica učenk (48,1 %). Malo manj kot polovica 
učencev (43,2 %) in dobra polovica učenk (51,9 %) se strinja, da je jezikovni del 
zahtevnejši. Če pogledamo celoto, ugotovimo, da malo večji delež učencev ocenjuje 
književni del kot zahtevnejšega (52,1 %).  

Predstavitev prostih odgovorov na odprto vprašanje 

Tu smo učence še vprašali, kaj se jim je na NPZ zdelo najlažje/najtežje. Spodaj so 
predstavljeni njihovi odgovori glede na spol. 
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Najlažje 

UTEMELJITVE UČENCEV ženska 
Učenkam je bilo najlažje obkroževanje pa tudi književni del NPZ na sploh. Kar nekaj 
se jih ni spomnilo odgovora ali ni odgovorilo. 

UTEMELJITVE UČENCEV moški 
Največ jih je odgovorilo, da je bilo najlažje obkroževanje, veliko pa se jih ni spomnilo, 
kaj ali pa niso odgovorili. Književni del je nekaj učencev ocenilo kot lažjega, nekateri 
pa so izpostavili še samostalnik, pridevnik, glagol, pesmico, sklanjanje. 

Najtežje 

UTEMELJITVE UČENCEV ženska 
Učenke so kot najtežje na NPZ izpostavile poosebitev, pisanje besedila, pesmica 
(književni del), veliko pa se jih ni spomnilo ali ni odgovorilo.  

S to trditvijo se je strinjalo 8 od 52 učenk. Največ jih je napisalo, da tako menijo, ker 
je bilo veliko besedila in težke naloge (75 %). Ena je napisala, da ji slovenščina ne 
gre, zato se ji je NPZ zdel težek, ena pa ni odgovorila. 

UTEMELJITVE UČENCEV moški 
Učencem se je najtežja zdela pesmica ter branje besedila in iskanje podatkov. Tudi 
jezikovni del so ocenili za težjega. Nekateri so izpostavili še poosebitev; to je nekaj 
učencev tudi navedlo kot neobravnavana snov, ki je bila vključena v NPZ.  

f) Razlike med učenci z različnim spolom glede njihovega mnenja o 
izhodiščnem neumetnostnem besedilu na NPZ iz slovenščine v 6. Razredu 

 

Preglednica 54: Število in odstotek anketiranih učencev z različnim spolom glede na njihovo 
mnenje o izhodiščnem neumetnostnem besedilu v NPZ 

 Skupaj predolgo primerno 

dolgo 

primerno 

zahtevno 

prezahtevno nisem ga 

povsem 

razumel 

spol 

M 
f 9 19 19 2 11 44 

f % 20,5 % 43,2 % 43,2 % 4,5 % 25,0 %  

Ž 
f 7 33 25 1 7 52 

f % 13,5 % 63,5 % 48,1 % 1,9 % 13,5 %  

Skupaj f 16 52 44 3 18 96 

Tu so lahko anketiranci obkrožili več odgovorov. 
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INTERPRETACIJA 
 
Iz zgornje preglednice je razvidno, da jih je med učenci 20,5 % odgovorilo 
»predolgo«, 43,2 % »po dolžini primerno«, 43,2 % »po zahtevnosti primerno 
zahtevno«, 4,5 % » prezahtevno« in 25,0 % »nisem ga razumel«. 
Iz zgornje preglednice je tudi razvidno, da jih je med učenkami 13,5 % odgovorilo 
»predolgo«, 63,5 % »po dolžini primerno«, 48,1 % »po zahtevnosti primerno 
zahtevno«, 1,9 % »prezahtevno« in 13,5 % »nisem ga razumel«. 
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4 SKLEP 

V magistrskem delu smo raziskovali mnenje učiteljev in šestošolcev o NPZ iz 
slovenščine v 6. razredu. Zanimala nas je tudi primerjava med mnenji razrednih 
učiteljev, ki poučujejo v 6. razredu, in učiteljev slovenščine ter primerjava med 
mnenjem učiteljev in šestošolcev. V raziskavo so bili vključeni učitelji in šestošolci iz 
različnih šol. Za namen raziskave sta bila sestavljena in uporabljena dva anketna 
vprašalnika – eden za učitelje, drugi za učence 6. razreda. Vprašalnik za učitelje je 
vseboval splošna vprašanja o NPZ iz slovenščine, da so lahko odgovarjali tudi tisti 
učitelji, ki letos ne poučujejo slovenščine v 6. razredu, so pa jo kdaj prej. Vprašalnik 
za učence pa je vseboval vprašanja, ki so se navezovala na letošnji NPZ iz 
slovenščine, ki je potekal 4. maja, da so lažje odgovarjali na vprašanja. 

