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ZAHVALA 

Recimo bobu bob. To je najverjetneje edino delo, ki ga bom kadarkoli objavila in se 

pod avtorstvo podpisala s svojim imenom, zato si bom dovolila napisati daljšo zahvalo.  

Po pomembnosti padajoče se iskreno zahvaljujem:  

- mami in očetu za vse, kar sta mi v življenju nudila – ljubezen, podporo, nasvete, 

bližino, vrednote, pozornost, toplino, dom, stabilnost, konstruktivne kritike, 

pogovore in neštete dogodivščine. 

- mentorici Mateji Dagarin Fojkar, ki je po poklicu univerzitetna profesorica 

angleškega jezika, po srcu pa vse prej kot ljudje, s katerimi se srečujemo na 

njenem položaju. Tako tople, prijetne in sočutne osebe, ki hkrati v svoje delo 

vlaga veliko časa in truda, na položaju avtoritete ni lahko najti. Ta pozitivna 

naravnanost je preprosto nalezljiva in navdušujoča.  

- kopici prijateljev, ki mi lepšajo dneve in krajšajo težka obdobja z dobrimi 

debatami in smislom za humor. 

- Mojci za ves akademski navdih in vztrajnost. 

- vsem dosedanjim učiteljem in profesorjem, ki si tega naziva z vidika dela z 

ljudmi ne zaslužijo. Pokazali ste mi, da sama ne želim biti učiteljica, ki je 

strokovnjak na svojem področju, a do ljudi nima kančka posluha. Le kaj bo 

učencu ali dijaku vsa ta nakopičena snov, ki ste jo izmojstrili, če mu jo podajate 

v svojem superiornem položaju, iz katerega z veseljem poudarjate razlike med 

seboj in neznalci v klopeh, tako da se slednji počutijo nepomembne, majhne in 

nesamozavestne? Tudi protiprimeri so dobre lekcije. 

- osnovni šoli, ki me je prvič zaposlila, me obdala s prijetnim kolektivom in mi 

omogočila vpogled v potrebne podatke za raziskovalno delo. 

- Tinetu in Robertu za vsa doživetja in vzpone. 

- evoluciji, tehnologiji in sebi, da smo s skupno močjo vse tri uspele spisati to 

magistrsko delo in me spravile na drugi breg vzgoje in izobraževanja. 

  



 
 

  



 
 

POVZETEK 

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) vsako leto meri znanje učencev 6. in 9. razredov 

na področju slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki je pri šestošolcih določen 

kot prvi tuji jezik. Izhodišče oziroma podlaga za NPZ so učni načrti šolskih predmetov, 

njegova vloga pa je formativna, kar pomeni, da z dosežki NPZ učenci, učitelji in šole 

dobijo objektivno povratno informacijo o doseženem znanju učencev glede na 

pripadajoči učni načrt. S temi podatki lahko vsi udeleženci šolskega sistema dobijo 

vpogled v pomanjkljivosti pri svojem učenju oziroma delovanju in pobudo za izboljšanje 

kakovosti na vzgojno-izobraževalnem področju.  

Z namenom opraviti celostne in ustrezne interpretacije, ki bi konkretni šoli koristile kot 

pripomoček za nadaljnje poučevanje angleškega jezika v 6. razredu, smo v 

empiričnem delu raziskovali 3 sklope podatkov, ki se navezujejo na NPZ pri angleščini 

v 6. razredu. Primerjali smo dosežke učencev konkretne šole z državnim povprečjem 

v obdobju 2014–2019 na NPZ pri angleščini v 6. razredu ter ugotavljali stališča 

učencev, ki so v letu 2018/2019 obiskovali šesti razred in učiteljic, ki poučujejo 

angleščino v 6. razredu do NPZ pri angleščini. Iz dobljenih rezultatov šestletnih 

dosežkov na NPZ smo ugotovili, da se značilno močen ali značilno šibek trend znanja 

šestošolcev konkretne šole na določenem področju sporazumevalnih zmožnosti v 

primerjavi z državnim povprečjem ne pojavlja, zato lahko rečemo, da so dosežki na 

NPZ posledica znanja določene generacije konkretne OŠ (značilno boljše so bile 

generacije 2015, 2018 in 2019). Večina anketiranih učencev (66 %), ki je v šolskem 

letu 2018/2019 obiskovala 6. razred, je mnenja, da so nacionalna preverjanja znanja 

za njih koristna in smiselna, s čimer pa se ni strinjala nobena izmed intervjuvanih 

učiteljic, saj menijo, da ne predstavljajo realne povratne informacije. Navajajo, da vsem 

sporazumevalnih zmožnostim ne namenjajo enako obsežne obravnave pri pouku in 

da je pisno sporazumevanje njihovih učencev najslabše področje pri preverjanjih 

znanja, kar pregledani dosežki NPZ v obdobju 2014–2019 neposredno ne potrdijo.  

Iz zbranih podatkov in nekaterih neskladij med vsemi zajetimi viri (šestletni dosežki 

učencev konkretne šole, stališča učencev in učiteljic do NPZ) sklepamo, da bi dotične 

učiteljice lahko več pozornosti namenile obravnavi dosežkov NPZ in si z poglobljenimi 

analizami podatkov pomagale pri svojem delu, zato smo v sklepnem delu oblikovali 

priporočila za učiteljice pri poučevanju angleščine za nadaljnje generacije učencev 

konkretne osnovne šole.   

  

Ključne besede: nacionalno preverjanje znanja, 6. razred, tuji jezik angleščina, 

dosežki, sporazumevalne zmožnosti, stališča učiteljev in učencev 

  



 
 

ABSTRACT 

Each year, the National Assessment of Knowledge (NAK) measures the knowledge of 

students in Year 6 and Year 9 in two fundamental school subjects (Slovene and 

Mathematics) and a third one, which is established as a first foreign language for the 

sixth graders. The curriculum is the foundation for this Assessment, the function of 

which is formative, meaning that the students’ achievements provide an objective 

feedback based on their acquired knowledge in relation to the relevant curriculum for 

pupils, teachers and schools. With this information, all participants in the school system 

gain insight into the shortcomings of their learning or performance and are given an 

initiative to improve the quality of the educational policy.  

In order to carry out comprehensive and appropriate interpretations that would be of 

use to a particular school as a tool for further teaching English in 6 th grade, we 

investigated 3 sets of data in the empirical part, all related to NAK in English in 6th 

grade. We compared the achievement of students of a particular school with the 

national average in the period of 2014-2019 at the 6th grade NAK in English, and 

explored the views of students attending sixth grade in 2018/2019 as well as 6th grade 

English teachers of the NAK in English. From the gathered data of achievements of 

the NAK in six years, we found that the typically strong or typically weak trend of 

English knowledge of sixth graders of a particular school in a certain area of 

communication abilities does not appear in comparison with the national average 

(generations of 2015, 2018 and 2019 generally achieved better results). Most of the 

surveyed students (66 %), who attended 6th grade in the school year 2018/2019, 

consider national knowledge examinations as useful and meaningful for them, which 

is not acknowledged by any of the interviewed teachers, since they believe that the 

NAK results do not present a meaningful feedback. They affirm that their teaching 

practice does not support equal treatment for all the communicative skills, and that 

their students' written communication is the weakest area in knowledge assessment, 

which is not directly confirmed by the reviewed NAK achievements in 2014–2019.  

From the data collected and some discrepancies between all the sources covered (six-

year achievements of students of a particular school, pupils' and teachers' attitudes 

towards the NAK) it is concluded that the teachers concerned could pay more attention 

to the NAK achievements and in-depth data analyses as an assistance for their 

teaching. In the final part, we formulated recommendations for teachers in teaching 

English to further generations of students in a particular primary school. 

Key words: National Assessment of Knowledge, sixth grade, English as a foreign 

language, achievement, communicative skills, opinions of students and teachers  
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1. UVOD 

Današnja družba stremi k nenehnim spremembam in vpeljevanju novosti, s čimer ni 

pravzaprav nič narobe, vendar se je potrebno zavedati, da reforme še ne pomenijo 

nujno tudi izboljšave. Vzgojno izobraževalni sistem sicer ni direktno na udaru tržišča, 

vendar pa je čas tudi zanj zahteval ne le izboljšavo, temveč tudi preobrazbo – opazne 

so spremembe učnih načrtov, smernic poučevanja, metod in oblik dela itd.  NPZ lahko 

kot instrument pomaga pri spremljanju novosti, saj  je: »za oblikovanje šolske politike 

zagotovo pomembno vedenje o dejavnikih, ki prispevajo k razlikam v dosežkih po šolah 

in regijah. NPZ kot oblika zunanjega preverjanja znanja s formativno funkcijo je idealen 

način zagotavljanja tovrstnih informacij celotnemu šolskemu sistemu« (Cotič, 1998, v 

Žakelj in Ivanuš Grmek, 2010, str. 14). Čeprav preverja le kognitivne dosežke pri 

izbranih predmetih, zagotavlja primerljive in objektivne informacije, ki koristijo tako 

učencem1 samim, njihovim staršem in učiteljem kot tudi posamezni šoli ter državi 

(Cankar, 2008). 

