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POVZETEK 
 
Pisno sporočanje je kompleksen in zahteven proces, sestavljen iz številnih 
spretnosti, ki so pod vplivom različnih dejavnikov. Še posebno velik izziv predstavlja 
učencem s splošnimi in specifičnimi učnimi težavami. Ti učenci pri aktivnostih, ki 
preverjajo različne spretnosti pisnega sporočanja, dosegajo pomembno nižje 
rezultate kot njihovi vrstniki brez težav in posebnih potreb.  
  
Osrednji cilji raziskave, ki temelji na raziskovalnem pristopu študije primera, so bili 
načrtovati in izvesti trening različnih spretnosti pisnega sporočanja ter preveriti 
njegovo učinkovitost. S pomočjo Splošnega govornega preizkusa: Pisno sporočanje 
smo ugotovili, kakšne so spretnosti pisnega sporočanja 26 šestošolcev na izbrani 
večinski osnovni šoli. Identificirali smo učence, ki imajo težave na področju pisnega 
sporočanja. V preučevano skupino smo vključili dva učenca z izrazitimi težavami na 
področju pisnega sporočanja, v primerjalno skupino pa pet učencev. Primerjalno 
skupino so sestavljali trije učenci s težavami na področju pisnega sporočanja in dva 
povprečno uspešna brez tovrstnih težav. S Testom tihega branja ter posameznimi 
preizkusi iz testov ACADIA in SNAP smo pri učencih preučevane in primerjalne 
skupine preverili tudi specifične kognitivne sposobnosti, ki so povezane s pisanjem 
(fonološko zavedanje, priklic besed iz dolgoročnega spomina, tvorjenje in uporabo 
pojmov idr.). Učenca preučevane skupine smo vključili v specifični trening spretnosti 
pisnega sporočanja. Obsegal je 15 srečanj, vsako je trajalo eno šolsko uro. Po 
izvedenem treningu smo z učenci preučevane in primerjalne skupine izvedli enake 
preizkuse kot pred treningom. Primerjava začetnih in končnih dosežkov je pri 
učencih preučevane skupine pokazala napredek na področju spretnosti pisnega 
sporočanja. Učenca sta izboljšala svoje spretnosti tvorjenja zgodbe, prepoznavanja 
nesmiselnih prvin v povedih, oblikovanja vsebinsko logičnih povedi, združevanja 
stavkov v povedi, zapisovanja povedi po nareku ter rabe pravopisnih in slovničnih 
pravil. Posebnih izboljšanj na področju specifičnih kognitivnih sposobnosti, 
povezanih s pisanjem, nismo zaznali. Na osnovi rezultatov izvedene raziskave 
sklepamo, da lahko s kontinuiranim treningom pozitivno vplivamo na pisne 
zmožnosti učencev. 
 
Magistrsko delo torej osvetljuje problematiko težav na področju pisnega sporočanja 
in poudarja pomembnost sistematičnega razvijanja pisnih zmožnosti. S 
preverjanjem težav pri pisnem sporočanju ter oblikovanjem konkretnih strategij 
pomoči želimo prispevati k razvoju identifikacije in diagnostičnega ocenjevanja ter 
različnih oblik specialnopedagoške pomoči in podpore učencem s težavami na 
področju pisnega sporočanja. 
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ABSTRACT 
 
EFFECTS OF SPECIFIC WRITING INTERVENTION ON STUDENTS 
WITH WRITTEN EXPRESSION DIFFICULTIES 
 
Writing is a very complex activity, which involves cognitive, metacognitive and 
affective processes. It demands the mastery of different types of knowledge and 
several skills. Written expression is especially challenging for students with learning 
difficulties and various special needs. These students are at particular risk. They 
evidence greater challenges with writing tasks than their peers.     
 
The main aims of this single-case study were to design a specific writing intervention 
and evaluate its effects on the writing skills of students with written expression 
difficulties. We used the diagnostic test Splošni govorni preizkus: Pisno sporočanje 
to test the writing skills of 6th grade students, aged 11-12 years. We identified those 
who had written expression difficulties. In the experimental group were two students 
with evident written expression difficulties, while the control group consisted of five 
students. Three of them were students with written expression difficulties and two 
of them were typically achieving students. With the help of Test tihega branja and 
individual subtests of ACADIA and SNAP we performed a diagnostic assessment of 
students' specific cognitive skills (phonologic awareness, recall of words from long-
term memory, formation and use of words, etc.), which are essential for writing. Later 
we performed a specific writing intervention with two students from the experimental 
group. The training was done in 15 meetings. Every meeting lasted for one school 
lesson (45 minutes). After the training, we re-applied all the diagnostic tests. Then 
we compared the initial and the final results of students from the experimental and 
the control groups. The results of the retests showed improvement of writing skills 
of both students from the experimental group. On the other hand, there is no evident 
improvement of their specific cognitive skills connected with writing. Considering the 
results of our single-case study, we predict that a continuous specific writing 
intervention can have a positive impact on improving the writing skills of students 
with written expression difficulties.          
 
Therefore, this MA thesis focuses on different written expression issues and 
emphasises the importance of the systematic development of writing skills. By 
examining students' writing skills and presenting several writing strategies, we 
wanted to contribute to the development and improvement of the identification, 
diagnostic evaluation, special-educational help and support for students with written 
expression difficulties. 
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written expression, students with written expression difficulties, specific writing 

intervention



 

 
III 

KAZALO VSEBINE 

 
1. UVOD .............................................................................................................. 1 

2. TEORETIČNI DEL .......................................................................................... 2 

2.1. PISANJE ................................................................................................... 2 

2.1.1. Pomen pisanja .................................................................................. 3 

2.1.2. Modeli pisanja ................................................................................... 3 

2.1.2.1. Kognitivni model pisanja avtorjev Hayesa in L. Flower ................ 4 

2.1.2.2. Kognitivni model pisanja avtorja Hayesa ...................................... 5 

2.1.2.3. Kognitivni model pisanja avtorjev Bereiterja in M. Scardamalie ... 7 

2.1.2.4. Kognitivni model pisanja avtorjev Zimmermana in Risemberga ... 7 

2.1.3. Stopnje procesa pisanja .................................................................. 8 

2.1.3.1. Načrtovanje in oblikovanje osnutka besedila ................................ 8 

2.1.3.2. Tvorjenje in zapisovanje besedila ................................................ 9 

2.1.3.3. Pregledovanje in popravljanje napisanega besedila .................. 10 

2.1.4. Razvijanje spretnosti pisnega sporočanja ................................... 10 

2.1.4.1. Vloga učitelja .............................................................................. 12 

2.1.4.2. Razvijanje spretnosti uporabe pisnih strategij ............................ 13 

2.1.4.2.1. Model samoregulacijskega razvoja strategij ........................... 14 

2.2. TEŽAVE NA PODROČJU PISNEGA SPOROČANJA ........................... 17 

2.2.1. Vrste težav na področju pisnega sporočanja ............................... 18 

2.2.1.1. Težave pri načrtovanju in oblikovanju osnutka besedila ............ 18 

2.2.1.2. Težave pri tvorjenju in zapisovanju besedila .............................. 19 

2.2.1.3. Težave pri pregledovanju in popravljanju napisanega besedila . 19 

2.2.2. Diagnostika težav na področju pisnega sporočanja ................... 20 

2.2.2.1. Formalni načini ocenjevanja pisanja in kompozicije ................... 20 

2.2.2.2. Neformalni načini ocenjevanja pisanja in kompozicije ................ 20 

2.2.3. Pomoč učencem s težavami na področju pisnega sporočanja .. 21 

2.2.3.1. Kontinuum pomoči in podpore .................................................... 22 

2.2.3.2. Strategije pomoči in podpore ...................................................... 23 

2.2.3.2.1. Strategije načrtovanja in oblikovanja osnutkov ....................... 24 

2.2.3.2.2. Strategije tvorjenja povedi in odstavkov ................................. 29 

2.2.3.2.3. Strategije pregledovanja in popravljanja besedila .................. 31 

2.2.3.2.4. Splošne strategije ................................................................... 35 

3. EMPIRIČNI DEL ........................................................................................... 38 

3.1. RAZISKOVALNI PROBLEM .................................................................. 38 

3.2. CILJI RAZISKAVE .................................................................................. 39 

3.3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA ............................................................. 39 

3.4. METODE DELA ...................................................................................... 39 

3.4.1. Vzorec .............................................................................................. 40 

3.4.1.1. Učenca preučevane skupine ...................................................... 40 

3.4.1.2. Učenci primerjalne skupine ........................................................ 41 

  



 

 
IV 

3.4.2. Instrumentarij .................................................................................. 42 

3.4.2.1. Splošni govorni preizkus: Pisno sporočanje (SGP-PS) .............. 42 

3.4.2.2. Test tihega branja ...................................................................... 43 

3.4.2.3. ACADIA – Test razvoja sposobnosti .......................................... 44 

3.4.2.4. SNAP – Profil ocene posebnih potreb ........................................ 45 

3.4.3. Oceni funkcioniranja učencev na področju pisanja .................... 46 

3.4.3.1. Učenec G. .................................................................................. 46 

3.4.3.2. Učenec V. ................................................................................... 48 

3.4.4. Trening spretnosti pisnega sporočanja ........................................ 49 

3.4.4.1. Načrtovanje treninga .................................................................. 50 

3.4.4.2. Sestava in izvedba treninga ....................................................... 50 

3.4.4.3. Uporabljene metode dela, strategije in pripomočki ..................... 51 

3.4.5. Potek raziskave ............................................................................... 54 

3.4.6. Obdelava podatkov ......................................................................... 55 

3.5. REZULTATI IN INTERPRETACIJA ........................................................ 55 

3.5.1. Rezultati začetnega in končnega testiranja spretnosti pisnega 

sporočanja ................................................................................................... 56 

3.5.1.1. Delni dosežki učencev na podtestih testa SGP-PS .................... 57 

3.5.1.2. Skupni dosežki učencev na testu SGP-PS................................. 61 

3.5.2. Rezultati začetnega in končnega testiranja specifičnih kognitivnih 

sposobnosti, ki so povezane s pisanjem .................................................. 63 

3.5.2.1. Rezultati testiranja sposobnosti s podtesti testa ACADIA .......... 63 

3.5.2.2. Rezultati testiranja sposobnosti s podtesti testa SNAP .............. 65 

3.5.2.3. Rezultati testiranja sposobnosti s Testom tihega branja ............ 67 

3.5.3. Primerjava začetnih in končnih skupnih rezultatov na vseh 

izvedenih testih ........................................................................................... 69 

3.6. ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA .................................. 70 

4. SKLEP .......................................................................................................... 74 

5. VIRI IN LITERATURA ................................................................................... 76 

6. PRILOGE ...................................................................................................... 82 

    Priloga 1: Grafični organizator za načrtovanje zgodbe ................................ 82 

    Priloga 2: Grafični organizator za načrtovanje zgodbe ................................ 84 

 

  



 

 
V 

KAZALO SLIK 
 
Slika 1: Zgradba kognitivnega modela pisanja ...................................................... 4 

Slika 2: Zgradba razširjenega kognitivnega modela pisanja .................................. 6 

Slika 3: Primer miselnega vzorca ........................................................................ 27 

Slika 4: Piramida za načrtovanje zgodbe ............................................................. 28 

Slika 5: Primer združevanja stavkov v enostavčno poved ................................... 30 

Slika 6: Primer združevanja stavkov v podredno zloženo poved ......................... 30 

Slika 7: STOP dlan .............................................................................................. 31 

Slika 8: Ček lista s smernicami za pregledovanje besedila.................................. 32 

Slika 9: Prva kartica za delo v dvojici pri pregledovanju pisnega izdelka ............. 33 

Slika 10: Druga kartica za delo v dvojici pri pregledovanju pisnega izdelka ........ 33 

Slika 11: Sprednja in hrbtna stran kartončka za pregledovanje zgodbe .............. 34 

Slika 12: Smernice za aktivnosti pred pisanjem, vmes in po njem ....................... 35 

Slika 13: Kolo s ključnimi stopnjami procesa pisanja ........................................... 37 

Slika 14: Grafična ponazoritev različno uspešnih piscev v razredu ..................... 52 

Slika 15: Story cubes ........................................................................................... 53 

Slika 16: Seznam besed nagajivk ........................................................................ 53 

Slika 17: Opomnik na opornem kartončku ........................................................... 53 

 

 
 

KAZALO PREGLEDNIC 
 
Preglednica 1: SGP-PS: začetni in končni dosežki na podtestu Zgodba ............ 57 

Preglednica 2: SGP-PS: začetni in končni dosežki na podtestih Metabesednjak, 

Smiselne povedi, Združevanje povedi in Metafore ............................................... 58 

Preglednica 3: SGP-PS: začetni in končni dosežki na podtestu Narek ............... 60 

Preglednica 4: Začetni in končni skupni dosežki na testu SGP-PS .................... 61 

Preglednica 5: Začetni in končni dosežki na podtestih testa ACADIA ................ 63 

Preglednica 6: Začetni in končni dosežki na podtestih testa SNAP .................... 65 

Preglednica 7: Začetni in končni dosežki na Testu tihega branja ....................... 68 

Preglednica 8: Začetni in končni skupni dosežki na vseh izvedenih testih ......... 69 

 

 

 
 
 
  

file:///D:/NEJA/PeF%20SRP/Magistrsko%20delo/Magistrsko%20delo_Neja%20Šeme_6.docx%23_Toc11097513
file:///D:/NEJA/PeF%20SRP/Magistrsko%20delo/Magistrsko%20delo_Neja%20Šeme_6.docx%23_Toc11097514


Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta         Neja Šeme, magistrsko delo 

____________________________________________________________________ 
 
 

  
1 

 

1. UVOD 
 
Pisanje je kompleksen celosten proces, ki vključuje tako kognitivni, metakognitivni, 
čustveni, socialni kot tudi motorični, zaznavni in motivacijski vidik. Na proces pisanja 
pomembno vplivajo znanje o pisanju in temah, o katerih se piše, spretnosti tvorjenja 
in oblikovanja besedila, volja oz. postopki usmerjanja misli in dejanj ter pisne 
strategije in strategije samoregulacije (Graham, Harris, MacArthur in Schwartz, 
1998; Janželj, 2010). Pisanje je eden izmed ključnih dejavnikov pismenosti 
današnjega časa. V družbi 21. stoletja zahteve po dobro razviti pisni zmožnosti 
vztrajno naraščajo. Dejstvo je, da je posameznik pismen, če zna pisati besedila in 
ne le posamezne črke, besede ali povedi (Križaj Ortar, 2000). Dobro usvojene 
spretnosti pisnega sporočanja skupaj z bralnimi spretnostmi predstavljajo osnovo 
za učenje in so eden od najpomembnejših temeljev učnega uspeha. Pomanjkanje 
teh spretnosti posameznika ne ovira le pri učenju, temveč negativno vpliva tudi na 
zaposlitvene možnosti in samopodobo, omejuje aktivno sodelovanje v družbi, zavira 
prizadevanja in osebnostno rast, celo povečuje revščino (Košak Babuder, 2013). 
Spretnosti pisanja so torej pomembne tako za izobraževalni kot socialni in 
osebnostni razvoj posameznika (Kraayenoord idr., 2011). Pisanje vse pogosteje 
mnogim predstavlja velik izziv, nemalokdaj celo precejšen napor. Veliko učencev se 
srečuje s težavami na različnih stopnjah pisnega procesa. Marsikdo v času šolanja 
svojih pisnih zmožnosti ne razvije v tolikšni meri, da bi lahko pisanje učinkovito 
uporabljal kot sredstvo za usvajanje in izkazovanje znanja (Santangelo, Harris in 
Graham, 2016). Otroci in mladostniki v šolah običajno niso deležni zadostne 
podpore pri usvajanju spretnosti, ki so potrebne za kakovostno pisanje raznovrstnih 
besedil (Santangelo, 2014). To še posebej velja za učence z učnimi težavami. 
Običajno so njihovi pisni izdelki slabi, pri pisnih nalogah pa so manj uspešni od 
vrstnikov brez težav (Graham, Collins in Rigby-Wills, 2017; Santangelo, 2014). 
 
V teoretičnem delu magistrskega dela predstavljamo opredelitev, pomen in 
kognitivne modele pisanja ter tri osnovne stopnje pisnega procesa. Nadalje se 
osredotočamo na razvijanje spretnosti pisnega sporočanja in različne težave na tem 
področju. Podrobneje opisujemo težave pri načrtovanju, tvorjenju, pregledovanju in 
popravljanju besedila. Navajamo tudi načine diagnostičnega ocenjevanja pisanja in 
kompozicije. V zadnjem delu predstavljamo različne oblike pomoči učencem s 
težavami na področju pisnega sporočanja, pri čemer navajamo konkretne strategije. 
 
V empiričnem delu magistrskega dela proučujemo učinkovitosti treninga spretnosti 
pisnega sporočanja pri šestošolcih s težavami na področju pisnega sporočanja. 
Opredeljujemo raziskovalni problem, cilje raziskave, raziskovalna vprašanja in 
metode dela. Predstavljamo analizo rezultatov z interpretacijo in sklep. Raziskovali 
smo spretnosti pisnega sporočanja in specifične kognitivne sposobnosti, povezane 
s pisanjem, učencev 6. razreda večinske osnovne šole. Najprej smo z diagnostičnim 
preizkusom identificirali učence s težavami na področju pisnega sporočanja, nato 
smo z dvema izmed njih izvedli trening spretnosti pisnega sporočanja. Nazadnje 
smo preverili učinkovitost treninga oz. njegov vpliv na razvoj pisnih spretnosti. 
Raziskovali smo razlike med preučevano in primerjalno skupino. Primerjali smo 
njihove dosežke na diagnostičnih preizkusih, izvedenih pred treningom in po njem. 
Na ta način smo preverili posameznikov napredek in učinkovitost treninga.  
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2. TEORETIČNI DEL 
 

2.1. PISANJE 
 
Pisanje je zavestna, ciljno usmerjena in zahtevna dejavnost. Vključuje dve vrsti 
procesov, in sicer tiste na nižji in tiste na višji ravni (Janželj, 2010): 
 

 Nižji procesi omogočajo prevajanje jezika, shranjenega v spominu, v pisno 
obliko. Gre za črkovanje, pisanje na ravni črk in grafomotorično izvedbo zapisa.  

 

 Višji procesi pa so jezikovni, kognitivni in metakognitivni procesi, na primer 
učenje, jezik, spomin, pozornost, organizacija, načrtovanje, pretvarjanje misli in 
idej v pisno obliko oz. pisanje na ravni besed, povedi, odstavkov in celotnega 
besedila, pregledovanje in popravljanje napisanega, samospremljanje in druge 
izvršilne funkcije.  

 
Pojem pisanje torej opredeljuje različne vidike kompleksnega procesa. Ne gre le za 
mehanično preoblikovanje ene simbolne oblike v drugo (tj. glasu v grafični simbol), 
ampak tudi za številne procese, kot so na primer ustvarjalnost, črkovanje, izbiranje 
ustreznih besed ter tvorjenje povedi in besedil v skladu s pravopisnimi in slovničnimi 
pravili (Pečjak, 2009). Poleg tega označuje raznolike spretnosti pisnega sporočanja 
in z njimi povezane zapletene kognitivne procese. Zapis, črkovanje in kompozicija 
pisnega sporočanja so pomembni sestavni deli, ki se tesno povezujejo, vzajemno 
delujejo in tvorijo celoto, torej sistem pisanja (Berninger in Wolf, 2009). 
 
Pisanje ni le kognitivna, temveč je tudi socialna aktivnost. Odvija se namreč v 
socialnem kontekstu, znotraj katerega pisec izraža in razvija svoja znanja in veščine 
(MacArthur in Graham, 2016). Kaj, kako in komu posameznik piše, je pod vplivom 
družbenih norm in interakcij z drugimi ljudmi (Hayes, 1996). Prav tako kot 
poslušanje, govorjenje in branje je tudi pisanje sporazumevalna zmožnost, ki se 
kaže skozi posamezne dejavnosti. Glede na to, da gre za tvorjenje sporočil, je 
pisanje, tako kot govorjenje, produktivna komunikacijska dejavnost. Kljub temu da 
sta pisanje in govorjenje med seboj tesno povezana, obstajajo med njima jasne 
razlike. Pisanje je bolj zapletena dejavnost, za katero je značilno počasnejše 
procesiranje informacij. To pomeni, da posameznik potrebuje več časa za zapis 
misli kot za to, da jih le pove (Pečjak, 2009). Pisni jezik namreč zahteva višjo stopnjo 
predstavnosti mišljenja, abstrakcije, elaboracije in metajezikovnega zavedanja kot 
govorjeni jezik (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Sočan in Komidar, 2012). 
Govorjenje je bolj socialno, pisanje pa bolj vsebinsko naravnano. Pri slednjem 
interakcija med piscem in sprejemnikom ni nujno potrebna, medtem ko je v procesu 
govorjenja pomembno aktivno sodelovanje tako govorca kot poslušalca (Chafe, 
1985, v Pečjak, 2009).  
 
V magistrskem delu pozornost posvečamo predvsem raznolikim procesom in 
spretnostim, ki so del pisnega sporočanja, torej procesa tvorjenja raznovrstnih 
besedil. Ne osredotočamo se na fizični oz. motorični vidik pisanja, razen če le-ta 
pomembno vpliva na procese pisnega sporočanja. 
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2.1.1. POMEN PISANJA 
 

Pisanje je zelo pomembna pridobljena spretnost, ki se je mora vsak posameznik 
naučiti. Številni avtorji (npr. Graham in Harris, 2013; Graham, Gillespie idr., 2013; 
Santangelo, 2014 in drugi) pisanje opredeljujejo kot večnamensko, vsestransko 
uporabno in nepogrešljivo orodje za doseganje raznolikih ciljev, komunikacijo, 
vzpostavljanje in vzdrževanje medosebnih odnosov, učenje in izkazovanje znanja. 
Posameznikovo obvladovanje procesa pisanja in njegovi pisni izdelki so eden od 
pokazateljev njegovih različnih sposobnosti, spretnosti, vsebinskega znanja in 
zrelosti (Rodríguez idr., 2015). Pisanje je neke vrste temelj razvoja posameznika in 
širše družbe. Pomembno je tako za izobraževalni kot osebnostni in socialni razvoj 
posameznika (Kraayenoord idr., 2011; Janželj, 2011; Graham, Gillespie idr., 2013). 
Slabo usvojene veščine pisanja namreč posameznika ovirajo pri izobraževanju in 
zaposlovanju, otežujejo ali celo onemogočajo pa tudi njegova udejstvovanja in 
prizadevanja na drugih področjih zasebnega in družbenega življenja (EU HLG-
report, 2012, v Košak Babuder, 2013; Santangelo 2014).  
 
Velikega pomena so zlasti povezave med pisanjem in učenjem. Pisanje o določeni 
vsebini lahko namreč spodbuja, krepi oz. izboljša posameznikovo učenje in z njim 
povezane spretnosti. Pomembni pa so tudi vplivi pisanja na branje. Poučevanje 
pisnih zmožnosti je pomembno povezano s poučevanjem bralnih zmožnosti, saj 
pisanje spodbuja branje in obratno (Blažić, 2003). Graham in Hebert (2011, v 
Graham in Harris, 2013) sta ugotovila, da se bralno razumevanje pomembno 
izboljša, če učenci o gradivu, ki ga berejo, tudi pišejo. Poleg tega omenjena avtorja 
v svoji metaanalizi ugotavljata, da učinkovito poučevanje spretnosti pisanja 
pozitivno vpliva ne le na bralno razumevanje učencev, ampak tudi na njihovo 
tehniko branja. Glede na njune ugotovitve je napredek v bralnem razumevanju med 
drugim odvisen od količine pisanja. Več kot učenci pišejo, boljše je njihovo bralno 
razumevanje.  
 
Različni avtorji torej pomen pisanja obravnavajo z različnih vidikov. Kljub vsemu pa 
so enotni v tem, da so ustrezno razvite spretnosti pisnega sporočanja bistvenega 
pomena tako za otroke in mladostnike kot za odrasle. Zato je treba učence 
ozaveščati o tem, kaj pisanje je, čemu je namenjeno in zakaj je tako zelo 
pomembno. Z izražanjem pomena pisanja in njegove vloge v vsakdanjem življenju 
namreč razvijamo posameznikovo metakognicijo pisanja (Pečjak, 2009). 
 
 

2.1.2. MODELI PISANJA 
 

Pisanje se razvija hkrati in vzajemno z drugimi sporazumevalnimi zmožnostmi oz. 
dejavnostmi, torej s poslušanjem, govorjenjem in branjem (Kraayenoord idr., 2011). 
Otrok najprej posluša, nato govori, pozneje bere in na koncu besedila tudi zapiše 
(Pečjak, 2009). Mnogi strokovnjaki (npr. Graham, 2006b; Graham in Harris, 2013) 
poudarjajo, da potek razvoja pisanja še ni raziskan in razumljen v celoti. Kljub temu 
je znano dejstvo, da na razvoj neizkušenega pisca v usposobljenega vplivajo tako 
spremembe v posamezniku (spretnostih, znanju, motivaciji ipd.) kot spremembe v 
njegovem okolju.  
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Obstaja več teoretičnih modelov pisanja. V nadaljevanju predstavljamo kognitivne 
modele, ki naj bi najizraziteje vplivali na raziskovanje in pojmovanje procesa pisanja. 
 
 

2.1.2.1. Kognitivni model pisanja avtorjev Hayesa in L. Flower 
 

Kognitivni model pisanja avtorjev Hayesa in L. Flower predstavlja prvi sistematični 
pristop k raziskovanju pisanja z vidika kognitivne psihologije. Še danes ostaja eden 
temeljnih in najvplivnejših modelov pisanja. Hayes in L. Flower (1980) sta na podlagi 
večletnega raziskovanja miselnih procesov, vključenih v proces pisanja, ustvarila 
razmeroma enostaven, a celosten model pisnega procesa. Avtorja tvorjenje 
besedila pojmujeta kot zahteven ciljno usmerjen proces reševanja problemov, ki 
temelji na usklajevanju številnih miselnih operacij (Santangelo idr., 2016).  
 
 

 
 

Slika 1: Zgradba kognitivnega modela pisanja (Hayes in Flower, 1980; Blažić, 2000) 
 
 

Avtorja navajata, da pisanje vključuje tri osnovne sestavne dele (glej sliko 1): 
 

 Pisni dejavniki: Gre za okoliščine pisanja oz. različne dejavnike zunaj pisca, ki 
vplivajo na proces njegovega pisanja. Mednje sodijo različni vidiki pisne naloge 
(npr. tema, naslovnik, navodila za pisanje, motivacijski dejavniki) in besedilo, ki 
v procesu pisanja nastaja. Pisec sproti prebira, kar je že napisal, da lažje 
načrtuje, kaj bo napisal v nadaljevanju. 

 

PISNI DEJAVNIKI  

 

PISNA NALOGA 
 

–  tema 
–  naslovnik 
–  navodila 
 

 

NASTAJAJOČE 
BESEDILO 

 
 

 

 

 

NAČRTOVANJE 
 

–  tvorjenje idej 
–  organiziranje idej 
–  zastavljanje ciljev 
 
 

 

PRETVARJANJE 
(zapisovanje) 

 

      
 
 

 

PREGLEDOVANJE 
 

–  branje 
–  vrednotenje 
–  urejanje 
 
 

      
 

NADZOR, SPREMLJANJE (metakognicija) 
 

      

 

 
DOLGOROČNI SPOMIN 

PISCA 
 

–  poznavanje teme 
–  poznavanje naslovnika 
–  poznavanje pisnih vzorcev 
 

PROCES PISANJA (tvorjenje besedila) 
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 Dolgoročni spomin pisca: Vključuje znanje pisca o temi, o kateri piše, 
poznavanje naslovnika, ki mu je nastajajoče besedilo namenjeno, in poznavanje 
različnih pisnih vzorcev (besedilnih vrst, pisnih strategij ipd.).   

 

 Proces pisanja: Sestavljen je iz treh glavnih kognitivnih procesov, ki so 
pravzaprav tudi faze/stopnje tvorjenja besedila. Načrtovanje (angl. planning) je 
prva stopnja procesa pisanja. Pisec na podlagi informacij, ki jih pridobi iz okolja, 
v katerem piše, in informacij, ki jih prikliče iz svojega dolgoročnega spomina, 
tvori ideje. Izmed vseh izbere najustreznejše, jih uskladi s poznanimi pisnimi 
vzorci in jih organizira v načrt. Zastavi si cilje, ki jih želi med pisnim procesom 
doseči. Sledi druga stopnja procesa pisanja – pretvarjanje (angl. translating). 
Pisec na podlagi ustvarjenega načrta svoje misli in ideje, priklicane iz spomina, 
postopoma pretvarja v pisni jezik. V tej fazi torej tvori in zapisuje povedi ter jih 
povezuje v odstavke besedila, hkrati pa spremlja oz. nadzoruje potek pisnega 
procesa. Pozoren je tako na obliko oz. sestavo kot vsebino nastajajočega 
besedila. Ko slednje nastane, sledi pregledovanje (angl. revising, reviewing), ki 
je zadnja stopnja procesa pisanja. Pisec prebere napisano besedilo, ga primerja 
z zastavljenim načrtom, ovrednoti in po potrebi uredi, popravi, izboljša.    

 
Pisanje ni enosmeren, ampak je povraten proces, saj so kognitivni procesi 
načrtovanja, pretvarjanja in pregledovanja v interakciji. To na primer pomeni, da ni 
nujno, da se s pregledovanjem proces pisanja zaključi. Pregledovanje namreč pisca 
pogosto vodi do novega oz. ponovnega načrtovanja in posledično pretvarjanja. 
Poleg tega se lahko na primer procesi tvorjenja in organiziranja idej ali 
pregledovanja besedila (vrednotenje, popravljanje, urejanje idr.) pojavijo kadar koli 
med pisanjem, prekinejo druge procese in jih nato ponovno sprožijo (Hayes in 
Flower, 1980; MacArthur in Graham, 2016). Med pisanjem pisec lastne kognitivne 
procese spremlja in uravnava, tako da uporablja svoje metakognitivne sposobnosti.  
 
 

2.1.2.2. Kognitivni model pisanja avtorja Hayesa  
 

Hayes (1996) je kognitivni model pisanja, ki sta ga razvila z L. Flower (1980), 
predelal oz. dopolnil. Razširjen model sestoji iz dveh glavnih delov (glej sliko 2): 
 

 Pisni dejavniki (okoliščine pisanja): Vključujejo socialno in fizično okolje. 
Socialno okolje predstavljajo naslovnik/i, druga besedila, ki jih pisec prebira, 
medtem ko piše, in sodelujoči v pisnem procesu. Fizično okolje pa med drugim 
vključuje značilnosti nastajajočega besedila in sredstva pisanja (npr. papir in 
pisalo, računalnik in druga informacijsko-komunikacijska tehnologija).  
 

 Posameznik (pisec): Vključuje več vidikov. Delovni spomin je osrednjega 
pomena, saj zagotavlja povezave med kognitivnimi procesi, motivacijskimi 
dejavniki in dolgoročnim spominom. Pisec v njem zadržuje informacije, potrebne 
za potek procesa pisanja, in z njegovo pomočjo izvršuje kognitivne dejavnosti, 
ki zahtevajo zavestno pozornost. Med kognitivnimi procesi, ki so pomembna 
sestavina pisnega procesa, so v modelu še posebej poudarjene sposobnosti 
reševanja problemov, sprejemanja odločitev, refleksije (načrtovanja), 
interpretacije (pregledovanja) in tvorjenja besedila (pretvarjanja).  
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Na pisni proces pomembno vpliva tudi motivacija pisca, ki vključuje kognitivne in 
afektivne dejavnike, kot so cilji, predispozicije in stališča. Komponenta procesa 
pisanja je tudi dolgoročni spomin, ki poleg znanja o temi, naslovniku in pisnih vzorcih 
oz. shemah vsebuje tudi znanje o jeziku in različnih pisnih zvrsteh.   
 
 

 
 

Slika 2: Zgradba razširjenega kognitivnega modela pisanja (Hayes, 1996) 
 
 
Hayes (1996) navaja, da ta model v primerjavi s prejšnjim (Hayes in Flower, 1980) 
predstavlja natančnejši in bolj zapleten pogled na pisanje. Poudarja vlogo 
delovnega spomina, motivacije in čustev v pisnem procesu, kar je ena 
pomembnejših dopolnitev. Vključuje tudi vizualno-prostorsko dimenzijo, torej 
ponazoritve (npr. grafe, tabele, slike), ki pogosto spremljajo napisano besedilo in so 
nujne za razumevanje njegovega sporočila. Poleg tega model predstavlja 
reorganizirane kognitivne procese, vključene v proces pisanja. Pojem 
pregledovanje je avtor namreč zamenjal s pojmom interpretacija besedila, 
načrtovanje je vključil v splošno kategorijo, imenovano refleksija oz. premišljevanje 
o besedilu, prevajanje pa v proces tvorjenja besedila.   
 