Ugotovili smo, da si učitelji želijo obvezen status NPZ iz slovenščine v 6. razredu, in 
sicer zato da bi ga učenci vzeli resneje in preverili svoje znanje. Več kot polovica 
anketiranih učiteljev (55 %) meni, da naj bo NPZ obvezen in se dosežek učenca 
upošteva pri končni oceni iz slovenščine v 6. razredu. Večina je takega mnenja, ker 
menijo, da bi učenci NPZ tako vzeli bolj resno in se pri reševanju tudi bolj potrudili. 
Nekateri tudi menijo, da bi ga s tem osmislili.  

Več kot polovica anketiranih učiteljev (55 %) pravi, da je NPZ iz slovenščine v 6. 
razredu težek. K temu so dodali, da tako mislijo, ker so besedila predolga in 
prezahtevna, navodila pa včasih tudi zavajajoča in dvoumna. Nekateri so izpostavili, 
da do reševanja preizkusa ne uspejo obdelati vse snovi, ki je zahtevana, zato je 
lahko preizkus še posebej težek. 

Polovica anketiranih učiteljev (50 %) se strinja, da sta jezikovni del in književni del na 
NPZ enako zahtevna. Tisti, ki so odgovorili, da je književni del zahtevnejši (teh je bilo 
15–37,5 %), so napisali, da tako menijo na podlagi branja učencev, saj naj bi ti slabo 
in premalo brali, težko razumeli besedila; to pa pomeni, da so tudi naloge na NPZ 
zanje prezahtevne, prav tako naj bi težje izražali svoje mnenje ter težko razumeli 
poezijo in preneseni pomen. Tisti, ki so izbrali jezikovni del kot zahtevnejšega na 
NPZ (teh je bilo 5–12,5 %), so napisali, da so neumetnostna besedila predolga, 
naloge pa preverjajo veliko podrobnosti, zato učenci veliko časa porabijo, da najdejo 
te podatke, in da učenci nimajo dovolj jezikovnega znanja. 

Več kot polovica anketiranih učiteljev (55 %) meni, da je priprava učencev na NPZ 
pomembna oziroma zelo pomembna. Večina anketiranih učiteljev (63 %) se ne 
pripravlja na NPZ iz slovenščine, jih pa več kot polovica (58 %) svoje učence 
pripravlja nanj, in sicer tako, da rešujejo stare naloge na NPZ ali v drugih zbirkah 
(Znam za več), navadno pri dodatnem ali dopolnilnem pouku. Tudi pri pouku 
poskušajo reševati podobne naloge, predvsem je poudarek na tistih, ki učencem 
delajo največ težav. Ugotovili smo, da so se vsi anketirani učenci (100 %) pri pouku 
slovenščine pripravljali na NPZ, največ tako, da so reševali stare NPZ in vaje, ki jim 
jih je pripravil učitelj. Večina anketiranih šestošolcev (75 %) se tudi doma pripravlja 
na NPZ, največkrat tako, da ponavljajo snov iz zapiskov in učbenika, rešujejo stare 
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NPZ in vaje iz delovnega zvezka Znam za več, ki je namenjen prav pripravi na 
preizkuse in utrjevanju znanja. 

Več kot polovica anketiranih učiteljev (60 %) meni, da NPZ ne vpliva na njihovo 
poučevanje slovenščine v 6. razredu. Tisti učitelji, ki so odgovorili, da NPZ vpliva na 
njihovo poučevanje (40 %), so napisali, da se ta vpliv najbolj pozna tako, da dajo 
določeni snovi in dejavnostim (npr. branju in razumevanju besedil) več poudarka, 
predvsem tistim vsebinam, ki so večkrat zastopane na NPZ. Včasih morajo tudi 
pohiteti, da lahko obravnavajo vso snov do meseca maja, ko učenci pišejo ta 
preizkus. Za nekatere učitelje je to prav stresno. 

Večina anketiranih učiteljev (63 %) je mnenja, da šestošolci niso motivirani za 
reševanje teh preizkusov in da ne vložijo dovolj truda v reševanje. Prav tako več 
anketiranih učiteljev (45 %) pravi, da je za učence NPZ malo stresen, med tem ko so 
zase mnenja, da je stresen oziroma zelo stresen. Torej menijo, da je za učitelje NPZ 
iz slovenščine bolj stresen kot za učence. 