Iskanje izboljšav in sprememb v šolskem sistemu naj bo primarno s strani šole, 

natančneje učiteljev, saj so najbolj neposredno vključeni v prakso učenja in poučevanja 

- poznajo povezanost med postavljenimi in doseženimi cilji ter vedo, kje se pojavljajo 

težave. Nekateri raziskovalci (Markelj in Majerič, 2009; Bečaj, 2008) vidijo rešitev v 

decentralizaciji, kjer bi se krepila šolska avtonomija in bi bili »zunanji napotki« 

sekundarnega pomena. Takšno opolnomočenje oziroma samoevalvacija pa je 

mogoča le z ustreznim strokovnim znanjem, dobrim pedagoškim vodenjem in 

zanesljivimi povratnimi informacijami o učinkovitosti svojega dela, kamor lahko 

uvrstimo tudi dosežke na NPZ (Žakelj in Ivanuš Grmek, 2010). 

Dosežki nacionalnega preverjanja znanja, čeprav brez odločilnega pomena, lahko s 

premišljenimi analizami predstavljajo veliko korist vsem vpletenim v šolsko 

poučevanje. Odločili smo se raziskati NPZ v 6. razredu pri angleščini na konkretni šoli, 

saj menimo, da lahko na podlagi različnih informacij, ki jih dobimo pri NPZ, do konca 

osnovnošolskega izobraževanja vrzelim v znanju učencev s premišljenim in 

konkretnim pristopom namenimo dodatno pozornost. V magistrskem delu bomo tako 

analizirali in predstavili možnosti uporabe rezultatov nacionalnega preverjanja znanja  

pri angleščini v 6. razredu za potrebe učiteljevega poučevanja na konkretni šoli. 

                                            
1 V delu uporabljamo izraze učenec, učitelj in ravnatelj tako za moški kot za ženski spol. 
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2. TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1. PREVERJANJE (IN OCENJEVANJE) ZNANJA 

Pomemben in vpliven del izobraževalnega procesa je preverjanje znanja, pri katerem 

metodično zbiramo informacije o tem, kako učenci razumejo učne vsebine in kako 

dosegajo zastavljene učne cilje ter pričakovane rezultate. Samo preverjanje se 

prepleta z utrjevanjem in ocenjevanjem znanja, vendar se termini ne enačijo – 

utrjevanje pomeni poglabljanje učne snovi (najpogosteje v razredu), medtem ko gre pri 

ocenjevanju za ovrednotenje oziroma merjenje učnih dosežkov učencev na podlagi 

standardov znanj in učnih ciljev s številčno ali opisno vrednostjo (Šteh, 2012; Žakelj, 

2012). Black in William (2011) pravita, da mora preverjanje znanja vedno najprej služiti 

kot podpora učenju v smislu dajanja učinkovitih povratnih informacij učencem o 

njihovem obstoječem znanju. Namenjen je spodbujanju učencev k razmišljanju in 

razčiščevanju nejasnosti in ne le kot priprava na ocenjevanje. S tem se strinja tudi 

Bečaj (2000), ki poudarja, da bi moralo biti preverjanje znanja prvotno sprejeto kot 

iskanje močnih in šibkih področij znanja, na podlagi katerega se nadalje prilagodita 

pouk in učenje.  

Različni načini preverjanja znanja vplivajo na to, kako se učenci učijo, kakšno znanje 

pridobijo ter kakšen odnos do učenja in znanja gradijo (Marentič Požarnik, 2000). Prav 

zato je preverjanje (in ocenjevanje) znanja ena izmed najzahtevnejših, odgovornih in 

delikatnih nalog v procesu izobraževanja in narekuje stalno evalvacijo ter refleksijo. 

Šteh (2012, str. 21) pri obstoječi praksi preverjanja in ocenjevanja znanja izpostavlja 4 

vprašanja, ki naj bi se jih vedno znova vprašali, saj nam služijo kot pomoč pri refleksiji: 

 Zakaj preverjamo in ocenjujemo? 

 Kaj preverjamo in ocenjujemo? 

 Kako preverjamo in ocenjujemo? 

 Kakšen vpliv ima preverjanje in ocenjevanje znanja? 

2.1.1. DELITEV PREVERJANJA ZNANJA 

Preverjanje znanja ločimo na več nivojih, in sicer glede na vrsto (formativno, 

sumativno, diagnostično), glede na način (notranje, zunanje) ter glede na obliko (ustno, 

pisno, praktično). 

2.1.1.1. Vrsta preverjanja znanja 

Diagnostično preverjanje znanja predstavlja začetno »diagnozo« znanja učencev, ki 

se običajno izvaja na začetku šolskega leta, semestra ali učne enote. Njegov namen 

je prikazati učenčevo predznanje oziroma obseg že obstoječega znanja, na podlagi 

česar lahko v nadaljevanju učitelji določijo zmožnosti učencev, njihova šibka in močna 

področja, učne stile, stopnjo motivacije, kar pa jim pomaga pri načrtovanju pouka 

(Furlan, 2011). Za razliko od začetnega preverjanja znanja, formativno preverjanje 

znanja poteka sproti, torej med samim učnim procesom, v katerem ima predvsem 
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učenec aktivnejšo vlogo. Naloga učitelja je s postopki sprotnega preverjanja oblikovati 

dobro povratno informacijo za namen ugotavljanja učenčevega napredka in izboljšanje 

njegovega dela, ki pa učencu omogoča, da lahko sam spremlja in nadzoruje lastno 

učenje ter znanje (Furlan, 2011; NPZ učencev v Evropi, 2010, Brown, 2003). Temu 

navadno sledi sumativno ali končno preverjanje znanja, ki pomeni sistematično 

zbiranje podatkov o dosežkih učenca. Izvaja se ob koncu šolskega leta, ocenjevalnega 

obdobja ali izobraževalne ravni, pred tem pa morajo biti zanj jasno določeni kriteriji, 

poznani tudi učencem. Izid tega preverjanja se največkrat izraža z oceno in ima lahko 

tudi vpliv na nadaljnjo izobraževalno pot učencev (Furlan, 2011; NPZ učencev v Evropi, 

2010, Brown, 2003). 

2.1.1.2. Način preverjanja znanja 

Način preverjanja znanja (in ocenjevanja) se v grobem loči glede na to, kdo je test 

sestavil, in sicer govorimo o notranjem ter zunanjem preverjanju znanja. Notranje 

preverjanje znanja je dolžnost vsakega učitelja, ki za svoj razred individualno ali v 

sodelovanju s kolegi sestavlja vprašanja in naloge (za pisne ali ustne preizkuse) z 

namenom pridobiti  podatke  o  tem,  kako  učenec  dosega  cilje  in   standarde  znanja  

iz učnih načrtov. Dosežkov učencev in svojih preizkusov znanja ne primerja z drugimi 

učitelji na drugih šolah (Žakelj in Ivanuš Grmek, 2010). Glavna naloga zunanjega 

preverjanja znanja pa je pridobiti podatke o dosežkih učencev, ki rešujejo iste 

preizkuse znanja z enotnimi kriteriji pod enakimi pogoji. Teste pripravijo tako pedagoški 

strokovnjaki kot strokovnjaki, ki so usposobljeni za sestavo in analizo merskih 

instrumentov (Žveglič, 2017; Žakelj in Ivanuš Grmek, 2010). 

Pri nacionalnih preverjanjih znanja v državah po Evropi učitelji sodelujejo na različne 

načine, skoraj v vseh pomagajo pri oblikovanju vprašanj in meril za ocenjevanje. 

Preizkuse po natančnih navodilih pogosto tudi vodijo – tiste, ki imajo odločilno vlogo 

pri nadaljevanju izobraževanja učencev kot tiste, ki so namenjeni spremljanju in 

evalviranju šol ter šolskih sistemov (NPZ učencev v Evropi, 2010). Takšna praksa je v 

Bolgariji, na Portugalskem in na Slovaškem, v Italiji in na Poljskem pa se »domačim« 

učiteljem pri vodstvu pridružijo še učitelji drugih šol. Na Madžarskem je za vodenje 

nacionalnih preizkusov določena ena oseba na šoli, v Estoniji in Angliji je to vedno 

ravnatelj. V Španiji, Avstriji, Romuniji, Italiji, Latviji, na Irskem in Škotskem pa so za 

odgovorne osebe pri vodenju preizkusov imenovani zunanji sodelavci, največkrat iz 

nacionalnih organov za organizacijo preizkusov (NPZ učencev v Evropi, 2010). Pri 

ocenjevanju preizkusov na nacionalni ravni imajo učitelji pomembno vlogo v Bolgariji, 

Latviji, Litvi in na Slovaškem, estonski, luksemburški, nizozemski in učitelji nekaterih 

skandinavskih držav (Norveška, Švedska) pa to opravljajo brez kakršnegakoli 

nadzorovanja. Prav nasprotno je v Belgiji, kjer jih nadzoruje inšpekcija, za romunskimi 

učitelji pa ocene vedno preverijo še zunanji sodelavci. Slednji so edini ocenjevalci na 

Portugalskem, Danska pa ima računalniško vodenje preizkusov, zato se vodijo 

»samodejno« (NPZ učencev v Evropi, 2010). 

Od učiteljev v Sloveniji se od spremembe vloge preizkusov na nacionalni ravni (tj. od 

leta 2005) zahteva vodenje v sodelovanju s pooblaščenimi člani Državne komisije za 
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vodenje teh preizkusov in predmetnimi komisijami. Učitelji šole, ki učencev niso učili, 

pa lahko preizkuse ocenjujejo v 6. razredu (NPZ učencev v Evropi, 2010).  

Tako notranje preverjanje znanja (s strani učiteljev) kot zunanje (s strani nacionalnih 

»specializiranih« organov in ostalih strokovnjakov) pa imata svoje prednosti in slabosti, 

ki jih v spodnji preglednici predstavljamo (Žveglič, 2017; Bucik, 2001). 