 

PISNI DEJAVNIKI (okoliščine pisanja)  
 

SOCIALNO OKOLJE 
 

     –  naslovnik 
     –  sodelujoči 
 

 

FIZIČNO OKOLJE 
 

     –  nastajajoče besedilo 
     –  sredstvo pisanja 
 

 

POSAMEZNIK (pisec)  

MOTIVACIJA / 
AFEKT 

 

  –  cilji 
  –  predispozicije 
  –  prepričanja, stališča 
   

 

DELOVNI SPOMIN 
 

 –  fonološki spomin 
 –  vizualne/prostorske   
     ponazoritve 
 –  semantični spomin 

 

 

KOGNITIVNI 
PROCESI 

 

 –  interpretacija besedila 
 –  refleksija 
 –  tvorjenje besedila 
 

 

DOLGOROČNI SPOMIN 
 

–  poznavanje pisnih vzorcev 
–  poznavanje teme 
–  poznavanje naslovnika 
–  poznavanje jezika 
–  poznavanje zvrsti 
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Pomanjkljivost obeh predstavljenih modelov (Hayes in Flower, 1980; Hayes, 1996) 
je predvsem v tem, da ne zagotavljata dovolj natančnega vpogleda v potek razvoja 
pisca ter v razlike med neizkušenim in usposobljenim piscem (MacArthur in 
Graham, 2016). 
  
 

2.1.2.3. Kognitivni model pisanja avtorjev Bereiterja in M. Scardamalie 
 

Kognitivni model, ki sta ga avtorja Bereiter in M. Scardamalia (1987) zasnovala na 
podlagi svojih večletnih raziskav pisanja otrok, se osredotoča predvsem na razlike 
v pisnem procesu neizkušenih in izkušenih piscev. Medtem ko kognitivni model 
avtorjev L. Flower in Hayesa poudarja predvsem povezave med pisanjem in 
mišljenjem, so v tem modelu v ospredju miselne aktivnosti, ki potekajo ob procesu 
tvorjenja besedila. Avtorja sta svoje ugotovitve strnila v dva ključna modela, katerih 
poimenovanji je poslovenila M. M. Blažić (2000): 
 

 Nanizovalni model (angl. knowledge telling model): Gre za pristop k pisanju, ki 
je pogost predvsem pri manj zrelih oz. manj izkušenih piscih. Zanj je značilno, 
da pisno sporočanje poteka spontano. Njegova oblika je podobna obliki ustnega 
sporočanja. To pomeni, da pisec piše na podoben način, kot bi govoril. Svojega 
pisanja vnaprej ne načrtuje, ne postavlja si ciljev. Enostavno niza ideje in 
zapisuje, kar se spomni oz. kar ve o določeni temi, ne da bi svoje ideje pred 
pisanjem ali vmes premislil, spreminjal, organiziral. Bolj kot na vsebino se 
osredotoča na obliko oz. videz besedila. Pregledovanju in popravljanju 
napisanega ne posveča posebne pozornosti.  

 

 Pretvorbeni model (angl. knowledge transforming model): Predstavlja proces 
pisanja izkušenih, usposobljenih piscev. Zanj je značilno, da pisec predhodno 
premisli in načrtuje, kaj, kako in komu oz. za koga bo pisal, pri tem pa upošteva 
dane možnosti, omejitve, zahteve. Gre za namensko pisanje. Pisec namreč pred 
pisanjem ali vmes s pomočjo spretnosti samoregulacije svoje ideje reflektira, 
organizira in spreminja. Piše torej premišljeno in v skladu z vnaprej zastavljenimi 
cilji. Prvotne zamisli preoblikuje in sistematično pretvarja v pisno obliko. 
Napisano besedilo tudi pregleda in po potrebi popravi, izboljša.    

 
Cilj poučevanja pisanja je, da učenec v pisnem procesu postopoma preide od 
nanizovalnega k pretvorbenemu modelu. Običajno gre za dolgotrajen proces, v 
katerem so ključnega pomena učiteljeve spodbude, vodenje in sistematično 
razvijanje spretnosti uporabe pretvorbenega prek nanizovalnega modela (Bereiter 
in Scardamalia, 1987; Blažić, 2000).  
 
 

2.1.2.4. Kognitivni model pisanja avtorjev Zimmermana in Risemberga 
 

Kognitivni model avtorjev Zimmermana in Risemberga (1997) se osredotoča na 
vlogo samoregulacije v procesu pisanja. Avtorja (1997, v Santangelo idr., 2016) 
poudarjata, da naj bi pisec med pisanjem uporabljal različna samoregulacijska 
vedenja oz. strategije.  
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Zimmerman in Risemberg (1997) strategije delita v tri osnovne kategorije:  
 

 strategije za nadzor lastnega vedenja: strategije samoopazovanja, 
samonadzora, samousmerjanja, 

 

 strategije za nadzor okolja pisanja: strategije strukturiranja oz. organiziranja 
okolja in ustvarjanja pogojev oz. okoliščin, primernih za pisanje, 

 

 strategije za nadzor lastnih misli in notranjih procesov: strategije 
samorefleksije, načrtovanja časa in upravljanja s časom, postavljanja ciljev, 
uporabe kognitivnih strategij ipd. 

 
Posameznik s pomočjo samoregulacijskih strategij spremlja in vrednoti lastno 
aktivnost ter se odziva nanjo. Posledično se uči iz lastnih izkušenj oz. dejanj. Tiste 
strategije, ki se izkažejo za učinkovite, pisec običajno ohrani, medtem ko 
neučinkovite najverjetneje opusti oz. pozabi. Prepričanja pisca o učinkovitosti 
strategij vplivajo na njegovo motivacijo in uporabo samoregulacijskih procesov med 
pisanjem (MacArthur in Graham, 2016). Posledica učenja spretnosti samoregulacije 
(npr. načrtovanja, postavljanja ciljev, izbire in uporabe ustreznih strategij ipd.) in 
uporabe le-teh v procesu pisanja so kakovostnejši pisni izdelki. To dokazujejo tudi 
rezultati metaanalize, ki so jo izvedli T. Santangelo, K. R. Harris in Graham (2016).   
 
Kognitivni model Zimmermana in Risemberga je precej ozko usmerjen, saj se 
osredotoča zlasti na vlogo samoregulacije v pisnem procesu. Kljub vsemu jasno 
razlaga, kako pisec zavestno kontrolira svoje pisanje, kako njegova prepričanja o 
lastni kompetentnosti vplivajo na samoregulacijske procese in obratno ter kako 
usvaja nove samoregulacijske spretnosti oz. vedenja (MacArthur in Graham, 2016). 
 
 

2.1.3. STOPNJE PROCESA PISANJA 
 

Pisno sporočanje je kompleksna celota številnih procesov. Zajema raznolike 
dejavnosti kompozicije, ki vključujejo aktivnosti pred začetkom pisanja, med samim 
pisanjem in po zaključenem pisanju.  
 
Procesni pristop k pisanju poudarja več med seboj tesno povezanih stopenj, skozi 
katere naj bi šel pisec v procesu tvorjenja besedila (Scott in Vitale, 2003). V 
nadaljevanju predstavljamo tri ključne stopnje pisnega procesa, in sicer načrtovanje 
in oblikovanje osnutka besedila, tvorjenje in zapisovanje besedila ter pregledovanje 
in popravljanje napisanega besedila. 
 
 

2.1.3.1. Načrtovanje in oblikovanje osnutka besedila 
 

Načrtovanje je temeljni sestavni del pisanja. Gre za kompleksno dejavnost, ki 
vključuje številne kognitivne procese. Hayes in L. Flower (1980) navajata, da 
učinkovito načrtovanje sestoji iz: 
 

 zastavljanja ciljev in razvrščanja le-teh glede na njihovo pomembnost, 

 ustvarjanja oz. tvorjenja idej za pisanje ter 

 izbiranja in organiziranja najustreznejših idej. 
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Običajno se načrtovanje pojmuje kot začetna stopnja procesa pisanja, čeprav 
dejansko ne poteka le pred začetkom pisanja, ampak tudi med njim. Slednje 
dokazuje dejstvo, da se mnogi pisci med pisanjem besedila večkrat ustavijo, 
reflektirajo in po potrebi spremenijo že napisano (Graham, 2006b). Različni pisci 
načrtujejo na različne načine, torej ni načina, ki bi ustrezal vsem enako. Splošna 
pristopa k načrtovanju, ki ju navajajo različni avtorji (npr. Deane idr., 2008; Lassonde 
in Richards, 2013), sta:  
 

 načrtovanje pred pisanjem (angl. advance planning, a top-down approach): 
Pisec načrtuje, preden začne s pisanjem besedila. Zastavi si cilje, zbere ideje in 
jih organizira v osnutek besedila, ki je lahko različnih vrst (npr. linearni zapis, 
miselni vzorec). S strukturiranim strateškim načrtovanjem vnaprej pisec 
razbremeni svoj delovni spomin (Hayes, 1996). 

 

 načrtovanje med pisanjem (angl. discovery planning, a bottom-up approach): 
Pisec ustvarja nove ideje med samim pisanjem. Besedilo načrtuje in dopolnjuje, 
medtem ko piše. Ta način načrtovanja od pisca zahteva spretno povezovanje in 
usklajevanje procesov načrtovanja, tvorjenja in zapisovanja besedila, kar lahko 
precej obremeni njegov delovni spomin.   

 
Izkušeni pisci proces načrtovanja običajno začnejo s kritičnim razmislekom o pisni 
nalogi (Torrance in Galbraith, 2006). To jim omogoča, da si zastavijo cilje in ustvarijo 
načrt, upoštevajoč namen pisanja, značilnosti določene vrste besedila, lastnosti in 
potrebe ciljne publike oz. bralcev ... Pomembno je, da pisec v procesu načrtovanja 
aktivira in uporabi svoje predznanje o vrsti in temi besedila ter drugih elementih 
procesa pisanja (Lassonde in Richards, 2013).  
 
Način in učinkovitost načrtovanja sta odvisna od starosti pisca, njegove razvojne 
stopnje oz. sposobnosti, znanja in izkušenosti. Prav tako pa je načrtovanje 
povezano tudi s samo pisno nalogo. Dejstvo je, da se različne vrste besedil načrtuje 
na različne načine. Poleg vrste besedila pa na potek načrtovanja vplivajo tudi namen 
pisanja, pričakovanja tistih, ki jim je nastajajoče besedilo namenjeno, in še mnogi 
drugi dejavniki (npr. količina časa, ki je na voljo, piščevo poznavanje teme besedila).  
 
 

2.1.3.2. Tvorjenje in zapisovanje besedila 
 

Proces ustvarjanja besedila vključuje dva ključna elementa, ki sta tesno povezana 
med seboj (Santangelo, 2014): 
 

 Proizvajanje oz. tvorjenje idej (angl. text generation): Pisec najprej ustvari 
ideje (v obliki besed, povedi, daljših sestavkov) in z njimi sporočilo besedila. 

 

 Transkripcija oz. zapisovanje idej (angl. text transcription): Nato pisec svoje 
zamisli pretvori v pisno obliko, torej jih zapiše. Transkripcija vključuje tako fizične 
oz. motorične spretnosti (npr. koordinacijo oko-roka, fino in grafomotorične 
spretnosti, kot so drža pisala, pritisk na podlago, spretnost zapisovanja črk in 
drugih simbolov) kot zaznavne, kognitivne in druge procese (npr. vidno 
zaznavanje, fonološko zavedanje, pozornost, pomnjenje, samoregulacijo, 
motivacijo). 
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Večina piscev, še posebno izkušenejših, tvorjenju in zapisovanju idej v procesu 
pisanja besedila običajno zavestno ne posveča posebne pozornosti, saj so le-te 
spretnosti avtomatizirane (Berninger in Winn, 2006, v Santangelo, 2014).   
 
 

2.1.3.3. Pregledovanje in popravljanje napisanega besedila 
 

Pregledovanje napisanega besedila (angl. revising) je pomemben in 
večdimenzionalen element procesa pisanja. Vključuje branje, pregledovanje oz. 
proučevanje (angl. reviewing), presojanje oz. vrednotenje (angl. evaluating), 
popravljanje, preoblikovanje oz. ponovno pisanje (angl. rewriting) besedila (Hayes, 
2004, v Santangelo, 2014). Zahteva koordinacijo različnih kognitivnih spretnosti. 
 
Usposobljeni pisci svoje besedilo pregledujejo pogosto, in sicer tako med samim 
pisanjem kot po njem. Napisano vrednotijo glede na zastavljene cilje, namen pisanja 
in potrebe ciljne publike (tj. bralcev). Po potrebi spreminjajo splošno organiziranost 
ter vsebinsko in jezikovno ustreznost besedila (Hayes, 2004, v MacArthur, 2013). 
 
 

2.1.4. RAZVIJANJE SPRETNOSTI PISNEGA SPOROČANJA 
 

Pisno sporočanje (tj. tvorjenje besedil) skupaj z ustnim sporočanjem in 
sprejemanjem besedil (tj. poslušanjem in branjem) tvori posameznikovo 
sporazumevalno zmožnost. Gre za kompleksno zmožnost, ki je sestavljena iz več 
sestavin. M. Bešter Turk (2011) navaja sledeče, ki so potemtakem tudi sestavine 
spretnosti pisnega sporočanja: 
 

 Motiviranost: Glede na to, da je pisno sporočanje namerno dejanje, lahko 
poteka le, če se posameznik zanj odloči, torej če je zanj motiviran.  

 

 Znanje: Tvorjenje besedila lažje in hitreje poteka, če pisec o temi, o kateri piše, 
veliko ve. Posledično je napisano besedilo kakovostnejše. 

 

 Jezikovna zmožnost: Gre za znanje danega besednega jezika, ki »sestoji iz 
besed ter iz pravil za njihovo povezovanje/skladanje v višje enote (v povedi/ 
besedila) in iz pravil za njihovo slušno oz. vidno oblikovanje.« (Bešter Turk, 
2011, str. 122) Jezikovno zmožnost torej sestavljajo poimenovalna/besedna, 
upovedovalna/skladenjska, pravorečna in pravopisna zmožnost.  

 

 Pragmatična/slogovna zmožnost: Pisno sporočanje poteka v določenih 
okoliščinah, o katerih mora pisec razmišljati, ko tvori besedilo. Nanje se mora 
primerno odzivati in jih dosledno upoštevati, saj le tako lahko napiše ustrezno 
besedilo, ki ga lahko prejemnik ustrezno razume. 

 

 Zmožnost nebesednega sporazumevanja: Obsega razumevanje in tvorjenje 
nebesednih sporočil ter razumevanje in smiselno uporabo nebesednih 
spremljevalcev pisanja (Bešter Turk, 2011). Vlogo in pomen slednjih naj bi pisec 
dobro poznal.  

 

 Metajezikovna zmožnost: Pomeni teoretično znanje o pisnem sporočanju (npr. 
o dejavnikih, načelih, poteku), besedilnih vrstah, jeziku (npr. o slovničnih in 
pravopisnih pravilih) in slogu (Bešter Turk, 2011).      
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Hammill in Larsen (1996, v Marjanovič Umek idr., 2012) kot predpogoj za učinkovito 
pisno sporočanje opredeljujeta tri osnovne zmožnosti, in sicer: 
 

 zmožnost pisanja v skladu s pravopisnimi pravili, vezanimi na črkovanje 
besed ter rabo ločil in velikih začetnic v določenem jeziku; 

 

 zmožnost uporabe slovničnih, oblikoslovnih in skladenjskih elementov 
jezika (npr. izbor ustreznih besed, spreganje, sklanjanje, oblikovanje in raba 
dvojine in množine, povezovanje stavkov v povedi …) in 

 

 zmožnost razumljivega izražanja lastnih misli, idej in mnenj, ki posamezniku 
omogoča oblikovanje logičnega, koherentnega in kohezivnega besedila.  

 
Eden izmed temeljnih ciljev pouka slovenščine v osnovni šoli, ki so navedeni v 
učnem načrtu, je razvijanje vseh sestavin sporazumevalne zmožnosti. Spretnosti 
pisnega sporočanja se razvijajo skupaj z drugimi sporazumevalnimi zmožnostmi (tj. 
govorjenjem, poslušanjem in branjem), saj se le-te med seboj tesno prepletajo tako 
v šoli kot v življenju nasploh. Učenci pišejo raznovrstna besedila (npr. praktično-
sporazumevalna, uradovalna, strokovna, (po)ustvarjalna), da bi razvili zmožnost 
tvorjenja kakovostnih besedil, opazovali in razvijali različne pisne strategije ter 
spoznavali in ozaveščali načela pisanja (Program osnovna šola. Slovenščina. Učni 
načrt, 2011; Bešter Turk, 2011). Med učnim procesom (tako pri jezikovnem pouku 
v okviru slovenščine kot tudi pri drugih učnih predmetih) razvijajo pripravljenost za 
pisanje in na ta način izražajo svoje znanje, misli, stališča, hotenja, čustva, izkušnje. 
Z razvijanjem zmožnosti tvorjenja besedil, usvajanjem in urjenjem strategij in načel 
za tvorjenje razumljivih in učinkovitih besedil razvijajo tudi sposobnosti učenja 
učenja (Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt, 2011; Bešter Turk, 2011).  
 
Ljudje si med seboj zelo pogosto izmenjujemo cela besedila in ne le posameznih 
glasov, besed ali povedi. Zato je glavni cilj razvijanja pisnih zmožnosti posameznika 
njegovo razumevanje in obvladovanje pisanja raznovrstnih besedil (Križaj Ortar, 
2000). Vsak učenec naj bi v procesu šolanja usvojil spretnosti tekočega pisanja in 
pisnega sporočanja. Poleg vsebinskega znanja o pisanju naj bi pri razvijanju 
različnih sestavin pisnih zmožnosti pridobival tudi procesno znanje, ki pomeni 
razumevanje in obvladovanje raznolikih postopkov tvorjenja besedil (Bešter Turk, 
2011). Naučil naj bi se pisati za različne namene (npr. opisovanje, pripovedovanje, 
izražanje in argumentiranje mnenja, obveščanje) in uporabiti pisanje tako za 
usvajanje kot izkazovanje znanja z različnih področij (Graham, Gillespie idr., 2013).  
 
Kljub temu da so ustrezno razvite spretnosti pisnega sporočanja izjemnega 
pomena, se v šolah sistematičnemu poučevanju in učenju le-teh posveča malo časa 
in pozornosti. Raziskovalci (npr. Gilbert in Graham, 2010; Applebee in Langer, 
2011) ugotavljajo, da učenci malo oz. redko pišejo v izobraževalne namene. Pišejo 
predvsem precej kratke sestavke ali le posamezne povedi. Namesto nalog, ki bi od 
njih zahtevale obsežnejše zapise, so deležni takšnih, kjer je v veliki meri potreben 
zgolj zapis kratkih odgovorov ali dopolnjevanje besedila s posameznimi 
manjkajočimi besedami. Pogosto je tudi neposredno prepisovanje besedila (npr. s 
table, iz učbenika). Na ta način učenci nimajo priložnosti za uporabo pisanja kot 
sredstva za poglobljen razmislek, reševanje problemov, usvajanje, povezovanje in 
izkazovanje različnih znanj (Applebee in Langer, 2011).  
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V zadnjih desetletjih so se pojmovanja pisanja ter njegovih vplivov na učenje kljub 
vsemu precej spremenila. Učitelji se vse bolj zavedajo pomena poučevanja 
raznolikih spretnosti pisanja ter so bolj pozorni na primernost in učinkovitost 
pristopov, ki jih uporabljajo pri razvijanju pisnih zmožnosti. Kljub temu 
sistematičnemu poučevanju spretnosti pisnega sporočanja med poukom namenjajo 
malo časa, saj jim prioriteto predstavljajo druge dejavnosti (npr. priprava na 
ocenjevanje znanja). Pogosto so usmerjeni predvsem k temu, da bi učenci dosegli 
čim boljše rezultate na preizkusih znanja, premalo poudarka pa dajejo na to, da bi 
učenci čim bolje razvili čim več spretnosti in strategij, potrebnih za doseganje 
uspeha na različnih področjih pisanja (Applebee in Langer, 2011). 
 
 

2.1.4.1. Vloga učitelja 
 

Posameznik spretnosti pisnega sporočanja ne razvija spontano, ampak 
sistematično in transakcijsko. To pomeni, da se znanje o pisanju ne prenese 
neposredno od aktivnega učitelja k pasivnemu učencu, ampak pomeni, da mora biti 
učenec v procesu razvijanja svojih pisnih zmožnosti čim dejavnejši. Z lastno miselno 
aktivnostjo, opazovanjem ter upoštevanjem predznanja in predhodnih izkušenj sam 
gradi znanje o besedilu (tj. o njegovih lastnostih, sestavi, vrstah …) in spoznava 
procese pisanja (Bešter Turk, 2011).  
 
V sodobnem poučevanju spretnosti pisnega sporočanja naj bi imel učitelj predvsem 
usmerjevalno vlogo. Učencem naj bi predstavljal model, jim omogočal raznolike 
učne izkušnje ter jih postopoma vodil oz. usmerjal, da na podlagi lastne aktivnosti 
dosežejo končni cilj, ki je samostojna, spretna in učinkovita raba pisnih strategij ter 
dobro pisno sporočanje. Učiteljeva naloga je, da učni proces skrbno načrtuje in 
evalvira, pri tem pa dosledno upošteva dejstvo, da so si učenci med seboj zelo 
različni. Ob upoštevanju posebnosti vsakega posameznika naj bi učitelj učencem 
po potrebi nudil različne oblike pomoči in podpore. Z njimi naj bi se pogovarjal o 
procesih učenja in poučevanja ter jim nudil sprotne povratne informacije o njihovem 
delu. Pomembno je, da učitelj učencem predstavi namen, prednosti in omejitve 
določene strategije, v procesu usvajanja le-te pa poudarja pomen poznavanja 
lastnih kognitivnih procesov (Harris, Schmidt in Graham, b. d.). Učitelj naj bi učence 
usmerjal in podpiral tudi v procesu razvoja različnih spretnosti samoregulacije, kot 
so postavljanje specifičnih ciljev, spremljanje lastnega napredka ter 
samousmerjanje (Mason, Harris in Graham, 2011). Stremel naj bi k sodelovalnemu 
in problemskemu učenju, skrbel za prijetno spodbudno učno okolje, spodbujal 
spoštljive medosebne odnose in medsebojno pomoč, saj sta za učenje ključni tudi 
čustvena in socialna dimenzija (Bešter Turk, 2011).  
 
Zelo pomembno je, da so učitelji in drugi strokovni delavci pri poučevanju pisanja in 
razvijanju raznolikih pisnih zmožnosti, še posebej učencev z učnimi težavami, 
usmerjeni na razvoj tistih sestavnih delov pisnega sporočanja, ki ustrezajo tako 
učenčevi starosti in razvojni stopnji kot učnemu načrtu (Košak Babuder, 2013). Po 
učnem načrtu naj bi razvijanje spretnosti pisanja besedil različnih vrst potekalo 
postopno, sistematično in individualizirano, torej ob upoštevanju predznanja, 
sposobnosti, spretnosti in drugih posebnosti vsakega posameznika.  
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2.1.4.2. Razvijanje spretnosti uporabe pisnih strategij 
 

Eksplicitno, interaktivno poučevanje in spodbujanje samostojne uporabe raznolikih 
pisnih strategij je ena od uspešnejših oblik razvijanja pisnih zmožnosti. Pisne 
strategije so vrsta pisnih sposobnosti, ki jih posameznik uporablja v procesu 
tvorjenja besedila. Posameznikovo poznavanje in uporaba raznolikih strategij 
pisanja pomembno vplivata na razvijanje njegovih pisnih zmožnosti (Blažić, 2003). 
S pomočjo strategij namreč pisec lažje načrtuje, organizira in izvede različne 
kompleksne procese pisanja, posledično pa uspešneje opravi pisno nalogo 
(Graham, 2006a).  
 
Uporaba pisnih strategij in različnih podpornih pripomočkov v procesu pisanja 
prinaša veliko koristi oz. prednosti. V središču učnega procesa ni učitelj, ampak 
učenec. Poudarek je na aktivnosti učečega se in na njegovi čim večji samostojnosti. 
Razvijanje spretnosti uporabe različnih pisnih strategij in podpornih pripomočkov 
omogoča uspeh različno sposobnim učencem, tudi tistim s težavami. Doživljanje 
uspeha in druge prijetne pisne izkušnje pa izboljšujejo posameznikovo 
samopodobo, samozaupanje in večajo njegovo motivacijo za pisanje (Graham in 
Harris, 1994, v Staal, 2001). 
 
Pisne strategije učenci običajno usvajajo s pomočjo različnih pripomočkov, na 
primer raznovrstnih grafičnih ponazoritev (shem, miselnih vzorcev ipd.). Dejstvo je, 
da je treba učence uporabe pripomočkov naučiti. Sistematično, postopno in 
individualizirano poučevanje učinkovite uporabe določenega podpornega 
pripomočka je ključnega pomena zlasti za posameznike z učnimi težavami.  
 
G. E. Tompkins (1990, v Staal, 2001) navaja naslednje korake poučevanja uporabe 
pisne strategije in/ali podpornega pripomočka: 
 

1. Predstavitev oz. razlaga: Učitelj učencem predstavi pisno strategijo, pokaže 
podporni pripomoček. Nazorno razloži in demonstrira, kako se jo/ga uporablja.  
 

2. Analiza primerov: Učitelj učencem pokaže primere, ki so nastali ob uporabi 
predstavljenega pripomočka oz. strategije (npr. različne pisne izdelke). Skupaj jih 
pregledajo oz. analizirajo ter se pogovorijo o njih (npr. o kakovosti, podobnostih in 
razlikah med njimi). 
 

3. Ovrednotenje: Učitelj ovrednoti uporabnost predstavljenega pripomočka oz. 
strategije. Pokaže lahko več različic. Učence spodbudi, da pisno (ali ustno) poročajo 
o naučenem in na ta način izboljšajo oz. utrdijo svoje znanje.   
 

4. Sodelovalno pisanje: Učenci in učitelj s pomočjo pisne strategije oz. 
podpornega pripomočka skupaj tvorijo besedilo. Učenci navajajo ideje, ki jih učitelj 
zapisuje. Sodelovalno pisno sporočanje je priložnost za praktično uporabo oz. 
preizkus nove strategije oz. pripomočka ter utrjevanje in širjenje znanja o pisnem 
procesu, pravopisnih in slovničnih pravilih ipd. 
 

5. Samostojno oz. individualno pisanje: Vsak posameznik sam s pomočjo 
strategije oz. pripomočka napiše besedilo. Učitelj učence spodbudi, da napisano 
delijo drug z drugim. Šele ko posameznik usvoji določeno strategijo oz. ko je vešč 
uporabe enega pripomočka, mu učitelj predstavi novo/novega. Lahko ga spodbudi, 
da jo/ga ustvari sam. 
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2.1.4.2.1. Model samoregulacijskega razvoja strategij 
 

Med različnimi sredstvi za poučevanje strategij pisnega sporočanja je še posebno 
učinkovit model samoregulacijskega razvoja strategij (angl. self-regulated strategy 
development, v nadaljevanju SRSD), ki sta ga razvila K. Harris in Graham s 
sodelavci. Gre za poučevalni pristop, ki združuje poučevanje pisnih strategij in 
procesov samoregulacije. Samoregulacija oz. samouravnavanje pomeni celoto 
procesov, prek katerih učenec svoje miselne sposobnosti pretvori v akademsko 
znanje oz. spretnosti (Zimmerman, 2002, v Foxworth, Mason in Hughes, 2017). Gre 
za zavestno usmerjanje lastne aktivnosti glede na predhodne izkušnje in znanje 
(Janželj, 2011).  
 
Model SRSD temelji na procesnem pristopu k pisanju, ki predpostavlja, da 
kakovostno pisanje vključuje različne samoregulacijske kognitivne procese, kot so 
na primer načrtovanje strukture in vsebinskega poteka besedila, oblikovanje 
osnutkov, pregledovanje, popravljanje in urejanje napisanega. Procesni pristop 
temelji na pogovorih o pisanju (tako med učiteljem in učencem kot med učenci), 
demonstracijah strategij, učiteljevi posamezniku prilagojeni podpori ter vrstniškem 
sodelovanju in pomoči (Graham in Harris, 1993; Janželj, 2011). Uresničuje se lahko 
na več načinov. Graham in sodelavci (1998, v Janželj, 2010) kot enega od njih 
predstavljajo delavnico za pisanje, ki vključuje naslednje pomembne elemente: 
 

 Čas (angl. time): Da bi razvil svoje spretnosti pisnega sporočanja, mora učenec 
pisati čim redneje in pogosteje. 

 

 Lastništvo (angl. ownership): To, da učenec sam izbere naslov in temo, o kateri 
bo pisal, poveča verjetnost, da bo izbral tematiko, ki je zanj zanimiva, posledično 
pa lažje postopoma prevzel svoj delež odgovornosti za lasten proces pisanja.  

 

 Odziv (angl. response): Priporočljivo je, da učenci prebirajo besedila drug 
drugega in si med seboj nudijo povratne informacije, ki so izjemnega pomena za 
posameznikov razvoj. 

 

 Pouk (angl. instruction): Učitelj je tisti, ki prek raznolikih oblik in metod dela ter 
aktivnosti v okviru pouka učence spodbuja, jim pomaga in jih usmerja k razvijanju 
spretnosti pisnega sporočanja in z njimi povezanih kognitivnih procesov. 

 
Model SRSD je vsestransko uporaben tako na osnovnošolski kot srednješolski ravni 
in se lahko izvaja individualno ali skupinsko. Primeren je za raznolike populacije, 
torej tako za posameznike s posebnimi potrebami (npr. učnimi ali čustveno-
vedenjskimi težavami, motnjami pozornosti, hiperaktivnostjo idr.) kot za tiste brez 
primanjkljajev (Graham, 2006a). Namenjen je razvijanju višjih kognitivnih procesov 
pri pisanju in samoregulacijske uporabe pisnih strategij, širjenju znanja o 
kakovostnem pisanju in oblikovanju pozitivnih stališč do pisanja kot procesa in sebe 
kot pisca (Janželj, 2011). Poudarja individualizirano, postopno in eksplicitno 
poučevanje strategij, razvijanje samoregulacijskih spretnosti, prenos znanja in 
uporabo strategij v različnih kontekstih, sodelovalno učenje ter aktivno vlogo učenca 
(Graham, Harris in Mason, 2005; Santangelo idr., 2008; Harris in Graham, 2013).  
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Graham in K. Harris (2003, v Santangelo in Olinghouse, 2009) navajata, da so 
glavni cilji modela SRSD: 
 

 pomagati učencem usvojiti raznolike pisne strategije, kot jih uporabljajo 
usposobljeni pisci, in jih čim samostojneje uporabljati; 

 spodbuditi in olajšati razvoj samoregulacijskih spretnosti učencev, ki so potrebne 
za uspešno obvladovanje pisnih strategij in nalog; 

 spodbuditi usvajanje znanja o procesih in spretnostih pisanja; 

 povečati motivacijo učencev za pisanje; 

 izboljšati stališča oz. odnos učencev do pisanja; 

 spodbujati trud, ki ga učenci vlagajo v procese pisanja. 
 
Avtorja opozarjata, da model SRSD ni namenjen temu, da bi nadomestil proces 
poučevanja pisanja, ampak temu, da bi dopolnil obstoječe učinkovite poučevalne 
prakse (Janželj, 2011).  
 
Model SRSD predvideva šest stopenj poučevanja in učenja strategije: 
 

1. Razvijanje predznanja (angl. Develop background knowledge.): Pomembno je, 
da učitelj pred začetkom poučevanja pisne strategije preveri, kakšno je 
posameznikovo predznanje o pisanju, pisnih strategijah in samoregulaciji. 
Poznavanje že obstoječega znanja in spretnosti je namreč temelj za nadaljnje 
učenje in poučevanje strategij (Mason idr., 2011). Na prvi stopnji učenci pridobijo 
oz. nadgradijo svoje znanje o procesih, zvrsteh in strategijah pisanja, značilnostih 
in merilih kakovostnega pisanja ter samoregulaciji. Posameznik z učiteljevo 
pomočjo razvija spretnosti, potrebne za izvajanje strategij, ki se jih bo učil na 
naslednjih stopnjah (Janželj, 2011). Poudarek je tudi na razvijanju pozitivnega 
odnosa do pisanja kot dejavnosti in do samega sebe kot pisca. 
 