RAZLIKE MED UČITELJI GLEDE NA DELOVNO DOBO: 

a) STATUS NPZ:  

Med učitelji z različno delovno dobo ni prišlo do statistično pomembnih razlik glede 
mnenja o statusu NPZ. Pri tistih do 10 let delovne dobe in pri tistih z več kot 10 let 
delovne dobe je več kot polovica odgovorila, da si želijo, da naj bo NPZ obvezen in 
se dosežek učenca upošteva pri končni oceni iz slovenščine v 6. razredu. Pri obeh 
skupinah je večina za razlog navedla, da bi tako učenci preizkus vzeli bolj resno. 

b) STRES ZA UČENCE IN UČITELJE 

Med učitelji z različno delovno dobo ni prišlo do statistično pomembnih razlik glede 
mnenja o tem, kako stresen je NPZ za učence in učitelje.  

c) ZAHTEVNOST NPZ 

Med učitelji z različno delovno dobo ni prišlo do statistično pomembnih razlik glede 
mnenja o zahtevnosti NPZ. Pri obeh skupinah jih največ meni, da je NPZ težek 
zaradi dolgih in zahtevnih besedil, predvsem za slabe bralce. 

d) ZAHTEVNOST POSAMEZNIH DELOV NPZ 

Med učitelji z različno delovno dobo je prišlo do statistično pomembnih razlik glede 
mnenja o zahtevnosti posameznih delov NPZ. Večina učiteljev, ki imajo do 10 let 
delovne dobe, meni, da sta oba dela enako zahtevna, medtem ko pri učiteljih z več 
kot 10 let delovne dobe več učiteljev meni, da je književni del zahtevnejši. 
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e) KAKO DOBER POKAZATELJ ZNANJA JE NPZ (JEZIKOVNI IN KNJIŽEVNI DEL)? 

Med učitelji z različno delovno dobo ni prišlo do statistično pomembnih razlik glede 
mnenja o tem kako dober pokazatelj znanja je NPZ.  

f) ZAHTEVNOST POSAMEZNIH DELOV JEZIKOVNEGA DELA 

Med učitelji z različno delovno dobo je prišlo do statistično pomembnih razlik glede 
mnenja o zahtevnosti posameznih delov jezikovnega dela na NPZ. Ugotovili smo, da 
učitelji z več kot 10 let delovne dobe menijo, da so »naloge za razumevanje 
prebranega« zahtevnejše v primerjavi z ocenjevanjem učiteljev z manj kot 10 let 
delovne dobe. Pri ostalih delih NPZ-ja (JEZIKOVNI DEL) iz slovenščine za učence v 
6. razredu, ki so bili navedeni na anketnem vprašalniku za učitelje, pa nismo ugotovili 
statistično pomembnih razlik 

g) IZHODIŠČNO NEUMETNOSTNO BESEDILO 

Pri učiteljih z več kot 10 let delovne dobe in učiteljih z manj kot 10 let delovne dobe je 
vsaj polovica ali več učiteljev ocenilo, da je izhodiščno neumetnostno besedilo 
predolgo.  

h) POMEMBNOST PRIPRAVE NA NPZ 

Med učitelji z različno delovno dobo ni prišlo do statistično pomembnih razlik glede 
mnenja o tem, kako pomembna je priprava na NPZ.  

RAZLIKE MED UČITELJI GLEDE NA IZOBRAZBO: 

a) STATUS NPZ:  

Med učitelji z različno izobrazbo ni prišlo do statistično pomembnih razlik glede 
mnenja o statusu NPZ. Največ učiteljev razrednega pouka in največ učiteljev 
slovenščine želi, da bi bili NPZ iz slovenščine v 6. razredu obvezen, dosežek učenca 
pri NPZ pa bi se upošteval pri končni oceni iz slovenščine v 6. razredu. Oboji želijo 
to, da bi učenci NPZ tako vzeli resneje in se potrudili pri reševanju.  

b) STRES ZA UČENCE IN UČITELJE 

Med učitelji z različno izobrazbo ni prišlo do statistično pomembnih razlik glede 
mnenja o tem, kako stresen je NPZ iz slovenščine za učence in učitelje. 

c) ZAHTEVNOST NPZ 

Med učitelji z različno izobrazbo je prišlo do statistično pomembnih razlik glede 
mnenja o zahtevnosti NPZ. Od učiteljev razrednega pouka nihče ne meni, da je NPZ 
zelo težek, medtem ko jih pri učiteljih slovenščine 6 meni tako. Večina učiteljev 
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razrednega pouka se strinja, da je NPZ težek, učitelji slovenščine pa so deljenega 
mnenja, saj jih enako število odgovorilo z težek in ravno prav zahteven. 

d) ZAHTEVNOST POSAMEZNIH DELOV NPZ 

Med učitelji z različno izobrazbo ni prišlo do statistično pomembnih razlik glede 
mnenja o zahtevnosti posameznih delov NPZ. Polovica učiteljev razrednega pouka in 
polovica učiteljev slovenščine meni, da sta oba dela enako zahtevna.  

e) KAKO DOBER POKAZATELJ ZNANJA JE NPZ (JEZIKOVNI IN KNJIŽEVNI DEL)? 