Preglednica 1: Prednosti in slabosti notranjega in zunanjega preverjanja znanja 

 notranje preverjanje (in 

ocenjevanje) znanja 

zunanje preverjanje (in 

ocenjevanje) znanja 

prednosti 
 Poteka skozi celotno 

šolsko leto in ne le ob 
zaključku nekega obdobja.  

 Vsebine se preverjajo 
pogosteje in zato v 
manjšem obsegu in bolj 
poglobljeno. 

 Merjenje znanja je 
natančnejše v smislu 
učiteljevega celotnega 
ovrednotenja znanja 
nekega učenca na podlagi 
več preizkusov znanja. 

 Uporabljajo se različne 
oblike preverjanja znanja 
(pisno, ustno in praktično). 

 Boljše merske 
karakteristike. 

 Manj nalog odprtega tipa 
omogoča hitrejše 
popravljanje in 
vrednotenje znanja. 

 Ocenjevalec ne pozna 
svojih testirancev in se 
lažje izogne subjektivnim 
napakam. 

 Kriteriji so enotni pri vseh 
ocenjevalcih. 

 Dodatna informacija o 
znanju učencev v 
primerjavi z njihovimi 
sovrstniki. 

slabosti  Slabše merske 
karakteristike (predvsem 
zanesljivost in 
objektivnost). 

 Subjektivne napake 
ocenjevalca. 

 En učitelj težje sestavi 
kvaliteten test kot več 
strokovnjakov.  

 Večja frekvenca 
preizkusov znanja na 
učence vpliva stresno. 

 Le ena oblika preverjanja 
znanja, tj. pisno. 

 Preverja le določen del 
doseganja standardov 
znanja iz učnih načrtov. 

 Negativen vpliv na 
motivacijo učencev 
(naravnani le na rezultate 
in ne usvojeno znanje) in 
učiteljev (pouk spremenijo 
v pripravljalnico na 
zunanje preizkuse). 

 Ne meri znanja celostno, 
saj je slednji proces in ne 
končen rezultat, ki bi ga 
izmerili v enkratni situaciji.  
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2.1.1.3. Oblika preverjanja znanja 

Učenci lahko izražajo svoje znanje na tri različne načine, in sicer ustno, pisno ter 

praktično. Ustno preverjanje znanja je primernejše za nižje razrede osnovne šole, saj 

ni odvisno od bralnih sposobnosti, hkrati pa učitelju nudi možnost, da učenca na 

podlagi izraženega načina razmišljanja lažje usmerja in ugotavlja njegovo znanje s 

primernimi podvprašanji, po potrebi mu nudi tudi didaktično gradivo (Žveglič, 2017; 

Žakelj, 2012). Izredno pomembnost ima pri materinščini in tujih jezikih, kjer se išče 

spretnost izražanja. Vsekakor spada ustno preverjanje tudi v višje razrede, saj je 

zakonsko določeno (Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju 

učencev v osnovni šoli, 2013), da učenec pri posameznem predmetu ne sme biti 

večinsko ocenjen samo na podlagi pisnih izdelkov – to je pomembno prav zato, ker je 

učitelj lahko pozoren na tiste dele znanja, ki jih ne moremo preveriti pri pisni obliki. Se 

pa pojavljajo težave pri učencih, ki imajo tremo in se težko koncentrirajo v neposredni 

interakciji, hkrati pa se velikokrat preverja učenčeva odzivnost na vprašanja (torej, 

kako točno in hitro si prikličejo informacije) in se jo zamenjuje z znanjem samim 

(Žveglič, 2017; Žakelj, 2012). Časovno varčnejša izbira v primerjavi z ustnim je pisno 

preverjanje znanja, ki zajema različne tipe nalog in vprašanj (odprti, polodprti, zaprti 

tip, esejski, z večstransko izbiro). Od učencev zahteva jasnejšo organizacijo idej in 

misli ter rabo jezika in je zahtevnejša oblika preverjanja znanja za učence z vidika 

pomanjkanja diskretnih opor za potrditev svojega znanja (npr. s pomočjo mimike 

učitelja kot sta prikimavanje in odkimavanje). Tretja oblika preverjanja znanja pa so 

naloge zastavljene za praktično izražanje znanja oziroma sposobnosti učencev. Med 

predmeti v osnovnih šolah, kjer se ta oblika preverjanja znanja največkrat pojavlja, so: 

likovna umetnost, šport, glasbena umetnost, tehnika in gospodinjstvo. Ne glede na 

obliko preverjanja (in ocenjevanja) znanja je potrebno pred tem opredeliti cilje, vsebine 

preverjanja in pričakovane standarde znanja (Žakelj, 2012). 

 
Slika 1: Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja (Kozjak Jezernik, J., 2011, str. 8) 
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2.1.2. MERSKE KARAKTERISTIKE 

Pri vseh testih znanja, ki jih sestavljamo za učence, moramo upoštevati merske 

karakteristike – mednje uvrščamo objektivnost, zanesljivost, veljavnost in občutljivost. 

Te nam pomagajo, da so testi oziroma preizkusi znanja kakovostno merjeni in čim 

natančneje odražajo znanje učenca (Žveglič, 2017; Bucik, 2000). O objektivnosti 

govorimo, ko so dosežki na preizkusu znanja neodvisni od ocenjevalca, okoliščin, v 

katerih se je test pisal in subjektivne interpretacije rezultatov (Žveglič, 2017, Brown, 

2003). Da je ocena odvisna le od količine in kakovosti znanja učenca, smo pozorni, da 

zagotovimo objektivnost:  

a) izvedbe, pri čemer morajo imeti vsi udeleženci zagotovljene enake pogoje pri 

preizkusu znanja (čas, enake naloge, enaka navodila); 

b) vrednotenja, kjer morata najmanj dva neodvisna ocenjevalca enako ovrednotiti isti 

odgovor; 

c) interpretacije, kjer se isti rezultati interpretirajo na enak način, ne glede na 

subjektivno presojo interpreta (Žveglič, 2017). 

Zanesljivost preverimo tako, da na isti populaciji v nekem časovnem obdobju 

uporabimo isti inštrument za preverjanje znanja. Če nam ponovitev testa poda 

podobne rezultate, in je izračun korelacijskega koeficienta vsaj 0.8, potem lahko 

trdimo, da je zanesljivost testa ob nespremenjenem znanju učenca ustrezna (Žveglič, 

2017; Vogrinc, Kalin, Krek, Medveš in Valenčič Zuljan, 2011). Najenostavnejši način 

ugotavljanja zanesljivosti je večkratno merjenje in primerjava dobljenih rezultatov (tj. 

ponavljalna ali retestna metoda). Obstajajo še drugi postopki za določanje 

zanesljivosti, in sicer: metoda paralelnih oblik testa, metoda sodih in lihih polovic, 

metoda analize notranje konsistentnosti in cronbachov koeficient alfa (Žveglič, 2017; 

Vogrinc idr., 2011; Bucik, 2000). Preizkus znanja je v grobem rečeno veljaven takrat, 

ko preverja tisto, kar je bil njegov cilj. Primer tega je preverjanje znanja matematike, 

kjer učitelj na testu popravi slovnične in pravopisne napake, a zaradi tega učencu ne 

odšteje točk, saj je bil cilj preveriti znanje matematičnih vsebin. V izogib ogrožanja 

veljavnosti testa si pomagamo s postavljanjem vprašanj na podlagi učnih ciljev in 

standardov ter glede na uveljavljene taksonomske stopnje znanja (Žveglič, 2017; 

Vogrinc idr., 2011). Veljavnost lahko ločimo na več podtipov, in sicer na: 

a) vsebinsko veljavnost, ki je odvisna od povezanosti vsebine testa in vprašanj s 

postavljenimi cilji; 

b) kriterijsko veljavnost, pri kateri preverimo korelacijo med rezultati, pridobljenimi z 

enim in drugim instrumentom; 

c) konstruktno veljavnost, ki ugotavlja, v kolikšni meri lahko rezultate interpretiramo kot 

odraz različnih konstruktov (ustvarjalnost, inteligentnost, logično mišljenje ipd.) 

(Žveglič, 2017; Vogrinc idr., 2011, Brown, 2003).  



7 
 

Občutljivost nekega testa pa se v razredu kaže kot razpršenost pridobljenih ocen. 

Visoko občutljivost ima torej tisti instrument, ki zazna čim manjše razlike v znanju 

posameznikov. Za preizkuse znanja jo učitelj uravnava z naborom nalog, tako da je 

večina zastavljenih nalog srednje težavnosti (Žveglič, 2017; Vogrinc idr., 2011, Bucik, 

2000). 