2. Razprava (angl. Discuss it.): Učitelj in učenci najprej pregledajo in prediskutirajo 
pisne strategije, ki jih učenci že uporabljajo v praksi. Ob konkretnih primerih dobrih 
in slabih pisnih izdelkov se pogovorijo o značilnostih kakovostnih besedil in o tem, 
kako uspešni oz. izkušeni pisci načrtujejo, tvorijo in pregledujejo besedila ter katere 
spretnosti samoregulacije uporabljajo v procesu pisanja. Po pogovoru učitelj 
postopoma predstavi novo pisno strategijo in z učenci razpravlja o njenem namenu, 
uporabi, prednostih, pomanjkljivostih ... Učencem predstavi tudi pripomočke (npr. 
mnemotehnike, grafične organizatorje, oporne kartončke), ki jim bodo v pomoč pri 
usvajanju strategije. Zastavijo si cilje, ki jim bodo sledili med naslednjimi stopnjami. 
Priporočljivo je, da se dogovorijo tudi, kako bodo učenci spremljali lasten napredek 
(npr. s pomočjo grafa, preglednice) v času procesa učenja strategije (Mason idr., 
2011). Pomembno je, da učitelj poudari vlogo truda v procesu učenja in pri učencih 
spodbudi oz. okrepi motivacijo in pripravljenost za učenje nove strategije 
(Santangelo in Olinghouse, 2009).     
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3. Demonstracija strategije (angl. Model it.): Praktična demonstracija nove 

strategije in spretnosti samoregulacije je ključnega pomena za vzpostavitev 

metakognitivnih procesov, potrebnih za učinkovito uporabo strategije (Mason idr., 

2011). Učitelj na konkretnem primeru predstavi izvedbo strategije, pri čemer 

uporablja spretnosti samoregulacije. Ob izvajanju opisuje posamezne korake 

strategije in predstavi pripomočke, ki jih uporablja. Demonstracija vključuje 

opredelitev problema, načrtovanje, praktično uporabo pisne strategije, samooceno 

izvedbe, spoprijemanje s težavami, odpravljanje napak, samousmerjanje oz. 

samospodbujanje in druge spretnosti samoregulacije (Janželj, 2011). Sledi ji analiza 

posameznih korakov uporabe strategije in pogovor o morebitnih spremembah oz. 

izboljšanju le-te. Učenci lahko z učiteljevo pomočjo sestavijo seznam samonavodil 

oz. trditev za samousmerjanje pred, med in po uporabi strategije (Mason idr., 2011). 

Po potrebi je treba učencem omogočiti več kot le eno demonstracijo uporabe 

strategije. Namesto učitelja je lahko model učenčev vrstnik, ki je strategijo že dobro 

usvojil in jo obvlada (Santangelo in Olinghouse, 2009).     
 

4. Zapomnitev strategije (angl. Memorize it.): Poudarek je na učenčevi zapomnitvi 
vseh korakov predstavljene pisne strategije in morebitnih mnemotehnik (Janželj, 
2011). Zapomnitev vseh korakov je namreč predpogoj za učinkovito in 
avtomatizirano uporabo strategije. Učenci s težavami na področju pomnjenja naj za 
lažjo zapomnitev uporabljajo podporne pripomočke (npr. kartončke s posameznimi 
koraki strategije). Poleg tega naj se jim za zapomnitev omogoči več časa in vaje, 
lahko tudi v času naslednje stopnje (Santangelo in Olinghouse, 2009).   
   
5. Podpora (angl. Support it.): Gre za učiteljevo podporo učencu, ko slednji izvaja 
strategijo in hkrati razvija spretnosti samoregulacije. Učitelj učence usmerja, jim nudi 
sprotne in specifične povratne informacije, opozarja na napake in možne izboljšave, 
predvsem pa jih spodbuja k čim samostojnejši uporabi pisne strategije in 
samospremljanju le-te (Janželj, 2011). Količina učiteljeve podpore se postopoma 
zmanjšuje, učenci postopoma prevzemajo odgovornost za lastno uporabo strategij 
pisanja in samoregulacije. Pomembno je poudariti, da različni učenci na tej stopnji 
(in vseh predhodnih) različno hitro napredujejo. Pri učencih s specifičnimi težavami 
pri pisanju je ta stopnja običajno najdaljša od vseh (Mason idr., 2011).   
 

6. Samostojno izvajanje (angl. independent performance): Učenci učinkovito 
izvajajo tako pisne strategije kot samoregulacijo brez učiteljeve podpore in pomoči 
opornih pripomočkov.  
 
Trajanje in zaporedje stopenj modela SRSD nista točno določena. Ključnega 
pomena je, da učitelj stopnje razporeja in prilagaja (diferencira, individualizira) glede 
na potrebe in sposobnosti učencev. Učenci po stopnjah modela napredujejo vsak v 
svojem tempu, glede na individualne težave in potrebe. Lahko se zgodi, da 
posameznik katere od stopenj sploh ne potrebuje. Stopnje so povratne, kar pomeni, 
da lahko posameznik z določene stopnje nadaljuje na naslednjo, na omenjeno pa 
se vrne pozneje. Učenje po modelu SRSD se ne zaključi, dokler učenec določene 
strategije in procesov samoregulacije ne izvaja samostojno in učinkovito 
(Santangelo in Olinghouse, 2009).  
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Med vsako stopnjo učitelj in učenci med seboj sodelujejo, se dopolnjujejo ter se 
sproti soočajo z morebitnimi težavami v procesu poučevanja in učenja (Janželj, 
2011; Mason idr., 2011). Med vsemi stopnjami je smiselno spodbujati vzdrževanje 
naučenih spretnosti in redno uporabo le-teh (tudi po zaključenem poučevanju po 
modelu SRSD) ter posplošitev rabe strategij v različnih okoliščinah, pri različnih 
pisnih nalogah (Santangelo in Olinghouse, 2009). 
 
Prednost modela SRSD je v tem, da združuje področja kognitivnega razvoja, učenja 
in vedenja, obravnava pa tudi vplive čustev in stališč (Wong, 1996, v Janželj, 2010).  
V praksi je zelo učinkovit, in sicer tako pri povprečno uspešnih učencih kot pri tistih 
z različnimi težavami (npr. učnimi težavami, ADHD), naj bo izveden v individualni 
situaciji, dvojici, manjši ali večji skupini. To dokazujejo ugotovitve različnih raziskav 
(npr. Graham idr., 2005; Roger in Graham, 2008; Tracy, Reid in Graham, 2009; 
Limpo in Alves, 2013; De Smedt in Van Keer, 2014; Santangelo idr., 2016 in drugih), 
ki poudarjajo pozitivne spremembe v posameznikovem znanju o procesih pisanja in 
samoregulaciji, pristopih k pisanju, kakovosti pisnih izdelkov in motivaciji za pisanje. 
Številne raziskave kažejo napredek pri načrtovanju in pregledovanju besedil ter 
izboljšave kakovosti, dolžine in strukture pisnih izdelkov, ki so se sčasoma ohranile 
(Janželj, 2010). Poučevanje pisnih strategij po modelu SRSD torej lahko izboljša 
različne vidike pisanja, in sicer kaj in kako posameznik piše ter kako zaznava oz. 
razume procese pisanja (Graham, 2006a; Graham, 2006b; Mason idr., 2011; Harris 
idr., b. d.).  
 
 

2.2. TEŽAVE NA PODROČJU PISNEGA SPOROČANJA  
 
Pisno sporočanje predstavlja velik izziv mnogim učencem, še posebno zahtevno pa 
je za tiste z učnimi težavami ali drugimi primanjkljaji (npr. hiperaktivnostjo, motnjami 
pozornosti, govorno-jezikovnimi motnjami …). Da posameznik uspešno pretvori 
svoje misli v pisno obliko, mora upoštevati, obvladati in spretno usklajevati številne 
procese oz. vidike pisanja (Hayes in Flower, 1980; Scott in Vitale, 2003; MacArthur 
in Graham, 2016). Dober pisec je sposoben pisati v različnih okoliščinah, pozna 
namen in posebnosti določene zvrsti pisanja, razume temo, o kateri piše, in ima 
dobro razvite raznolike spretnosti pisnega sporočanja. Veliko ve o procesih, ki so 
del pisanja, in o različnih pisnih strategijah. Slednje tudi obvlada in si z njimi uspešno 
pomaga pri premagovanju težav, s katerimi se sreča v procesu pisanja (Zimmerman 
in Risemberg, 1997; Graham idr., 1998; Santangelo, 2014). Vešč pisec oblikuje 
ideje, jih ureja in zapisuje v smiselnem zaporedju, hkrati pa avtomatizirano obvlada 
osnovne spretnosti pisanja, kot so pravilno zapisovanje, črkovanje ter slovnična in 
pravopisna pravila (Blažić, 2000; Graham, 2006b). Med pisanjem vzdržuje 
pozornost ter se sproti odloča o skladnji ter o tem, kakšne  besede bo izbral in kako 
bo tvoril povezave znotraj besedila (Janželj, 2010). Je ustvarjalen, organiziran, 
motiviran in usmerjen k določenemu cilju. Ima dobre sposobnosti samoregulacije, ki 
se kažejo v spretnem prilagajanju in organizaciji socialnega in fizičnega okolja, v 
katerem piše, uspešnem postavljanju in sledenju ciljev ter spremljanju in 
uravnavanju različnih procesov (Graham in Harris, 2005, v Santangelo, 2014). 
Dober pisec se o pisanju uči kar med samim procesom, torej je pisna naloga zanj 
vir učenja (Rijlaarsdam in Couzijn, 2000, v Janželj, 2010).   
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Obvladovanje spretnosti, ki so potrebne za učinkovito pisanje, mnogim učencem 
predstavljajo velik izziv. Težje in slabše jih obvladujejo zlasti učenci s težavami na 
področju pisnega sporočanja. S težavami na področju pisnega sporočanja se 
srečujejo tako posamezniki s splošnimi učnimi težavami, ki so posledica raznolikih 
vzrokov (npr. nižjih intelektualnih sposobnosti, motnje pozornosti, hiperaktivnosti, 
motnje avtističnega spektra, drugojezičnosti, slabših sposobnosti samoregulacije, 
pomanjkanja motivacije, socialno-ekonomske oviranosti), kot tisti s specifičnimi 
učnimi težavami (disleksijo, disgrafijo idr.).  
 
Težave na področju pisnega sporočanja se razprostirajo na kontinuumu od 
enostavnih do zapletenih. Dejstvo je, da so si posamezniki s tovrstnimi težavami 
med seboj zelo različni. Kljub vsemu lahko na podlagi ugotovitev številnih raziskav 
povzamemo nekaj značilnosti, ki so skupne večini. Učenci s težavami na področju 
pisnega sporočanja v primerjavi z vrstniki brez tovrstnih težav pri aktivnostih, ki 
zahtevajo spretnosti pisnega sporočanja, dosegajo nižje dosežke (Graham, Collins 
in Rigby-Wills, 2017). Težave imajo tako pri načrtovanju in tvorjenju besedila kot pri 
pregledovanju, popravljanju in urejanju napisanega (Mason, Harris in Graham, 
2011). Zaradi težav na področju pomnjenja in slabših sposobnosti samoregulacije 
težje usvojijo in uporabljajo različne strategije, s katerimi bi si lahko pomagali pri 
pisanju (Graham, Harris, MacArthur in Schwartz, 1998). Njihove težave se ne kažejo 
le v procesu pisanja in pisnih izdelkih, ampak tudi v izkazanem znanju o pisnem 
procesu ter odnosu do pisanja kot dejavnosti in samega sebe kot pisca (Graham, 
Collins in Rigby-Wills, 2017; Hudoklin, 2011; Santangelo, 2014). 
 
 

2.2.1. VRSTE TEŽAV NA PODROČJU PISNEGA SPOROČANJA 
 

Pisec se lahko sooča z izzivi na eni ali več stopnjah pisnega procesa. V nadaljevanju 
predstavljamo težave pri načrtovanju in oblikovanju osnutkov besedila, tvorjenju in 
zapisovanju besedila ter pregledovanju in popravljanju napisanega. 
 
 

2.2.1.1. Težave pri načrtovanju in oblikovanju osnutka besedila 
 

Učenci s težavami na področju pisnega sporočanja običajno pisanje razumejo kot 
aktivnost navajanja vsega, kar o določeni temi vedo. Tako pred pisanjem kot vmes 
načrtovanju besedila posvetijo premalo časa (Graham, 2006b; Rodríguez idr., 
2015). Spontano zapisujejo vse, kar jim v povezavi z določeno temo pride na misel. 
Zamisli tvorijo brez posebnega razmisleka. Ena ideja spodbudi nastanek druge. 
Pišejo tako, kot bi govorili. Zanje je torej značilen t. i. nanizovalni model pisanja 
(angl. knowledge telling model; Bereiter in Scardamalia, 1987).   
 
Eden izmed vzrokov težav pri načrtovanju so težave s pomnjenjem, predvsem z 
delovnim spominom in priklicem informacij iz dolgoročnega spomina (Graham in 
Harris, 2003 v Santangelo, 2014). Kljub temu da posameznik o določeni temi veliko 
ve, svojega znanja ne zmore ne priklicati ne uporabiti. Možen vzrok težav je tudi 
pomanjkljivo znanje o vrstah besedil (tj. značilnostih, sestavnih delih, namenu …) in 
strategijah načrtovanja. Zaradi težav na področju pomnjenja in slabših sposobnosti 
samoregulacije strategije težje usvojijo in uporabljajo.         
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2.2.1.2. Težave pri tvorjenju in zapisovanju besedila  
 

Učencem s težavami pri pisanju tako tvorjenje kot zapisovanje besedila 
predstavljata velik izziv. Osnovnih spretnosti, kot sta črkovanje in grafomotorična 
izvedba zapisa, ne obvladajo v zadostni meri. Posledično imajo težave pri 
avtomatizaciji pisanja in izvajanju pisnih nalog. Med pisanjem morajo biti zavestno 
pozorni na temeljne spretnosti, kar je lahko naporno in zamudno. Pri tvorjenju 
besedila se običajno posvečajo predvsem oblikovnemu vidiku ter pravopisni in 
slovnični ustreznosti napisanega. Težave imajo pri uporabi skladnje in besedišča, 
poznavanju in upoštevanju pravopisnih in slovničnih pravil. Premalo so pozorni na 
vsebinski vidik besedila, ne nadzirajo poteka pisanja in se ne posvečajo sprotni 
refleksiji napisanega (Rijlaarsdam in Couzijn, 2000, v Janželj, 2010). Njihovi pisni 
izdelki so slabši od izdelkov vrstnikov brez težav. Običajno gre za kratka, jezikovno, 
skladenjsko in vsebinsko skromna, nepopolna, manj čitljiva, težje berljiva besedila 
z malo podrobnostmi ter veliko napakami (Scott in Vitale, 2003; Graham, 2006a; 
Kraayenoord idr., 2011; Košak Babuder, 2013; Santangelo, 2014). 
 
Težave pri tvorjenju in zapisovanju besedila so običajno posledica slabših 
grafomotoričnih spretnosti, težav s priklicem dejstev in avtomatizacijo pisanja, 
slabšega fonološkega zavedanja, nepoznavanja oz. neupoštevanja slovničnih in 
pravopisnih pravil ter težav na področju izvršilnih funkcij, kot so delovno pomnjenje, 
vzdrževanje pozornosti, sposobnost začenjanja z aktivnostjo, fleksibilnost mišljenja, 
metakognicija, organizacija idr. (Hudoklin, 2011; Santangelo, 2014).  
 
 

2.2.1.3. Težave pri pregledovanju in popravljanju napisanega besedila 
 

V nasprotju z izkušenimi pisci neizkušeni (npr. učenci, dijaki, pisci s težavami) 
običajno pregledovanju in popravljanju napisanega ne namenjajo zadostnega časa 
in pozornosti. Pogosto se proces njihovega pregledovanja ustavi na ravni 
posameznih besed oz. povedi. To pomeni, da zaznajo in popravijo le pravopisne oz. 
slovnične napake in/ali besedilu dodajo kakšno postransko podrobnost (MacArthur, 
2013). Redko kritično vrednotijo svoje besedilo, redko ga preurejajo oz. 
dopolnjujejo. Običajno izboljšujejo le videz besedila (tj. urejenost, čitljivost pisave), 
ne reflektirajo pa njegove primernosti glede na besedilno vrsto, namen in ciljno 
publiko (Santangelo, 2014).   
 
Pisec, ki ima težave pri obvladovanju osnovnih spretnosti pisanja in pisnega 
sporočanja v procesu načrtovanja, skladnje in zapisovanja besedila, ima 
najverjetneje težave tudi pri zaznavanju in popravljanju napak v napisanem besedilu 
(Graham, 1997 v Santangelo, 2014). Dejstvo je, da je pomanjkanje avtomatizacije 
in obvladovanja osnovnih spretnosti pisanja eden od ključnih razlogov, zakaj piscem 
s tovrstnimi težavami ne ostane dovolj časa in energije za pregledovanje in 
popravljanje napisanega. Posameznik težje poišče napake in jih ustrezno popravi, 
če nima dovolj znanja o kakovostnem pisanju in če ni usvojil potrebnih 
samoregulacijskih strategij. Učenci s težavami težje usklajujejo različna znanja, 
spretnosti in izvršilne funkcije, ki so potrebni za učinkovito pregledovanje in 
popravljanje besedila (Santangelo, 2014).        
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2.2.2. DIAGNOSTIKA TEŽAV NA PODROČJU PISNEGA SPOROČANJA 
 

2.2.2.1. Formalni načini ocenjevanja pisanja in kompozicije 
 

Za formalno diagnostično ocenjevanje spretnosti pisnega sporočanja in kompozicije 
pisanja se uporabljata tudi sledeča v svetu uveljavljena preizkusa: 
 

 TOWL-4 (angl. Test of Written Language – Fourth Edition): Je standardiziran 
test pisnega sporočanja za otroke in mladostnike, stare od 9 do 17 let. Četrta 
izdaja testa TOWL avtorjev Hammilla in Larsena je izšla leta 2009. Test je 
sestavljen v dveh oblikah (tj. Obliki A in Obliki B). Vsaka vsebuje sedem 
podtestov, od katerih jih je pet namenjenih ocenjevanju vodenega pisanja, dva 
pa ocenjevanju spontanega oz. prostega pisanja. Podtesti preverjajo besedišče, 
črkovanje, poznavanje in uporabo pravopisnih in slovničnih pravil, logičnost oz. 
smiselnost povedi, združevanje povedi, skladnjo, tvorjenje zgodbe in stil pisanja 
(PRO-ED, b. d.).   

 

 TOAL-4 (angl. Test of Adolescent and Adult Language – Fourth Edition): Je 
standardiziran test, namenjen mladostnikom in mlajšim odraslim, starim od 12 
do 24 let. Test TOAL avtorjev Hammilla, V. L. Brown, Larsena in Wiederholta je 
v četrti izdaji izšel leta 2007. Vsebuje šest podtestov, ki so namenjeni 
ocenjevanju govorjenega in pisnega jezika. Preverjajo tako receptivne kot 
ekspresivne jezikovne sposobnosti. (Ann Arbor Publishers, b. d.).   

 
V slovenskem prostoru se za diagnostično ocenjevanje spretnosti pisnega 
sporočanja med drugim uporablja tudi Splošni govorni preizkus: Pisno 
sporočanje, avtoric L. Marjanovič Umek in U. Fekonja Peklaj. Preizkus je podrobno 
predstavljen v empiričnem delu magistrskega dela – v poglavju o metodah dela, 
natančneje v podpoglavju o uporabljenem instrumentariju. 
 
 

2.2.2.2. Neformalni načini ocenjevanja pisanja in kompozicije 
 

Ključnega pomena je, da učitelji in drugi šolski strokovni delavci skupaj z učencem 
ugotovijo, na katerem področju pisanja ima slednji težave in kakšne so. Čim bolj 
specifične ugotovitve so namreč osnova za izbiro ustrezne strategije pomoči.  
 
Pomembno je, da se ocenjevalec (npr. specialni in rehabilitacijski pedagog, učitelj) 
pred ocenjevanjem z učencem spozna. Z njim naj se pogovori tako o njegovih 
splošnih interesih in hobijih kot o šolskem uspehu, odnosu do učenja, morebitnih 
učnih težavah in strahovih, ki so povezani s pisanjem in šolskim delom nasploh. 
Eden od pripomočkov oz. vodil za razmislek in pogovor o težavah pri pisanju so 
lahko različni vprašalniki (glej primer v prilogi 1).   
 
Izvajanje različnih preizkusov naj poteka v spodbudnem in sproščenem vzdušju. 
Prilagojeno naj bo posamezniku, ki naj ima možnost izbire. Sam naj glede na svoja 
zanimanja na primer izmed več ponujenih slikovnih predlog izbere tisto, ki mu je 
najbolj všeč. Na podlagi izbrane slike naj napiše kratko besedilo. 
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Ocenjevalec naj bo pri analizi napisanega besedila pozoren na (Janželj, 2011): 
 

 količino napisanega glede na razpoložljivi čas, 

 ustreznost napisanega glede na izhodišče (npr. naslov, sliko) in vrsto besedila, 

 zgradbo in smiselnost napisanih povedi (razgibanost oz. monotonost), 

 uporabljeno besedišče (širino oz. skromnost, izbor besed), 

 kakovost črkovanja, 

 značilnosti pisave, 

 količino in vrsto pravopisnih in slovničnih napak, 

 (ne)jasnost izražanja in (ne)smiselnost sporočila napisanega, 

 zgradbo in organiziranost celega besedila (členjenost na odstavke), 

 povezanost in skladnost posameznih delov besedila, 

 obliko in urejenost (videz) besedila. 
 
Ocenjevalec lahko v okviru neformalnega ocenjevanja učenčevih spretnosti pisnega 
sporočanja in kompozicije pisanja veliko pomembnih informacij pridobi tudi iz 
pogovorov z njegovimi učitelji, starši in drugimi, ki ga dobro poznajo, in z 
opazovanjem učenca med procesom pisanja, in sicer tako med načrtovanjem kot 
pisanjem in pregledovanjem besedila. Priporočljivo je, da ga opazuje v različnih 
situacijah, pri tvorjenju raznovrstnih besedil. Vir pomembnih informacij so tudi 
raznoliki učenčevi pisni izdelki, nastali doma in v šoli.  
 
Ključnega pomena je, da je ocena posameznikovih pisnih zmožnosti oblikovana na 
osnovi čim bolj raznolikih informacij, pridobljenih iz več različnih virov.  
 
 

2.2.3. POMOČ UČENCEM S TEŽAVAMI NA PODROČJU PISNEGA 
SPOROČANJA 

 

Otroci in mladostniki s težavami na področju pisnega sporočanja so zelo heterogena 
skupina. Dejstvo je, da se vsak posameznik drugače odzove na določeno 
obravnavo. Ni strategije, ki bi imela enak učinek na vse učence. Torej je ključnega 
pomena ugotoviti, kakšna oblika pomoči in podpore je najprimernejša za 
posameznika (Hennes idr., 2015). 
 
Tako kot za učence z drugimi učnimi težavami je tudi za tiste s težavami na področju 
pisnega sporočanja izjemno pomembna zgodnja obravnava. Pomembno je, da so 
že na začetku opismenjevanja deležni strukturiranega in intenzivnega poučevanja 
pisanja ter primerne pomoči in podpore (Košak Babuder, 2013). Učinkovito je 
predvsem sistematično razvijanje osnovnih veščin pisanja (tj. grafomotorične 
izvedbe zapisa, črkovanja, skladnje, pravopisa …), neposredno poučevanje 
pisnih strategij (tj. načrtovanja, oblikovanja oz. tvorjenja, preverjanja in urejanja 
besedila) ter poučevanje uporabe različnih opor, kot so raznolike mnemotehnike in 
grafične ponazoritve (Graham in Harris, 2013).  
 
V procesu poučevanja, pomoči in podpore je ključnega pomena sprejemanje 
individualnih razlik med učenci, prilagajanje učnih oblik in metod posamezniku 
(diferenciacija, individualizacija) ter zagotavljanje sprotne povratne informacije 
(Graham, Gillespie in McKeown, 2013; Košak Babuder, 2013). 
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Učinkovito poučevanje poteka postopoma oz. po korakih in vključuje veliko 
utrjevanja in ponavljanja ter učenje po modelu. Model je lahko vrstnik, učitelj ali 
druga odrasla oseba, ki nudi pomoč, svetuje ter nadzoruje proces učenja in pisanja. 
Priporočljivo je tudi, da se učenec s težavami na področju pisnega sporočanja uči 
na primerih dobrih pisnih izdelkov, ki služijo kot modeli, ki jih lahko učenec prebere, 
analizira. V procesu tvorjenja besedila so lahko učencu s težavami v veliko pomoč 
tudi jasno strukturirana navodila, ki poudarjajo specifične sestavne dele določene 
vrste besedila in značilnosti kakovostnih besedil oz. pisnih izdelkov. 
 
Učinkovito je tudi sodelovalno pisanje. Ugotovitve raziskav (npr. Graham in Perin, 
2007; Grünke, Janning in Sperling, 2016) namreč kažejo, da različne oblike 
sodelovanja in medsebojne pomoči pri delu v vrstniški dvojici ali skupini povečujejo 
kakovost pisnega procesa in končnih pisnih izdelkov. Poleg tega sodelovalno oz. 
skupno pisanje povečuje posameznikov interes in motivacijo za pisanje, izboljšuje 
odnos do pisanja in zmanjšuje tesnobo oz. strah pred pisanjem (Boscolo in Hidi, 
2007, De Bernardi in Antolini, 2007, v De Smedt in Van Keer, 2014). V učnem 
procesu je sodelovalno pisanje smiselno izvajati sočasno s poučevanjem pisnih 
strategij. Kombinacija obeh učnih pristopov lahko namreč olajša in izboljša 
usvajanje, uporabo in prenos znanj (De Smedt in Van Keer, 2014).  
 
Graham s sodelavci (1998) poudarja, da je v procesu poučevanja pisanja učencev 
s težavami poleg pomoči pri razvijanju spretnosti učinkovite uporabe pisnih strategij 
zelo pomembno tudi spodbujanje samozavesti, samozaupanja in motivacije za 
pisanje. Velikega pomena je, da se slednjemu na vseh stopnjah pomoči in podpore 
nameni dovolj časa in pozornosti. Spodbudno učno okolje, kjer je poudarek na 
prepoznavanju in priznavanju posameznikovega napredka, pohvalah, podpornem 
dialogu in sodelovanju med učenci in učitelji, je ključnega pomena. Rezultati 
različnih raziskav so pokazali, da so v procesu pomoči učencem s težavami na 
področju pisanja bolj kot vrsta programa pomembni razumevanje strokovnih 
delavcev ter intenzivnost in usmerjenost pomoči (Mather in Wedling, 2012, v 
Košak Babuder, 2013).  
 
 

2.2.3.1. Kontinuum pomoči in podpore 
 

Težave na področju pisnega sporočanja se razprostirajo na kontinuumu od lažjih do 
težkih oz. od enostavnih do zapletenih. Z večanjem intenzivnosti posameznikovih 
težav se stopnjuje tudi intenzivnost pomoči. V nadaljevanju predstavljamo 
petstopenjski model pomoči in podpore, ki v slovenskem prostoru predstavlja 
temelj obravnav učencev z učnimi težavami. Model poudarja pet stopenj pomoči 
(Magajna idr., 2008), in sicer: 
 
1. Pomoč učitelja pri pouku, dopolnilnem pouku in v podaljšanem bivanju: 
Učitelj ima v projektu pomoči in podpore učencu ključno vlogo. Običajno je tisti, ki 
prvi opazi učenčeve težave. Pomembno je, da učitelj tako v procesu diagnostičnega 
ocenjevanja kot premagovanja učnih težav sodeluje z njegovimi starši in drugimi 
šolskimi strokovnimi delavci. Učiteljeva pomoč učencu pri rednem in dopolnilnem 
pouku ter v okviru podaljšanega bivanja in varstva obsega predvsem diferenciacijo 
in individualizacijo zahtev, aktivnosti, oblik in metod dela, pripomočkov ...  
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Podpora v obliki dobre poučevalne prakse je dovolj le za posameznike z lažjimi 
oblikami učnih težav, medtem ko drugi potrebujejo bolj specifično obravnavo.   
 

2. Pomoč šolske svetovalne službe: Če učiteljeva podpora na prvi stopnji ne 
zadostuje, se v projekt pomoči občasno vključi šolska svetovalna služba. Svetovalni 
delavec dopolni oz. poglobi diagnostično oceno učenčevih težav in mu pomaga. 
Pomaga in svetuje tudi učenčevim staršem in učiteljem ter sodeluje z njimi. 
 

3. Dodatna individualna in skupinska pomoč: Kadar kljub pomoči učitelja in 
šolske svetovalne službe učenčeve težave vztrajajo, je učenec delež dodatne 
individualne in/ali skupinske pomoči. Izvaja jo lahko učitelj, specialni in 
rehabilitacijski pedagog ali socialni pedagog, psiholog, pedagog ipd. Na tej stopnji 
pomoči in podpore se po potrebi izvedejo dodatni diagnostični postopki, v katere se 
v primeru izrazitejših težav navadno vključijo tudi strokovnjaki iz zunanjih 
specializiranih ustanov.   
 

4. Mnenje in pomoč zunanje ustanove: Ustrezna zunanja specializirana 
strokovna ustanova (npr. Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, 
specializirane zdravstvene ambulante) poda dodatno strokovno mnenje za učenca, 
ki ne napreduje kljub pomoči na prvih treh stopnjah. Zunanji strokovnjaki po potrebi 
učencu s težavami nudijo tudi občasno dodatno strokovno pomoč. Poleg tega 
sodelujejo s šolskimi strokovnimi delavci in starši, jim svetujejo in nudijo podporo. 
 

5. Program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo: Če 
strokovni delavci presodijo, da učenec z izrazitimi specifičnimi učnimi težavami 
potrebuje še več pomoči in prilagoditev, njegovim staršem predlagajo usmerjanje v 
izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. V 
okviru tega programa je učenec deležen še več specifične pomoči in prilagoditev.  
 
Pomembno je, da so v projekt pomoči v času vseh stopenj vključeni tudi učenčevi 
starši ali skrbniki. Njihovo aktivno sodelovanje s šolskimi in drugimi strokovnimi 
delavci je izjemnega pomena.  
 
 

2.2.3.2. Strategije pomoči in podpore  
 

Učencem s težavami na področju pisnega sporočanja pisanje običajno predstavlja 
velik izziv, s katerim je pogosto povezan precejšen napor. Da bi bili lažje kos 
različnim pisnim nalogam, potrebujejo intenzivno, a postopno poučevanje in pomoč 
pri razvijanju pisnih zmožnosti. Neposredno in sistematično poučevanje oz. učenje 
pisnih strategij je zelo učinkovit način razvijanja spretnosti pisnega sporočanja in 
izboljševanja pisnih izdelkov, kar dokazujejo rezultati številnih raziskav (npr. 
Graham idr., 2005; Graham in Perin, 2007; Roger in Graham, 2008; Tracy idr., 2009; 
Limpo in Alves, 2013; De Smedt in Van Keer, 2014; Foxworth idr., 2017 in drugih).  
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V nadaljevanju predstavljamo raznolike pisne strategije, ki so uporabne na različnih 
stopnjah procesa pisanja ter primerne za različno stare učence in dijake. Zbrani 
podporni pripomočki so predstavljeni v osnovni različici. Pomembno je, da se jih 
pred uporabo oblikovno in vsebinsko prilagodi glede na težave, posebne potrebe, 
predznanje, učni stil in druge posebnosti posameznika oz. skupine. 
 
 

2.2.3.2.1. Strategije načrtovanja in oblikovanja osnutkov 
 

Strategije, zbrane v tem podpoglavju, so uporabne predvsem v procesu načrtovanja 
in oblikovanja osnutkov različnih vrst besedil. Pisec si lahko z njimi pomaga tako pri 
načrtovanju pred pisanjem kot pri načrtovanju med pisanjem. 
 
V prispevku C. Lassonde in J. C. Richards (2013) smo zasledili raznolike načine 
načrtovanja besedil. V nadaljevanju navajamo nekatere izmed njih: 
 

 Vprašanja in odgovori: Pisec zapiše vsa vprašanja, ki jih ima o temi, o kateri 
bo pisal. Nato intervjuva različne ljudi in svojim doda še njihova vprašanja. Ko 
zbere različna vprašanja, jih uredi po določenem kriteriju (npr. podtemi, 
pomembnosti) in s pomočjo različnih virov odgovori nanje. Nastala zbirka 
informacij mu služi kot vodilo pri pisanju besedila.  

 

 Prosto pisanje in hitri zapiski: Pisec prosto zapiše čim več idej oz. tisto, kar 
že ve o določeni temi. Piše naj čim bolj tekoče oz. strnjeno, pozoren pa naj bo 
predvsem na vsebino, ne na pravopisno in slovnično ustreznost besedila. Ko na 
papir zbere svoje ideje, pregleda, kaj že ve in kaj mora še raziskati, se naučiti, 
dodati, da bo lahko napisal dobro besedilo.  

 

 Zapiski na lističih: Pisec ideje oz. informacije zbere tako, da vsako zapiše na 
listič. Nato lističe uredi oz. prerazporedi (npr. tiste s podobnimi idejami zloži na 
en kup, razporedi jih od najustreznejših do najmanj ustreznih) in jih po potrebi 
dopolni. Ta strategija je še posebej primerna za kinestetične učne tipe učencev. 