Med učitelji z različno izobrazbo ni prišlo do statistično pomembnih razlik glede 
mnenja o tem, kako dober pokazatelj znanja je NPZ.  

f) ZAHTEVNOST POSAMEZNIH DELOV JEZIKOVNEGA DELA 

Med učitelji z različno izobrazbo ni prišlo do statistično pomembnih razlik glede 
mnenja o zahtevnosti posameznih delov jezikovnega dela na NPZ. Ugotovili smo, da 
učitelji razrednega pouka menijo enako kot učitelji slovenščine. 

g) IZHODIŠČNO NEUMETNOSTNO BESEDILO 

Več kot polovica učiteljev slovenščine je izhodiščno neumetnostno besedilo ocenilo 
kot predolgo. Tudi največ učiteljev razrednega pouka je ocenilo enako, enako 
vrednost pa so dali tudi primerni dolžini besedila, se pravi, da so učitelji razrednega 
pouka deljenega mnenja. 

h) POMEMBNOST PRIPRAVE NA NPZ 

Med učitelji z različno izobrazbo je prišlo do statistično pomembnih razlik glede 
mnenja o tem, kako pomembna je priprava na NPZ. Ugotovili smo, da učitelji 
slovenščine menijo, da je priprava na NPZ pomembnejša v primerjavi z 
ocenjevanjem učiteljev razrednega pouka. 

RAZLIKE MED UČITELJI IN UČENCI 

a) STATUS NPZ:  

Med učitelji in učenci je prišlo do statistično pomembnih razlik glede mnenja o statusu 
NPZ, saj več učencev želi, da je NPZ prostovoljen, medtem ko več učiteljev želi, da 
je NPZ obvezen in da se dosežek upošteva pri končni oceni iz slovenščine v 6. 
razredu. 
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b) VLOŽEN TRUD UČENCEV V NPZ 

Med učitelji in učenci je prišlo do statistično pomembnih razlik glede mnenja o 
vloženem trudi učencev v reševanje NPZ, saj večina učencev pravi, da se trudi pri 
reševanju NPZ, medtem ko večina učiteljev meni, da se učenci ne trudijo dovolj pri 
reševanju NPZ. 

c) ZAHTEVNOST NPZ 

Med učitelji in učenci je prišlo do statistično pomembnih razlik glede mnenja o 
zahtevnosti NPZ. Večina učencev meni, da je NPZ iz slovenščine ravno prav 
zahteven, medtem ko več učiteljev meni, da je NPZ iz slovenščine težek.  

d) IZHODIŠČNO NEUMETNOSTNO BESEDILO 

Pri učiteljih jih je več kot polovica ocenila, da je izhodiščno neumetnostno besedilo 
predolgo, največ učencev pa je ocenilo, da je primerno dolgo in primerno zahtevno. 

RAZLIKE MED UČENCI GLEDE NA ZADNJO PISNO OCENO PRI SLOVENŠČINI: 

a) STATUS NPZ 

Med učenci z različno zadnjo pisno oceno pri slovenščini ni prišlo do statistično 
pomembnih razlik glede mnenja o statusu NPZ, saj ne glede na oceno več učencev 
želi, da bi bil NPZ iz slovenščine v 6. razredu prostovoljen, in sicer zato, ker se ga 
lahko udeležijo le tisti, ki si to želijo. 

b) KAKO DOBER POKAZATELJ ZNANJA JE NPZ (JEZIKOVNI IN KNJIŽEVNI DEL)? 

Med učenci z različno zadnjo pisno oceno pri slovenščini ni prišlo do statistično 
pomembnih razlik glede mnenja o tem, kako dober pokazatelj znanja je NPZ, saj 
skoraj pri vseh ocenah več učencev meni, da so lahko na NPZ pokazali veliko 
svojega znanja, le pri tistih z oceno 1 pri zadnjem pisnem preizkusu iz slovenščine se 
je pokazalo, da jih polovica meni, da je NPZ dober pokazatelj njihovega znanja, 
polovica pa meni, da je NPZ slab pokazatelj njihovega znanja.  