2.1.3. ZUNANJE PREVERJANJE ZNANJA V OBLIKI MEDNARODNIH RAZISKAV 

Spremljanje kakovosti slovenskega šolskega sistema poleg notranjih preverjanj v 

razredu in nacionalnih raziskav poteka tudi s pomočjo mednarodnih primerjalnih 

raziskav. Tu se primerjajo povprečni dosežki učencev iz različnih držav in različnih 

šolskih sistemov, njihov bistven namen pa je nuditi informacije o delovanju šolskega 

sistema nasploh in na ravni celotne populacije učencev (Markelj in Majerič, 2009; 

Štraus, 2006). Kako pomembne so te študije, se kaže v številčnosti udeleženih držav, 

med njimi je tudi Slovenija, ki je že bila vključena v naslednjih mednarodnih primerjavah 

znanja: 

 TIMSS (matematika in naravoslovje, angl. Trend in International Mathematichs 

and Science Study) 

 PIRLS (bralna pismenost, angl. Progress in International Reading Literacy 

Study) 

 CIVED (državljanska vzgoja, angl. The Civic Education Study) 

 SITES (uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij v izobraževanju, 

angl. The Second Information Technology in Education Study) ) 

 PISA (naravoslovna, bralna in matematična pismenost, angl. Programme for 

International Student Assessment) 

Zakaj nam ne zadostujejo le preverjanja znanja in raziskave na državni ravni, dobro 

pojasnijo tudi v Beli knjigi (2011), kjer pravijo, da moramo učencem zagotoviti razvoj 

različnih vrst pismenosti ter jih spodbuditi, da dosežejo znanje, ki se lahko primerja s 

sovrstniki iz razvitih držav z najboljšimi šolskimi dosežki. »Za ugotavljanje razvitosti 

šolskega sistema se uporabljajo različna merila in metode,  med  njimi  tudi  

mednarodne  primerjave  uspešnosti  šolanja,  osipa, deležev generacije v 

izobraževanju v posameznih starostnih obdobjih  in  podobno … vsaj kar zadeva 

znanje pri temeljnih predmetih, mednarodne raziskave znanja dajejo upoštevanja 

vredne indikacije o učnih dosežkih in znanju učencev v posamezni državi, še posebej, 

če rezultate spremljamo več let in če upoštevamo rezultate na več področjih« (Krek in 

Metljak, 2011, str. 110, 111). M. Štraus (2006) pod prednosti mednarodnih primerjalnih 

raziskav vključuje tudi pregled učnih načrtov iz raziskovanih predmetov, na podlagi 

katerih so ministrstva opozorjena na morebitne potrebne spremembe tam, kjer so 

zaznani primanjkljaji glede vsebin in temeljnih poudarkov v primerjavi s konkurenčnimi 

članicami. Prav tako se lahko dvigne kakovost na področju raziskovanja v državah v 

razvoju, saj mednarodne raziskave za svojo implementacijo zahtevajo določene 

standarde raziskovanja, ki pa v nekaterih državah v razvoju niso dovolj razviti.  
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Poleg prednosti mednarodnih raziskav za vzgojno-izobraževalne sisteme posameznih 

držav pa se je nujno zavedati tudi omejitev, ki jih prinašajo. Rezultati držav na 

mednarodnih merjenjih znanja so transparentni, kar pomeni, da ima javnost vpogled v 

lestvico najuspešnejših držav. S tem se nemalokrat sproži tekmovalnost med članicami 

za čim boljšo uvrstitev, na podlagi tega pa se sklepa, katera izmed njih ima kakovosten 

šolski sistem in katera ne. Kodelja (2005, v Markelj in Majerič, 2009) svari pred 

»spajanjem« kurikulumov iz različnih držav, pri čemer se slabše na lestvici začnejo 

zgledovati po uspešnejših in svoje kurikulume posodabljajo po »tuje«, da bi se tudi 

same povzpele čim višje. Upoštevati moramo vrsto dejavnikov (socialno ekonomski 

status udeleženih, lastnosti šole, lastnosti učiteljev, pogoji dela v razredu, motivacija 

učencev), ki imajo lahko velik vpliv na izkazane dosežke posamezne države in 

razumeti, da sprememba v kurikulumu ob vseh naštetih faktorjih, morda ne bo prinesla 

boljših rezultatov (Postlethwaite, 2004). Naslednjo zmoto, ki se pojavlja pri dobljenih 

rezultatih v mednarodnih raziskavah, poimenuje Protner (2004, v Markelj in Majerič, 

2009) kot subjektivnost pri interpretaciji rezultatov in navede primer Nemčije leta 2001 

s slabo uvrstitvijo na PISA lestvici. V javnosti so začeli nemški izobraževalni sistem 

kritizirati s tremi nasprotujočimi si očitki – nekateri so trdili, da jo to posledica zgodnje 

diferenciacije, druga stran je menila, da je nemška šola neživljenjsko usmerjena, spet 

tretji pa so slabe rezultate pripisali preveliki usmerjenosti na življenje in neučinkoviti 

pedagogiki.  

M. Štraus pravi, da »še tako dobro izvedeno preverjanje znanja bo omejeno uporabno, 

če uporabniki rezultatov in interpretacij niso dobro seznanjeni s potekom preverjanja 

znanja, postopki in nalogami. Nepoznavanje teh elementov lahko vodi do napačnih 

sklepanj iz rezultatov« (Štraus, 2008, str. 216).  Ob vsakem preverjanju znanja je 

potrebno raziskati tudi druge dejavnike za izražene dosežke in jih posebej opredeliti, 

in ne zgolj vzeti rezultatov iz konteksta, saj se le tako lahko izognemo enoznačnemu 

posploševanju in napačnim izsledkom raziskav, ki so lahko ne le nekoristni, temveč 

tudi škodljivi.  

2.2. NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 

»Nacionalno preverjanje znanja (tj. nacionalno vodenje standardiziranih preizkusov in 

centralno sestavljenih izpitov) uporabljamo za sistematično merjenje, spremljanje in 

nadzorovanje dela učencev, šol in nacionalnih izobraževalnih sistemov« (NPZ 

učencev v Evropi, 2010, str. 9). Je oblika zunanjega preverjanja znanja, ki je za učence 

šestih in devetih razredov OŠ enotno v izbranem datumu, pri nalogah in navodilih ter 

po kriterijih ocenjevanja (Izhodišča nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli, 

2005).2 

Ker testi pri nacionalnem preverjanju znanja (od tu naprej NPZ) potekajo od 45 do 90 

minut in še to le v pisni obliki, ni mogoče govoriti o merjenju in ovrednotenju celotnega 

                                            
2 Prostovoljno je za učence 6. oz. 9. razreda, ki so vključeni v prilagojeni izobraževalni program z nižjim 
izobrazbenim standardom, prav tako pa tudi za priseljence iz drugih držav, katerih slovenščina ni 
materni jezik in so prvič vključeni v 6. in 9. razred osnovne šole v Sloveniji (Izhodišča nacionalnega 
preverjanja znanja v osnovni šoli, 2005).  



9 
 

znanja učencev na posameznem predmetnem področju, zato je nacionalno 

preverjanje znanja »zgolj« dodatna informacija o njihovem doseganju ciljev iz učnega 

načrta. Poleg dosežkov učencev posreduje tudi povratne informacije za pregled 

učinkovitosti šolskega sistema in za različne primerjave na državni ravni, npr. med 

spoloma, med šolo in državo itd. (Žakelj in Ivanuš Grmek,  2010; Bečaj, 2008). 

Po pregledu člankov različnih avtorjev in avtoric, ki so dejavni na področju 

mednarodnih in domačih raziskav, smo v spodnji preglednici za lažjo primerjavo 

povzeli nekaj osnovnih razlik med mednarodnimi raziskavami (upoštevajoč PISO, 

TIMMS, PIRLS) in nacionalnim preverjanjem znanja (Japelj Pavešić, 2012; Markelj in 

Majerič, 2009; Štraus, 2008). 

Preglednica 2: Primerjava mednarodnih raziskav in nacionalnega preverjanja znanja 

 Mednarodne raziskave NPZ 

Kaj? Zunanja evalvacija slovenskega 

šolskega sistema. 

Notranja evalvacija 

slovenskega šolskega 

sistema. 

Kdaj? Izvaja se na več let. Izvaja se vsako leto. 

Katero znanje? Definicije znanja se omejujejo le 

na ustrezni del splošnega pojma 

znanja. 

Definicija znanja učiteljev, ki 

izhaja iz učnega načrta. 

Izobraževalni 

kontekst 

Slabše upošteva izobraževalni 

kontekst in hkrati ima slabšo 

veljavnost merjenja. 

Bolje upošteva izobraževalni 

kontekst, saj iz njega izhaja. 

Veljavnost merjenja je boljša. 

Kaj meri? Merijo, kaj lahko učenci naredijo 

s tem, kar naj bi se naučili 

(predvsem PISA). 

Meri, kaj naj bi se učenci 

naučili glede na učni načrt. 

Jezik Problem jezikovne in kulturne 

neodvisnosti. Težko ohraniti 

težavnost in jasnost nalog pri 

prevodih za vse države. 

Ciljni jezik je slovenščina, pri 

vseh predmetih pa sta še 

madžarska in italijanska 

različica.  

Kdo? Zajema določen del učencev. Pišejo vsi učenci.  

 

2.2.1. KRONOLOŠKI PREGLED NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA 

Zunanje preverjanja znanja iz maternega jezika in matematike se je prvič izvajalo v 

šolskem letu 1990/1991 (Magajna in Žakelj, 2011). V tem času se je imenovalo 

skupinsko preverjanje znanja, ki naj bi podalo bolj objektivno sodbo o znanju učencev 

pri prehodu iz osnovnih šol v srednje šole v primeru omejenega vpisa (Magajna in 

Žakelj, 2011). Tako govorimo o njegovi selekcijski vlogi, kjer dosežki učencev vplivajo 

na njihovo izobraževalno pot – tisti z boljšimi rezultati (in uspehom) so razvrščeni višje 

in imajo boljše možnosti za vpis na želeno srednjo šolo. V šolskem letu 2001/2002 so 

se pojavili nacionalni preizkusi znanja, ki so obdržali selekcijsko vlogo in pomembnost 

rezultatov, njihov namen pa je bil internim ocenam učiteljev ob koncu OŠ 
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komplementarno podati še zunanje ocene pri predmetih, ocenjevanih na nacionalnem 

preverjanju (Magajna in Žakelj, 2011). Ker so bili ti preizkusi še vedno odločilnega 

pomena za nadaljnjo šolanje, je bil pouk v večji meri pripravljalno okol je za zunanje 

preizkuse znanja. Takšen preizkus znanja, kot ga poznamo danes pod imenom 

nacionalno preverjanje znanja (ali NPZ), je bil zakonsko opredeljen v šolskem letu 

2005/2006 s strani Zakona o osnovni šoli in Pravilnika o nacionalnem preverjanju 

znanja v osnovni šoli. S to uredbo je NPZ izgubil svojo selekcijsko vlogo in usmerjenost 

v končne rezultate. Nadomestili sta jo informativna in formativna vloga, pri čemer se je 

slednja zavzemala za to, da so postale šole bolj procesno naravnane – osrednjega 

pomena je od takrat znanje kot proces (kako so učenci prišli do izkazanega znanja) in 

ne kot produkt (Magajna in Žakelj, 2011).  