 

 Skicirka: Pisec v zvezek za skiciranje pred začetkom pisanja zgodbe nariše 
glavne in stranske like, kraj dogajanja, različne situacije … Tako na drugačen, 
ustvarjalen način načrtuje posamezne dele, ki jih potem poveže v zgodbo. 

 

 Uporaba diktafona: Nekateri pisci načrtujejo tako, da razmišljajo naglas. Svoje 
ideje lahko najprej posnamejo z diktafonom, nato pa jih ob poslušanju posnetka 
zapišejo v poljubni obliki (npr. linearno po alinejah, v miselni vzorec …). Nastali 
osnutek pregledajo in ga po potrebi dopolnijo. Ta strategija je še posebej 
primerna za učence, ki imajo težave na področju jezika in pisanja (npr. pri 
grafomotorični izvedbi zapisa, obvladovanju povezav glas-črka, upoštevanju 
pravopisnih in slovničnih pravil). Prav tako je priporočljiva za slušne učne tipe. 

 

 Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije: Poleg diktafona lahko 
pisec pri načrtovanju besedila uporabi tudi drugo informacijsko-komunikacijsko 
tehnologijo, na primer pametni telefon, prenosni ali tablični računalnik. S 
pomočjo številnih raznolikih računalniških programov oz. aplikacij je urejanje 
osnutka besedila (npr. dodajanje, brisanje, premikanje, dopolnjevanje besednih 
zvez, povedi in odstavkov) precej enostavno, interaktivno, celo zabavno in za 
marsikoga bolj privlačno oz. motivacijsko kot načrtovanje s papirjem in pisalom.   
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Tudi L. Janželj (2011) v svojem članku povzema različne strategije načrtovanja. 
Osredotoča se predvsem na uporabo različnih akronimov. Eden izmed njih je 
NOPUP, ki pomeni naslednje stopnje (prav tam, str. 111):  
 

NAČRTOVANJE 
ORGANIZIRANJE 
PISANJE 
UREJANJE  
POPRAVLJANJE  

 

Pisec si med načrtovanjem zastavi cilje in določi ideje oz. potencialne teme. Na 
stopnji organiziranja podobne ideje razvrsti v sklope in jih razporedi glede na 
predviden potek besedila. Nato besedilo napiše. Napisano natančno pregleda in 
uredi, upoštevajoč slovnična in pravopisna pravila. Dele besedila, s katerimi ni 
zadovoljen, ustrezno popravi, tako da izboljša njihovo jasnost, potek, zanimivost 
vsebine in druge vidike besedila. 
 
 
Avtorica L. Janželj (prav tam, str. 110) predstavlja strategijo načrtovanja zgodbe z 
akronimom SRAKE: 
 

 SITUACIJA – okoliščine dogajanja 
 RAZLOGI za pisanje zgodbe, njen namen 
 AKCIJA – dinamika dogajanja 
 KONEC – zaključek 
 EMOCIJE – čustva, ki so vpeta v besedilo 
 
 
V članku L. Janželj (2011, str. 110) je po B. Wong (1996) povzet tudi naslednji 
opomnik za potek zgodbe, imenovan 5 krat K: 
 

 KDO je glavna oseba? Kdo so stranske osebe?  
 KDAJ se zgodba dogaja? 
 KJE se zgodba dogaja? 
 KAJ se zgodi z glavno in stranskimi osebami? 
 KAKO se zgodba konča? Kako se počutijo osebe? 
 
 
Nenazadnje L. Janželj (2011) navaja več pristopov k načrtovanju raznovrstnih 
esejskih besedil. Povzemamo strategiji, ki sta uporabni pri pisanju mnenjskih esejev: 
 

 TRDITEV, ki izraža mnenje 
 ARGUMENTI, ki podprejo uvodno trditev 
 NASPROTNI ARGUMENTI – navajanje in izpodbijanje argumentov 
 ZAKLJUČEK 
 
 

 TEMATSKA POVED – predstavitev področja, o katerem bo govoril esej 
 ARGUMENTI – predstavitev vzrokov mnenja 
 RAZISKOVANJE NASPROTNIH ARGUMENTOV – predstavitev drugih  
           vidikov ob upoštevanju strukture, zaporedja in uravnoteženosti argumentov 
 KONEC – smiseln zaključek eseja 
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Nekaj uporabnih pisnih strategij smo zasledili tudi v prispevku T. Černe (2002). Ena 
izmed njih je akronim POPK: 
 

PREMIŠLJEVANJE – možganska nevihta 
 OSNUTEK – ključne besede  povedi  odstavki 
 PREGLED 
 KONEC 
 
Avtorica (prav tam) navaja, naj pisec najprej premisli o vsebini besedila, nato pa s 
ključnimi besedami zapiše vse ideje, ki se jih spomni. Pozneje naj izmed vseh izbere 
najustreznejše in jih zapiše po pomembnosti. Z njimi označi posamezne odstavke 
besedila. V nadaljevanju ključne besede poveže v povedi, te pa oblikuje v odstavke. 
Napisani osnutek skrbno pregleda in popravi ter oblikuje končno različico besedila. 
 
 
V procesu načrtovanja besedila so zelo uporabni tudi različni grafični organizatorji, 
ki so vizualni prikazi ključnih sestavnih delov besedila. Z njihovo pomočjo pisec lažje 
razume in usvoji strukturo določene vrste besedila (npr. zgodbe), lažje si zapomni 
posamezne sestavne dele, lažje razume njihovo zaporedje in povezave oz. odnose 
med njimi. Obstaja nešteto različnih grafičnih organizatorjev. V prilogi 1 in prilogi 2 
sta primera shem za načrtovanje zgodbe, ki smo jih uporabili med treningom 
spretnosti pisnega sporočanja. Besedam v grafičnem organizatorju lahko dodamo 
smernice v obliki vprašanj ali navodil (priloga 1), ki jih sčasoma odstranimo. Učence 
spodbujamo, da v shemo zapišejo le bistvene informacije in ne vseh podrobnosti. 
Mlajši in manj spretni pisci naj jih sprva pišejo v obliki kratkih povedi oz. stavkov. 
Postopoma jih spodbujamo, da bistveno zapišejo čim krajše – najprej v obliki 
besednih zvez, nazadnje pa le s posameznimi besedami. 
 
Rezultati raziskav kažejo pozitivne učinke uporabe grafičnih organizatorjev v 
procesu tvorjenja besedila. Li (2007) je ugotovil, da uporaba grafičnega 
organizatorja s podpornimi vprašanji v procesu pisanja zgodbe izboljša besedno 
tekočnost učencev z učnimi težavami. C. Unzueta in P. Barbetta (2012) sta s študijo 
primera ugotovili, da uporaba računalniških grafičnih organizatorjev prispeva k 
izboljšanju spretnosti načrtovanja, organizacije besedila in tekočnosti pisanja 
učencev s specifičnimi učnimi težavami. Tudi Hennes, Büyüknarci, Rietz in Grünke 
(2015) so ugotovili, da trening uporabe grafičnega organizatorja pozitivno vpliva na 
razvoj spretnosti pisnega sporočanja učencev s specifičnimi učnimi težavami. 
 
Ena vrsta grafičnih organizatorjev so miselni vzorci. Cogan in Flecker (2004, v 
Košak Babuder, 2015) navajata, da naj načrtovanje besedila s pomočjo miselnih 
vzorcev poteka po korakih. Pisec se najprej osredotoči na naslov in ga analizira. 
Nato naj zapiše oz. nariše vse ideje, ki mu ob naslovu pridejo na misel. Pri tem vrstni 
red, pravopisna in slovnična pravila niso pomembni. Nadalje pisec izbere tiste ideje, 
ki jih bo vključil v spis, ter določi in označi zaporedje, v katerem jih bo zapisal. Nato 
naslov napiše na sredino lista in se odloči, koliko glavnih tem bo vključil v besedilo. 
Za vsako temo iz naslova nariše puščico. Vsako glavno temo razdeli na podteme. 
Zgoraj nariše okvir, namenjen idejam za uvod, spodaj pa okvir, namenjen idejam za 
zaključek (slika 3). S pomočjo nastalega miselnega vzorca na poseben list napiše 
besedilo, ki ga nazadnje prebere in po potrebi dopolni oz. izboljša. 
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Slika 3: Primer miselnega vzorca 
 
 
V procesu analiziranja esejskih vprašanj je uporabna tudi strategija Vprašaj se po 
vprašanju. Le-ta namreč prepreči pisanje o vsem, kar pisec ve o določeni temi, in 
ga usmeri, da piše o tem, kar vprašanje zahteva (Cogan in Flecker, 2004, v Košak 
Babuder, 2015). Strategija je sestavljena iz naslednji korakov: 
 

1. GLAVNO PODROČJE – Podčrtaj besede, ki kažejo na vsebino. 
 

2. KLJUČNE BESEDE – Pobarvaj besede, ki označujejo glavni vidik vsebine. 
 

3. NAVODILO – Obkroži besede, s katerimi je označena vrsta odgovora in  
    način, na katerega moraš povedati oz. napisati, kar znaš.     

 
 
V okviru treninga spretnosti pisnega sporočanja smo uporabili tudi petdelno shemo 

za načrtovanje zgodbe. Njeni avtorici (Cogan in Flecker, 2004, v Košak Babuder, 

2015) predpostavljata, da pisec zgodbo načrtuje postopoma, v petih korakih. 

Vsakega od petih delov zgodbe zapiše na poseben listič. Najprej opiše glavni 

dogodek oz. osrednji, najpomembnejši del zgodbe. Nadalje zapiše zaključek 

zgodbe, kasneje se posveti opisu dogodkov, ki so se zgodili pred glavnim 

dogodkom, nato pa tistim, ki so se zgodili po glavnem dogodku. Nazadnje napiše 

uvod zgodbe. Priporočljivo je, da pisec svoje ideje zapisuje na kratko, torej v obliki 

ključnih besed in/ali kratkih ključnih povedi. V shemi je vrstni red delov zgodbe 

drugačen od običajnega. Takšno zaporedje ima določene prednosti. Prepreči 

negotovost glede tega, kako začeti zgodbo. Pisca takoj usmeri na glavno vsebino 

zgodbe in v vizualizacijo celote, preden začne pisati posamezne dele. Poleg tega 

so vsi deli zgodbe v sorazmerju in dobro povezani med seboj (Košak Babuder, 

2015). Ta strategija načrtovanja zgodbe je še posebej primerna za učence, ki imajo 

težave s tem, kako začeti s pisanjem oz. s tem, kaj napisati v uvodu. Slednji je zato 

zadnji od petih korakov načrtovanja. Priporočljivo je, da pisec dele zgodbe načrtuje 

v predstavljenem vrstnem redu. Ko zapiše vse, lističe razporedi v pravo zaporedje, 

torej tako, kot si bodo dogodki sledili v zgodbi. Posamezne lističe lahko tudi zlepi 

med seboj. Nato s pomočjo nastalega osnutka napiše zgodbo.   

                               NASLOV  

 

Podnaslov Podnaslov 

UVOD 

ZAKLJUČEK 
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L. A. Staal (2001) v svojem članku med drugim predstavlja pisno strategijo 
Piramida. Gre za okvir za načrtovanje zgodbe, s katerim spodbudimo učence, da v 
procesu tvorjenja idej in načrtovanja zgodbe s ključnimi besedami dopolnijo 
povzetek oz. osnutek v obliki piramide (slika 4).  
 
 

 
 

Slika 4: Piramida za načrtovanje zgodbe (prirejeno po Staal, 2001)  
 
 
S pomočjo strategij, kot je osnutek v obliki piramide, učenec lažje zbere ideje in 
načrtuje besedilo, hkrati pa usvaja oz. utrjuje svoje znanje o sestavi oz. ključnih 
elementih zgodbe. Poleg tega ga s tovrstnim pripomočkom postavimo pred izziv, da 
v določeno vrstico napiše točno določeno število kratkih ključnih besed in ne celih 
povedi. Torej mora izpostaviti bistvo in svoje ideje zapisati na kratek, jasen način. 
Pomembno je, da se število vrstic v piramidi prilagaja glede na število ključnih 
dogodkov v določeni zgodbi. 
 
 
  

 

1. ______ 

2. ______  ______   

3. ______  ______  ______ 

4. ______  ______  ______  ______ 

5. ______  ______  ______  ______  ______ 

6. ______  ______  ______  ______  ______  ______ 

7. ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______ 

8. ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______ 

 

 

 

(ime glavne osebe) 

(2 značilnosti glavne osebe) 

(3 besede, ki opišejo prizorišče) 

(4 besede, ki predstavijo problem / zaplet) 

(5 besed, ki opišejo prvi dogodek) 

(6 besed, ki opišejo naslednji dogodek) 

(7 besed, ki opišejo naslednji dogodek) 

(8 besed, ki predstavijo razplet) 
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2.2.3.2.2. Strategije tvorjenja povedi in odstavkov 
 

Pri tvorjenju stavkov, povedi in odstavkov besedila si lahko pisec pomaga z 
različnimi strategijami, ki so zbrane in predstavljene v tem podpoglavju.  
 
L. Janželj (2011) v svojem članku navaja, da je lahko piscu pri tvorjenju povedi in 
odstavkov besedila v pomoč seznam fraz. Gre za nabor splošno znanih besednih 
zvez, pomožnih besed in veznikov, ki jih pogosto uporabljamo pri pisanju ( npr. 
mislim, prepričan sem, zdi se mi, (ne) strinjam se z, menim, po mojem mnenju, z 
mojega vidika, sklepam, po drugi strani, če povzamem, glede na 
opisano/predstavljeno, kljub temu da, za zaključek …). 
 
Graham in Harris (2013) predstavljata strategijo tvorjenja odstavkov, s katero 
pisca spodbudimo, da na začetek novega odstavka (npr. v mnenjskem eseju) 
napiše uvodno poved, ki je splošna. Nato nadaljuje z več povedmi, v katerih uvodno 
poved dopolni s podrobnostmi, jo pojasni, utemelji … Odstavek zaključi z zaključno 
povedjo, ki na kratko zaokroži oz. povzame cel odstavek in napove naslednjega. 
 
Pri tvorjenju zgodb so lahko piscu v pomoč tudi nizi slik in grafične oznake. Učencu 
damo sličice in ga spodbudimo, da jih razporedi v smiselno zaporedje, ki tvori 
zgodbo. Smiselno je, da pisec določi, katere sličice predstavljajo uvod, katere jedro 
in katere zaključek zgodbe. Sličice naj tudi razporedi tako, da je jasno razvidna 
tridelna zgradba zgodbe. Ob vsako sličico v nizu narišemo preprosto grafično 
oznako (npr. piko), ki učenca opominja, da mora k vsaki sličici v nizu napisati eno 
poved. Aktivnost lahko otežimo tako, da k vsaki sličici narišemo dve piki ali več, kar 
pomeni, da mora k njej napisati dve oz. več povedi. Povedi lahko učenec sprva piše 
drugo pod drugo, da ob koncu pisanja lažje preveri, ali se morda začenjajo na enak 
način, torej z enakimi oz. podobnimi besedami (npr. z nato ali potem). Če se, ga 
spodbudimo, da ponavljajoče se začetne besede nadomesti s primernejšimi.   
  
Mnoge učence z učnimi težavami pri tvorjenju besedila ovirajo skromen besedni 
zaklad in težave s hitrim priklicem besed iz dolgotrajnega spomina. Omenjene 
težave lahko posameznik premaguje s pomočjo zbirke besed. Nove oz. manj 
znane, zanimive, manj pogoste besede zapisuje na poseben seznam ali na več 
seznamov (npr. besede združuje po področjih oz. tematikah). Na ta način širi svoj 
besednjak. Seznam besed ga spodbudi, da pri pisanju uporablja čim bolj raznolike 
besede. Poleg tega ga razbremeni, saj olajša priklic besede iz spomina. Pisec si 
lahko s seznamom pomaga tudi pri zapisovanju pravopisno posebnih besed.    
 
Pri zapomnitvi pravopisnih pravil so lahko piscu v pomoč različne mnemotehnike v 
obliki nenavadnih, zanimivih, smešnih besednih zvez, povedi, simbolov, sličic ... V 
okviru našega treninga sta učenca uporabljala naslednje:  
 

 Pri rabi vejice sta si pomagala s stavkom Pred ki, ko, ker, da, če vejica skače. 
 

 Pri rabi predloga s jima je bil v pomoč stavek Ta suhi škafec pušča.  
 

 Pri rabi predloga h sta učenca pomagala z besedno zvezo H kupu gnoja, oznako 

za kilogram (kg) in sličico kilogramske uteži.   
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M. Košak Babuder in M. Bizjak Eržen (2008, v Košak Babuder, 2015)  predstavljata 
strategijo sestavljanja posameznih povedi, ki izhaja iz pedagogike Marie 
Montessori. Učenec se s pomočjo grafičnega prikaza oz. sheme uči sestavljanja 
povedi, njihove zgradbe, ustreznega zaporedja besed, značilnosti besednih vrst, 
stavčnih členov ... Aktivnost lahko poteka tako, da učenec napiše poljubno poved 
na trak, ki ga raztrga na posamezne dele – besede. Slednje nato razporeja na 
različne načine in tvori različne povedi. Druga možnost je, da učenec lističe s 
posameznimi besedami razporeja na različne načine in tvori čim bogatejše povedi. 
Pomembno je, da je pri tem pozoren na vrstni red besed, ustreznost sklanjanja ... 
  
Tvorjenja bogatih povedi se lahko učenec uči tudi prek združevanja povedi. 
Učenec dobi list z dvema ali tremi enostavčnimi povedmi, ki so med seboj vsebinsko 
povezane. Stavke lahko napiše tudi sam. Prebere jih in razmisli, kako bi jih združil 
v eno poved. List raztrga oz. razreže na posamezne povedi in nadalje vsako poved 
na posamezne besede. Nato lističe z besedami prestavlja in razporedi tako, da 
skupaj tvorijo eno poved. Slednja mora vsebovati vse pomenske prvine prvotnih 
samostojnih stavkov. Besedam na lističih lahko po potrebi doda še kakšno besedo 
(npr. veznik, predlog). Pomembno je, da je pozoren tudi na sklanjanje in vrstni red 
besed ter rabo velikih začetnic in ločil. Aktivnost združevanja povedi je primerna tudi 
za učenje o različnih besednih vrstah in stavčnih členih. Smiselno je, da se 
zahtevnost naloge združevanja povedi postopoma stopnjuje. Ko učenec usvoji 
način združevanja povedi s trganjem oz. rezanjem lističev na dele, lahko le-to 
izpustimo. Učenec torej stavke združi v mislih in novo poved le napiše. Po potrebi 
si lahko pomaga tako, da kakšno besedo prečrta, obkroži, pobarva. Od združevanja 
stavkov v enostavčno poved (slika 5) učenec postopoma preide k združevanju 
stavkov v priredno oz. podredno zloženo poved (slika 6). Spretnost združevanja 
stavkov lahko učenec razvija tudi tako, da v besedilu išče krajše povedi, ki bi jih 
lahko združil v eno poved, in s tem izboljšal besedilo.  
 
 

 
 

Slika 5: Primer združevanja stavkov v enostavčno poved 
 
 

 
 

       Slika 6: Primer združevanja stavkov v podredno zloženo poved 
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2.2.3.2.3. Strategije pregledovanja in popravljanja besedila 
 

S strategijami, ki so zbrane v tem podpoglavju, si lahko pisec pomaga pri 
pregledovanju vsebinske ustreznosti ter pravopisne in slovnične pravilnosti 
besedila, pri popravljanju napak in splošnem urejanju napisanega. 
 
Med treningom spretnosti pisnega sporočanja smo uporabljali naslednje strategije: 
 

 Seznam besed nagajivk: Pri pregledovanju besedila si pisec pomaga z opornim 
kartončkom s seznamom t. i. besed nagajivk. Gre za besede, ki se napišejo 
drugače, kot se izgovorijo. Smiselno je, da učenec seznam besed sproti 
dopolnjuje, kritične glasove oz. črke v besedi pa poudari (npr. obkroži, pobarva).   

 

 Selektivno popravljanje napak: Učencu, ki se pri pisanju pogosto zmoti, lahko 
proces iskanja in popravljanja napak v besedilu olajšamo tako, da se z njim 
dogovorimo, da je naenkrat pozoren le na določeno vrsto napak (npr. najprej 
samo na manjkajoče vejice, nato samo na ustreznost rabe velike začetnice). S 
tem ga razbremenimo, saj je naenkrat pozoren le na en vidik pravopisa. 
Sčasoma zahtevo stopnjujemo tako, da je učenec pozoren na dve oz. več vrst 
napak naenkrat. 

 

 STOP dlan: Pri pregledovanju besedila si lahko učenec pomaga z opornim 
kartončkom v obliki dlani (slika 7). V vsak prst svoje dlani, ki jo obriše na list in 
izreže, napiše ključno besedo oz. besedno zvezo, ki ga spomni, na kaj mora biti 
pri pregledovanju besedila in popravljanju napak še posebej pozoren. Vsaki 
ključni besedi lahko dopiše konkretne primere, poleg nariše simbol oz. sličico. 

 
  

 
 

Slika 7: STOP dlan 
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 Označevanje napak s simboli: Učenca lahko pri iskanju in popravljanju napak 
usmerimo tako, da ob rob vsake vrstice narišemo toliko pik, kolikor je v njej 
napak. Ko učenec napako najde in jo ustrezno popravi, piko izbriše. Pike lahko 
narišemo tudi pod ali nad besedilo. Učenec ima v tem primeru nekoliko težjo 
nalogo, saj ne ve, kje se skrivajo s pikami označene napake. Napake lahko 
označimo z različnimi simboli. Z učencem se vnaprej dogovorimo, kaj pomeni 
določen simbol (npr. pika pomeni napačno napisano besedo, črtica pomeni 
manjkajočo vejico ipd.). 

 

 Ček lista: Učenca lahko pri urejanju in pregledovanju besedila vodijo smernice 
na ček listi (slika 8). Priporočljivo je, da učenec aktivno sodeluje pri oblikovanju 
smernic. Ko določeno stvar s seznama preveri in popravi, to tudi označi (npr. 
odkljuka). 

 
 

 

OBLIKA in VSEBINA ZGODBE 

 Ali si besedilo razdelil na vsaj tri odstavke (uvod, jedro, zaključek)? 

 Ali je zaporedje dogodkov smiselno? 

 Ali v zgodbi nastopajo glavna in stranske osebe? 

 Ali zgodba vsebuje zaplet? 

 Ali zgodba vsebuje razplet? 

 Ali so povedi smiselne in ustrezno oblikovane? 
 

 

LOČILA 

 Ali so vejice na ustreznih mestih? Ali kakšna manjka? 

 Ali so končna ločila ustrezna? 

 Ali si pri zapisu premega govora ustrezno uporabil dvopičje in narekovaje? 
 

 

VELIKE ZAČETNICE 

 Ali se vse povedi začnejo z veliko začetnico? 

 Ali so vsa lastna imena napisana z veliko začetnico? 
 

 

ZAPIS BESED 

 Ali so besede napisane čitljivo? Bodi pozoren na obliko črk. 

 Ali so vse besede napisane pravilno? Preveri črkovanje besed. 

 Ali si kakšno besedo napisal tako, kot jo izgovoriš? Zapis ustrezno popravi. 
 

 

POGOVORNE BESEDE 

 Ali se je v besedilo prikradla kakšna domača, pogovorna beseda? Zamenjaj jo s knjižno.  
 

 
Slika 8: Ček lista s smernicami za pregledovanje besedila 
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G. Walton (1996, v Pečjak, 2009) je za pregled in izboljšanje pisnega izdelka 
izdelala kartici, ki predvidevata sodelovalno delo dveh učencev. Usmeritve in 
vprašanja na prvi kartici (slika 9) se nanašajo na vsebinsko ustreznost, na drugi 
kartici (slika 10) pa na slovnično in pravopisno pravilnost besedila.  
  
 

 
 

Slika 9: Prva kartica za delo v dvojici pri pregledovanju pisnega izdelka  
(prirejeno po Walton, 1996 v Pečjak, 2009) 

 
 

 
 

Slika 10: Druga kartica za delo v dvojici pri pregledovanju pisnega izdelka  
(prirejeno po Walton, 1996 v Pečjak, 2009) 

 
 

 

PREGLED VSEBINSKE USTREZNOSTI BESEDILA 
 

1. Dogovorita se, čigav pisni izdelek bosta pregledala najprej. 
 

2. Eden od vaju naj glasno prebere svoj pisni izdelek, drugi naj pazljivo posluša. 
 

3. Skupaj poskusita odgovoriti na naslednja vprašanja: 

 Ali je to, o čemer piše sošolec, zanimivo? 

 Ali v besedilu kaj manjka? Po potrebi besedilo skupaj dopolnita. 

 Ali kaj ni jasno ali dovolj natančno povedano?  

 Ali kakšna beseda v besedilu ni ustrezna? Po potrebi poiščita ustreznejšo. 

 Ali je uvod ustrezen? Če ni, razmislita o tem, kakšen bi bil ustreznejši. 

 Ali je konec ustrezen? Če ni, razmislita o tem, kakšen bi bil ustreznejši. 

 Ali je besedilo predolgo/prekratko? 

 Ali je v besedilu kaj odveč? Ali bi lahko kaj izpustili? 

 Ali je sošolec pisal to, o čemer ste se dogovorili? 
 

4. Predloge za izboljšave pisnega izdelka zapišita na poseben list ali na rob besedila. 
 

5. Vzemita drugo kartico ter preglejta še slovnično in pravopisno pravilnost besedila. 
 

 

 

 

 

PREGLED SLOVNIČNE IN PRAVOPISNE PRAVILNOSTI BESEDILA 
 

1. Ponovno preberita besedilo. 
 

2. Skupaj poskusita odgovoriti na naslednja vprašanja: 

 Ali so vsa končna ločila ustrezna? 

 Ali so vejice na ustreznih mestih? Ali kakšna manjka? 

 Ali so velike začetnice zrasle na pravih mestih? 

 Ali so vse besede napisane pravilno? Če najdeta napako, jo popravita. 

 Ali je v besedilu kakšna pogovorna beseda? Zamenjajta jo s knjižno. 

 Ali bi bilo treba kakšno poved preoblikovati? Po potrebi jo napišita drugače. 
 

3. Avtor besedila naj samostojno napiše popravljeno različico svojega besedila. 
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Pri samopregledovanju besedila lahko pisec uporablja oporni kartonček z 
opomnikom. Le-ta ga spomni, kaj vse mora pri branju napisanega preveriti oz. na 
kaj mora biti še posebej pozoren. V nadaljevanju predstavljamo primer kartončka za 
pregledovanje zgodbe (slika 11), ki smo ga oblikovali pri delu z učencema v okviru 
treninga spretnosti pisnega sporočanja.  

 
 

 
 

Slika 11: Sprednja in hrbtna stran kartončka za pregledovanje zgodbe 
  

 

OBLIKA in VSEBINA ZGODBE 

– ODSTAVKI: uvod, jedro, zaključek 

– STRUKTURA POVEDI 

– OSEBE: glavne, stranske 

– ZAPOREDJE DOGODKOV 

– ZAPLET in RAZPLET 

LOČILA 

– VEJICE 

– KONČNA LOČILA 

– DVOPIČJE in NAREKOVAJA pri premem govoru 

VELIKA ZAČETNICA 

– začetek povedi 

– lastna imena 

 

ZAPIS BESED 

– oblika črk 

– črkovanje 

– BESEDE NAGAJVIKE 

– POGOVORNE, DOMAČE besede 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ko zgodbo napišem, jo večkrat 
preberem in pregledam. 

 

 

 

Popravim napake. 

 

 

Uredim besedilo. 
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2.2.3.2.4. Splošne strategije 
 

V nadaljevanju so predstavljene strategije, ki so uporabne na različnih stopnjah 
procesa pisanja, ne le ne eni od njih, zato jih uvrščamo v posebno podpoglavje.   
 
V procesu pisanja pripovedovalnega besedila si lahko pisec pomaga s smernicami, 
kaj je treba storiti pred pisanjem, vmes in po njem (slika 12). 
 
 

 

 

 
 

Slika 12: Smernice za aktivnosti pred pisanjem, vmes in po njem  
(povzeto po Kapko, Čadež in Grabner Jonke, 2016)  

PRED PISANJEM 
Razmislim: 

 o čem bom pisal, 

 kaj vse lahko o tem dogodku povem. 
 

Izdelam načrt za besedilo, v katerega napišem: 

 kako bom razvrstil dogodke, 

 s čim bom besedilo začel (o čem bom pisal najprej), 

 s čim bom besedilo končal (o čem bom pisal nazadnje). 

 

MED PISANJEM 
Pazim, da: 

 izbiram okoliščinam ustrezne besede, 

 tvorim razumljive povedi, 

 upoštevam pravopisna pravila, 

 ne ponavljam besed, 

 povedi zlagam v zveze povedi, te pa v odstavke, 

 so zaporedne povedi smiselno povezane. 

 

 PO PISANJU 
 

Besedilo večkrat preberem in preverim, ali: 

 ima uvod, jedro in zaključek, 

 je  zaporedje dogodkov smiselno, 

 so povedi razumljive, 

 sem pravilno napisal besede, veliko začetnico, ločila … 

 se besede ponavljajo. 
 

Čitljivo prepišem popravljeno prvo različico besedila. 
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Mnogi učenci svojih pisnih izdelkov (npr. šolskega spisa oz. eseja) ne uspejo 
dokončati v določenem časovnem okviru (npr. v eni šolski uri). Pomembno je, da 
učenec z učiteljevo pomočjo ugotovi, kaj povzroča njegove težave z obvladovanjem 
časa. Razlogi za slednje so različni. Možno je, da učenec pisnega izdelka ne 
dokonča pravočasno, ker (Košak Babuder, 2015): 
 

 ima težave s hitrim priklicem besed, 

 piše počasi in z naporom, 

 je zanj pisanje tako stresno, da ne more pričeti z njim, 

 se ne more odločiti, katerega od danih naslovov bi izbral,  

 začne pisati brez razmisleka, nato pa mu zmanjka idej … 
 
Glede na vrsto težav učitelj izbere strategijo pomoči. Ena od njih je uporaba 
časovnega kroga, s katerim si lahko učenec pomaga pri organizaciji časa. Časovni 
krog je razdeljen na toliko delov, kolikor je stopenj v procesu tvorjenja besedila. 
Avtorici strategije (Cogan in Flecker, 2004, v Košak Babuder, 2015) navajata 
naslednjih deset stopenj pisnega procesa: 
 

1. Vprašaj se po vprašanju (3 min) 
2. Možganska nevihta (4 min) 
3. Vprašaj se po vprašanju (1 min) 
4. Načrt oz. osnutek (4 min) 
5. Vprašaj se po vprašanju (1 min) 
6. Uvod (3 min) 
7. Jedro (23 min) 
8. Vprašaj se po vprašanju (1 min) 
9. Zaključek (3 min) 
10. Pregled, popravljanje (2 min) 

 
V krogu je grafično in številčno ponazorjen čas, ki je na voljo za posamezno stopnjo 
pisnega procesa. Predpostavljeno je, da ima pisec za pisanje besedila (tj. spisa oz. 
eseja) na voljo 45 minut.  
 
 
Scott in Vitale (2003) v svojem članku predstavljata strategijo Kolo. Ta grafična 
opora (slika 13) poudarja glavne aktivnosti, ki so del posameznih stopenj pisanja 
besedila. Je opora, ki vodi učenca skozi cel pisni proces. Vizualno predstavlja, da 
so najpomembnejši deli procesa pisanja, ki jim je treba nameniti večino za pisanje 
razpoložljivega časa, procesi načrtovanja in tvorjenja besedila (1. do 4. korak), 
medtem ko naj bi procesi pregledovanja, popravljanja in urejanja piscu vzeli manj 
časa (Scott in Vitale, 2003). Pomembno je, da se kolo pred uporabo oblikovno in 
vsebinsko prilagodi posamezniku, slednjega pa se nauči učinkovite uporabe 
pripomočka. Da bi se izognil miselni preobremenjenosti, naj bo učenec naenkrat 
pozoren le na en korak. Šele ko opravi vse aktivnosti, ki jih predvideva, naj gre na 
naslednjega. Priporočljivo je, da je odkrit le en del kroga. Krog z napisanimi napotki 
lahko prekrijemo z nepopisanim krogom, ki mu odrežemo en del. Kroga pritrdimo 
drug na drugega tako, da se zgornji vrti in odkriva le del spodnjega. 
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Slika 13: Kolo s ključnimi stopnjami procesa pisanja  
(prirejeno po Scott in Vitale, 2003) 

  

         6.  UREDI. 
 

– Popravi slovnične in 
  pravopisne napake. 
 

– Pisni izdelek oblikovno uredi. 
 

               – Posvetuj se. 

…  5.  PREGLEJ. 
 

– Preberi in ovrednoti osnutek.  
 

– Označi, kar ni smiselno.  
 

– Izbriši odvečne dele.  
 

– Dodaj dejstva, podrobnosti, primere … 
 

– Izboljšaj povedi in odstavke. 
 