c) VLOŽEN TRUD V REŠEVANJE NPZ 

Med učenci z različno zadnjo pisno oceno pri slovenščini ni prišlo do statistično 
pomembnih razlik glede mnenja o tem, koliko truda so vložili v reševanje NPZ, saj ne 
glede na zadnjo pisno oceno pri slovenščini večina učencev pravi, da so se potrudili, 
da bi NPZ čim bolje rešili.  
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d) STRAH PRED REŠEVANJEM NPZ 

Med učenci z različno zadnjo pisno oceno pri slovenščini ni prišlo do statistično 
pomembnih razlik glede strahu, ki so ga čutili pred NPZ. Vsi učenci, ki so nazadnje 
pisni preizkus pri slovenščini pisali negativno, so priznali, da so se bali reševanja 
NPZ. Večina učencev s pozitivnimi ocenami pa se reševanja NPZ ni bala. 

e) ZAHTEVNOST NPZ 

Med učenci z različno zadnjo pisno oceno pri slovenščini ni prišlo do statistično 
pomembnih razlik glede mnenja o zahtevnosti NPZ. Vsi učenci, ki so nazadnje pisni 
preizkus pri slovenščini pisali negativno, so priznali, da se jim je NPZ zdel težek. 
Večina učencev s pozitivnimi ocenami je odgovorila, da se jim je zdel NPZ iz 
slovenščine, ki so ga reševali 4. maja, ravno prav zahteven. 

f) IZHODIŠČNO NEUMETNOSTNO BESEDILO 

Pri učencih z katerokoli oceno se jih več strinja, da je izhodiščno neumetnostno 
besedilo primerno dolgo in primerno zahtevno. 

RAZLIKE MED UČENCI GLEDE NA SPOL: 

a) STATUS NPZ:  

Med učenci z različnim spolom ni prišlo do statistično pomembnih razlik glede 
mnenja o statusu NPZ, saj večina šestošolk in šestošolcev meni, da naj bo NPZ iz 
slovenščine prostovoljen. 

b) KAKO DOBER POKAZATELJ ZNANJA JE NPZ (JEZIKOVNI IN KNJIŽEVNI DEL)? 

Med učenci z različnim spolom ni prišlo do statistično pomembnih razlik glede 
mnenja o tem, kako dober pokazatelj znanja je NPZ, saj več šestošolk in šestošolcev 
meni, da NPZ iz slovenščine dobro pokaže njihovo znanje. 

c) VLOŽEN TRUD V REŠEVANJE NPZ 

Med učenci z različnim spolom ni prišlo do statistično pomembnih razlik glede 
mnenja o tem, koliko truda so vložili v reševanje NPZ, saj večina šestošolk in 
šestošolcev meni, da so se trudili, da bi čim bolje rešili NPZ iz slovenščine. 

d) STRAH PRED REŠEVANJEM NPZ 

Med učenci z različnim spolom ni prišlo do statistično pomembnih razlik glede strahu, 
ki so ga čutili pred NPZ, saj večina šestošolk in šestošolcev pravi, da se niso bali 
reševanja NPZ iz slovenščine.  
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e) ZAHTEVNOST NPZ 

Med učenci z različnim spolom je prišlo do statistično pomembnih razlik glede 
mnenja o zahtevnosti NPZ, saj več učencev kot učenk meni, da je NPZ težek 
oziroma zelo težak, več učenk kot učencev meni, da je NPZ ravno prav zahteven in 
več učencev kot učenk meni, da je NPZ premalo zahteven. 

f) ZAHTEVNOST POSAMEZNIH DELOV NPZ 

Med učenci z različnim spolom ni prišlo do statistično pomembnih razlik glede 
mnenja o tem, kateri del NPZ je zahtevnejši. Tako učenke kot učenci ocenjujejo oba 
dela približno kot enako zahtevna. Težko bi rekli, da bi kateri izmed njih določeni del 
NPZ ocenjevali kot močno zahtevnejšega. Oboji so kot najtežje izpostavili predvsem 
pesmem (književni del), kot najlažje pa naloge z obkroževanjem. 

g) IZHODIŠČNO NEUMETNOSTNO BESEDILO 

Pri učencih in učenkah se jih več strinja, da je izhodiščno neumetnostno besedilo 
primerno dolgo in primerno zahtevno. 

Če strnemo, smo torej ugotovili, da se največ razlik pojavlja med učitelji in učenci, saj 
so se pri vseh analiziranih področjih pokazale statistično pomembne razlike med 
mnenji učiteljev in učencev. Verjetno je tako, ker imajo učenci in učitelji drugačno 
vlogo pri NPZ in tudi drugačen odnos, zato ga doživljajo drugače. Iz odprtih vprašanj 
smo še ugotovili, da so nekateri učenci napisali, da se jim v primeru dobrega dosežka 
NPZ v obliki ocene vpiše v redovalnico, kar verjetno pomeni, da so nekateri učitelji 
želeli učence zunanje motivirati in jih spodbuditi, da bi resneje reševali NPZ. 