2.2.2. CILJI IN NAČELA NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA 

V Izhodiščih NPZ (2005) v osnovni šoli kot glavni cilj nacionalnega preverjanja znanja 

navajajo internim šolskim ocenam podati dodatno informacijo o znanju in delu učencev 

(na nacionalni ravni). Ta je posredno in neposredno namenjena več osebam, 

vpletenim v vzgojno-izobraževalni sistem in meri uspeh posameznih učencev, 

učiteljev, šol in šolskega sistema. Učencem omogoča kritičen uvid v lastno znanje v 

primerjavi s svojimi vrstniki. Učitelji dobijo povratno informacijo o znanju učencev, 

hkrati pa lahko ovrednotijo svoje poučevanje in z analizo dosežkov odkrijejo močnejše 

in šibkejše strani lastnega dela, znanja otrok, učnih načrtov in standardov znanja. Te 

podatki jim služijo tudi kot spodbuda za vsakoletno iskanje rešitev, sprememb in 

prilagajanj pri svojem delu za morebitno povečanje kakovosti poučevanja. Dosežki 

učencev na NPZ šolam postavijo izhodišča za izboljšanje, tako pri načrtovanju razvoja 

šole, zagotavljanju ukrepov in usmerjanju učiteljevega dela kot tudi pri delu v 

strokovnih aktivih (Izhodišča nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli, 2005). 

Rezultati preizkusov pa so nenazadnje tudi pokazatelj učinkovitosti celotnega šolskega 

sistema in izobraževalne politike  (Izhodišča nacionalnega preverjanja znanja v 

osnovni šoli, 2005). 

Nacionalno preverjanje znanja sledi več načelom, ki narekujejo, da: 

 morata biti namen in pogoji slednjega vedno jasno izražena, pri čemer se NPZ 

lahko uporablja le v skladu z namenom, ki mora biti izrecno opredeljen.  

 so dosežki NPZ namenjeni izboljševanju VIZ procesa, pri čemer pa mora biti 

preverjanje vselej v korist učenca. 

 se z nacionalnimi preizkusi znanja preverjajo le standardi, ki so zapisani v učnih 

načrtih.  

 mora NPZ slediti naslednjim merskim karakteristikam: veljavnosti, zanesljivosti, 

objektivnosti in občutljivosti.  

 mora biti preverjanje znanja nepristransko do vseh učencev, kar pomeni, da 

morajo imeti vsi enake možnosti pri reševanju nalog, hkrati pa je za otroke s 

posebnimi potrebami potrebno prilagoditi tudi okoliščine izvajanja NPZ.  

 je učencem na NPZ zagotovljeno izkazovanje znanja na različnih ravneh 

oziroma stopnjah in pri različnih nalogah glede na učne cilje. 
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 so učitelji vključeni v proces NPZ (pri pripravi nalog in določitvi meril za 

vrednotenje), saj so oni tisti, ki so neposredno vključeni v izobraževalni proces 

učencev in lahko s sodelovanjem vplivajo na NPZ, to pa na učni proces v šoli. 

 so informacije, pridobljene z rezultati NPZ, uporabne, korektne in jasno 

sporočene uporabnikom (učence, staršem, učiteljem, šolam in drugim 

upravljalcem VIZ sistema). 

 se dosežki na NPZ uporabijo le za veljavno uporabne namene (in ne npr. za 

razvrščanje šol po dosežkih). 

 je zaradi morebitnih negativnih vplivov preverjanja znanja potrebna nenehna 

evalvacija NPZ in premislek o uporabi rezultatov, vsebini poučevanja, 

standardih in ciljih zapisanih v UN ter o različnih poteh doseganja slednjih. 

(Izhodišča nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli, 2005). 

2.2.3. PREDNOSTI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA 

Kakršnokoli preverjanje znanja Amalija Žakelj (2012) v prispevku Od preverjanja do 

ocenjevanja znanja predstavi kot koristno, saj: »…na eni strani spodbuja učence k 

razmišljanju in razčiščevanju nesporazumov in nejasnosti, na drugi strani pa je 

povratna informacija o doseganju posameznih učnih ciljev tako učiteljem kot tudi 

učencem« (prav tam, str. 32). 

Konkretneje za nacionalno preverjanje znanja lahko rečemo, da so njegove povratne 

informacije, pridobljene na podlagi testov vseh predmetnih področij, za izobraževalni 

sistem dobrodošle na več nivojih in za različne uporabnike. Z njimi se preverja tudi: 

 ustreznost pogojev za pouk (učni načrti, učbeniki);  

 primernost načinov poučevanja in usposabljanja oz. izobraževanja učiteljev; 

 učinkovitost sprememb znotraj prej naštetega (Žakelj, 2012). 

Vse to nam omogoča izbiro ukrepov, ki jih lahko uporabimo za spreminjanje položaja, 

s katerim nismo zadovoljni in nam ne ustreza. Ker se večino predmetov preverja na 

skoraj vsaki dve leti, lahko sproti spremljamo uvedene spremembe in se hitro 

odzivamo, kar predstavlja nepogrešljivo orodje za vzgojno-izobraževalni sistem. 

Rezultati NPZ torej posredno vplivajo na kakovost znanja učencev, saj šolskim 

institucijam in njihovim zaposlenim pomagajo usmerjati pouk in izboljšati njegovo 

kvaliteto (Žakelj in Ivanuš Grmek, 2010; Bečaj, 2008). 

2.2.4. PROGRAM ORKA 

Državni izpitni center (v nadaljevanju tudi RIC) je z namenom, da bi šolam zagotovil 

sistemsko podporo in jih ozavestil o možnosti uporabe dosežkov na NPZ, razvil 

program OrKa (Orodje za ugotavljanje kakovosti izkazanega znanja). V njem lahko 

učitelji, ravnatelji in šolski administratorji podrobneje koristijo pridobljene podatke za 

nadaljnje delo z učenci, za potrebe samoevalvacije in na splošno za izboljšanje šolske 

prakse (Cankar, Semen, Knežević, Urank, 2018). Z omogočanjem tega programa je 
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RIC povečal uporabljivost dosežkov NPZ, saj lahko strokovni kader na šoli z 

objektivnimi in natančnimi podatki dela primerjave med3: 

 učenci na šoli v primerjavi z vrstniki v državi, 

 med oddelčnimi skupnostmi, 

 med izbranimi učnimi skupinami, 

 med spoloma, 

 po generacijah oziroma po letih. 

Program ponuja 4 kategorije analiz dosežkov NPZ, pri čemer se prva kategorija loči 

na 4 podkategorije analiz, in sicer na: 

 osnovne analize, ki vsebujejo štiri najpreprostejše podkategorije analiziranja 

dosežkov: 

a. osnovni podatki (primerjamo povprečne dosežke šole in Slovenije), 

b. porazdelitev dosežkov (dobimo vpogled v grafično in tabelarično 

predstavitev dosežkov NPZ), 

c. primerjava dosežkov (vidimo, katerih učencev je bilo v šoli bodisi več 

bodisi manj ali enako v primerjavi z vsemi učenci v državi), 

d. podatki po letih (primerjamo povprečne odstotne točke pri posameznem 

predmetu med leti in tako spremljamo trend izkazanih dosežkov). 

 analize po nalogah, ki zagotavljajo podrobnejši vpogled v naloge in postavke; 

 analize dodane vrednosti, ki spremljajo napredek v znanju vsakega učenca od 

šestega do devetega razreda v primerjavi z vsemi učenci s podobnimi oz. 

primerljivimi rezultati v državi; 

 analize po meri, ki pripravijo in prikažejo več nizov podatkov hkrati za lažjo 

fleksibilnost (Cankar idr., 2018). 

Ob vsaki (pod)kategoriji analize so v Priročniku za uporabo orodja za ugotavljanje 

kakovosti izkazanega znanja (2018) zavedeni tudi njeni glavni nameni in posamezni 

koraki izvedbe, razložene pa so ponujene tabele, zavihki in gumbi oz. orodne vrstice. 

Poleg sistemskih navodil analize (kaj pritisniti, kje najdemo želeno, kaj nekaj pomeni 

itd.) pa so za uporabnika najverjetneje najkoristnejše podane usmeritve pri 

interpretaciji ter praktični primeri, ki bralca vodijo skozi jasen in lepo razdelan postopek 

(Cankar idr., 2018). 