 – Po potrebi besedilo prepiši. 
 

   – Posvetuj se. 

                4.  NAREDI OSNUTEK. 
 

– Pomagaj si s podpornim pripomočkom. 
 

  – Tvori in napiši povedi. 
 

      – Povedi poveži v vsaj tri odstavke  
        (uvod, jedro, zaključek). 
 

               – Osredotoči se na vsebino. 
 

                         – Bodi ustvarjalen. 
 

                                        – Posvetuj se. 
 

 

        1.  NAČRTUJ. 
 

– Prepoznaj tematsko področje in  
  ga razišči s pomočjo različnih virov. 
 

– Uporabi svoje predznanje.  
 

– Določi glavno temo in razmisli o njej.  
 

 

       2.  ZASTAVI SI CILJE. 
 

– Opredeli namen / cilj pisanja in ga upoštevaj. 
 

– Določi vrsto besedila (npr. pripovedovalno,   
  opisovalno, primerjalno, mnenjsko, razpravljalno). 
 

– Poišči čim več informacij o temi besedila. 
 

– Zberi ideje. Uporabi različne strategije (seznami,   
  nevihta možganov, vprašanja - odgovori …).  
 

– Določi naslov besedila. 
 

– Napiši vodilno misel, bistvo. 
 

– Navedi pomembna dejstva, podrobnosti.  
 

 

       3.  ORGANIZIRAJ. 
 

– Izdelaj podporni pripomoček (npr. kartonček   
  s sličicami, koraki ali ključnimi besedami,    
  miselni vzorec, mnemotehniko). 
 

– Navedi zaključne misli. 
 

– Posvetuj se z učiteljem ali  
   sošolcem, prijateljem ... 
 
 

 

7.  DELI. 
 

Urejeno končno različico    
   besedila daj v branje         

     drugim in jih prosi za             
           mnenje. 
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3. EMPIRIČNI DEL 
 

3.1. RAZISKOVALNI PROBLEM 
 
Spretnosti razumljivega, prepričljivega, koherentnega pisnega sporočanja so 
izrednega pomena, saj so eden od ključnih predpogojev za posameznikov uspeh 
tako na izobraževalnem in poklicnem področju kot tudi pri drugih vsakodnevnih 
aktivnostih (Graham, 2006, v Santangelo, 2014). Kljub temu se v šolah 
sistematičnemu poučevanju teh spretnosti še vedno namenja premalo časa in 
pozornosti. Običajno se učitelji in drugi šolski strokovni delavci posvečajo predvsem 
razvijanju drugih izobraževalnih spretnosti in zmožnosti učencev, torej branja, 
matematičnih znanj in spretnosti, pravopisa ter grafomotoričnih vidikov pisanja 
(Grünke in Leonard-Zabel, 2015; Hennes idr., 2015), premalo pa je poudarka na 
razvijanju spretnosti pisnega sporočanja, kot so na primer organizacija in 
načrtovanje pisanja, skladnja oz. oblikovanje strukture besedila ter urejanje, 
pregledovanje in popravljanje napisanega. Učenci so v učnem procesu deležni 
premalo pomoči in podpore pri usvajanju znanj in spretnosti, potrebnih za 
kakovostno pisanje različnih vrst besedil (Santangelo, 2014). Čeprav se v zadnjih 
treh desetletjih izvaja vse več raziskovalnih dejavnosti na področju pisnega 
sporočanja, se ugotovitev raziskav v šolski praksi še ne upošteva v zadostni meri 
(Grünke in Leonard-Zabel, 2015). 
     
Raziskovalni problem izhaja iz omenjenih ugotovitev, predvsem pa iz dejstva, da je 
problematika pomanjkljivih spretnosti pisnega sporočanja še posebej izrazita pri 
učencih z različnimi učnimi težavami ter posebnimi potrebami. Rezultati različnih 
raziskav (npr. Graham in Harris, 2003, v Santangelo, 2014; García in Fidalgo, 2008; 
Rodríguez idr., 2015; Rouhani, Nafchi in Ziaee, 2016; Graham, Collins in Rigby-
Wills, 2017 idr.) namreč kažejo, da so učenci z učnimi težavami zaradi svojih 
raznolikih primanjkljajev še posebej dovzetni za težave pri pisanju. Običajno imajo 
v primerjavi s svojimi vrstniki brez posebnih potreb pomembno večje in bolj izrazite 
težave na različnih področjih pisnega sporočanja. Posledično potrebujejo več 
sistematične, intenzivne, kontinuirane pomoči in podpore.  
 
Področje pisnega sporočanja in z njim povezanih pisnih strategij je tudi sicer tako v 
tujini kot pri nas za zdaj malo raziskano. Precej pogosteje kot procesi pisanja so 
osrednji predmet tujih in domačih raziskav raznoliki procesi oz. vidiki branja (tj. 
bralna pismenost, tehnika branja, bralno razumevanje, bralne strategije idr.). V tujini 
je v zadnjih desetletjih področje pisnih procesov sicer vse bolj preučevano, v 
slovenskem prostoru pa niti ne. Eno izmed prvih tovrstnih raziskav je leta 2016 v 
okviru svojega magistrskega dela izvedla M. Turičnik. V njej je obravnavan razvoj 
bralnih in pisnih zmožnosti pri učencih četrtega razreda večinske osnovne šole. 
Slovenskih raziskav, ki bi neposredno osvetljevale problematiko težav na področju 
pisnega sporočanja pri učencih s splošnimi in specifičnimi učnimi težavami, nismo 
zasledili. Zato smo se odločili, da raziščemo, kakšne so spretnosti pisnega 
sporočanja šestošolcev izbrane večinske osnovne šole, identificiramo učence, ki 
imajo težave na tem področju, in za dva izmed njih pripravimo specifični trening 
spretnosti pisnega sporočanja. 
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3.2. CILJI RAZISKAVE 
 
Namen raziskovalnega dela je bil prek različnih aktivnosti, vključenih v trening, 
izboljšati spretnosti pisnega sporočanja učencev s težavami pri pisanju in jima 
predstaviti različne strategije, ki jima bodo koristile tudi v prihodnje. Glede na 
raziskovalni problem smo si v okviru raziskave zastavili naslednje cilje: 
 

 z uporabo Splošnega govornega preizkusa: Pisno sporočanje (SGP-PS) avtoric 
L. Marjanovič Umek in U. Fekonja Peklaj na izbrani osnovni šoli identificirati 
šestošolce, ki imajo težave na področju pisnega sporočanja; 

 

 osvetliti značilnosti in naravo težav na področju pisnega sporočanja učencev 
preučevane in primerjalne skupine; 

 

 ugotoviti, kakšne so specifične kognitivne sposobnosti, povezane s pisanjem, pri 
učencih preučevane in primerjalne skupine pred treningom in po njem; 

 

 načrtovati in izvesti trening različnih spretnosti pisnega sporočanja; 
 

 preveriti učinkovitost treninga oz. njegov vpliv na razvoj različnih spretnosti 
pisnega sporočanja učencev, vključenih v trening. 

 
 

3.3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
Na podlagi ciljev raziskave smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja: 
 

 Kakšne so spretnosti pisnega sporočanja učencev preučevane in učencev 
primerjalne skupine, ugotovljene s testom SGP-PS, pred treningom in po njem? 

 

 Kako se učenca preučevane skupine razlikujeta od učencev primerjalne skupine 
glede na spretnosti pisnega sporočanja, ugotovljene s testom SGP-PS, pred 
treningom in po njem?  

 

 Kakšne so specifične kognitivne sposobnosti, ki so povezane s pisanjem, pri 
učencih preučevane in primerjalne skupine, ugotovljene s podtesti testov 
ACADIA in SNAP, pred treningom in po njem? 

 

 Kakšen je vpliv treninga na posameznikove spretnosti pisnega sporočanja, 
ugotovljene s testom SGP-PS, in specifične kognitivne sposobnosti, ugotovljene 
s podtesti testov ACADIA in SNAP? 

 
 

3.4. METODE DELA 
 
V raziskavi, izvedeni v okviru magistrskega dela, smo uporabili deskriptivno in 
kavzalno neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja, ki temelji na 
kvalitativnem in akcijskem raziskovalnem pristopu oz. študiji primera. 
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3.4.1. VZOREC 
 

Vzorec je namenski. Med učenci, ki so v šolskem letu 2016/17 obiskovali 6. razred 
večinske osnovne šole, smo s pomočjo testa SGP-PS identificirali posameznike, ki 
imajo težave na področju pisnega sporočanja. Kot učence s težavami na področju 
pisnega sporočanja smo opredelili vse tiste, katerih skupni dosežek na testu SGP-
PS se je uvrstil v prvi kvartilni rang. Ta kriterij namreč določa, da je rezultat glede 
na norme, ki veljajo za test SGP-PS, izrazito podpovprečen in nakazuje na 
odstopanje od normativnega razvoja. Izmed 26 šestošolcev (13 deklet, 13 fantov), 
katerih povprečna starost je bila konec marca 2017 11 let in 9 mesecev, smo glede 
na dosežene rezultate na test SGP-PS ter mnenja učiteljice slovenščine in 
psihologinje izbrali 7 učencev. Razdelili smo jih v preučevano in primerjalno skupino.  
 
 

3.4.1.1. Učenca preučevane skupine 
 

V preučevano skupino smo vključili učenca, pri katerih smo na podlagi rezultatov 
testa SGP-PS prepoznali izrazite težave na področju pisnega sporočanja: 
 
Učenec G.: Ob prvi izvedbi testa SGP-PS je bil star 11 let in 8 mesecev. Je edini 
otrok v družini. Njegova starša sta ločena. Živi z očetom, babico in dedkom. Do 
konca 5. razreda je obiskoval OŠ zunaj Ljubljane, v 6. razredu pa je bil zaradi selitve 
prešolan v OŠ v Ljubljani. Zaradi bralno-napisovalnih težav je bil konec 5. razreda 
s strani šole napoten na pregled k defektologinji. Na podlagi njenega strokovnega 
mnenja je imel v 6. razredu med poukom ter pri preverjanju in ocenjevanju znanja 
podaljšan čas pisanja, deležen pa je tudi prilagoditev učnih gradiv (večji razmik med 
vrsticami, povečan tisk, ustreznejša oblika pisave). Kljub priporočilom strokovnjakov 
učenčevi starši do konca 6. razreda niso vložili zahteve za uvedbo postopka 
usmerjanja. Učenec v 6. razredu ni bil vključen v specialno-pedagoško obravnavo, 
prav tako ni obiskoval individualne ali skupinske učne pomoči. Do sredine aprila 
2017 je bil v šoli deležen pomoči prostovoljke. Učno pomoč (predvsem pri 
angleščini) mu je nudila enkrat tedensko po eno šolsko uro. Zaradi izrazitih težav 
pri angleščini je bil učenec celo šolsko leto 2016/17 dvakrat tedensko deležen tudi 
popoldanske učne pomoči. Sicer je povprečno učno uspešen. V 6. razredu je bila 
njegova zaključna ocena pri slovenščini dobro (3). V preučevano skupino smo ga 
vključili predvsem zato, ker je na testu SGP-PS dosegel izrazito podpovprečen 
rezultat. Učiteljica slovenščine in šolska psihologinja sta ocenili, da je glede na 
učenčeve bralno-napisovalne težave smiselno, da ga vključimo v trening in mu 
nudimo pomoč, ki jo potrebuje. Tudi učenec je izrazil željo po sodelovanju. 
 
Učenec V.: Ob prvi izvedbi testa SGP-PS je bil star 12 let. Je edini otrok v družini. 
Živi z mamo in očetom. Je povprečno učno uspešen. Starši in učitelji na področju 
pisanja ter pri učenju nasploh pri njem ne opažajo težav. V 6. razredu je bila njegova 
zaključna ocena pri slovenščini prav dobro (4). V preučevano skupino smo ga 
vključili predvsem zato, ker je na testu SGP-PS dosegel izrazito podpovprečen 
rezultat. Učiteljica slovenščine in šolska psihologinja sta ocenili, da je, čeprav sicer 
nima posebnih učnih težav, primeren za sodelovanje v treningu. Poleg tega sta tako 
učenec kot njegova mama izrazila pripravljenost za sodelovanje in zanimanje za 
trening spretnosti pisnega sporočanja.  
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3.4.1.2. Učenci primerjalne skupine 
 

V primerjalno skupino smo vključili 5 učencev, od tega 3 s težavami na področju 
pisnega sporočanja in 2 povprečno uspešna brez tovrstnih težav: 
 
Učenec E. (učenec s težavami na področju pisnega sporočanja): Ob prvi 
izvedbi testa SGP-PS je bil star 11 let in 11 mesecev. Nima učnih težav ali drugih 
posebnih potreb. Na področju pisanja pri njem sicer ne opažajo težav. Je povprečno 
uspešen učenec. V 6. razredu je bila njegova zaključna ocena pri slovenščini prav 
dobro (4). Na prvem testiranju je bil njegov skupni dosežek na testu SGP-PS izrazito 
podpovprečen, uvrstil se je v prvi kvartilni rang. Glede na to smo ga opredelili kot 
učenca s težavami na področju pisnega sporočanja. 
 
Učenec L. (učenec s težavami na področju pisnega sporočanja): Ob prvi izvedbi 
SGP-PS je bil star 11 let in 10 mesecev. V drugi polovici šolskega leta 2016/17 je 
dobil odločbo o usmeritvi v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo. Je dvojno izjemen učenec, saj ima bralno-napisovalne težave in motnjo 
pozornosti s hiperaktivnostjo (ADHD) na eni strani ter nadpovprečno visoke 
intelektualne sposobnosti na drugi strani. V šolskem letu 2016/17 še ni bil vključen 
v specialno-pedagoško obravnavo. Občasno je bil deležen dodatne učne pomoči s 
strani učiteljev. V 6. razredu je bila njegova zaključna ocena pri slovenščini odlično 
(5). Na prvem testiranju je bil njegov skupni dosežek na testu SGP-PS izrazito 
podpovprečen, uvrstil se je v prvi kvartilni rang. Glede na to smo ga opredelili kot 
učenca s težavami na področju pisnega sporočanja. Želeli smo ga vključiti v 
preučevano skupino in trening, a se s tem tako on kot njegova mama nista strinjala. 
 
Učenec I. (učenec s težavami na področju pisnega sporočanja): Ob prvi izvedbi 
testa SGP-PS je bil star 11 let in 9 mesecev. Zaradi učnih težav pri angleščini je bil 
celo šolsko leto v šoli deležen učne pomoči prostovoljke. Srečevala sta se enkrat 
tedensko, srečanja so trajala eno šolsko uro. Sicer je dokaj povprečno uspešen 
učenec. Pri njem ne opažajo posebnih težav na področju pisanja. V 6. razredu je 
bila njegova zaključna ocena pri slovenščini dobro (3). Na prvem testiranju je bil 
njegov skupni dosežek na testu SGP-PS podpovprečen, uvrstil se je v prvi kvartilni 
rang. Glede na ta dosežek smo ga v primerjalni skupini opredelili kot učenca s 
težavami na področju pisnega sporočanja. 
 
Učenec B. (povprečno uspešen učenec): Ob prvi izvedbi testa SGP-PS je bil star 
11 let in 9 mesecev. Je zelo uspešen, celo nekoliko nadpovprečen učenec. V 6. 
razredu je bila njegova zaključna ocena pri slovenščini odlično (5). Na prvem 
testiranju je bil njegov skupni dosežek na testu SGP-PS povprečen, uvrstil se je v 
tretji kvartilni rang. Glede na ta dosežek smo ga v primerjalni skupini opredelili kot 
povprečno uspešnega učenca brez težav na področju pisnega sporočanja. 
 
Učenec P. (povprečno uspešen učenec): Ob prvi izvedbi testa SGP-PS je bil star 
11 let in 2 meseca. Je zelo uspešen učenec. V 6. razredu je bila njegova zaključna 
ocena pri slovenščini odlično (5). Na prvem testiranju je bil njegov skupni dosežek 
na testu SGP-PS nekoliko, a ne izrazito nadpovprečen, uvrstil se je v tretji kvartilni 
rang. Glede na ta dosežek smo ga v primerjalni skupini opredelili kot povprečno 
uspešnega učenca brez težav na področju pisnega sporočanja. 
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3.4.2. INSTRUMENTARIJ 
 

Za zbiranje podatkov smo uporabili Splošni govorni preizkus: Pisno sporočanje 
(Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2011) ter dodatne preizkuse za diagnostiko 
težav pri pisanju in branju, in sicer Test tihega branja (Gradišar in Pečjak, 1991) ter 
posamezne preizkuse iz testov ACADIA (Atkinson, Johnston in Lindsay, 1972) in 
SNAP (Weedon in Reid, 2008). Z izbranimi preizkusi smo preverili različne 
spretnosti pisnega sporočanja in specifične kognitivne sposobnosti, ki so povezane 
s pisanjem (npr. fonološko zavedanje, priklic besed iz dolgoročnega spomina, 
tvorjenje in uporaba pojmov).  
 
 

3.4.2.1. Splošni govorni preizkus: Pisno sporočanje (SGP-PS) 
 

Splošni govorni preizkus: Pisno sporočanje (v nadaljevanju test SGP-PS) sta v letih 
od 2009 do 2011 razvili avtorici L. Marjanovič Umek in U. Fekonja Peklaj. Namenjen 
je ocenjevanju splošne govorne kompetentnosti otrok in mladostnikov, starih od 8 
do 15 let. Omogoča prepoznavanje učencev, ki na področju govorne zmožnosti in 
pisnega sporočanja dosegajo pomembno nižje dosežke od svojih vrstnikov, 
ocenjevanje njihovih močnih in šibkih področij govorne in pisne kompetentnosti, 
spremljanje posameznikovega napredka ter ocenjevanje učinkov strokovne pomoči 
(Marjanovič Umek idr., 2012). 
 
Test SGP-PS je standardiziran. Norme in ocene zanesljivosti so izračunane za štiri 
starostne skupine in ločeno po spolu. Pri vseh starostnih skupinah in pri obeh spolih 
je zanesljivost skupnega dosežka dovolj visoka (vrednosti od 0,81 do 0,94), kar pa 
ne velja za delne dosežke. Zanesljivost le-teh je v veliki večini primerov prenizka za 
verodostojno interpretacijo na ravni posameznika (Marjanovič Umek idr., 2012). 
 
Oblikovan je v dveh različicah. Oblika A je namenjena otrokom, starim od 8 do 11 
let, Oblika B pa mladostnikom, starim od 11 do 15 let. Obliki sta sestavljeni iz enakih 
vsebinskih delov, nekoliko se razlikujeta le v nalogah, vključenih v vsebinska dela 
Metafore in Narek (Marjanovič Umek idr., 2012). Preizkus se lahko uporablja 
individualno ali skupinsko. Vse naloge so časovno omejene. 
 
Sestavljen je iz 6 vsebinskih delov (Marjanovič Umek idr., 2012):  
 

 Zgodba: S tem delom preizkusa smo preverili posameznikove spretnosti 
pisnega tvorjenja krajšega besedila. Zgodbo, ki jo je učenec napisal ob dani 
slikovni predlogi, smo analizirali z vidika pravopisa, skladnje ter oblike in vsebine.   

 

 Metabesednjak: S tem delom preizkusa smo preverili posameznikov 
besednjak, in sicer tako razumevanje pomena danih metabesed kot spretnosti 
uporabe le-teh v povedih.   

 

 Smiselne povedi: S tem delom preizkusa smo preverili posameznikovo 
spretnost prepoznavanja logično nesmiselnih prvin v danih povedih ter njegovo 
zmožnost oblikovanja vsebinsko logičnih in smiselnih povedi.  
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 Združevanje povedi: S tem delom preizkusa smo preverili spretnosti 
združevanja povedi (npr. združevanje pomenskih prvin izhodiščnih povedi v eno 
poved, ki vsebuje vse pomenske prvine samostojnih povedi, tvorjenje podredij 
oz. priredij, oblikovanje vrinjenih stavkov, nizanje več zaporednih pridevnikov 
ipd.). Analizirali smo slovnično in pomensko pravilnost povedi.  

 

 Metafore: S tem delom preizkusa smo preverili posameznikovo metajezikovno 
zavedanje ter zmožnosti razumevanja in razlage prenesenega pomena 
(metafor) v danih povedih. Preverili smo njegovo sposobnost tvorjenja 
razlagalnih povedi. 

 

 Narek: S tem delom preizkusa smo preverili posameznikovo zmožnost 
zapomnitve prebranega besedila, zmožnost zapisovanja posameznih povedi po 
nareku ter poznavanje in upoštevanje pravopisnih pravil jezika.  

 
V raziskavi smo uporabili Obliko B testa SGP-PS. Tako pred začetkom treninga kot 
po njem smo skupinsko izvedli celoten preizkus. Učenci so posamezne vsebinske 
dele reševali po vrsti, v skladu s predpisanimi navodili za izvedbo preizkusa. Med 
posameznimi deli so imeli krajši odmor, potreben za posredovanje nadaljnjih navodil 
in reševanje primerov za posamezne naloge. Rešene preizkuse smo analizirali in 
ovrednotili glede na merila za vrednotenje, navedena v priročniku, ki je sestavni del 
testa SGP-PS. Posameznikove delne dosežke na vseh vsebinskih delih preizkusa 
smo sešteli in dobili njegov skupni dosežek. S pomočjo priložene Excelove datoteke 
za normiranje smo iz surovih vrednosti dobili normirane vrednosti skupnega in 
delnih dosežkov posameznika, ki so nam omogočile nadaljnjo analizo in 
interpretacijo. 
 
 

3.4.2.2. Test tihega branja 
 

Test tihega branja (1991), avtoric A. Gradišar in S. Pečjak, je namenjen preverjanju 
hitrosti posameznikovega tihega branja, ki se ponazori s številom prebranih besed 
v eni minuti, in ocenjevanju bralnega razumevanja. Primeren je predvsem za 
starejše osnovnošolce. Uporabljajo ga lahko različni pedagoški strokovni delavci. 
 
Vključuje besedilo Morski pes išče prijatelje ter odgovorni list oz. vprašalnik s petimi 
vprašanji zaprtega tipa in enim vprašanjem odprtega tipa. Učenec mora tiho brati 
besedilo. Po eni minuti ga ocenjevalec ustavi, označi, koliko je uspel prebrati v eni 
minuti, nato pa ga spodbudi, da naj bere dalje. Ko učenec besedilo prebere do 
konca, ocenjevalec na odgovorni list zapiše čas branja, učenca pa spodbudi, da reši 
vprašalnik o vsebini prebranega besedila. Pri prvih petih vprašanjih izmed štirih 
ponujenih odgovorov učenec izbere in obkroži enega, pri šestem vprašanju pa 
napiše kratko nadaljevanje prebrane zgodbe.  
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3.4.2.3. ACADIA – Test razvoja sposobnosti 
 

Test ACADIA (1972), katerega avtorji so S. J. Atkinson, B. E. Johnston in A. J. 
Lindsay, je bil leta 1989 prirejen in preveden v hrvaški jezik (Novosel, 1989). Test in 
navodila za izvedbo so prevedeni tudi v slovenščino. Prevajalci so test 
standardizirali ter mu ponovno določili zanesljivost in veljavnost. Test je 
diskriminativen, veljaven in zanesljiv, saj so koeficienti korelacije v predpisanih 
vrednostih tako za veljavnost (0,70) kot zanesljivost (0,90) (Novosel, 1989). 
Uporabljajo ga lahko predvsem specialni in rehabilitacijski pedagogi ter pedagogi. 
Namenjen je ocenjevanju tistih kognitivnih, motoričnih in senzornih sposobnosti in 
veščin, ki so ključnega pomena za učni uspeh. Uporablja se kot diagnostično 
sredstvo in kot pripomoček za načrtovanje programa dela in evalvacijo napredka. 
Primeren je za otroke in mladostnike, stare od 6 do 12 let, ki že obvladajo tehniko 
branja in pisanja. Vključuje 13 različnih podtestov, ki so neodvisni drug od drugega, 
a so v medsebojni korelaciji. Niso časovno omejeni, rešujejo se lahko v poljubnem 
vrstnem redu. Izvajajo se lahko individualno ali skupinsko. Če se posameznikov 
dosežek na enem ali več podtestih nahaja dva standardna odklona ali več pod 
povprečjem, se domneva, da ima posameznik učne težave (Novosel, 1989). 
 
Z izbranimi šestošolci smo skupinsko izvedli naslednje 3 podteste: 
 

 Podtest 9 – Veščina tvorjenja pojmov: S podtestom smo preverili tako 
posameznikove spretnosti razvrščanja, poznavanja odnosov med določenimi 
pojmi in tvorjenja novih pojmov kot tudi njegove sposobnosti branja in pisanja. 
Podtest je sestavljen iz 20 nalog. Učenec mora na primer izmed štirih besed 
izbrati tisto, ki ne sodi zraven, določeno poved mora dopolniti z nadpomenko, 
izmed danih sličic mora izbrati tisto, ki ustreza določenemu pisnemu navodilu. 

 

 Podtest 10 – Usvojen besedni zaklad: S podtestom smo preverili obseg 
posameznikovega besednega zaklada in razumevanje pomena različnih besed. 
Podtest je sestavljen iz 20 nalog. Učenec mora prepoznati ustrezne besede, ki 
so predstavljene bodisi ustno, slikovno bodisi pisno. Poleg tega mora z DA ali 
NE odgovoriti na napisana vprašanja. 

 

 Podtest 11 – Mehanični besedni zaklad: S podtestom smo preverili jezikovne 
sposobnosti učencev, in sicer predvsem na področju pomenoslovja in skladnje. 
Podtest je sestavljen iz 20 postavk. Testator učencu postopoma prebere 20 
povedi. V vsaki manjka ena beseda oz. besedna zveza. Učenec mora izmed 4 
danih besed oz. besednih zvez izbrati in obkrožiti tisto, ki smiselno in slovnično 
pravilno dopolni poved, ki jo je slišal. 

 
Učenci so rešili vse naloge posameznega podtesta. Reševali so jih strnjeno, vsak v 
svojem tempu. Med reševanjem posameznih podtestov so imeli kratek odmor. 
Rešene podteste smo analizirali s pomočjo smernic, ki so navedene v priročniku – 
prilogi k testu. Posameznikove odgovore smo glede na kriterije ovrednotili s 
predpisanim številom točk. Bruto točke, ki jih je posameznik dosegel na določenem 
podtestu, smo s pomočjo preglednic iz priročnika pretvorili v standardizirane točke. 
Primerjali smo posameznikov začetni in končni dosežek na posameznem podtestu 
ter na ta način ugotovili morebiten napredek ali nazadovanje. 
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3.4.2.4. SNAP – Profil ocene posebnih potreb 
 

Avtorja Profila ocene posebnih potreb (angl. Special Needs Assessment Profile, v 
nadaljevanju SNAP) sta C. Weedon in G. Reid (2008), avtorice slovenskega 
prevoda in priredbe pa so M. Grobler, M. Košak Babuder, M. Lipec Stopar, L. 
Magajna, M. Ozbič in S. Pulec Lah (Center za psihodiagnostična sredstva, 2017). 
SNAP lahko uporabljajo specialni in rehabilitacijski pedagogi, logopedi, 
surdopedagogi, psihologi ter pedagogi z opravljenimi dodatnimi izpopolnjevanji in 
večletnimi izkušnjami na področju dela z osebami s specifičnimi učnimi težavami. 
SNAP je pripomoček za sistematičen in izčrpen pregled znakov specifičnih učnih 
težav pri posamezniku. Ni diagnostični test v psihometričnem smislu. Namenjen je 
predvsem vpogledu v posamezna področja posameznikovih sposobnosti ter 
zbiranju informacij, ki so pomembne za ugotavljanje morebitnih težav. Primeren je 
za otroke in mladostnike, stare od 5 do 14 let. Ker SNAP ni nastal s standardizacijo, 
zgolj na podlagi rezultatov preizkusov, ki jih vključuje, otrok in mladostnikov ne 
moremo natančno razvrščati ali med njimi natančno razlikovati. Za poglobljeno 
proučevanje posameznikovih specifičnih učnih težav potrebujemo natančnejše 
metode ali merske pripomočke (Center za psihodiagnostična sredstva, 2017). 
 
Slovenska izdaja preizkusa SNAP (2008) vključuje 3 različne vprašalnike in 15 
preizkusov, ki preverjajo različna področja posameznikovega delovanja. Večina 
izmed njih se lahko izvaja neodvisno od ostalih podtestov, v poljubnem vrstnem 
redu. Nekateri se lahko izvajajo individualno ali skupinsko, večina pa le individualno. 
Nekateri so časovno omejeni, drugi ne. Nekateri se nekoliko razlikujejo glede na 
starost učencev. 
 
Z izbranimi šestošolci smo izvedli naslednjih 5 preizkusov: 
 

 Preizkus 1 – Časovno omejeno branje: S preizkusom smo preverili hitrost, 
tekočnost in tehniko posameznikovega branja. Preizkus preverja, koliko besed 
učenec glasno prebere v 30 sekundah. 

   

 Preizkus 2 – Fonološko zavedanje: S preizkusom smo preverili 
posameznikovo fonološko zavedanje, in sicer sposobnosti prepoznavanja, 
analize in sinteze posameznih glasov v določeni nesmiselni besedi. Preizkus je 
sestavljen iz 10 primerov. Testator učencu postopoma bere izmišljene besede. 
Poleg besede testator učencu pove tudi, kateri glas mora iz besede izpustiti. 
Učenec mora torej določen glas izločiti iz besede, ki jo je slišal, in besedo 
povedati brez tega glasu. Podtest ni časovno omejen. 

 

 Preizkus 3 – Branje nebesed: S preizkusom smo preverili posameznikovo 
sposobnost branja, natančneje pravilnost in hitrost dekodiranja ter vezave 
posameznih črk oz. zlogov v nesmiselnih, težjih, daljših besedah. Preizkus 
preverja, koliko od 40 izmišljenih besed s seznama učenec prebere v eni minuti. 

 

 Preizkus 6 – Časovno omejeno prepisovanje besedila: S preizkusom smo 
preverili tako posameznikovo hitrost in natančnost prepisovanja kot tudi 
značilnosti njegove pisave oz. rokopisa. Preizkus preverja, koliko besed učenec 
prepiše v eni minuti. Je različno oblikovan za dve starostni skupini, in sicer 
posebej za otroke, stare od 5 do 8 let, in posebej za otroke in mladostnike, stare 
od 9 do 14 let. V raziskavi smo uporabili različico za starejše. 
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 Preizkus 7 – Priklic besed, besedna tekočnost: S preizkusom smo preverili 
posameznikovo sposobnost priklica informacij iz dolgoročnega spomina, 
tekočnost rabe besed, hitrost obdelave besednih informacij in obseg besednega 
zaklada. Preizkus je sestavljen iz dveh nalog in preverja, koliko besed na 
določeno temo lahko učenec našteje oz. prikliče iz spomina v 30 sekundah. Je 
različno oblikovan za dve starostni skupini, in sicer posebej za otroke, stare od 
5 do 7 let, in posebej za otroke in mladostnike, stare od 8 do 14 let. V raziskavi 
smo uporabili različico za starejše. 

 
Preizkus Časovno omejeno prepisovanje besedila smo izvedli skupinsko, vse ostale 
preizkuse pa individualno. Med posameznimi preizkusi so imeli učenci kratek 
odmor. Rešene preizkuse smo analizirali s pomočjo natančno opredeljenih navodil. 
Posameznikove odgovore oz. dosežke smo glede na določene kriterije ovrednotili s 
predpisanim številom točk. S pomočjo posebnih interpretacijskih grafov smo na 
podlagi doseženih točk na določenem preizkusu in razreda, ki ga učenec obiskuje, 
interpretirali njegov dosežek. 
 
 

3.4.3. OCENI FUNKCIONIRANJA UČENCEV NA PODROČJU PISANJA 
 

Oceni funkcioniranja učencev na področju pisanja smo oblikovali pred izvedbo 
treninga spretnosti pisnega sporočanja (v sredini aprila 2017). Navedene 
informacije smo pridobili predvsem z opazovanjem učencev med pisanjem, v 
pogovoru z njima in z analizo njunih pisnih izdelkov.  
 
 

3.4.3.1. Učenec G. 
 

Značilnosti rokopisa, grafomotorična izvedba zapisa: Piše z levo roko, ki je 
njegova prednostna. Piše povprečno hitro in brez napora. Njegova telesna drža med 
pisanjem je ustrezna. Drža pisala je sicer ustrezna (triprstni prijem, svinčnik 
oprijema primerno visoko), a pogosto nekoliko krčevita, zato ga pri pisanju hitro 
začne boleti roka. Pritisk na podlago je večinoma ustrezen, le včasih nekoliko 
premočan. Poteze pri zapisu tiskanih in pisanih črk so ustrezne, prav tako vezava 
pisanih črk. Njegov rokopis je lahko berljiv, urejen. Pisava je enakomerno 
oblikovana, oblika in velikost črk sta primerni, prav tako razmiki med črkami v besedi 
in med besedami v stavku. Ima nekaj težav z orientacijo na pisalni ploskvi, ki pa niso 
izrazite. Pri pisanju sicer uspešno upošteva črtovje, a pogosto, še preden pride do 
konca vrstice, s pisanjem nadaljuje v naslednji. Strnjeno daljše besedilo, ki ga 
napiše, je zato nekoliko nenavadno oblikovano, izrazito levostransko poravnano. 
Občasno ne ve, kje na listu naj začne s pisanjem. 
 