Med učenci ni bilo statistično pomembnih razlik v mnenju o NPZ glede na zadnjo 
pisno oceno pri slovenščini, kar pomeni, da ocena statistično ne vpliva na mnenje o 
NPZ iz slovenščine v 6. razredu. Tudi glede na spol ni bilo opaznih razlik, kar 
pomeni, da imajo učenci in učenke podoben pogled na NPZ iz slovenščine.  

Med učitelji je prišlo do več razlik v mnenju o NPZ iz slovenščine v 6. razredu kot pri 
učencih. Do statistično pomembnih razlik je prišlo v mnenju o pomembnosti priprave 
in zahtevnosti NPZ glede na izobrazbo, saj učitelji slovenščine menijo, da je priprava 
na NPZ pomembnejša v primerjavi z ocenjevanjem učiteljev razrednega pouka. Prav 
tako nihče od učiteljev razrednega pouka ne meni, da je NPZ zelo težak, medtem ko 
6 učiteljev slovenščine meni tako. Večina učiteljev razrednega pouka se strinja, da je 
NPZ težek, učitelji slovenščine pa so deljenega mnenja, saj jih enako število 
odgovorilo z težek in ravno prav zahteven. Do razlik je prišlo tudi med učitelji v 
mnenju o zahtevnosti posameznih delov jezikovnega dela NPZ in zahtevnosti 
posameznih delov NPZ glede na delovno dobo, saj več učiteljev, ki imajo do 10 let 
delovne dobe meni, da sta tako jezikovni del kot književni del NPZ enako zahtevna, 
medtem ko več učiteljev, ki imajo več kot 10 let delovne dobe, meni, da je književni 
del zahtevnejši. Prav tako učitelji z več kot 10 let delovne dobe menijo, da so »naloge 
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za razumevanje prebranega« zahtevnejše v primerjavi z ocenjevanjem učiteljev z 
manj kot 10 let delovne dobe. 

Pričakovali smo, da bodo imeli učenci negativnejši odnos do NPZ iz slovenščine, 
vendar so ga redki ocenili za nepotrebnega. Morda bi bilo za nekatere lažje, da bi 
bilo reševanje NPZ prostovoljno, vendar ga je vseeno veliko učencev ocenilo za 
primerno zahtevnega.  Ugotovili smo tudi, da se na splošno učiteljem zdi NPZ težji in 
bolj stresen kot učencem; to je zelo zanimivo, saj smo pričakovali ravno nasprotno. 
Dober znak je, da ga veliko učencev jemlje kot dokaz pridobljenega znanja, je pa res, 
da bi morda kakšna zunanja spodbuda pripomogla, da bi se še bolj potrudili.  

Tu smo analizirali le nekatera splošna mnenja o NPZ, morda bi bilo v prihodnje 
smiselno raziskati določena področja NPZ in mnenja učencev in učiteljev še bolj 
podrobno (npr. katere vsebine so največkrat zastopane, kaj bi spremenili, če bi lahko, 
itd.).  
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6 PRILOGE 
 

6.1 Anketni vprašalnik za učitelje 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Sem Maja Salamon, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, in pripravljam magistrsko 
delo o nacionalnem preverjanju znanja (NPZ) iz slovenščine ob koncu 6. razreda. S tem 
vprašalnikom bi želela pridobiti mnenje učiteljev o NPZ iz slovenščine v 6. razredu. Anketa je 
anonimna, za izpolnjevanje boste potrebovali približno 10 min. Zbrani podatki so strogo 
zaupni; uporabljeni bodo le za namen magistrskega dela. Zahvaljujem se Vam za 
sodelovanje. 

1. Spol (obkrožite)           M                 Ž 

 

2. Delovna doba: _______ let 

 

3. Po poklicu sem  

a) profesor/-ica razrednega pouka. 

b) profesor/-ica slovenščine. 

 

4. Kaj bi želeli v zvezi z NPZ iz slovenščine ob koncu 6. razreda?  

a) NPZ naj bo obvezen; dosežek učenca/-ke pri NPZ naj se upošteva pri končni oceni 

iz slovenščine v 6. razredu. 

b) NPZ naj bo obvezen, vendar naj se njegov dosežek ne upošteva pri končni oceni iz 

slovenščine v 6. razredu, ampak naj bo povratna informacija otroku, staršem in 

učitelju. 

c) NPZ naj bo prostovoljen.  

č)   NPZ je nepotreben. 