2.3. TUJI JEZIK ANGLEŠČINA V OSNOVNI ŠOLI 

Tuji jezik angleščina (ali nemščina oz. delovni jeziki Evropske unije) se je pojavil kot 

neobvezni predmet v prvih razredih OŠ, v drugih razredih pa obvezen za vse učence 

od š.l. 2016/2017 naprej (Pravilnik o postopnem uvajanju prvega tujega jezika v 2. 

razred osnovne šole, 2014).  Sprememba je bila uvedena na priporočilo domačih in 

tujih strokovnjakov za učenje tujega jezika, ki opozarjajo na ključno obdobje pri 

                                            
3 Primerjave dosežkov NPZ med predmeti so močno odsvetovane, saj se slednji vsebinsko zelo 
razlikujejo. 
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usvajanju slednjega, kar naj bi bilo v ranem otroštvu, kjer se učence s celostnim 

pristopom izpostavi okolju tujega jezika, kar spodbuja razvoj občutka za jezik (Pinter, 

2011). Teorije usvajanja tujih jezikov pravijo, da je v primeru zamude teh let 

(priporočeno okoli 4.–6. leta starosti), učenje tujega jezika v nadaljevanju težje (Cook, 

2017; Pinter, 2011; Kirsch, 2008). Velika prednost pridobivanja znanja tujega jezika pri 

mlajših otrocih je v tem, da njihova splošna radovednost in vedoželjnost pomagata 

odpraviti kakršnekoli zadržke pri pridobivanju znanja – so sposobni in pripravljeni 

posnemati odrasle, se ne bojijo izražanja (ne ozirajo se na napake, ampak so 

osredotočeni na pomen oz. vsebino, ki jo hočejo povedati), tudi daljša izpostavljenost 

jeziku otrokom oz. učencem omogoča boljše razumevanje in usvajanje slednjega. Kot 

učitelji pa se moramo otrokove »tihe dobe«, preden od njih zahtevamo dejansko 

sporočanje in izražanje v tujem jeziku (Krashen in Terrell, 1983).  

Janez Skela (2012) v svojem prispevku Razvijanje in vrednotenje tujejezikovne 

sporazumevalne zmožnosti navede 3 temeljne koristi pouka tujega jezika oziroma 

izobraževalne vplive tujih jezikov:  

a) jezikovna raba (uporaba tujega jezika zadovoljuje naše potrebe po samoizražan ju, 

ustvarjalnosti, razumevanju sveta in vzpostavljanju odnosov z drugimi); 

b) jezikovna zavest (čeprav učenci vedo, da obstajajo še drugi jeziki poleg maternega, 

pa se jezikovna refleksija razvije šele z učenjem tujega jezika in iskanjem podobnosti 

ter razlik slednjega v primerjavi z materinščino); 

c) (med)kulturna zavest (učenje tujih jezikov spodbuja razumevanje in spoštovanje 

drugih kultur oziroma dežel, v katerih uporabljajo ciljni jezik) (Skela, 2012). 

Z mislijo, da učenje tujega jezika razvija medkulturno zavest, se strinja tudi 

osnovnošolska učiteljica M. Tomšič (2012), ki pravi, da je potrebno staršem učencev 

pred začetkom poučevanja tujega jezika »…predstaviti učni načrt, ki je enoten za vse 

druge tuje jezike in izhaja iz potreb po večjezičnosti posameznika in družbe ter iz načel 

za vzgojo in mir, ki so pogoj za mir in skupno življenje v Evropi« (Tomšič, 2012, str. 

144). Tudi v učnem načrtu za angleščino je medkulturna ozaveščenost ena izmed 

prvin, ki se poleg jezikovne, pragmatične in sociolingvistične oz. družbeno-kulturne 

zmožnosti ter besedil in okoliščin pojavlja pri vsaki sporazumevalni zmožnosti. Glede 

na slednje se vse prvine v nekem obsegu razlikujejo, vseeno pa je senzibilnost 

učencev za druge kulture po svetu navedena pri vseh sporazumevalnih delih (Adrin, 

Eržen, Kogoj, Lesničar, 2016). 

Navkljub vsem koristim, ki jih prinaša znanje drugih jezikov, pa Skela (2012) pri 

poučevanju in učenju slednjih opozori na zavedanje kompleksnosti in neskončnosti 

sporazumevanja ter hitro se spreminjajočih načinov poučevanja in dobrih praks. 

Namesto slovničnih in strukturalističnih pristopov v učnih načrtih in učbenikih predlaga 

priporočila Skupnega evropskega jezikovnega okvirja (v nadaljevanju tudi SEJO) kot 

referenčni okvir poučevanja, čeprav je mnenja, da sporazumevalne zmožnosti 

najverjetneje nikoli ne bomo mogli »spraviti v lično zapakiran učni načrt« (Skela, 2012).  

Tomšič se strinja, da je poučevanje tujih jezikov kompleksno in od učitelja zahteva 
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premišljen plan dela, vendar pa meni, da je cilj osnovnošolske angleščine to, da bodo 

vsi učenci v svoji prihodnosti ohranjali stik z jezikom, brez bojazni in strahu (Tomšič, 

2012). 

2.3.1. SKUPNI EVROPSKI JEZIKOVNI OKVIR 

Za široko jezikovno raznolikost Evrope je bilo potrebno poiskati najučinkovitejši način 

za premagovanje jezikovnih razlik, zato je iz potrebe po usklajevanju učenja in 

poučevanja tujih jezikov ter medsebojnih priznavanj jezikovnih kvalifikacij v evropskem 

prostoru leta 2001 izšel dokument SEJO, »ki predstavlja skupno osnovo za 

pripravljanje jezikovnih učnih načrtov, kurikularnih smernic, izpitov, učbenikov itn. v 

Evropi« (Skupni evropski jezikovni okvir, 2011, str. 23). V njem najdemo podrobne 

zapise o spretnostih in znanjih, ki se jih morajo uporabniki jezika naučiti, da se bodo 

lahko učinkovito sporazumevali, učiteljem oziroma praktikom pa ponuja opredelitev 

vsebine testov (torej, kaj se ocenjuje) in merila za interpretacijo dosežkov. 

Najodmevnejše izhodišče SEJO so zagotovo skupne jezikovne oz. referenčne ravni (6 

opisnih kategorij tujejezikovnega znanja od A1 do C2), poleg njih pa ta izčrpen, 

transparenten in koherenten dokument predstavi tudi natančen opis sporazumevalnih 

zmožnosti in kulturni kontekst jezika ter opredeljuje procese učenja ter poučevanja 

jezika (Skupni evropski jezikovni okvir, 2011). 

V spodnji preglednici predstavljamo referenčne jezikovne ravni osnovnošolskih 

učencev, ki se učijo tujega jezika, in pripadajoče spretnosti, ki naj bi jih na nivoju 

osnovnega uporabnika pridobili in uporabljali (Skupni evropski jezikovni okvir, 2011; 

Lukan, 2004).  

Preglednica 3: Opis referenčnih jezikovnih ravni osnovnega uporabnika po Skupnem evropskem 
jezikovnem okvirju 

Osnovni uporabnik A2 Razume povedi in pogosto rabljene izraze iz 

vsakdanjega življenja (osnovni osebni podatki, 

družina, nakupovanje, lokalna geografija, 

zaposlitev). Sposoben je komunicirati v preprostih 

in rutinskih okoliščinah, ki zahtevajo nezahtevno 

izmenjavo podatkov iz vsakdanjega življenja. 

Preprosto opiše sebe, okolje, iz katerega izhaja, in 

stvari, ki jih v vsakdanjem življenju potrebuje, da 

zadovolji trenutne in konkretne potrebe. 

A1 Razume in uporablja običajne vsakdanje izraze in 

najosnovnejše besedne zveze za zadovoljitev 

konkretnih potreb. Sposoben je  predstaviti sebe in 

druge ter spraševati o in odgovarjati na osebna 

vprašanja, npr. kje kdo stanuje, koga pozna in kaj 

poseduje. Izraža se preprosto in pod pogojem, da 

sogovornik govori počasi in razločno ter je 

pripravljen pomagati.  
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Po ocenah dokumenta, ki je nastal v sodelovanju Državnega izpitnega centra in 

Ministrstva za šolstvo in šport, naj bi po predvidenih ocenah učenci v 6. razredu na 

NPZ morali za: »doseg ravni A1 v povprečju zbrati 57 % točk, učenci v 9. razredu pa 

za doseg ravni A2 v povprečju 64 % točk. Glede na podatke s standardizacije izpitnih 

nalog ta prag preseže 80 % učencev v 6. razredu in 67 % učencev v 9. razredu« (Bitenc 

Peharc, S. in Tratnik, A., b.d., str. 4). V nadaljevanju (v poglavju Tipologija nalog na 

nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine glede na sporazumevalne zmožnosti) 

zato poglobljeno predstavljamo obe ravni opisnih merilnikov (A1 in A2) za osnovnega 

uporabnika tujega jezika. 

2.3.2. NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA IZ ANGLEŠČINE 

Na nacionalnem preverjanju znanja pri predmetu angleščina se preverjajo 4 jezikovne 

spretnosti oz. komunikacijske dejavnosti oz. sporazumevalne zmožnosti, in sicer 

slušno razumevanje, bralno razumevanje, raba besedišča in pisno sporočanje. 

Sami v nadaljevanju za te štiri kategorije tujejezikovnega znanja, ki se merijo na NPZ 

pri angleščini, uporabljamo besedno zvezo »sporazumevalne zmožnosti«, vedoč, da v 

prvotnem pomenu te zveze raba besedišča ni ena izmed upoštevanih kategorij, 

temveč je to govorno sporočanje. Ob tem se poraja vprašanje, kako natančna povratna 

informacija o angleškem znanju učencev so dosežki NPZ, če ne zajemajo preverjanja 

govornega sporočanja. Slednji je namreč v ospredju komunikacijskih dejavnosti v 

kateremkoli jeziku, saj se majhni otroci v svojih začetkih naprej naučijo poslušanja in 

govorjenja. Po mnenju K. Pižorn (2002) se pri mlajših osnovnošolskih učencih govorna 

spretnost ne le poudarja, temveč tudi največ vadi. Tudi učiteljica M. Tomšič v svojem 

članku poudarja, da moramo učenca, ki se uči drugega tujega jezika, oceniti čim bolj 

celostno, kar pomeni, da ocenjujemo različne dejavnosti, ki so bile vključene v pouk. 