Samostojni zapis, pisno sporočanje: Pri pisanju nima težav s koncentracijo in 
pozornostjo. Med pisanjem se večkrat ustavi, saj njegovo zapisovanje črk še ni 
povsem avtomatizirano. Zamenjuje vidno podobne črke (a-o, m-n, u-v). Pogosto 
izpušča črke ali zamenja njihov vrstni red v besedi. Zelo izrazite težave ima 
predvsem pri zapisovanju težjih, daljših, manj poznanih besed. V njegovih pisnih 
izdelkih je zelo pogost fonetični zapis. Čeprav pravopisna in slovnična pravila pozna, 
jih še ni povsem usvojil. Ima izrazite težave pri rabi ločil, predvsem vejic.  
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Pri pisanju pogosto združuje posamezne enote (npr. predlog z besedo). Na področju 
skladnje je manj spreten. Tvori precej dolge povedi, ki so običajno priredno zložene. 
Povedi, ki jih napiše, so pogosto skladenjsko in slogovno manj ustrezne (npr. zaradi 
rabe napačnega sklona ali neustreznega veznika). Pri načrtovanju samostojnega 
pisanja ima težave. Pri izdelavi osnutka (npr. zgodbe ali kakšnega drugega pisnega 
sestavka) je nespreten. Osnutek za zgodbo oz. spis napiše le ob pomoči in vodenju. 
Pri samostojnem pisanju se zelo pogosto zmoti. V njegovih pisnih izdelkih so 
pogosto prisotne domače, pogovorne besede in specifične napake (zamenjave in 
izpuščanje črk, fonetični zapis), ki jih običajno samostojno ne uvidi. Pri 
pregledovanju in popravljanju zapisanega je precej nespreten. Pisne naloge rešuje 
premišljeno. Pri reševanju je vodljiv, zelo natančen in zato včasih počasnejši. 
 
Prepis: Pri prepisovanju besedila je dokaj uspešen, prepisuje povprečno hitro. 
Dobro sledi besedam v besedilu in jih prepiše v ustreznem vrstnem redu. Prepiše 
vse besede in ločila v posamezni povedi. Če je pri prepisu časovno omejen, zelo 
hiti in se posledično hitro zmoti.  
  
Zapis po nareku: Pri zapisovanju po nareku je zbran, pozorno posluša. Dokaj 
uspešno sledi nareku besedila. Narekovano enoto (tj. stavek, sestavljen iz približno 
10 besed) običajno dokaj dobro pomni. Včasih se mu zgodi, da kakšno besedo 
izpusti ali pa besede zapiše v drugačnem vrstnem redu, kot so bile narekovane. 
Včasih narekovano besedo nekoliko spremeni, jo zapiše po svoje. To se zgodi 
predvsem takrat, ko je utrujen in posledično manj zbran. Pri zapisovanju po nareku 
ima izrazite težave z rabo ločil. Zelo pogost je fonetični zapis besed.  
 
Odnos do pisanja in samega sebe kot pisca: Označi se za povprečno uspešnega 
pisca. Pove, da rad piše in da običajno pri pisanju nima večjih težav. Veliko raje piše 
kot bere. Ker ima bujno domišljijo in veliko idej, ga ni strah pisanja spisov in zgodb. 
Kljub temu o različnih temah raje govori kot piše. Učenec pove, da se mu večkrat 
zgodi, da besedo napiše tako, kot jo izgovori, ker je ne zna napisati drugače. Sicer 
nima težav s priklicem besed. Običajno težko izbere oz. določi naslov in nekoliko 
težje začne s pisanjem. Pravi, da si pred pisanjem ne dela pisnih osnutkov. Običajno 
najprej malo razmisli o temi in naslovu, si v mislih naredi načrt, nato pa začne s 
pisanjem. Sproti razmišlja o tem, kaj bo še napisal. Pove, da se mu včasih zgodi, 
da med pisanjem spisa pozabi, kaj je že napisal in kaj je še nameraval napisati. Pri 
pisanju ene ideje pozabi na drugo. Takrat se ustavi in prebere, kar je že napisal, da 
nato lažje nadaljuje s pisanjem. Pove, da mu pri pisanju spisov nikoli ne zmanjka 
časa, ker ima podaljšan čas pisanja. Običajno napisano pregleda, ko konča s 
pisanjem, včasih pa besedilo pregleduje in popravlja sproti. Pregledovanja in 
popravljanja ne mara. Pove, da se mu pogosto ne da pregledati napisanega, zato 
urejanju in popravljanju besedila običajno ne posveča posebne pozornosti. 
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3.4.3.2. Učenec V. 
 

Značilnosti rokopisa, grafomotorična izvedba zapisa: Piše z desno roko, ki je 
njegova prednostna. Piše nekoliko hitreje in brez napora. Njegova telesna drža med 
pisanjem in drža pisala sta ustrezni, prav tako je ustrezen pritisk na podlago. Poteze 
pri zapisu tiskanih in pisanih črk so ustrezne, prav tako vezava pisanih črk. Njegov 
rokopis je nekoliko manj urejen, včasih nečitljiv in zato težje berljiv. Pisava je 
enakomerno oblikovana, velikost črk je primerna, prav tako razmiki med črkami v 
besedi in med besedami v stavku. Včasih je velikostno razmerje med posameznimi 
črkami (predvsem med veliko začetnico in ostalimi črkami v besedi) nekoliko manj 
ustrezno, saj je razlika v velikosti precej majhna. Veliko začetnico sicer napiše z 
veliko tiskano ali veliko pisano črko, a je le-ta občasno precej majhna in zato 
nekoliko manj čitljiva. Nekatere črke so manj ustrezno oblikovane, zapis je 
nenatančen. Ker piše hitro in površno, nekatere vizualno podobne male pisane črke 
(npr. a-o, k-h, b-l, u-v)  zapiše enako, čeprav sicer dobro pozna njihove oblike in 
razlike med njimi. Pri pisanju občasno izpušča mikrostrukturne elemente črk 
(strešice in pike).  
 
Samostojni zapis, pisno sporočanje: Pri pisanju nima težav s koncentracijo in 
pozornostjo. Piše kontinuirano, enakomerno hitro. Zapisovanje črk je 
avtomatizirano. Čeprav pravopisna in slovnična pravila dobro pozna, jih pri pisanju 
ne upošteva dosledno. Ima izrazite težave pri rabi ločil, predvsem vejic ter dvopičja 
in narekovajev pri zapisu premega govora. Na področju skladnje je povprečno 
spreten. Tvori smiselne povedi, ki so priredno in podredno zložene. Ima nekaj težav 
z združevanjem krajših stavkov v povedi. Ne ve, kako naj začne z načrtovanjem 
samostojnega pisanja (npr. zgodbe ali kakšnega drugega pisnega sestavka), 
vendar je ob pomoči pri izdelavi osnutka dokaj uspešen. Ker piše hitro, se pri pisanju 
večkrat zmoti, a napako običajno samostojno uvidi in popravi. Kljub temu potrebuje 
dodatne spodbude in usmeritve, da počasi in natančno preveri, kar je napisal, in 
popravi napake. Pisne naloge rešuje premišljeno, a dokaj hitro in zato običajno 
nekoliko površno. Za pisne naloge je zelo motiviran, pri reševanju je običajno precej 
samostojen. Pri težjih, kompleksnejših pisnih nalogah pa kljub vsemu potrebuje 
delno vodenje. 
 
Prepis: Dobro sledi besedam v besedilu in jih prepiše v ustreznem vrstnem redu. 
Prepiše vse besede in ločila v posamezni povedi. Prepisuje dokaj hitro in je zato pri 
prepisovanju besedila nekoliko površen. Oblika nekaterih črk v prepisu je manj 
ustrezna. Poleg tega se mu pogosto zgodi, da v besedilo po nepotrebnem dopiše 
kakšno vejico. Pri prepisu se moti predvsem takrat, ko je časovno omejen. 
 
Zapis po nareku: Pri zapisovanju po nareku je zbran, pozorno posluša. Uspešno 
sledi nareku besedila. Narekovano enoto (tj. stavek, sestavljen iz približno 10 
besed) dobro pomni in narekovane besede zapisuje v ustreznem vrstnem redu. Pri 
zapisovanju po nareku ima izrazite težave z rabo ločil, predvsem vejic. Pogost je 
fonetični zapis besed. Pri zapisu po nareku občasno združuje besede (npr. predlog 
z besedo, ki mu sledi). Tudi pri zapisu po nareku je oblika nekaterih malih pisanih 
črk (npr. o-a, k-h) manj ustrezna. 
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Odnos do pisanja in samega sebe kot pisca: Označi se za povprečno uspešnega 
pisca. Pove, da piše grdo in da se tega zaveda. Sicer rad piše, ker na ta način izrazi 
svojo domišljijo in ideje. Pisanja spisov ga ni strah, saj je pri tem uspešen. Pove, da 
pogosto težko izbere oz. določi naslov zgodbe oz. spisa, zato nekoliko odlaša in 
težje začne s pisanjem. Doda, da običajno njegovo pisanje potem dobro steče. Pred 
pisanjem si ne dela pisnih osnutkov, ampak samo razmisli, o čem bo pisal. Pove, 
da pisanja osnutkov ni vajen in da mu še nihče ni pokazal, kako načrtovati. Ideje za 
pisanje dobiva in zapisuje sproti, med pisanjem ene ideje si izmisli naslednjo. 
Izpostavi, da ima pogosto preveč idej in da ne ve, katero naj napiše oz. kako naj več 
idej poveže v smiselno celoto. Včasih se mu med pisanjem besedila zgodi, da sproti 
pozabi, kaj je že napisal in kaj je še nameraval napisati. Pove, da mu zelo redko 
zmanjka časa za pisanje. Če se mu to zgodi, se znajde tako, da prilagodi vsebino 
svoje zgodbe in jo skrajša. Navajen je, da napisano na hitro pregleda, ko konča s 
pisanjem. Včasih napisano prebere že sproti, da lažje dobi dodatne ideje za 
nadaljnje pisanje. Ni mu težko preveriti oz. pregledati napisanega, a prizna, da 
večinoma temu ne nameni dovolj časa.  
 
 

3.4.4. TRENING SPRETNOSTI PISNEGA SPOROČANJA 
 

Glavni namen treninga spretnosti pisnega sporočanja je bil pomagati šestošolcema, 
ki imata težave na področju pisnega sporočanja – izboljšati njune spretnosti pisnega 
sporočanja in ju opremiti z različnimi pisnimi strategijami. Poleg tega je bil naš 
namen preveriti učinkovitost treninga in vpliv različnih aktivnosti na posameznikove 
spretnosti pisnega sporočanja in na njegove dosežke na tem področju. 
 
Z načrtovanjem, izvedbo in evalvacijo treninga želimo prispevati k razvoju 
specialnopedagoške pomoči učencem s težavami na področju pisnega sporočanja. 
 
V času treninga smo zasledovali sledeče splošne cilje: 

 

 Učenec razmišlja o pisanju kot o procesu in o samem sebi kot piscu ter oblikuje 
pozitivna stališča do le-tega. 

 

 Učenec razširi svoje znanje o značilnostih kakovostnega pisanja in kakovostnih 
pisnih izdelkov. 

 

 Učenec se seznani z različnimi strategijami načrtovanja, organizacije, skladnje, 
pregledovanja, urejanja besedila in jih uporablja. 

 

 Učenec se nauči uporabe različnih učnih pripomočkov in opor, uporabnih v 
procesu pisanja. 

 

 Učenec razvija kognitivne sposobnosti, povezane s pisanjem (npr. priklic besed 
iz dolgoročnega spomina, tvorjenje pojmov, uporabo besed iz besednega 
zaklada v različnih kontekstih …). 

 

 Učenec razvija izvršilne funkcije, povezane s pisanjem (npr. pozornost, spomin, 
organizacijo, načrtovanje, samospremljanje, metakognicijo …). 

 

 Učenec izboljša svoje spretnosti pisnega sporočanja in dosežke na preizkusih, 
ki jih preverjajo.   



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta         Neja Šeme, magistrsko delo 

____________________________________________________________________ 
 
 

  
50 

 

3.4.4.1. Načrtovanje treninga 
 

Trening spretnosti pisnega sporočanja je avtorsko zasnovan na podlagi različnih 
teoretičnih izhodišč in ugotovitev predhodnih raziskav (Graham, Harris in Mason, 
2005; Bui, Schumaker in Deshler, 2006; Limpo in Alves, 2013; Gillespie in Graham, 
2014; Graham, Collins in Rigby-Wills, 2017 in drugih). Aktivnosti smo načrtovali 
glede na težave in potrebe posameznega učenca. Slednje smo ugotovili s pomočjo 
diagnostičnih preizkusov, ki smo jih izvedli pred začetkom treninga, ter med 
pogovorom in neposrednim delom z učencema. Pri načrtovanju in izvajanju treninga 
smo upoštevali načela pomoči učencem z učnimi težavami. 
 
Načrtovanje in izvajanje aktivnosti v okviru treninga je med drugim temeljilo na  
modelu samoregulacijskega razvoja strategij, ki sta ga oblikovala avtorja K. Harris 
in Graham (1993). Osredotočili smo se predvsem na razvijanje različnih spretnosti 
načrtovanja, organizacije, skladnje, pregledovanja in urejanja napisanega besedila, 
ne pa na pravopis, oblikoslovje ali druga področja jezikoslovja.  
 
 

3.4.4.2. Sestava in izvedba treninga 
 

Trening je potekal 9 tednov, in sicer od druge polovice aprila 2017 do druge polovice 
junija 2017. Načrtovali smo, da bomo s treningom začeli prej in da bodo srečanja 
potekala dvakrat tedensko. Ker to zaradi različnih obveznosti in dejavnosti učencev 
ni bilo mogoče, smo načrt treninga prilagodili obstoječim možnostim. Tako smo se 
v obdobju 9 tednov z učencema srečevali najmanj enkrat in največ trikrat na teden. 
Srečevali smo se v prostorih šole, ki jo obiskujeta. Naša srečanja so potekala eno 
šolsko uro, in sicer v času pred rednim poukom ali po njem. Aktivnosti smo izvajali 
v dvojici, torej z obema učencema hkrati. 
 
Trening je bil izveden v obsegu 15 srečanj. Vsako srečanje je bilo sestavljeno iz 
naslednjih delov: 
 

 Uvodni del: Trajal je največ 10 minut. Z učencema smo se najprej pogovorili o 
vsakdanjih stvareh, nato pa o vsebini prejšnjega srečanja. Skupaj smo obnovili, 
kar smo se že naučili, poudarili smo ključna spoznanja. Nato sem jima 
predstavila okviren načrt srečanja in sledeče aktivnosti. Učenca sta v uvodnem 
delu vsakega srečanja združevala stavke v povedi, tako da sta dva ali več 
stavkov, ki so bili vnaprej napisani na lističih, razrezala na posamezne besede 
in jih nato s sestavljanjem povezala v novo poved. Težavnost te aktivnosti se je 
iz srečanja v srečanje stopnjevala. Občasno smo v uvodni del vključili tudi 
kakšno kratko gibalno ali miselno igro, ki je služila kot motivacijski dejavnik.  

 

 Osrednji del: Trajal je približno 30 minut. Izvajali smo različne aktivnosti za 
razvoj spretnosti pisnega sporočanja. Na prvih treh srečanjih smo se posvetili 
pogovoru o procesu pisanja, samem sebi kot piscu in značilnostih kakovostnega 
pisanja in kakovostnih pisnih izdelkov oz. besedil. Izvajali smo različne aktivnosti 
določanja oz. iskanja ključnih povedi in ključnih besed v besedilu. V nadaljnjih 
srečanjih smo prek različnih aktivnosti spoznavali strategije načrtovanja, 
organizacije, skladnje, pregledovanja in urejanja besedila.  
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Čeprav smo sprva načrtovali, da se bomo med treningom spretnosti pisnega 
sporočanja posvetili različnim vrstam besedil, smo se zaradi časovne omejenosti 
odločili, da se bomo osredotočili le na pisanje zgodb. Slednje so namreč prva 
zvrst oz. vrsta besedil, ki jo učenci tvorijo. Najprej se morajo seznaniti s pisanjem 
pripovednih besedil in usvojiti tovrstne pisne spretnosti, da pozneje lažje in bolje 
tvorijo druge vrste besedil (McCabe in Bliss, 2003, v Hennes idr., 2015). Učenca 
sta v osrednjem delu srečanj uporabljala raznolike učne pripomočke in opore 
(npr. slikovno gradivo, mnemotehnike, kartončke s ključnimi besedami, grafične 
in barvne opore). Nekaj pripomočkov sta si na srečanjih izdelala sama.  

 

 Zaključni del: Trajal je približno 5 minut. Aktivnosti, izvedene v osrednjem delu 
srečanja, smo evalvirali tako, da smo se pogovorili o zahtevnosti nalog, 
ustreznosti izvedbe aktivnosti, težavah, počutju in napredku učencev ... Učenca 
sta podala svoje predloge za izboljšanje in ideje za aktivnosti na naslednjem 
srečanju. Na koncu srečanja smo običajno izvedli tudi kratko sprostitveno igro, 
ki je bila tako ali drugače povezana s spretnostmi pisnega sporočanja.  

 
Potek posameznega srečanja se je po potrebi spreminjal. Aktivnosti so bile sicer 
okvirno načrtovane vnaprej, a smo jih sproti prilagajali potrebam učencev in 
njunemu tempu dela. Po koncu vsakega srečanja smo evalvirali svoje delo in delo 
učencev, tako da smo pregledali njune pisne izdelke in razmislili o ustreznosti 
zahtevnosti nalog. Med posameznim srečanjem smo si beležili opažanja in 
ugotovitve ter povratne informacije učencev. Na podlagi vsega tega smo načrtovali 
aktivnosti za naslednjo uro treninga. 
 
Nekatere aktivnosti so se nadaljevale iz srečanja v srečanje. Učenca sta torej z 
določeno aktivnostjo, ki je med srečanjem nista uspela dokončati, nadaljevala na 
naslednjem srečanju. Večina aktivnosti je bila enaka za oba učenca, nekatere pa so 
bile individualizirane, torej prilagojene težavam in potrebam posameznika. Večino 
aktivnosti sta učenca izvajala individualno, nekatere pa v dvojici. 
 
 

3.4.4.3. Uporabljene metode dela, strategije in pripomočki  
 

Pred pričetkom treninga smo obema učencema priskrbeli mapo, v katero je vsak po 
vsakem srečanju shranil svoje pisne izdelke, primere nalog in pripomočke, ki jih je 
izdelal in uporabljal. Po končanem treningu je vsak svojo mapo obdržal. 
 
Pogovor o procesu pisanja, sebi kot piscu in značilnostih kakovostnega 
pisanja in kakovostnih pisnih izdelkov oz. besedil: Na prvem srečanju smo se z 
učencema pogovorili o njunih težavah pri pisanju. Pogovor je potekal tako, da smo 
postopoma brali določena vprašanja, povezana s procesom pisanja. Učenca sta na 
vsako vprašanje odgovorila najprej tako, da je vsak zase pokazal enega od treh 
kartončkov, na katerih je pisalo DA, NE in NE VEM, potem pa je vsak svoj odgovor 
še utemeljil. Njune odgovore smo zapisovali. Ugotovitve, do katerih smo prišli med 
pogovorom, so predstavljene v ocenah funkcioniranja učencev na področju pisanja. 
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Na uvodnem srečanju je vsak učenec s pomočjo grafične ponazoritve (slika 14) tudi 
opredelil, kako uspešen pisec je v primerjavi s svojimi sošolci. Aktivnost je potekala 
tako, da smo učencema pokazali grafično ponazoritev in jima naročili, naj si 
predstavljata, da je narisana črta vrsta, v kateri stojijo vsi učenci njunega razreda – 
na rdeči piki stoji najslabši, na oranžni povprečni in na zeleni najboljši pisec v 
razredu, ostali pa so razporejeni med njimi. Učenca smo spodbudili, da najprej vsak 
zase razmisli o tem, kako uspešen pisec je v primerjavi s svojimi sošolci, nato pa 
figurico postavi na tisto mesto v vrsti, kjer stoji on. Opredelila sta se kot povprečno 
uspešna pisca. Oba sta figurico postavila nekoliko desno od oranžne pike. 
 
 

 
 

Slika 14: Grafična ponazoritev različno uspešnih piscev v razredu 
 
 
Na prvih dveh srečanjih smo se skupaj pogovorili tudi o značilnostih dobre oz. 
zanimive zgodbe in o tem, kaj mora pisec upoštevati oz. narediti, da jo napiše. Misli 
in ideje obeh učencev smo ob pogovoru sproti zapisovali v obliki ključnih besed. 
Med naslednjimi srečanji smo nastali zapis večkrat pregledali in se na ta način 
spomnili na značilnosti kakovostnega pisanja in dobrih zgodb. 
 
 
Določanje oz. iskanje ključnih povedi in ključnih besed v besedilu: Dobro 
razvita spretnost določanja bistva oz. ključnih informacij danega besedila in zapisa 
misli v obliki kratkih, ključnih besed je eden od predpogojev za učinkovito 
načrtovanje besedila (npr. s pomočjo miselnega vzorca ali drugih grafičnih 
organizatorjev). Zato smo z učencema na prvih srečanjih, preden smo se posvetili 
usvajanju različnih strategij načrtovanja besedila, kar nekaj časa in pozornosti 
namenili določanju, iskanju, zapisu ključnih povedi in besednih zvez oz. besed. Ena 
od aktivnosti je potekala tako, da sta učenca dobila kratko besedilo, ki sta ga 
prebrala, nato pa v paru ali individualno označila ključne informacije v njem. 
Prebrani odstavek sta najprej povzela s ključno povedjo, nato pa le s ključno 
besedno zvezo oz. besedo.  
 
 
Usvajanje različnih pisnih strategij: V času srečanj sta učenca preko raznolikih 
aktivnosti spoznala in usvajala različne pisne strategije. Pri tem smo uporabljali 
različne pripomočke, od katerih sta jih nekaj izdelala učenca sama.  
 
Načrtovanje in oblikovanje osnutkov besedila: Učenca sta zgodbe načrtovala s 
pomočjo več strategij načrtovanja in oblikovanja osnutkov, in sicer z uporabo 
različnih grafičnih organizatorjev (prilogi 2 in 3), miselnih vzorcev in drugih strategij, 
ki so predstavljene v teoretičnem delu magistrskega dela, natančneje v poglavju 
Strategije pomoči in podpore.     
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Pripovedovanje ter tvorjenje povedi in besedil: Spretnosti tvorjenja bogatih povedi 
sta učenca urila tudi prek aktivnosti združevanja stavkov v povedi, ki je 
predstavljena že v poglavju o strategijah tvorjenja povedi in odstavkov.  
 
Poleg tega sta spretnosti tvorjenja povedi razvijala z uporabo različnih besed oz. 
besednih zvez v povedih. Izžrebala sta listič, na katerem je bila napisana določena 
beseda oz. besedna zveza, ki sta jo morala uporabiti v smiselni in čim bogatejši 
povedi. Pri tem sta lahko dano besedo spreminjala le do določene mere (lahko sta 
spremenila le spol, sklon ali število). Poved sta morala tudi slovnično in pravopisno 
pravilno zapisati.  
 
Izhodišče za tvorjenje zgodb so predstavljali dani konkretni primeri naslovov zgodb 
in slikovne predloge (npr. ilustracije, fotografije) ali napisan uvod zgodbe. Učenca 
sta zgodbe pripovedovala in zapisovala tudi prek igre s kockami Story cubes (slika 
15). Z njimi smo se igrali na zelo različne načine. Običajno smo vsi skupaj sestavljali 
zgodbo ob nizu sličic s kock. Slednje smo razporejali tako, da smo poudarili tridelno 
strukturo zgodbe (uvod, jedro, zaključek).  
 
 

 
 

Slika 15: Story cubes 
  
 
Pregledovanje in popravljanje napisanih besedil: Učenca sta napisana besedila 
običajno pregledovala in popravljala individualno, občasno pa v sodelovanju drug z 
drugim. Pri tem sta uporabljala barvne in grafične opore, ček liste, oporne kartončke 
in druge strategije, ki so predstavljene v poglavju Strategije pomoči in podpore. 
 
 

         
  

Slika 17: Opomnik na opornem kartončku 

 

Slika 16: Seznam besed nagajivk 
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3.4.5. POTEK RAZISKAVE 
 

Raziskava je potekala v šolskem letu 2016/17, in sicer od druge polovice marca do 
konca šolskega leta. Vse aktivnosti smo izvajali v prostorih izbrane osnovne šole v 
Ljubljani. 
 
S prošnjo po sodelovanju smo se obrnili na več osnovnih šol. Z večino smo stopili v 
stik prek elektronske pošte, z nekaterimi pa smo stik vzpostavili kar prek telefona. 
Nekatere smo kontaktirali celo večkrat. Po skoraj dveh mesecih iskanja se je na 
naše elektronsko sporočilo z zanimanjem odzvala psihologinja z ene izmed 
ljubljanskih osnovnih šol. Po pogovoru z njo smo kontaktirali tudi ravnateljico šole, 
ki se je strinjala s predvidenim načrtom raziskave. Preden smo se obrnili na starše 
učencev, smo soglasje za sodelovanje dobili še od učiteljice slovenščine, ki je na 
izbrani šoli poučevala oba oddelka 6. razreda. Nazadnje smo pridobili še pisna 
soglasja staršev učencev, ki so bili udeleženi v raziskavi. Vsem šestošolcem smo 
dali obrazec za soglasje staršev. Od 42 obrazcev se jih je vrnilo 36, od tega 26 
pritrdilnih in 10 zanikanih. 
 
Test SGP-PS smo izvedli v drugi polovici marca 2017, z vsakim oddelkom 6. razreda 
posebej. Skupinska izvedba preizkusa je potekala dve šolski uri, in sicer med dvojno 
uro rednega pouka slovenščine. Testiranje je v obeh oddelkih izvajala študentka 
specialne in rehabilitacijske pedagogike, v učilnici pa je bila prisotna tudi učiteljica 
slovenščine, ki je po potrebi pomagala pri vzdrževanju reda in discipline. Ker smo 
test SGP-PS izvajali v času rednega pouka, smo se na pobudo učiteljice 
slovenščine in šolske psihologinje odločili, da ga rešijo vsi učenci, ki so bili na dan 
testiranja prisotni pri pouku slovenščine. Pomembno je poudariti, da smo v 
nadaljevanju pregledali in ovrednotili le preizkuse tistih učencev, katerih starši so 
soglašali s sodelovanjem v raziskavi. Ostale rešene preizkuse smo sicer zbrali, a jih 
nismo nikakor obravnavali, saj za to nismo imeli potrebnih soglasij. 
 
Na podlagi rezultatov, ki so jih učenci dosegli na testu SGP-PS, smo izmed 26 
učencev, ki so rešili preizkus, izbrali 7 učencev – 2 izmed njih smo vključili v 
preučevano, 5 pa v primerjalno skupino. Pri izbiri učencev smo upoštevali tudi 
mnenji učiteljice slovenščine in šolske psihologinje, ki sta nam svetovali, kateri 
učenci bi bili glede na učni uspeh, učne in druge težave oz. posebne potrebe, 
stopnjo učne motivacije in druge posebnosti najprimernejši za sodelovanje v 
preučevani oz. primerjalni skupini. Ko smo naredili ožji izbor učencev, smo prek 
elektronske pošte in telefonskih klicev ponovno kontaktirali njihove starše, jim 
razložili potek nadaljnje raziskave in jih prosili za soglasje. Vsi starši so se strinjali, 
da njihovi otroci sodelujejo v predvidenih aktivnostih.  
 
Ko smo pridobili soglasja vseh staršev, smo z izbranimi učenci na dodatnem 
srečanju aprila 2017, ki je trajalo približno dve šolski uri, izvedli še devet krajših 
diagnostičnih preizkusov pisanja in branja (enominutni Test tihega branja ter izbrane 
preizkuse iz testov ACADIA in SNAP). Pet preizkusov smo izvedli skupinsko, štiri 
pa individualno.  
 
Pozneje smo z učencema preučevane skupine izvedli trening spretnosti pisnega 
sporočanja. 
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Po končanem treningu (v drugi polovici junija 2017) smo tako s preučevano kot s 
primerjalno skupino ponovno izvedli test SGP-PS ter enake diagnostične preizkuse 
pisanja in branja kot pred treningom. 
 
  

3.4.6. OBDELAVA PODATKOV 
 

Splošni govorni preizkus: Pisno sporočanje (SGP-PS), enominutni Test tihega 
branja ter različne podteste iz testov ACADIA in SNAP smo izvedli pred treningom 
spretnosti pisnega sporočanja in po njem.  
 
Pridobljene podatke smo obdelali s pomočjo računalniških programov Microsoft 
Word in Microsoft Excel. Podatke smo predstavili tabelarično in opisno. Glede na 
raziskovalne cilje in vprašanja smo jih kvalitativno in kvantitativno analizirali ter 
ugotovitve interpretirali. Rezultate, ki so jih učenci preučevane in primerjalne 
skupine dosegli pred treningom spretnosti pisnega sporočanja in po njem, smo 
primerjali med seboj. Na ta način smo ugotavljali posameznikov napredek in 
učinkovitost treninga. 
 
 

3.5. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 
V nadaljevanju tabelarično in opisno predstavljamo dosežke učencev preučevane 
in primerjalne skupine na vseh preizkusih, izvedenih pred treningom spretnosti 
pisnega sporočanja in po njem. Predstavljeni so začetni in končni rezultati, ki so jih 
učenci dosegli na testu SGP-PS, Testu tihega branja ter različnih podtestih testov 
ACADIA in SNAP.  
 
Predstavitev rezultatov je razdeljena na tri vsebinske sklope oz. podpoglavja: 
 

 V prvem podpoglavju prikazujemo rezultate začetnega in končnega testiranja 
spretnosti pisnega sporočanja učencev preučevane in primerjalne skupine. 

 

 V drugem podpoglavju predstavljamo rezultate začetnega in končnega testiranja 
specifičnih kognitivnih sposobnosti, povezanih s pisanjem, pri učencih 
preučevane in primerjalne skupine. 

 

 V tretjem podpoglavju pa je predstavljena primerjava začetnih in končnih skupnih 
dosežkov učenec preučevane in primerjalne skupine na vseh izvedenih testih. 

 
V vseh preglednicah je s sivo barvo obarvan del z rezultati učencev iz preučevane 
skupine, z rumeno barvo del z rezultati učencev iz primerjalne skupine, ki imajo 
težave na področju pisnega sporočanja, in z roza del z rezultati povprečno uspešnih 
učencev iz primerjalne skupine. Z zeleno barvo so označeni tisti končni rezultati, ki 
kažejo izboljšanje oz. napredek. 
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3.5.1. REZULTATI ZAČETNEGA IN KONČNEGA TESTIRANJA 
SPRETNOSTI PISNEGA SPOROČANJA  

 

Za ocenjevanje spretnosti pisnega sporočanja smo uporabili test SGP-PS 
(Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2011). Preverili in analizirali smo raznolike 
spretnosti, in sicer tvorjenje krajše zgodbe, metabesednjak, prepoznavanje logično 
nesmiselnih prvin v povedih, oblikovanje vsebinsko logičnih in smiselnih povedi, 
združevanje povedi, metajezikovno zavedanje, razumevanje in razlago metafor, 
tvorjenje razlagalnih povedi, zapisovanje po nareku ter poznavanje in upoštevanje 
pravopisnih in slovničnih pravil slovenskega jezika. 
 
Rešene preizkuse smo analizirali in ovrednotili glede na merila za vrednotenje, 
navedena v priročniku, ki je priložen testu SGP-PS. Posameznikove delne dosežke 
smo sešteli in dobili njegov skupni dosežek. S pomočjo Excelove datoteke za 
normiranje smo iz posameznih surovih vrednosti dobili normirane vrednosti 
skupnega in delnih dosežkov. Pri vrednotenju pridobljenih rezultatov smo uporabili 
norme za dečke, stare od 11 do 12 let. 
 

Rezultati, ki so jih učenci preučevane in primerjalne skupine na testu SGP-PS 
dosegli pred treningom spretnosti pisnega sporočanja in po njem, so zaradi večje 
preglednosti prikazani v dveh delih: 
 

 Najprej so predstavljeni začetni in končni delni dosežki, ki so jih učenci dosegli 
na podtestih Zgodba (preglednica 1), Metabesednjak, Smiselne povedi, 
Združevanje povedi in Metafore (preglednica 2) in Narek (preglednica 3).  