Pojasnite, zakaj tako menite. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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5. Ali se po Vašem mnenju učenci 6. razreda trudijo, da bi čim bolje rešili NPZ iz 

slovenščine? 

a) Da. 

b) Ne. 

c) Ne vem. 

 

6. Na petstopenjski lestvici ocenite, kako stresno je po Vašem mnenju reševanje NPZ iz 

slovenščine za učence 6. razreda. 

 sploh ni stresno = 1                    2                       3                         4                     5 = zelo stresno 

7. Na petstopenjski lestvici ocenite, kako stresen je NPZ iz slovenščine za Vas, ki 

poučujete slovenščino v 6. razredu. 

 sploh ni stresen = 1                    2                       3                         4                     5 = zelo stresen 

8. Kakšen se Vam na splošno zdi NPZ iz slovenščine v 6. razredu?  

a) Zelo težek. 

b) Težek. 

c) Ravno prav zahteven. 

č)   Nezahteven. 

Na podlagi česa tako menite? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

9. Kateri del NPZ-ja iz slovenščine v 6. razredu je po Vašem mnenju na splošno 

zahtevnejši? 

a) Jezikovni del. 

b) Književni del. 

c) Oba sta enako zahtevna. 

 

Če ste obkrožili a ali b, napišite, na podlagi česa tako menite. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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10. Na petstopenjski lestvici ocenite, kako dober pokazatelj znanja učencev pri 

predmetu slovenščina je po Vašem mnenju NPZ iz slovenščine ob koncu 6. razreda.  

 

PRI JEZIKOVNEM DELU: 

   zelo slab = 1                      2                         3                             4                       5 = zelo dober 

 

PRI KNJIŽEVNEM DELU: 

   zelo slab = 1                      2                         3                             4                       5 = zelo dober 

 

11. Na petstopenjski lestvici določite zahtevnost posameznih delov NPZ-ja (JEZIKOVNI 

DEL) iz slovenščine za učence v 6. razredu. Obkrožite eno od številk v vsaki vrstici.  

manj zahtevno = 1                    5 = zelo zahtevno 

Branje neumetnostnega besedila oz. besedil. 1    2   3   4   5 

Naloge za razumevanje prebranega. 1    2   3   4   5 

Naloge za razlago pomena besed ali pomenskih razmerij med njimi. 1    2   3   4   5 

Skladenjske naloge. 1    2   3   4   5 

Pravopisne naloge. 1    2   3   4   5 

Metajezikovne naloge. 
1    2   3   4   5 

Pisanje kratkega neumetnostnega besedila. 1    2   3   4   5 

 

12. Kakšno je po Vašem mnenju izhodiščno NEUMETNOSTNO besedilo oz. so 

neumetnostna besedila na NPZ iz slovenščine v 6. razredu? (obkrožite lahko več 

odgovorov ali katerega dopišete)  

a) Predolgo. 

b) Po dolžini primerno. 

c) Po zahtevnosti primerno težko. 

č)   Prezahtevno. 

d) Dvoumno. 

e) Drugo: ________________________________________________________ 
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13. Na petstopenjski lestvici ocenite, kako pomembna je po Vašem mnenju priprava 

učencev na NPZ iz slovenščine v 6. razredu. 

 zelo pomembna = 1                    2                       3                    4                  5 = nepomembna 

14. V UN za slovenščino so napisani številni standardi znanja, NPZ pa ne preverja vseh.  

Navedite en standard iz UN za slovenščino, ki ga NPZ ne preverja, a se Vam zdi 

pomemben pokazatelj učenčevega znanja.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

15. Ali se kdaj pri pouku bolj posvečate določenim ciljem oz. vsebinam iz UN za 

slovenščino, ker veste, da bodo zagotovo vključeni/-e v NPZ? 

a) Da. 

b) Ne.  

 

16. Ali kdaj pri pouku izpustite kakšen učni cilj ali učno vsebino iz UN za slovenščino, ker 

veste, da ne bo vključen/-a v NPZ? 

a) Da. 

b) Ne. 

 

17. Ali se učenci 6. razreda pripravljajo na NPZ pri Vašem pouku slovenščine ali na Vašo 

zahtevo doma?  

a) Da. 

b) Ne.  

Če ste odgovorili z DA, napišite, kako so se Vaši učenci letos pri pouku slovenščine 

pripravljali na NPZ.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

18. Ali se tudi Vi pripravljate na NPZ iz slovenščine? 

a) Da. 

b) Ne. 

Če ste odgovorili z DA, napišite, kako ste se pripravljali letos. 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

19. Ali NPZ vpliva na Vaše poučevanje slovenščine v 6. razredu?  

a) Da. 

b) Ne. 