Pri pouku (angleškega) jezika, ki temelji na komunikaciji, kjer je vzdušje sproščeno in 

so otroci brezskrbni pri rabi jezika, lahko učitelj raven usvojenega znanja preverja že 

sproti. Na podlagi tega lahko tudi celostno oceni znanje učenca ob zaključku leta, saj 

pozna učenčevo izhodiščno točko tujejezikovnega znanja, njegov napredek in »končno 

stanje« (Tomšič, 2012; Pižorn, 2002). Ta del pri NPZ pri angleščini manjka in se je 

smiselno vprašati, ali so izkazani dosežki učencev resnično prikaz njihovega realnega 

znanja. Dušica Kunaver, priznana slovenska kulturna publicistka in upokojena 

profesorica angleščine in ruščine, je podobnega mnenja, saj trdi, da cilj poučevanja 

tujega jezika ni to, da z učenci predelamo šolski učbenik (v katerem je največkrat le 

vadba slovnice in besedišča), ampak to, da se naučijo pogovora v tujem jeziku 

(Kunaver, 2008). 

2.3.2.1. Tipologija nalog za preverjanje znanja 

Med najpogostejše metode preverjanja znanja oziroma naloge spadajo: naloge priklica 

in dopolnjevanja, naloge kratkih odgovorov (vezanih na iztočnice), naloge 

dopolnjevanja odprtega tipa, naloge dopolnjevanja z naborom, alternativni tip nalog 

(metoda da/ne), naloge izbirnega tipa, povezovalne naloge, naloge 

razvrščevalnega/urejevalnega tipa, naloge informacijskega prenosa in eseji ter naloge, 

ki zahtevajo odgovor v obliki besedila (Izhodišča nacionalnega preverjanja znanj v 
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osnovni šoli, 2005; Lukan, 2004). Za bolj poglobljeno sliko o omenjenih nalogah bomo 

prej naštete v nadaljevanju opisali in izpostavili njihove pomanjkljivosti, četudi niso vse 

primerne za preverjanje jezikovnih zmožnosti in se na NPZ pri angleščini ne pojavljajo.  

Pri nalogah priklica in dopolnjevanja učenci odgovarjajo na vprašanja z omejenim 

številom besed. Naloge priklica zajemajo predvsem golo poznavanje dejstev in 

specifičnih informacij, zato razumevanje ni pogoj, da na vprašanje pravilno odgovorimo 

(Lukan, 2004). Po Bloomovi taksonomiji znanja in spretnosti take naloge uvrščamo v 

prvo stopnjo spoznavnega področja, to je poznavanje, pri katerem zadošča le, da si 

učenci podano snov zapomnijo. V drugem in tretjem obdobju nacionalnega preverjanja 

znanja je priporočilo, da se delež nalog te taksonomske ravni uporablja v približno 30 

% celotnega preizkusa, 35 % se nameni razumevanju in uporabi, prav tako naj bi se v 

preizkusih pojavljalo 35 % vseh nalog, ki so namenjene reševanju novih problemov, 

samostojni interpretaciji in vrednotenju (Izhodišča nacionalnega preverjanja znanj v 

osnovni šoli, 2005). Naloge kratkih odgovorov, ki so vezani na iztočnice, pogosto 

vključujejo več vprašanj, pri čemer imajo iztočnice lahko pisno ali slikovno obliko. Pri 

takih nalogah se načeloma preverja sposobnost učencev, kako razumejo iztočnice, 

čeprav pri nekaterih nalogah merimo tudi zgolj prepoznavanje brez razumevanja, npr. 

pri slikovnih oblikah ali vprašanjih, ki omogočajo prepis odgovora iz besedila. Tu se 

sestavljavcem preizkusov znanja svetuje, da vprašanje parafrizirajo oziroma postavijo 

z drugimi besedami, kar izključuje možnost prepisa brez razumevanja. Ob tem pa je 

potrebno sprevideti, da so pri istem vprašanju lahko možni različni odgovori. Vprašanja 

je tako potrebno skrbno in jasno zastaviti, da se ocenjevalci izognejo širokemu naboru 

odgovorov in posledičnega ugotavljanja, ali vprašanja merijo znanje in spretnosti, ki so 

jih želeli (Lukan, 2004; Zorman, 1974). Tudi pri nalogah dopolnjevanja odprtega tipa, 

morajo slednje biti sestavljene tako, da učenec zapiše pričakovano besedo. Tak tip 

nalog vsebuje besedila, pri katerih so nekatere ključne oziroma bistvene besede 

izbrisane. Najpogosteje se uporablja pri preverjanju jezikovnega znanja, saj lahko z 

njimi učinkovito merimo znanje slovnice ali besedišča (npr. glagoli v oklepajih ob 

praznem prostorčku zahtevajo zapis pravilne oblike glede na čas) (Lukan, 2004). 

Zorman (1974) zgornje tri tipe nalog poimenuje naloge ustreznega odgovora. Naloge 

dopolnjevanja z naborom so nekakšna različica odprtih nalog dopolnjevanja – pri obeh 

je podlaga besedilo, ki ima nekatere manjkajoče besede. Razlikujeta se v tem, da so 

pri nalogah dopolnjevanja z naborom že zapisane manjkajoče besede, ki jih učenci 

razporedijo v prazne prostorčke, kar pravzaprav spominja na naloge povezovalnega 

tipa (in prav tako kot slednje, imajo tudi prve vključene distraktorje). Najpogostejši 

različici nalog dopolnjevanja z naborom sta tisti, pri kateri je nabor besed vključen v 

tekst, ali pa so manjkajoče besede vpisane v okvirček pred ali za besedilom. Poglavitna 

težava, ki se pojavlja pri tem tipu nalog, je izbor pravih distraktorjev – izbrati moramo 

take, ki niso mogoči oziroma ustrezni, a ravno prav verjetni in učinkoviti, da bi se učenci 

za njih lahko odločili (Lukan, 2004; Bešter Turk, 1998). Najboljše možnosti, da učenci 

»uganejo« pravilni odgovor je pri alternativnem tipu nalog oziroma metodi DA/NE 

odgovorov, zaradi česar je veljavnost tega tipa nalog mestoma vprašljiva. Pri 

preverjanju sporazumevalnih spretnosti učencev se ta tip dokaj pogosto pojavlja pri 
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bralnem in slušnem razumevanju. Učenci preberejo ali poslušajo besedilo ter 

ugotavljajo, ali nadaljnje povedi, ki obnavljajo prebrano oziroma slišano, veljajo za 

prejeto besedilo. Nekateri avtorji preizkusov tujega jezika se poskušajo izogniti 

ugibanju odgovorov s podajanjem tretje možnosti, to je »ni navedeno v besedilu« 

oziroma NG, kar se prevaja v »not given«. Še ena različica alternativnega tipa nalog 

je, da učenci zapišejo PRAV/NAROBE ob tisti povedi v besedilu, za katero to velja in 

popravijo napačne (dele) povedi. Da bi zmanjšali vplive ugibanja pri DA/NE odgovorih, 

lahko podamo zahtevo po utemeljitvi izbranega odgovora ali pa sestavimo vprašanje 

na način, da podamo več možnih odgovorov in tako dobimo naloge izbirnega tipa. Te 

so, razumljivo, zelo priljubljene pri zunanjih preverjanjih in ocenjevanjih znanja, saj 

učencu ni treba ničesar zapisati, iz česar sledi, da je take vrste vprašanj mogoče 

ocenjevati strojno, kar je hitro, objektivno, poceni in popolnoma zanesljivo. Da pa se 

upraviči pogosto rabo tega tipa nalog, Lukan (2004) zapiše, da se moramo kot 

sestavljavci preizkusov znanja in testov za kvalitetno formuliranje slednjih zavedati 

nekaterih pravil. Pravi, da je vselej treba preveriti, ali je možen samo en pravilen 

odgovor (nalogo naj pregleda še druga oseba, da to potrdi), ki mora biti pristno 

pravilen, torej ne dvoumen, nejasen ali zavajajoč. Vprašanje mora biti postavljeno v 

dovolj jasnem sobesedilu, da omogoča tudi jasen in nedvoumen odgovor. Pri izbiri 

distraktorjev moramo najti verjetne alternative pravilnemu odgovoru, kar zna biti pri 

iskanju štirih učinkovitih distraktorjev zahtevna in dolgotrajna naloga. Trdi, da je včasih 

preprosto nemogoče najti prave, zato je bolje, da namesto 4 možnih izbir (kar je 

najpogostejša različica tega tipa nalog), ponudimo samo 3 (prav tam). Če na silo 

omogočimo »moteč element«, ki ni verjeten in ga učenci najverjetneje nikoli ne bi 

izbrali, je tako, kakor če ga sploh ne bi bilo (Lukan, 2004). Kljub omenjenim načelom 

pa ima lahko prepogosta raba nalog izbirnega tipa negativen povratni učinek, npr. na 

preverjanje jezikovnih zmožnosti. »Mnogi avtorji so ugotovili, da ta metoda preverja le 

znanje na prepoznavni stopnji, kar kaže omejeno sliko učenčevih sposobnosti. Pri 

preverjanju bralnega razumevanja, besedišča in slovnice lahko učenec take naloge 

dobro rešuje, kar pa ne pomeni, da jih zna uporabiti, ko piše ali govori.« (Lukan, 2004, 

str. 59). Naslednji tip nalog so povezovalne naloge, pri katerih učenci dobijo dve skupini 

iztočnic, da jih med seboj povežejo. To so lahko stolpci besed, slikovne iztočnice (risbe, 

diagrami, zemljevidi) ali številke. Objektivnost povezovalnih nalog je enakovredna 

izbirnemu tipu. Učitelji se morajo zavedati, da enako število možnosti pri obeh skupinah 

iztočnic, neustrezno meri učenčevo znanje, saj pri štirih možnostih v vsaki kategoriji, 

lahko učenec pravilno poveže le tri pare, četrti par pa bo pravilen zaradi pomanjkanja 

možnosti izbire. Potrebno je predvideti več možnosti v eni grupi iztočnic kakor v drugi, 

pomembno pa je, da se vsaka od možnosti v prvi grupi poveže le z eno iz druge (Lukan, 