 

 Nato so prikazani začetni in končni skupni dosežki, ki so jih učenci dosegli na 
testu SGP-PS (preglednica 4). 

 
Ker je zanesljivost delnih dosežkov v primerjavi z zanesljivostjo skupnega dosežka 
pomembno nižja, v večini primerov pa celo prenizka za verodostojno interpretacijo 
na ravni posameznika, je za diagnostiko bolj utemeljena uporaba skupnega dosežka 
(Marjanovič Umek idr., 2012). Pri interpretaciji rezultatov se zato osredotočamo 
predvsem na skupne dosežke učencev. Njihove začetne in končne delne dosežke 
sicer analiziramo in primerjamo, vendar pri tem upoštevamo njihovo zanesljivost ter 
zato ne sodimo in ne delamo zaključkov. Vrednosti zanesljivosti posameznih delnih 
dosežkov in skupnega dosežka so navedene pod preglednicami z rezultati. 
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3.5.1.1. Delni dosežki učencev na podtestih testa SGP-PS 
 

V tem podpoglavju so tabelarično in opisno predstavljeni delni dosežki, ki so jih 
učenci dosegli na podtestih testa SGP-PS na začetnem in končnem testiranju. 
Najprej predstavljamo začetne in končne dosežke učencev na podtestu Zgodba. 
 
 
Preglednica 1: SGP-PS: začetni in končni dosežki na podtestu Zgodba  
 

   
 

ZAČETNO TESTIRANJE 
 

 

KONČNO TESTIRANJE 
 

 

UČENEC 
 

PODTEST 
 

 

Surova vrednost 
 

Kvartilni rang 
 

Surova vrednost 
 

Kvartilni rang 

P
R

E
U

Č
E

V
A

N
A

 s
k

u
p

in
a
  

učenec 
G. 

Zgodba 18 1 24 1 

 Pravopis 5 1 7 1 

 Skladnja 6 1 8 1 

 Oblika in vsebina 7 1 9 1 

 
učenec 

V. 

Zgodba 24 1 36 3 

 Pravopis 7 1 16 4 

 Skladnja 9 1 11 2 

 Oblika in vsebina 8 1 9 1 

P
R
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E

R
J
A

L
N

A
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k
u

p
in

a
 

 
učenec 

E. 

Zgodba 30 2 31 2 

 Pravopis 7 1 7 1 

 Skladnja 12 3 10 2 

 Oblika in vsebina 11 2 14 4 

 
učenec 

L. 

Zgodba 21 1 13 1 

 Pravopis 2 1 0 1 

 Skladnja 10 2 5 1 

 Oblika in vsebina 9 1 8 1 

 
učenec 

I. 

Zgodba 26 1 21 1 

 Pravopis 8 2 6 1 

 Skladnja 8 1 7 1 

 Oblika in vsebina 10 2 8 1 

 
učenec 

B. 

Zgodba 34 3 25 1 

 Pravopis 11 3 9 2 

 Skladnja 10 2 8 1 

 Oblika in vsebina 13 3 8 1 

 
učenec 

P. 

Zgodba 29 2 26 1 

 Pravopis 7 1 9 2 

 Skladnja 9 1 9 1 

 Oblika in vsebina 13 3 8 1 

 
 
Pri podtestu Zgodba smo analizirali tri vidike, in sicer pravopis, skladnjo ter obliko in 
vsebino zgodbe. Posameznik je lahko pri delu Pravopis dosegel največ 23 točk 
(vrednost zanesljivosti dosežka je 0,62), pri delu Skladnja največ 13 točk (vrednost 
zanesljivosti dosežka je 0,58) in pri delu Oblika in vsebina največ 19 točk (vrednost 
zanesljivosti dosežka je 0,83). Seštevek vseh omenjenih točk predstavlja delni 
dosežek za podtest Zgodba, ki znaša največ 55 točk.  
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Iz preglednice 1 je razvidno, da je začetni dosežek učencev iz preučevane skupine 
izrazito nizek. Učenec G. je na začetnem testiranju na podtestu Zgodba dosegel 
skupno 18 točk, učenec V. pa 24 točk. Glede na rezultate sta imela oba težave tako 
na področju pravopisa kot skladnje ter oblike in vsebine napisanega. Napisala sta 
kratki, jezikovno in vsebinsko skromni ter oblikovno manj ustrezni zgodbi z veliko 
pravopisnimi napakami. Tovrstni pisni izdelki so glede na ugotovitve številnih 
avtorjev pogosto značilni za učence s težavami na področju pisnega sporočanja 
(Scott in Vitale, 2003; Graham, 2006a; Kraayenoord idr., 2011; Košak Babuder, 
2013; Santangelo, 2014). Na končnem testiranju sta učenca svoja dosežka 
izboljšala, in sicer učenec G. za 6 točk, učenec V. pa za 12 točk. Razliki med 
začetnima in končnima dosežkoma kažeta na napredek, ki je očiten predvsem pri 
učencu V. Njegov končni dosežek se namreč umešča v 3. kvartilni razred, na 
podlagi česar lahko sklepamo, da je povsem povprečen.  
 
V primerjavi z začetnimi rezultati učencev iz preučevane skupine so začetni rezultati 
večine učencev iz primerjalne skupine boljši. Z izjemo učencev L. in I. so učenci iz 
primerjalne skupine na začetnem testiranju dosegli povsem povprečne rezultate. 
Smiselno pa je poudariti, da pri primerjalni skupini na podtestu Zgodba ne opažamo 
posebnega napredka. Večina učencev je bila namreč na končnem testiranju manj 
uspešna kot na začetnem. Izstopata predvsem učenca L. in B., saj je prvi svoj 
rezultat poslabšal za 8 točk, drugi pa za 9 točk.    
 
Predvidevamo, da je napredek učencev G. in V. iz preučevane skupine na področju 
tvorjenja zgodbe med drugim posledica kontinuirane in specifične pomoči, ki sta je 
bila deležna. Med treningom sta namreč usvajala različne strategije in s tem 
razvijala spretnosti načrtovanja, tvorjenja, pregledovanja in popravljanja besedil. 
Poučevanje pisnih strategij je torej učinkovit način razvijanja spretnosti pisnega 
sporočanja (Graham in Harris, 2013).  
 
 
V nadaljevanju predstavljamo začetne in končne rezultate, ki so jih učenci dosegli 
na podtestih Metabesednjak, Smiselne povedi, Združevanje povedi in Metafore. 
 

 

Preglednica 2: SGP-PS: začetni in končni dosežki na podtestih Metabesednjak, Smiselne povedi, 
Združevanje povedi in Metafore 

   
 

ZAČETNO TESTIRANJE 
 

 

KONČNO TESTIRANJE 
 

 

UČENEC 
 

PREIZKUS 
 

Surova vrednost Kvartilni rang Surova vrednost Kvartilni rang 

P
R

E
U

Č
E

V
A

N
A

 s
k

u
p

in
a
  

učenec 
G. 

Metabesednjak 13 1 12 1 

Smiselne povedi 12 2 10 1 

Združevanje povedi 1 1 5 2 

Metafore 1 2 0 1 

 
učenec 

V. 

Metabesednjak 12 1 15 2 

Smiselne povedi 7 1 14 3 

Združevanje povedi 7 3 7 3 

Metafore 0 1 1 2 
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učenec 

E. 

Metabesednjak 13 1 12 1 

Smiselne povedi 9 1 7 1 

Združevanje povedi 3 1 4 1 

Metafore 0 1 0 1 

 
učenec 

L. 

Metabesednjak 16 3 12 1 

Smiselne povedi 13 2 13 2 

Združevanje povedi 7 3 8 3 

Metafore 2 4 2 4 

 
učenec 

I. 

Metabesednjak 16 3 14 2 

Smiselne povedi 13 2 13 2 

Združevanje povedi 2 1 5 2 

Metafore 0 1 0 1 

 
učenec 

B. 

Metabesednjak 15 2 14 2 

Smiselne povedi 10 1 12 2 

Združevanje povedi 5 2 2 1 

Metafore 0 1 0 1 

 
učenec 

P. 

Metabesednjak 16 3 14 2 

Smiselne povedi 14 3 11 2 

Združevanje povedi 7 3 4 1 

Metafore 2 4 2 4 

 
 
Pri podtestu Metabesednjak je možno doseči 16 točk, pri podtestu Smiselne povedi 
prav tako 16 točk, pri podtestu Združevanje povedi 14 točk in pri podtestu Metafore 
4 točke. Zanesljivost delnega dosežka za podtest Metabesednjak dosega vrednost 
0,8, za Smiselne povedi 0,77, za Združevanje povedi 0,72 in za Metafore 0,2. 
 
Rezultati, zbrani v preglednici 2, kažejo, da je bil učenec G. na začetnem testiranju 
manj uspešen na podtestih Metabesednjak in Združevanje povedi, ki neposredno 
preverjata spretnosti skladnje (tj. tvorjenje in zapis povedi). Na preizkusu Smiselne 
povedi, ki preverja spretnosti prepoznavanja nelogičnih prvin v že napisanih 
povedih, je bil uspešnejši. Ugotovljeno se zdi smiselna posledica težav pri pisanju, 
s katerimi se učenec G. sooča. Glede na končne dosežke je napredoval le na 
podtestu Združevanje povedi. Svoj dosežek je izboljšal za 4 točke. Menimo, da je 
napredek tudi rezultat izvedenega treninga. Učenec G. je namreč na vsakem 
srečanju sistematično izvajal različne vaje združevanja stavkov v povedi. Očitno so 
bile učinkovite in so prispevale k razvoju njegovih spretnosti. Tudi Saddler, K. Asaro 
in B. Behforooz (2008) ugotavljajo pozitiven vpliv urjenja spretnosti združevanja 
stavkov na zmožnost tvorjenja povedi pri učencih z učnimi težavami. Poleg tega 
navajajo, da trening združevanja stavkov pripomore h kakovosti napisanih zgodb. 
 
Učenec V. je bil na začetnem testiranju precej uspešen na preizkusu Združevanje 
povedi. Pri ostalih treh preizkusih pa je dosegel podpovprečne rezultate, a jih je na 
končnem testiranju izboljšal. Še posebej je očiten napredek na podtestu Smiselne 
povedi. Začetni rezultat je namreč izboljšal za 7 točk. Predvidevamo, da so k temu 
napredku pripomogle tudi vaje prepoznavanja logično nesmiselnih prvin v povedih 
in oblikovanja vsebinsko smiselnih povedi, ki jih je učenec izvajal med treningom. 
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Velika večina učencev iz primerjalne skupine na končnem testiranju svojih dosežkov 
na podtestih ni izboljšala. Njihovi končni rezultati so večinoma precej podobni 
začetnim. Sklepamo, da je lahko eden od razlogov za to tudi dejstvo, da se v okviru 
rednega pouka sistematičnemu razvijanju spretnosti pisnega sporočanja, ki jih 
izvedeni preizkusi preverjajo, posveča premalo časa in pozornosti (Gilbert in 
Graham, 2010; Applebee in Langer, 2011). To pomeni, da učenci primerjalne 
skupine verjetno niso bili deležni dovolj spodbud, podpore in vaj, s katerimi bi lahko 
razvili svoje pisne spretnosti.  
 
 
Nazadnje predstavljamo še začetne in končne rezultate, ki so jih učenci preučevane 
in primerjalne skupine dosegli na podtestu Narek. 
 
 
Preglednica 3: SGP-PS: začetni in končni dosežki na podtestu Narek 
 

   
 

ZAČETNO TESTIRANJE 
 

 

KONČNO TESTIRANJE 
 

 

UČENEC 
 

PREIZKUS 
 

 

Surova vrednost 
 

Kvartilni rang 
 

Surova vrednost 
 

Kvartilni rang 

P
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E

V
A

N
A
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a
  

učenec 
G. 

Narek 16 2 15 2 

 Črkovanje 3 2 2 1 

 Ločila 4 2 5 2 

 Velika začetnica 9 2 8 2 

 
učenec 

V. 

Narek 15 2 28 3 

 Črkovanje 3 2 7 2 

 Ločila 1 1 11 4 

 Velika začetnica 11 2 10 2 

P
R
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E

R
J
A
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A
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p
in

a
 

 
učenec 

E. 

Narek 10 1 12 2 

 Črkovanje 0 1 1 1 

 Ločila 3 2 4 2 

 Velika začetnica 7 2 7 2 

 
učenec 

L. 

Narek 6 1 11 2 

 Črkovanje 1 1 0 1 

 Ločila 0 1 2 1 

 Velika začetnica 5 1 9 2 

 
učenec 

I. 

Narek 16 2 26 3 

 Črkovanje 4 2 8 2 

 Ločila 2 1 5 2 

 Velika začetnica 10 2 13 4 

 
učenec 

B. 

Narek 29 3 32 4 

 Črkovanje 12 4 13 4 

 Ločila 4 2 6 3 

 Velika začetnica 13 4 13 4 

 
učenec 

P. 

Narek 31 4 32 4 

 Črkovanje 12 4 13 4 

 Ločila 8 3 7 3 

 Velika začetnica 11 2 12 3 
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Pri podtestu Narek smo posebej analizirali in ovrednotili tri vidike po nareku 
napisanega besedila, in sicer črkovanje ter ustreznost rabe ločil in velikih začetnic. 
Pri vsakem od treh delov je mogoče doseči največ 15 točk. Seštevek vseh 
omenjenih točk predstavlja delni dosežek za podtest Narek, ki torej znaša največ 45 
točk. Zanesljivost delnih dosežkov za del Črkovanje dosega vrednost 0,89, za del 
Ločila 0,74 in za del Velika začetnica 0,88. 
 
Iz preglednice 3 je razvidno, da sta bila učenca iz preučevane skupine na začetnem 
testiranju glede na norme povsem povprečno uspešna. Pri učencu G. ni posebnih 
razlik med začetnimi in končnimi dosežki. Pri učencu V. pa med začetnimi dosežki 
izstopa zelo slab dosežek (tj. usvojena 1 točka) na delu Ločila. Na končnem 
testiranju je učenec V. dosežek na preizkusu Narek precej izboljšal, saj je dosegel 
za 13 točk višji rezultat (tj. skupno 28 točk). 
 
Učenca E. in L. iz primerjalne skupine sta na začetnem testiranju dosegla precej 
podpovprečen rezultat, medtem ko so bili ostali učenci iz primerjalne skupine 
povprečno ali celo nekoliko nadpovprečno uspešni. Vseh pet učencev je svoje 
začetne dosežke na končnem testiranju izboljšalo.  
 
Predvidevamo, da je napredek učencev na podtestu Narek med drugim tudi 
posledica opozarjanja na pravopisno in slovnično ustreznost besedil, ki so ga 
verjetno pogosto deležni v okviru rednega pouka. Slednje sklepamo glede na lastne 
izkušnje in opažanja kot tudi glede na dejstva, ki smo jih zasledili v literaturi. Mnogi 
avtorji (npr. Grünke in Leonard-Zabel, 2015; Hennes idr., 2015) namreč navajajo, 
da se običajno učitelji in drugi šolski strokovni delavci pri poučevanju na področju 
pisanja bolj kot raznolikim spretnostim pisnega sporočanja posvečajo predvsem 
razvijanju pravopisne zmožnosti učencev. 
  
 

3.5.1.2. Skupni dosežki učencev na testu SGP-PS 
 

V tem poglavju predstavljamo skupne dosežke, ki so jih učenci preučevane in 
primerjalne skupine dosegli na testu SGP-PS pred treningom spretnosti pisnega 
sporočanja in po njem. 
 
 

Preglednica 4: Začetni in končni skupni dosežki na testu SGP-PS 
 

  
 

ZAČETNO TESTIRANJE 
 

 

KONČNO TESTIRANJE 
 

 

UČENEC Surova 
vrednost 

Kvartilni 
rang 

 

z-vrednost 
 

C-vrednost 
Surova 

vrednost 
Kvartilni 

rang 

 

z-vrednost 
 

C-vrednost 

P
R

E
U

Č
E

V
A

N
A

 

s
k

u
p
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a
 

 

učenec 
G. 

 

 
61 

 
1 

 
–1,240 

 
3 

 
66 

 
1 

 
–1,067 

 
3 

 

učenec 
V. 

 

 
65 

 
1 

 
–1,172 

 
3 

 
101 

 
3 

 
0,593 

 
6 
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učenec 
E. 

 
65 

 
1 

 
–1,133 

 
3 

 
66 

 
1 

 
–1,159 

 
3 

 

učenec 
L. 

 

 
65 

 
1 

 
–0,911 

 
3 

 
59 

 
1 

 
–1,172 

 
3 

 

učenec 
I. 

 

 
73 

 
1 

 
–0,752 

 
3 

 
79 

 
2 

 
–0,434 

 
4 

 

učenec 
B. 

 

 
93 

 
3 

 
0,033 

 
5 

 
85 

 
2 

 
–0,267 

 
4 

 

učenec 
P. 

 

 
99 

 
3 

 
0,543 

 
6 

 
89 

 
3 

 
–0,004 

 
5 

 
 
Največji možni skupni dosežek (tj. vsota vseh delnih dosežkov) na testu SGP-PS je 
150 točk. Standardizirana (z) vrednost ima aritmetično sredino 0 in standardni 
odklon 1, C-vrednost pa ima aritmetično sredino 5 in standardni odklon 2. 
Zanesljivost skupnega dosežka dosega vrednost 0,94, kar pomeni, da je 
interpretacija skupnega dosežka na ravni posameznika verodostojna. 
    
Če posameznikov skupni dosežek na testu spada v 25. percentil ali višje, pri čemer 
je C-vrednost približno 4, je njegov razvoj normativen. Rahlo odstopanje od 
normativnega razvoja pomeni skupni dosežek, ki je v razponu med 10. in 25. 
percentilom, pri čemer je torej C-vrednost enaka 3. Pomembno odstopanje od 
normativnega razvoja pa kaže skupni dosežek, ki sodi v 10. percentil ali nižje, kar 
pomeni C-vrednost 2 ali manj. Pri interpretaciji skupnih dosežkov smo si pomagali 
tudi s pripisanimi kvartilnimi rangi. Na normativni razvoj kaže tisti skupni dosežek, ki 
je umeščen v 2. kvartilni razred ali višje, medtem ko na odstopanje od normativnega 
kaže tisti, ki se umešča v 1. kvartilni razred (Marjanovič Umek idr., 2012). 
 
Iz skupnih dosežkov, zbranih v preglednici 4, je razvidno, da sta oba učenca iz 
preučevane skupine na začetnem testiranju dosegla izrazito podpovprečen rezultat. 
Učenec G. je namreč dosegel 61 točk (z-vrednost = –1,240, C-vrednost = 3), učenec 
V. pa 65 točk (z-vrednost = –1,172, C-vrednost = 3). Oba učenca sta na končnem 
testiranju svoj skupni dosežek izboljšala. Pri učencu G. je napredek manj očiten, saj 
je usvojil 66 točk, kar je 5 točk več kot na začetnem testiranju. Pri učencu V. pa je 
napredek zelo velik, saj je na končnem testiranju dosegel kar 101 točko, kar pomeni, 
da je svoj dosežek izboljšal kar za 36 točk. Njegov končni dosežek je glede na 
norme povsem povprečen (z-vrednost = 0,593, C-vrednost = 6). 
 
Tudi učenci E., L. in I. iz primerjalne skupine, ki smo jih opredelili kot učence s 
težavami na področju pisnega sporočanja, so na začetnem testiranju dosegli izrazito 
nizke in podpovprečne rezultate. Za razliko od učencev E. in L., ki svojega dosežka 
na končnem testiranju nista izboljšala, je učenec I. začetni rezultat izboljšal za 6 
točk. Tako je dosegel povprečen rezultat. 
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Povprečno uspešna učenca B. in P. iz primerjalne skupine pa sta tako na začetnem 
kot končnem testiranju dosegla povprečen oz. celo nekoliko nadpovprečen rezultat 
(C-vrednost je med 4 in 6). Zanimivo je, da pri njiju posebnega napredka ne 
opažamo. Na končnem testiranju sta namreč svoja dosežka celo poslabšala, in sicer 
učenec B. za 8 točk, učenec P. pa za 10 točk. Kljub vsemu sta tudi njuna končna 
skupna dosežka znotraj mej povprečja.       
 
 

3.5.2. REZULTATI ZAČETNEGA IN KONČNEGA TESTIRANJA 
SPECIFIČNIH KOGNITIVNIH SPOSOBNOSTI, KI SO POVEZANE S 
PISANJEM 

 

Za analizo specifičnih kognitivnih sposobnosti, ki so povezane s pisanjem, smo 
uporabili izbrane podteste iz testov ACADIA (Atkinson, Johnston in Lindsay, 1972) 
in SNAP (Weedon in Reid, 2008) ter Test tihega branja (Gradišar in Pečjak, 1991). 
Z izbranimi preizkusi smo posredno ali neposredno preverili posameznikovo slušno 
in vidno zaznavanje, fonološko zavedanje, jezikovne sposobnosti, in sicer predvsem 
na področju pomenoslovja in skladnje, obseg besednjaka, pomnjenje in priklic 
informacij iz spomina, hitrost in tehniko branja in bralno razumevanje.  
 
V nadaljevanju najprej predstavljamo začetne in končne rezultate na podtestih testa 
ACADIA, nato rezultate na podtestih testa SNAP in nazadnje rezultate na Testu 
tihega branja. 
 
 

3.5.2.1. Rezultati testiranja sposobnosti s podtesti testa ACADIA 
 

Iz testa ACADIA smo uporabili podteste Veščina tvorjenja pojmov, Usvojen besedni 
zaklad in Mehanični besedni zaklad. Rešene podteste smo glede na dane kriterije 
ovrednotili s predpisanim številom točk. Bruto točke, ki jih je posameznik dosegel 
na podtestu, smo glede na njegovo starost s preglednicami pretvorili v 
standardizirane točke.  
 
Rezultati, ki so jih učenci preučevane in primerjalne skupine dosegli na začetnem in 
končnem testiranju s podtesti testa ACADIA, so zbrani v preglednici 5. 
 
 
Preglednica 5: Začetni in končni dosežki na podtestih testa ACADIA 
 

   
 

ZAČETNO TESTIRANJE 
 

KONČNO TESTIRANJE 
 

 

UČENEC 
 

PODTEST 
 

Surova 
vrednost 

Standardizirana 
vrednost 

Surova 
vrednost 

Standardizirana 
vrednost 

P
R

E
U

Č
E

V
A

N
A

  

s
k

u
p
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a
 

 

učenec 
G. 

Veščina tvorjenja pojmov 16 53 18 62 
Usvojen besedni zaklad 17 45 18 52 
Mehanični besedni zaklad 17 53 18 56 

 

učenec 
V. 

Veščina tvorjenja pojmov 18 62 15 49 
Usvojen besedni zaklad 19 58 20 65 
Mehanični besedni zaklad 20 62 20 62 
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učenec 
E. 

Veščina tvorjenja pojmov 17 57 16 53 
Usvojen besedni zaklad 18 52 19 58 
Mehanični besedni zaklad 18 56 18 56 

 

učenec 
L. 

Veščina tvorjenja pojmov 20 70 19 66 
Usvojen besedni zaklad 20 65 19 58 
Mehanični besedni zaklad 20 62 20 62 

 

učenec 
I. 

Veščina tvorjenja pojmov 19 66 18 62 
Usvojen besedni zaklad 19 58 19 58 
Mehanični besedni zaklad 18 56 20 62 

 

učenec 
B. 

Veščina tvorjenja pojmov 19 66 18 62 
Usvojen besedni zaklad 19 58 19 58 
Mehanični besedni zaklad 20 62 19 59 

 

učenec 
P. 

Veščina tvorjenja pojmov 20 64 20 64 
Usvojen besedni zaklad 19 55 20 61 
Mehanični besedni zaklad 19 58 19 58 

 
 
Pri vsakem podtestu je možnih 20 točk. Surove točke se pretvorijo v standardizirane, 
ki imajo vrednost aritmetične sredine 50 in vrednost standardnega odklona 10. Če 
posameznikove standardizirane točke pri enem ali več podtestih odstopajo za dva 
standardna odklona ali več navzdol od povprečja, potem je dosežek pomembno nižji 
in kaže na izrazitejše težave na določenem področju.     
 
Iz preglednice 5 je razvidno, da standardizirane vrednosti, ki sta jih na začetnem in 
končnem testiranju dosegla učenca iz preučevane skupine, ne odstopajo za dva 
standardna odklona ali več od povprečja. Na začetnem testiranju je učenec G. 
najmanj točk dosegel na podtestu Usvojen besedni zaklad (45 stand. točk), na 
podtestih Veščina tvorjenja pojmov in Mehanični besedni zaklad pa je dosegel 53 
stand. točk. Tudi učenec V. je bil na začetnem testiranju najmanj uspešen na 
podtestu Usvojen besedni zaklad (58 stand. točk), na podtestih Veščina tvorjenja 
pojmov in Mehanični besedni zaklad pa je dosegel enako število točk (62 stand. 
točk). Učenec G. je na končnem testiranju izboljšal dosežke na vseh treh podtestih. 
Najbolj je izboljšal rezultat na podtestu Veščina tvorjenja pojmov (62 stand. točk), 
nekoliko manj pa je izboljšal dosežka na podtestih Usvojen besedni zaklad (52 
stand. točk) in Mehanični besedni zaklad (56 stand. točk). Učenec V. je na končnem 
testiranju izboljšal dosežek na podtestu Usvojen besedni zaklad (65 stand. točk). 
Na podtestu Mehanični besedni zaklad je dosegel enak dosežek kot na začetnem 
testiranju, in sicer maksimalno število točk (tj. 20 surovih oz. 62 stand. točk). Na 
podtestu Veščina tvorjenja pojmov je na končnem testiranju rezultat poslabšal z 62 
na 49 stand. točk.  
 
Tudi pri primerjalni skupini standardizirane vrednosti, dosežene na začetnem in 
končnem testiranju, ne odstopajo za dva standardna odklona ali več od povprečja. 
Večina učencev je na končnem testiranju svoje dosežke na podtestih izenačila ali 
nekoliko poslabšala.  
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Pri učencih primerjalne skupine je napredek opazen le v treh primerih, in sicer je 
učenec E. nekoliko izboljšal svoj dosežek na podtestu Usvojen besedni zaklad (z 
52 na 58 stand. točk), učenec I. je izboljšal rezultat na podtestu Mehanični besedni 
zaklad (z 56 na 62 stand. točk), učenec P. pa je nekoliko izboljšal dosežek na 
podtestu Usvojen besedni zaklad (s 55 na 61 stand. točk).         
 
Pri preučevani skupini je torej opazen majhen napredek na področju besednega 
zaklada, medtem ko pri primerjalni skupini rezultati ne kažejo posebnega napredka. 
Čeprav se trening ni neposredno osredotočal na to področje, sta učenca med 
aktivnostmi vsekakor posredno širila tudi besednjak ter razvijala spretnosti tvorjenja 
in uporabe raznolikih pojmov. Sklepamo lahko, da je to pripomoglo k napredku na 
izvedenih testih besednega zaklada. 
 
 

3.5.2.2. Rezultati testiranja sposobnosti s podtesti testa SNAP 
 

Izvedli smo pet podtestov testa SNAP, in sicer podteste Časovno omejeno branje, 
Fonološko zavedanje, Branje nebesed, Časovno omejeno prepisovanje in Priklic 
besed, besedna tekočnost. Rešene preizkuse smo glede na določene kriterije 
ovrednotili s predpisanim številom točk. S pomočjo posebnih interpretacijskih grafov 
smo na podlagi doseženih točk na določenem preizkusu in razreda, ki ga učenec 
obiskuje, interpretirali njegov dosežek. Rezultati začetnega in končnega testiranja s 
podtesti testa SNAP so predstavljeni v preglednici 6. 
 
 
Preglednica 6: Začetni in končni dosežki na podtestih testa SNAP 
 

 

UČENEC 
 

PODTEST 
 

 

ZAČETNO TESTIRANJE 
 

KONČNO TESTIRANJE 
 

P
R

E
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Č
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V
A

N
A
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u
p
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a
 

 
 
 

učenec 
G. 

Časovno omejeno branje 
(št. pravilno prebranih besed v 30 s) 

39 42 

Fonološko zavedanje 
(št. pravilno izločenih glasov v besedah) 

6 7 

Branje nebesed 
(št. pravilno prebranih nebesed v 1 min) 

26 23 

Časovno omejeno prepisovanje 
(št. pravilno prepisanih besed v 1 min) 

19 14 

Priklic besed, besedna tekočnost 
(skupno št. točk) 

17 14 

 
 
 

učenec 
V. 

Časovno omejeno branje 
(št. pravilno prebranih besed v 30 s) 

67 71 

Fonološko zavedanje 
(št. pravilno izločenih glasov v besedah) 

10 10 

Branje nebesed 
(št. pravilno prebranih nebesed v 1 min) 

34 33 

Časovno omejeno prepisovanje 
(št. pravilno prepisanih besed v 1 min) 

14 18 

Priklic besed, besedna tekočnost 
(skupno št. točk) 

20 21 

  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta         Neja Šeme, magistrsko delo 

____________________________________________________________________ 
 
 

  
66 

 

P
R

IM
E

R
J
A

L
N

A
 s

k
u

p
in

a
 

 
 
 

učenec 
E. 

Časovno omejeno branje 
(št. pravilno prebranih besed v 30 s) 

81 70 

Fonološko zavedanje 
(št. pravilno izločenih glasov v besedah) 

9 9 

Branje nebesed 
(št. pravilno prebranih nebesed v 1 min) 

33 29 

Časovno omejeno prepisovanje 
(št. pravilno prepisanih besed v 1 min) 

16 16 

Priklic besed, besedna tekočnost 
(skupno št. točk) 

13 16 

 
 
 

učenec 
L. 

Časovno omejeno branje 
(št. pravilno prebranih besed v 30 s) 

54 55 

Fonološko zavedanje 
(št. pravilno izločenih glasov v besedah) 

10 10 

Branje nebesed 
(št. pravilno prebranih nebesed v 1 min) 

27 28 

Časovno omejeno prepisovanje 
(št. pravilno prepisanih besed v 1 min) 

10 10 

Priklic besed, besedna tekočnost 
(skupno št. točk) 

17 11 

 
 
 
 

učenec 
I. 

Časovno omejeno branje 
(št. pravilno prebranih besed v 30 s) 

76 65 

Fonološko zavedanje 
(št. pravilno izločenih glasov v besedah) 

7 8 

Branje nebesed 
(št. pravilno prebranih nebesed v 1 min) 

33 36 

Časovno omejeno prepisovanje 
(št. pravilno prepisanih besed v 1 min) 

23 21 

Priklic besed, besedna tekočnost 
(skupno št. točk) 

18 21 

 
 
 
 

učenec 
B. 

Časovno omejeno branje 
(št. pravilno prebranih besed v 30 s) 

89 92 

Fonološko zavedanje 
(št. pravilno izločenih glasov v besedah) 

10 10 

Branje nebesed 
(št. pravilno prebranih nebesed v 1 min) 

40 40 

Časovno omejeno prepisovanje 
(št. pravilno prepisanih besed v 1 min) 

18 19 

Priklic besed, besedna tekočnost 
(skupno št. točk) 

12 12 

 
 
 
 

učenec 
P. 

Časovno omejeno branje 
(št. pravilno prebranih besed v 30 s) 

70 76 

Fonološko zavedanje 
(št. pravilno izločenih glasov v besedah) 

10 10 

Branje nebesed 
(št. pravilno prebranih nebesed v 1 min) 

28 30 

Časovno omejeno prepisovanje 
(št. pravilno prepisanih besed v 1 min) 

17 18 

Priklic besed, besedna tekočnost 
(skupno št. točk) 

16 17 
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Tako začetni kot končni dosežki učenca G. so glede na interpretacije grafe izrazito 
podpovprečni. Njegove nizke dosežke lahko povezujemo z bralno-napisovalnimi 
težavami, s katerimi se sooča. Na končnem testiranju je učenec G. minimalno 
izboljšal svoj dosežek na podtestu Časovno omejeno branje, saj je na začetnem 
testiranju v 30 sekundah prebral 39 besed, na končnem testiranju pa 42 besed. Prav 
tako je minimalno izboljšal rezultat na podtestu Fonološko zavedanje. Na začetnem 
testiranju je iz slišanih besed pravilno izločil 6 glasov, na končnem testiranju pa 7 
glasov. Na ostalih treh podtestih je na končnem testiranju dosegel nižje rezultate. 
Tako na začetnem kot končnem testiranju je bil sicer najuspešnejši na podtestu 
Priklic besed, besedna tekočnost. Njegov začetni in končni dosežek spada v srednje 
območje interpretacijskega grafa, torej sta le nekoliko pod povprečjem.  
 