 

Če ste odgovorili z DA, napišite, kako.  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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6.2 Anketni vprašalnik za učence 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Pred teboj je vprašalnik, ki se nanaša na nacionalni preizkus znanja iz slovenščine (NPZ), ki si 
ga reševal 4. maja. Prosim, da na vprašanja odgovoriš iskreno, da bi pripomogel k temeljitejši 
analizi rezultatov naše raziskave. Za sodelovanje se ti najlepše zahvaljujemo. 

1. Spol (obkroži)           M                 Ž 

 

2. Katero oceno si nazadnje dobil pri pisnem preizkusu znanja iz slovenščine? _______  

 

3. Kaj meniš o NPZ iz slovenščine ob koncu 6. razreda?  

a) NPZ naj bo obvezen. 

b) NPZ naj bo prostovoljen. 

c) NPZ je nepotreben. 

Pojasni, zakaj tako meniš. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. Kako dober pokazatelj tvojega znanja pri predmetu slovenščina je bil NPZ iz 

slovenščine, ki si ga reševal 4. maja?  

a) Zelo slab; zdi se mi, da v resnici znam veliko več 

b) Slab; zdi se mi, da v resnici znam več 

c) Dober; zdi se mi, da sem lahko pokazal veliko svojega znanje 

č)   Zelo dober; zdi se mi, da sem lahko pokazal vse svoje znanje 

d) Ne vem. 

 

5. Ali si se pri reševanju NPZ iz slovenščine trudil, da bi ga čim bolje rešil? 

a) Da. 

b) Nisem se trudil, vseeno mi je bilo. 

c) Ne morem reči. 

 

6. Ali si se bal reševanja NPZ iz slovenščine? 

a) Da. 

b) Ne. 
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7. Kakšen se ti je na splošno zdel NPZ iz slovenščine?  

a) Zelo težek. 

b) Težek. 

c) Ravno prav zahteven. 

č)   Premalo zahteven. 

 

Na podlagi česa tako meniš? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

8. Kateri del NPZ-ja iz slovenščine je bil po tvojem mnenju zahtevnejši? 

a) Jezikovni del. 

b) Književni del. 

 

Kaj ti je bilo v NPZ najtežje? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Kaj ti je bilo v NPZ najlažje? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

9. Kakšno je bilo izhodiščno neumetnostno besedilo oz. so bila neumetnostna besedila 

v JEZIKOVNEM delu? (obkrožiš lahko več odgovorov) 

a) Predolgo. 

b) Primerno dolgo. 

c) Primerno zahtevno. 

č)   Prezahtevno. 

d) Nisem ga povsem razumel. 

 

10. Ali meniš, da se je treba na NPZ iz slovenščine posebej pripravljati ali zadošča 

sodelovanje pri pouku? 

a) Treba se je posebej pripravljati. 
b) Zadošča sodelovanje pri pouku, zadošča znanje, pridobljeno pri pouku.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Maja Salamon. Magistrsko delo 

   

125 

 

11. Ali ste se pri pouku slovenščine pripravljali na NPZ?  
a) Da. 
b) Ne. 

 

Če si odgovoril z DA, napiši, kako ste se pri pouku slovenščine pripravljali na NPZ.  
(Lahko obkrožiš več odgovorov.) 

a) Reševali smo NPZ iz prejšnjih let. 
b) Reševali smo vaje, ki jih je pripravil/-a učitelj/-ica. 
c) Reševali smo naloge z interneta. 
č)   Ustno smo ponavljali snov. 
d) Drugo (napiši): _____________________________________________________ 

 
12. Ali si se na NPZ iz slovenščine pripravljal tudi doma? 

a) Da. 
b) Ne. 
 

Če si odgovoril z DA, napiši, kako si se doma pripravljal na NPZ iz slovenščine. 
(Lahko obkrožiš več odgovorov.) 
a) Ponovil sem snov v učnem gradivu in zapiske v svojem zvezku. 
b) Reševal sem NPZ iz prejšnjih let. 
c) Reševal sem vaje, ki jih je pripravil/-a učitelj/-ica. 
č)   Reševal sem vaje iz delovnega zvezka Znam za več, Slovenščina 6+ … 
d) Reševal sem naloge z interneta. 
e) Drugo (napiši): ___________________________________________________ 

 
13. Ali je bila na NPZ tudi katera snov, ki je niste obravnavali v šoli?  

a) Da. 
b) Ne.  
 

Če si odgovoril z DA, napiši, katere snovi iz NPZ niste obravnavali v šoli. 

______________________________________________________________________ 