Učenec V. je bil na izvedenih podtestih testa SNAP uspešnejši od učenca G., kar je 
bilo pričakovano glede na to, da učenec V. tudi sicer nima posebnih težav na 
področjih, ki jih podtesti preverjajo. Najuspešnejši je bil na podtestih Fonološko 
zavedanje, Branje nebesed in Priklic besed, besedna tekočnost. Na vseh treh je 
namreč tako na začetnem kot na končnem testiranju dosegel nekoliko, a ne izrazito 
nadpovprečen rezultat. Sicer je učenec V. ob končnem testiranju najbolj izboljšal 
svoj dosežek na podtestu Časovno omejeno prepisovanje besedila, saj je dosegel 
4 točke več kot na začetnem testiranju. Sklepamo, da lahko ta napredek pripišemo 
tudi treningu spretnosti pisnega sporočanja.    
 
Učenci E., L. in I. iz primerjalne skupine, ki imajo težave na področju pisnega 
sporočanja, so na končnem testiranju večino svojih dosežkov izboljšali ali izenačili, 
nekatere pa so nekoliko poslabšali. Izstopa učenec L. Velika večina njegovih 
začetnih in končnih dosežkov je namreč izrazito podpovprečna, saj sodijo v spodnje 
območje grafa (tj. pod 25 %). Predvsem sta izrazito pod povprečjem oba njegova 
dosežka na podtestu Časovno omejeno prepisovanje besedila (le 10 pravilno 
prepisanih besed v minuti). Težave, na katere nakazujejo rezultati podtestov, lahko 
povežemo predvsem z disleksijo, pa tudi z motnjami pozornosti in hiperaktivnostjo.     
 
Povprečno uspešna učenca B. in P. iz primerjalne skupine sta na večini podtestov 
dosegla povsem povprečne ali celo nadpovprečne rezultate, ki sta jih na končnem 
testiranju povečini izenačila. Sklepamo lahko, da zunanji dejavniki niso vplivali na 
njune dosežke. Zanimivo pa je, da je učenec B., ki je bil sicer na testiranju zelo 
uspešen, pri podtestu Priklic besed, besedna tekočnost tako na začetnem kot na  
končnem testiranju dosegel izrazito podpovprečen rezultat (tj. 12 točk). Očitno je ob 
sicer dobrih specifičnih kognitivnih sposobnostih, povezanih z branjem in pisanjem, 
hitri priklic informacij iz dolgoročnega spomina njegovo šibko področje. 
 
    

3.5.2.3. Rezultati testiranja sposobnosti s Testom tihega branja 
 

Rezultati, ki so jih učenci preučevane in primerjalne skupine dosegli na začetnem in 
končnem testiranju s Testom tihega branja, so predstavljeni v preglednici 7. 
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Preglednica 7: Začetni in končni dosežki na Testu tihega branja 
 

 

UČENEC 
 
 
 

 

ZAČETNO TESTIRANJE 
 

KONČNO TESTIRANJE 
 

 P
R

E
U

Č
E

V
A

N
A

 

s
k

u
p

in
a
 

 

učenec 
G. 

 

Št. prebranih besed v minuti 89 78 

Dosežene točke na vprašalniku 6 5 

 

učenec 
V. 

 

Št. prebranih besed v minuti 176 171 

Dosežene točke na vprašalniku 5 6 

P
R
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E
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J
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učenec 
E. 

 

Št. prebranih besed v minuti 176 230 

Dosežene točke na vprašalniku 6 4 

 

učenec 
L. 

 

Št. prebranih besed v minuti 105 91 

Dosežene točke na vprašalniku 6 6 

 

učenec 
I. 

 

Št. prebranih besed v minuti 138 194 

Dosežene točke na vprašalniku 5 6 

 

učenec 
B. 

 

Št. prebranih besed v minuti 176 206 

Dosežene točke na vprašalniku 6 6 

 

učenec 
P. 

 

Št. prebranih besed v minuti 310 420 

Dosežene točke na vprašalniku 6 6 

 
 
Iz preglednice 7 je razvidno, koliko besed je v minuti posamezni učenec tiho prebral 
na začetnem in končnem testiranju. Prikazane so tudi točke, ki jih je posameznik 
dosegel na vprašalniku o vsebini prebranega besedila. Na vprašalniku je mogoče 
doseči največ 6 točk.  
 
Učenca G. in V., ki sta bila vključena v trening spretnosti pisnega sporočanja, sta 
svoj začetni dosežek na enominutnem testu tihega branja na končnem testiranju 
nekoliko, a ne izrazito poslabšala. Učenec G. je na končnem testiranju namreč 
prebral 11 besed manj, učenec V. pa 5 besed manj kot na začetnem testiranju. 
Učenec G. je svoj dosežek na vprašalniku poslabšal za 1 točko, medtem ko ga je 
učenec V. izboljšal za 1 točko. Učenec G. je sicer tako na začetnem kot končnem 
testiranju v minuti prebral malo besed, kar lahko pripišemo bralno-napisovalnim 
težavam, s katerimi se sooča. Njegov dosežek na Testu tihega branja je očitno nižji 
od dosežkov njegovih vrstnikov, vključenih v raziskavo. 
 
Vsi učenci iz primerjalne skupine, razen učenec L., so na končnem testiranju 
prebrali več besed kot na začetnem. Učenec L. je na končnem testiranju prebral 14 
besed manj kot na začetnem testiranju. Učenec E. je svoj dosežek na vprašalniku 
poslabšal za 2 točki, učenec I. ga je izboljšal za 1 točko, ostali trije učenci pa so tako 
na začetnem kot na končnem testiranju dosegli maksimalno število točk. 
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Trening spretnosti pisnega sporočanja ni vključeval aktivnosti, s katerimi bi učenca 
G. in V. neposredno in sistematično urila tehniko branja in bralno razumevanje. 
Sklepamo lahko, da je to eden od razlogov, zakaj njun končni dosežek na Testu 
tihega branja ne kaže napredka. Verjetno bi za to, da bi napredovala tudi na tem 
področju, potrebovala več časa, spodbud in vaje. Razvijanje spretnosti pisanja 
namreč spodbuja razvoj spretnosti branja in obratno (Blažić, 2003; Turičnik, 2016).   
 
Pri vseh učencih primerjalne skupine, razen pri učencu L., je opazen kar precejšen 
napredek na področju hitrosti branja. Končni dosežek učenca L. iz primerjalne 
skupine je slabši od začetnega. Predvidevamo, da so razlog za to med drugim tudi 
njegove bralno-napisovalne težave (disleksija) in ADHD. 
 
Številni avtorji sicer navajajo, da so procesi pisanja in branja med seboj tesno 
povezani in odvisni drug od drugega. Graham in Hebert (2011, v Graham in Harris, 
2013) na primer ugotavljata, da učinkovito poučevanje spretnosti pisanja pozitivno 
vpliva tako na bralno tehniko kot bralno razumevanje učencev. Slednje se v naši 
raziskavi sicer ni potrdilo, a predvidevamo, da bi se, če bi bil trening intenzivnejši in 
če bi trajal dalj časa. Napredek v bralnem razumevanju je namreč odvisen tudi od 
količine pisanja. Več kot učenci pišejo, boljše je njihovo bralno razumevanje. Poleg 
tega učenci prebrano bolje razumejo, če o gradivu, ki ga berejo, tudi pišejo. Iz tega 
lahko sklepamo, da bi učenca G. in V. z več utrjevanja pisanja postopoma lahko 
izboljšala tudi svoje dosežke na področju branja.  
 
 

3.5.3. PRIMERJAVA ZAČETNIH IN KONČNIH SKUPNIH REZULTATOV NA 
VSEH IZVEDENIH TESTIH 

 

V tem podpoglavju predstavljamo primerjavo začetnih in končnih rezultatov, ki so jih 
učenci preučevane in primerjalne skupine dosegli na različnih testih. Dosežki 
učencev na vseh izvedenih preizkusih so zbrani v preglednici 8.  
 
 
Preglednica 8: Začetni in končni skupni dosežki na vseh izvedenih testih  
 

  

SGP-PS 
 

 

ACADIA 
 

 

SNAP 
 

 

TEST TIHEGA 
BRANJA 

 

 
 

skupni dosežek 
vsota vseh surovih 

vrednosti 
vsota vseh doseženih 

točk 
št. prebranih besed v 

eni minuti 

 začetno končno začetno končno začetno končno začetno končno 
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A
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učenec 
G. 

 

 
61 

 
66 

 
50 

 
54 

 
107 

 
100 

 
89 

 
78 

 

učenec 
V. 

 

 
65 

 
101 

 
57 

 
55 

 
145 

 
153 

 
176 

 
171 
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učenec 
E. 

 

 
65 

 
66 

 
53 

 
53 

 
152 

 
140 

 
176 

 
230 

 

učenec 
L. 

 

 
65 

 
59 

 
60 

 
58 

 
118 

 
114 

 
105 

 
91 

 

učenec 
I. 

 

 
73 

 
79 

 
56 

 
57 

 
157 

 
151 

 
138 

 
194 

 

učenec 
B. 

 

 
93 

 
85 

 
58 

 
56 

 
169 

 
173 

 
176 

 
206 

 

učenec 
P. 

 

 
99 

 
89 

 
58 

 
59 

 
141 

 
151 

 
310 

 
420 

 
 
Iz rezultatov, zbranih v preglednici 8, je razvidno, da sta učenca iz preučevane 
skupine na končnem testiranju svoje skupne dosežke na dveh preizkusih izboljšala, 
na dveh pa ne. Učenec G. je na končnem testiranju dosegel boljši skupni rezultat 
na testu SGP-PS in na testu ACADIA. Prvega je izboljšal za 5 točk, drugega pa za 
4 točke. Učenec V. je izboljšal svoj dosežek na testu SGP-PS in na testu SNAP, in 
sicer prvega za 36 točk, drugega pa za 8 točk.  
 
Po pregledu vseh dosežkov primerjalne skupine ugotavljamo, da izstopa predvsem 
učenec L., ki na končnem testiranju ni izboljšal nobenega svojega rezultata.  
Zanimivo je tudi, da je izmed učencev primerjalne skupine le učenec I. na končnem 
testiranju izboljšal svoj skupni dosežek na testu SGP-PS, vsi ostali pa so ga 
poslabšali.  
 
Predvsem na podlagi napredka, ki ga kaže končni rezultat učencev G. in V. na testu 
SGP-PS, sklepamo, da je izvedeni trening pozitivno vplival na njune spretnosti 
pisnega sporočanja. V našem primeru lahko torej potrdimo ugotovitve tujih 
raziskovalcev (npr. Tracy idr., 2009; Limpo in Alves, 2013; De Smedt in Van Keer, 
2014; Foxworth idr., 2017 in drugih), ki poudarjajo, da je neposredno in sistematično 
poučevanje pisnih strategij učinkovit način razvijanja spretnosti pisnega sporočanja. 
 
 

3.6. ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

Pred izvedbo raziskave smo si zastavili štiri raziskovalna vprašanja. V nadaljevanju 
nanje odgovarjamo, upoštevajoč rezultate izvedene študije primera in zunanje 
dejavnike, ki so vplivali na potek raziskovalnega dela.  
 
Ker se prvo in drugo raziskovalno vprašanje med seboj precej povezujeta, smo 
odgovora nanju združili. 
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 Kakšne so spretnosti pisnega sporočanja učencev preučevane in učencev 
primerjalne skupine, ugotovljene s testom SGP-PS, pred treningom in po 
njem? Kako se učenca preučevane skupine razlikujeta od učencev 
primerjalne skupine glede na spretnosti pisnega sporočanja, ugotovljene 
s testom SGP-PS, pred treningom in po njem? 

 

Na podlagi analize začetnih in končnih delnih in skupnih dosežkov učencev 
preučevane in primerjalne skupine na testu SGP-PS ugotavljamo naslednje: 
 
(1) Razlike med začetnimi dosežki učencev s težavami na področju pisnega 
sporočanja in dosežki učencev brez težav na področju pisnega sporočanja so 
očitne. Slednji so na začetnem testiranju na testu SGP-PG dosegli povprečne oz. 
celo nekoliko nadpovprečne rezultate, medtem ko so dosežki učencev s težavami 
izrazito podpovprečni. Tudi drugi raziskovalci (npr. Graham, Collins in Rigby-Wills, 
2017) ugotavljajo, da učenci s težavami v primerjavi z vrstniki brez težav pri 
aktivnostih, ki zahtevajo spretnosti pisnega sporočanja, dosegajo nižje rezultate.  
 
(2) Opazna je tudi razlika v napredku učencev preučevane skupine. Čeprav sta bila 
oba vključena v trening spretnosti pisnega sporočanja, je učenec V. napredoval v 
večji meri in skoraj na vseh podtestih testa SGP-PS, medtem ko je učenec G. 
napredoval le na določenih področjih. Poleg tega njegov napredek ni tako izrazit. 
Pri razmišljanju o razlikah v napredku učencev G. in V. velja izpostaviti dejstvo, da 
ima učenec G. diagnosticirane specifične bralno-napisovalne težave, medtem ko 
učenec V. tovrstnih težav nima. Predvidevamo, da bi učenec G. ob dalj časa 
trajajoči, intenzivnejši in še bolj individualizirani pomoči napredoval v večji meri. 
Dejstvo je, da učenci s specifičnimi učnimi težavami napredujejo počasneje kot 
njihovi vrstniki. Za to, da določeno znanje oz. strategijo zares usvojijo, potrebujejo 
več časa, pomoči in spodbud ter postopno in sistematično poučevanje osnovnih 
veščin, ki vključuje veliko utrjevanja in ponavljanja (Magajna idr., 2008).  
 
(3) Pri obeh učencih preučevane skupine je na končnem testiranju opazen 
napredek, saj sta oba izboljšala svoja skupna dosežka. Za razliko od njiju so učenci 
primerjalne skupine na končnem testiranju dosegli podobne ali slabše rezultate kot 
na začetnem testiranju. Izjema je le učenec I., ki je svoj skupni dosežek nekoliko 
izboljšal. Učenca preučevane skupine sta napredovala predvsem na tistih področjih, 
ki sta jih med treningom spretnosti pisnega sporočanja najintenzivneje razvijala. Pri 
učencu G., ki je med treningom razvijal predvsem spretnosti tvorjenja zgodbe ter 
spretnosti združevanja povedi, je tako najopaznejši napredek na podtestih Zgodba 
in Združevanje povedi. Učenec V., ki je še posebej uril spretnosti načrtovanja in 
pregledovanja zgodbe, prepoznavanje logično nesmiselnih prvin v povedih in 
oblikovanje vsebinsko logičnih in smiselnih povedi, pa je najbolj napredoval na 
podtestih Zgodba in Smiselne povedi. Glede na te ugotovitve lahko sklepamo, da je 
izveden trening spretnosti pisnega sporočanja pozitivno vplival na različne 
spretnosti pisnega sporočanja obeh učencev iz preučevane skupine. Tudi tuji 
raziskovalci (npr. Limpo in Alves, 2013; De Smedt in Van Keer, 2014; Foxworth idr., 
2017 in drugi) ugotavljajo, da je neposredna in sistematična podpora v obliki 
treninga, ki vključuje poučevanje oz. učenje različnih pisnih strategij, učinkovit način 
razvijanja spretnosti pisnega sporočanja. 
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 Kakšne so specifične kognitivne sposobnosti, ki so povezane s pisanjem, 
pri učencih preučevane in primerjalne skupine, ugotovljene s podtesti 
testov ACADIA in SNAP, pred treningom in po njem? 

 

Rezultati začetnega in končnega preverjanja specifičnih kognitivnih sposobnosti s 
podtesti testa ACADIA ne kažejo posebnih razlik med učenci preučevane in 
primerjalne skupine. Glede na rezultate ugotavljamo, da imajo vsi učenci primeren 
besedni zaklad (tako usvojeni kot mehanični) in da so njihove veščine tvorjenja 
pojmov ustrezne. Tako učenca preučevane skupine kot učenci primerjalne skupine 
so na začetnem in končnem testiranju dosegli povprečne rezultate.  
 
Dosežki na podtestih testa SNAP pa nakazujejo določene razlike v sposobnostih 
učencev. Večina učencev s težavami na področju pisnega sporočanja je namreč na 
začetnem testiranju na podtestih, ki preverjajo sposobnosti fonološkega zavedanja, 
branja in prepisovanja besedila ter hitri priklic in besedno tekočnost, dosegla nizke 
oz. podpovprečne dosežke. Sklepamo, da so le-ti posledica različnih primanjkljajev 
na področju grafomotorike, hitrosti in tekočnosti pisanja, znanja, povezanega s 
pisanjem, in slabše usvojenih pisnih strategij. M. Hudoklin (2011) poudarja, da so 
eden od vzrokov težav na področju pisnega sporočanja tudi slabše razvite izvršilne 
funkcije, kar se kaže tudi v rezultatih naše raziskave. 
 
Pri učencih preučevane skupine ne opažamo velikih razlik med začetnimi in 
končnimi dosežki na testih specifičnih kognitivnih sposobnosti, povezanih s 
pisanjem. Pri učencu G. je majhen napredek opazen le na področju besednega 
zaklada in tvorjenja pojmov, pri učencu V. pa na področju prepisovanja besedila. 
Predvidevamo, da napredek ni velik tudi zato, ker sposobnosti, ki jih preverjajo 
izvedeni preizkusi, med treningom nismo urili dovolj sistematično in neposredno.  
 
 

 Kakšen je vpliv treninga na posameznikove spretnosti pisnega 
sporočanja, ugotovljene s testom SGP-PS, in specifične kognitivne 
sposobnosti, ugotovljene s podtesti testov ACADIA in SNAP? 

 

Glede na primerjavo začetnih in končnih dosežkov učencev preučevane in 
primerjalne skupine na vseh izvedenih testih zaključujemo, da je imel trening večji 
vpliv na spretnosti pisnega sporočanja, ugotovljene s testom SGP-PS, in manjši 
vpliv na specifične kognitivne sposobnosti, ugotovljene s podtesti testov ACADIA in 
SNAP. Na spretnosti branja, ugotovljene s Testom tihega branja, trening ni imel 
posebnega vpliva.  
 
Z izvedeno študijo primera lahko delno potrdimo uspešnost izvedenega treninga. 
Na njegovo učinkovitost kaže predvsem dejstvo, da sta oba učenca iz preučevane 
skupine na končnem testiranju na testu SGP-PS dosegla boljši rezultat kot na 
začetnem testiranju, medtem ko je večina učencev iz primerjalne skupine, ki 
treninga niso bili deležni, na končnem testiranju svoj dosežek poslabšala. Izjema je 
učenec I., ki je svoj dosežek izboljšal. Pozitiven vpliv treninga na razvoj spretnosti 
pisnega sporočanja še posebej nakazuje velika razlika med začetnim in končnim 
skupnim dosežkom na testu SGP-PS pri učencu V. iz preučevane skupine.  
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Prav tako na učinkovitost izvedenega treninga kažejo zaznane spremembe na 
drugih področjih, ki smo jih razvijali le posredno in jih nismo formalno ocenjevali. 
Izpostaviti velja predvsem povečanje motivacije in interesa učencev za pisanje, 
izboljšanje njunega odnosa do pisanja in do samega sebe kot pisca. Ob koncu 
treninga sta bila oba učenca bolj suverena pri pisanju, pisnih nalog sta se lotevala 
bolj premišljeno in samozavestneje. Izrazila sta zadovoljstvo nad tem, da sta med 
treningom spoznala raznolike pisne strategije ter si izdelala oporne pripomočke. 
Povedala sta, da sta vesela, da sta imela možnost sodelovati na treningu in da se 
bosta potrudila, da bosta usvojena znanja uporabljala tudi v bodoče. Po mnenju 
obeh je bil trening spretnosti pisnega sporočanja zanju koristen. Čeprav 
samopodobe, samozaupanja in motivacije za pisanje nismo formalno preverjali, se 
nam zdi vredno poudariti tudi pozitivne spremembe, ki smo jih na teh področjih 
zaznali med treningom. Zelo je namreč pomembno, da so učenci s težavami na 
področju pisnega sporočanja v procesu pomoči in podpore deležni spodbudnega 
učnega okolja, ki pripomore k razvoju oz. krepitvi samozavesti, samozaupanja in 
motivacije za pisanje (Graham idr., 1998).  
 
Na podlagi dobljenih rezultatov na izvedenih testih (predvsem na testu SGP-PS) in 
naših končnih opažanj sprememb pri učencih G. in V. torej ugotavljamo, da je 
izveden trening spodbudno vplival na razvoj njunih spretnosti pisnega sporočanja. 
Ob tem velja poudariti, da ugotovitev naše študije primera ne smemo posploševati 
na širšo populacijo. Vzorec je namreč premajhen in premalo reprezentativen. Kljub 
vsemu pa je treba izpostaviti dejstvo, da učinkovitost raznolikih treningov spretnosti 
pisnega sporočanja  in njihove pozitivne vplive na razvoj pisnih zmožnosti učencev 
z učnimi težavami potrjujejo tudi rezultati različnih tujih raziskav (Li, 2007; Saddler, 
Asaro in Behforooz, 2008; Hennes, Büyüknarci, Rietz in Grünke, 2015; Grünke, 
Janning in Sperling, 2016 in drugih).  
 
Predvidevamo, da bi naš trening še bolje vplival na razvoj pisnih spretnosti in 
kognitivnih sposobnosti učencev, če bi bil intenzivnejši in bolj individualiziran. 
Sprejemanje individualnih razlik med učenci ter prilagajanje učnih oblik in metod 
posamezniku je namreč ključnega pomena (Graham, Gillespie in McKeown, 2013). 
Prav tako sta zelo pomembni tudi intenzivnost in usmerjenost pomoči (Mather in 
Wedling, 2012, v Košak Babuder, 2013). Učinkovitost treninga bi bila verjetno večja, 
če bi bil bolj specifičen oz. če bi se z aktivnostmi osredotočili le na določene 
spretnosti pisnega sporočanja (npr. le na spretnosti načrtovanja besedila). Poleg 
tega bi bil trening učinkovitejši, če bi potekal dalj časa in v ugodnejšem časovnem 
obdobju (npr. na začetku ali sredini šolskega leta). Ob koncu šolskega leta so bili 
namreč nekateri učenci že utrujeni in manj motivirani za sodelovanje (tako pri 
aktivnostih v okviru treninga kot pri izvedbi diagnostičnih preizkusov), kar je 
zagotovo vplivalo na rezultate raziskave.     
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4. SKLEP 
 
Pisanje je pomembno orodje za komunikacijo, učenje, izkazovanje znanja in 
doseganje raznolikih ciljev (Graham, Gillespie in McKeown, 2013; Janželj, 2011). 
Pisno sporočanje je kompleksna dejavnost, ki poteka skozi več stopenj, in sicer od 
načrtovanja in oblikovanja osnutkov prek tvorjenja in zapisovanja besedila do 
pregledovanja in popravljanja napisanega. Pisec ima lahko težave na eni ali več 
stopnjah pisnega procesa. Slednje so pogosto prisotne in izrazite pri učencih z 
učnimi težavami, ki imajo zaradi raznolikih primanjkljajev in posebnih potreb 
pomembno večje in izrazitejše težave na različnih področjih pisnega sporočanja kot 
njihovi vrstniki (García in Fidalgo, 2008; Rodríguez idr., 2015; Rouhani, Nafchi in 
Ziaee, 2016; Graham, Collins in Rigby-Wills, 2017). Potrebujejo sistematično, 
kontinuirano in individualizirano pomoč pri razvijanju pisnih zmožnosti. Učinkovit 
način razvijanja spretnosti pisnega sporočanja je poučevanje in spodbujanje 
samostojne uporabe pisnih strategij, kar potrjujejo različne tuje raziskave (Graham 
idr., 2005; Graham in Perin, 2007; Roger in Graham, 2008; Tracy idr., 2009; Limpo 
in Alves, 2013; De Smedt in Van Keer, 2014; Foxworth idr., 2017 in drugih).  
 
V slovenskem prostoru sta pisno sporočanje in problematika težav na tem področju 
malo raziskana, zato je bil namen magistrskega dela raziskati to področje in preveriti 
vpliv treninga na pisne zmožnosti učencev. S študijo primera smo raziskali 
spretnosti pisnega sporočanja šestošolcev večinske osnovne šole, identificirali tiste, 
ki imajo težave pri pisnem izražanju, za dva izmed njih pripravili specifični trening in 
preverili njegovo učinkovitost. Vpliv treninga na spretnosti učencev smo preverili z 
raznolikimi diagnostičnimi preizkusi, ki smo jih izvedli pred treningom in po njem. 
Začetne in končne dosežke učencev smo primerjali med seboj. Tako pri preučevani 
kot pri primerjalni skupini nismo opazili posebnega napredka na področju specifičnih 
kognitivnih sposobnosti, ki so povezane s pisanjem. Ugotovili smo, da je pri obeh 
učencih, ki sta bila vključena v trening, na končnem merjenju opazen napredek na 
področju spretnosti pisnega sporočanja. Pri učencih iz primerjalne skupine tako 
očitnega napredka nismo zaznali. Čeprav je vpliv izvedenega treninga na spretnosti 
pisnega sporočanja učencev manjši, kot bi si želeli, lahko na podlagi rezultatov naše 
študije primera sklepamo, da je bil trening vsaj delno učinkovit. Tako kot mnogi tuji 
raziskovalci (Li, 2007; Saddler, Asaro in Behforooz, 2008; Hennes, Büyüknarci, 
Rietz in Grünke, 2015; Grünke, Janning in Sperling, 2016 in drugi) ugotavljamo 
pozitivne vplive kontinuirane individualizirane pomoči v obliki sistematičnega 
poučevanja različnih strategij na razvoj pisnih spretnosti učencev.  
 
Izvedena raziskava ima kar nekaj omejitev. Glede na to, da je bil vzorec premajhen 
in premalo reprezentativen, posploševanje ugotovitev ni upravičeno. Vsekakor bi bili 
rezultati raziskave boljši, če bi bil trening intenzivnejši in če bi trajal dlje. 
Predvidevamo, da bi bila njegova učinkovitost večja, če bi ga izvedli v primernejšem 
času (npr. na začetku ali na sredini šolskega leta). Aktivnosti bi bilo treba bolje 
strukturirati, jih izvajati bolj postopno in jih še bolj prilagoditi posamezniku. Poleg 
tega bi bilo smiselno, da bi se določene vaje za razvijanje pisnih spretnosti redno 
izvajale tudi doma in v okviru rednega pouka (npr. slovenščine). Rezultati študije 
primera bi bili verjetno objektivnejši in verodostojnejši, če bi nekatere preizkuse 
(zlasti podtest pisanja zgodb) ocenjevalo več ocenjevalcev z ustreznimi izkušnjami. 
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Možnosti za izboljšave izvedene raziskave je veliko. Za širše razumevanje 
problematike težav na področju pisnega sporočanja bi bilo treba v vzorec raziskave 
zajeti učence obeh spolov in različnih starosti, predvsem pa bi bilo treba vključiti več 
učencev z različnimi (specifičnimi) učnimi težavami. Zanimivo bi bilo raziskati 
spretnosti pisnega sporočanja učencev z drugimi primanjkljaji (npr. motnjami 
avtističnega spektra, hiperaktivnostjo, govorno-jezikovnimi motnjami, lažjimi 
motnjami v duševnem razvoju). Izvedeno raziskavo bi lahko nadgradili tako, da bi 
pozornost namenili tudi tvorjenju drugih vrst besedil, ne le zgodb. Predvsem pa bi 
bilo dobro z longitudinalno študijo oz. večkratnim testiranjem v določenih časovnih 
obdobjih preveriti, ali so vplivi treninga na spretnosti učencev dolgoročni. Prav tako 
bi bilo zanimivo podrobneje raziskati, kakšno je metakognitivno znanje učencev z 
učnimi težavami o pisanju, kakšna sta njihova motivacija za pisanje in odnos do 
pisanja, kako zaznavajo in vrednotijo lastne spretnosti pisnega sporočanja oz. same 
sebe kot pisce v primerjavi z vrstniki, kakšna čustva doživljajo ob izvajanju različnih 
aktivnosti, ki so povezane s pisanjem, in podobno. Zanimivo bi bilo preučiti stališča 
učiteljev in njihove poglede na spretnosti pisnega sporočanja učencev. 
 
Magistrsko delo osvetljuje problematiko težav na področju pisnega sporočanja. 
Izpostavlja različne vidike pisanja kot kompleksne celote več procesov, predvsem 
pa opozarja na raznovrstnost težav in izzivov, s katerimi se mnogi otroci in 
mladostniki soočajo v procesu pisanja. Raznolike pisne strategije in napotki za 
pomoč, predstavljeni v teoretičnem delu, so konkretni, nazorni in enostavni za 
uporabo. Izvajalec (npr. učitelj, specialni in rehabilitacijski pedagog) ne potrebuje 
dodatnega usposabljanja ali posebnih pripomočkov, da jih lahko uporabi oz. izvaja. 
Primerne so za različno stare učence in omogočajo raznolike načine uporabe tako 
v skupini kot v individualni situaciji. Upamo, da bodo zbrane pisne strategije šolskim 
strokovnim delavcem in drugim v pomoč pri delu z otroki in mladostniki, ki 
potrebujejo podporo pri usvajanju oz. razvijanju svojih pisnih zmožnosti.  
 
Kljub temu da ima študija primera, izvedena v okviru magistrskega dela, majhne 
razsežnosti in kar nekaj pomanjkljivosti, menimo, da smo z njo prispevali delček k 
razvoju identifikacije in diagnostičnega ocenjevanja ter različnih oblik 
specialnopedagoške pomoči in podpore učencem s težavami na področju pisnega 
sporočanja. Naša raziskava je vsekakor lahko izhodišče za nadaljnja raziskovanja 
pisnega sporočanja in z njim povezanih procesov oz. področij. 
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Dogodek: 
 

Kaj se zgodi najprej? 
Kaj stori glavna oseba, da bi rešila problem? 
Kaj storijo stranske osebe, da bi rešile problem? 

 

6. PRILOGE 

 
Priloga 1: Grafični organizator za načrtovanje zgodbe (prirejeno po Li, 2007) 
 

 
 

NASLOV: _______________________________________________________________________ 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GLAVNA OSEBA: 
 

Kdo je? 
Kakšna je? 

 

ČAS: 
 

Kdaj se zgodba dogaja? 

KRAJ: 
 

Kje se zgodba dogaja? 

UVOD: 
 

Kako se zgodba začne? 
Kaj se dogaja z osebami? 

 

ZAPLET: 
 

Kaj je osrednji problem? 

S kakšnimi težavami se srečajo osebe? 

RAZPLET: 
 

Kakšna je rešitev problema? 
Kaj storijo osebe, da rešijo problem? 

 

ZAKLJUČEK: 
 

Kako se zgodba konča? 

Kako se na koncu počutijo osebe? 

Dogodek: 
 

Kaj se zgodi potem? 
Kaj storijo osebe? 
Ali se srečajo z novimi težavami? 

Dogodek: 
 

Kaj se zgodi nazadnje? 
Kaj storijo osebe? 

 

STRANSKE OSEBE: 
 

Kdo so? 
Kakšne so? 

 



 
 

   

 

 

Dogodek: 
 

 

 

NASLOV: _______________________________________________________________________ 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLAVNA OSEBA: 
 

 

 

ČAS: 
 

 

KRAJ: 
 

 

UVOD: 
 

 

ZAPLET: 
 

 

RAZPLET: 
 

 

ZAKLJUČEK: 
 

 

Dogodek: 
 

 

Dogodek: 
 

 

STRANSKE OSEBE: 
 

 

 



 
 

   

 

 

Dogodek: 
 

Kaj se zgodi najprej? 
Kaj stori glavna oseba, da bi rešila problem? 
Kaj storijo stranske osebe, da bi rešile problem? 

 

 

Priloga 2: Grafični organizator za načrtovanje zgodbe 
 
 
NASLOV: ___________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dogodek: 
 

Kaj se zgodi potem? 
Kaj storijo osebe? Ali se srečajo z novimi težavami? 

ČAS: 
 

Kdaj se zgodba dogaja? 

UVOD: 
 

Kako se zgodba začne? 
Kaj se dogaja z osebami? 

 

ZAKLJUČEK: 
 

Kako se zgodba konča? 
Kako se na koncu počutijo osebe? 

ZAPLET: 
 

Kaj je osrednji problem? 
S kakšnimi težavami se srečajo osebe? 

 

GLAVNA OSEBA: 
 

Kdo je? 

Kakšna je? 

 

STRANSKE OSEBE: 
 

Kdo so? 
Kakšne so? 

 

KRAJ: 
 

Kje se zgodba dogaja? 

Dogodek: 
 

Kaj se zgodi nazadnje? 
Kaj storijo osebe? 

 

RAZPLET: 
 

Kakšna je rešitev problema? 

Kaj storijo osebe, da rešijo problem? 

 



 
 

   

 

 

Dogodek: 
 

 

 

 

NASLOV: ___________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dogodek: 
 

 

UVOD: 
 

 

ZAKLJUČEK: 
 

 

ZAPLET: 
 

 

GLAVNA OSEBA: 
 

 

STRANSKE OSEBE: 
 

 KRAJ: 
 

 

Dogodek: 
 

 

RAZPLET: 
 

 

ČAS: 
 

 



 
  

   

 

 

 