2004, Bešter Turk, 1998). Poleg prej naštetih tipov nalog, Zorman (1974) pod 

kategorijo nalog izbire pravilnega odgovora navede naloge razvrščevalnega ali 
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urejevalnega tipa4, kjer morajo učenci v pravilen vrsti red (velikokrat glede na časovno 

zaporedje) razporediti slike, besede, povedi ali besedila. Pri preverjanju slovnice, 

kohezije in bralnega razumevanja se na preizkusih znanja tujih jezikov pogosto 

pojavljajo taki tipi nalog, kjer učenci neurejene skupine besed ali povedi razvrščajo v 

pravilen vrstni red (Lukan, 2004; Zorman, 1974). Naloge razvrščevalnega tipa 

zahtevajo posebno previdnost pri delitvi sestavnih delov besedila – še zlasti pri 

bralnem razumevanju, kjer je možen tudi drugačen vrstni red povedi (z drugim 

pomenom). Da bi se temu izognili, je smiselno, da se navede izhodiščno točko 

dogodkov, ki pomaga učencem razvrstiti dele besedila po prvotni zasnovi (Lukan, 

2004). Naloge informacijskega prenosa so narejene na podlagi slikovnega gradiva in 

grafičnih prikazov, pri čemer morajo učenci iz njih razbrati bistvene informacije in jih 

spremeniti v drugo obliko. Lukan (2004) pravi, da so te naloge zelo avtentične, saj se 

moramo v vsakdanjem življenju ljudje velikokrat znajti na podlagi branja tabel, grafov 

in zemljevidov. Najpogosteje učenci takšen tip nalog srečujejo pri naravoslovnih 

predmetih (fizika, biologija, matematika), pri geografiji in zgodovini ter tudi pri tujih 

jezikih, kjer se uporabljajo za preverjanje bralnega in slušnega razumevanja. Zaradi 

svoje zapletenosti znajo biti naloge informacijskega prenosa za šibkejše učence trd 

oreh, saj lahko preveč časa porabijo z iskanjem podatkov in ugotavljanjem, »kaj gre 

kam«, da jim zmanjka časa za prikaz znanja in spretnosti (Lukan, 2004). Eseji in 

naloge, ki zahtevajo odgovor v obliki besedila (M. Bešter Turk, 1998,  jim pravi naloge 

samostojnega tvorjenja) so primarno uporabljene pri poučevanju jezikov, kjer se meri 

učenčeva sposobnost pisnega sporočanja. Bistvena težava nastane pri ocenjevanju – 

od učencev zahteva uporabo ustvarjalnih sposobnosti in zanimivo pisanje o stvareh, 

ki jih morda sploh ne interesirajo. Zato je smiselno, da jim ponudimo naloge pisnega 

sporočanja, kjer je znan naslovnik oziroma ima kjer besedilo jasen in praktičen namen, 

hkrati pa jim zagotovimo nekaj bistvenih podatkov v obliki iztočnic, preden se lotijo 

pisanja (Lukan, 2004). 

Zakaj je potrebno vključevati čim večji spekter tipologije nalog v preizkuse za učence, 

razloži D. Hederih (2005, v Vomer, 2008), ki pravi, da različni tipi nalog pri preizkusih 

znanja služijo dvema namenoma – z njimi preverimo specifične vrste in globine znanja, 

hkrati pa ti omogočijo individualiziran pristop reševanja nalog za vse, ki preferirajo 

specifične stile reševanja in se tako zadosti potrebam vseh učencev.  

  

                                            
4 Ključno je razlikovanje med razvrščanjem in urejanjem (zlasti pri naravoslovnih predmetih). 
Razvrščanje je proces oblikovanja kategorij glede na dane spremenljivke oziroma značilnosti. Temelji 
na ekvivalečni relaciji, pri čemer je A enakovreden B po neki spremenljivki (npr. barva, oblika, 
namembnost). Pri urejanju pa govorimo o ureditvi množic glede na intenzivnost vrednosti določene 
spremenljivke, torej od največjega do najmanjšega, od najdebelejšega do najtanjšega itd. (Adamič, B. 
2011, str. 30). 
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2.3.2.2. Tipologija nalog na nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine glede 

na sporazumevalne zmožnosti 

V tem poglavju bomo predstavili sporazumevalne zmožnosti, ki se v okviru angleščine 

v 6. razredu preverjajo na nacionalnem preizkusu znanja (slušno razumevanje, bralno 

razumevanje, besedišče, pisno sporočanje). Pregledali smo izpitne pole za leta 2014 

– 2019 z namenom ugotoviti, kateri tipi nalog so bili vključeni in kakšna so bila merila 

za vrednotenje pri nalogah. Za vsako zmožnost pa smo tudi opisali, katere jezikovne 

kompetence naj bi učenci na SEJO zahtevnostni ravni osnovnega uporabnika (A1 in 

A2) usvojili.  

Slušno razumevanje 

NPZ iz slušnega razumevanja pri angleščini poteka v sklopu dveh nalog, pri čemer 

vsaka prinese 6 točk, za njuno reševanje pa imajo učenci na voljo 15 minut. Pri 

pregledu zadnjih šestih let NPZ smo našli pet različnih primerov slušnih nalog, kjer 

učenci poslušajo zgodbo ali pogovor ter: 

1. Izberejo sliko, ki najbolj ustreza vsebini povedanega posameznega dela 

besedila, pri čemer je nekaj slik odveč (naloga informacijskega prenosa). 

2. Preberejo vprašanja ter izmed več ponujenih odgovorov izberejo 1 pravilnega 

(naloga z več možnimi izbirami). 

3. Preberejo trditve in označijo, ali so pravilne ali nepravilne (naloga alternativnega 

tipa). 

4. Za vsako od navedenih izjav označijo, za katero osebo velja in upoštevajo, da 

za vsako osebo velja samo 1 trditev (naloga alternativnega tipa). Če jih označijo 

več, je odgovor napačen.  

5. Dopolnijo besedilo z besedami iz okvirčka, nekaj jih je odveč (naloga 

dopolnjevanja z naborom). Upošteva se tudi odgovor s pravopisnimi napakami, 

če ne spremeni pomena. 

6. Izberejo 1 najustreznejšo dopolnitev povedi izmed več ponujenih (naloga 

dopolnjevanja z naborom). 
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Slika 2: Primer NPZ naloge slušnega razumevanja (Državni izpitni center, 2019a, str. 3) 

V strukturi in opisu znanja za angleščino v 6. razredu (Državni izpitni center, b.d.) je 

navedeno, da so pri preverjanju slušnega razumevanja lahko uporabljene vrste 

besedil, kot so: »krajše pripovedi in zgodbe, pogovori dveh ali več oseb, kamor sodijo 

tudi intervjuji, pesmi in izštevanke, obvestila, poročila o dogodkih, navodila in opisi 

poti« (prav tam, str. 2). Slednje so tudi ene izmed predlaganih struktur besedil za 

slušno razumevanje v učnem načrtu za angleščino, pri čemer se za slušno 

razumevanje govorjenega besedila preverjata spretnosti povzemanja glavne misli 

besedila in iskanja določenih informacij v besedilu (Državni izpitni center, b.d.). Pri 

slušnem razumevanju na ravni A1 pa SEJO (2011) predvideva, da naj bi bili učenci na 

ravni A1 zmožni v jasnem, počasnem in ponavljajočem se govoru razumeti vsakdanje 

izraze, ki se tičejo preprostih oz. konkretnih vsakdanjih potreb in slediti kratkih, 

nezahtevnim navodilom. Razumeli naj bi tudi preprosta vprašanja, ki so dobro 

artikulirana in vsebujejo daljše premore. Brez večjih težav bi morali prepoznati tudi 

številke, cene in čas (Fehérváryne Horváth in Pižorn, b.d.). Naslednja raven, tj. A2, pa 

»zastopa« učence, ki večinoma prepoznajo temo razprave in ob zmerno hitrem govoru 

razumejo povedi in pogosto rabljene izraze. Mestoma potrebujejo ponovitev povedi ali 

parafriziranje. V trgovini, banki in pošti lahko uporabniki tujega jezika na ravni A2 

izvedejo preprosto poslovanje ter razumejo enostavna navodila, kako peš, z javnim ali 

lastnim prevozom pridejo od točke A do točke B. Ob podpori vizualnega gradiva 

prepoznajo vsebino TV novic, ki poročajo o dogodkih ali nesrečah, kar pomeni da 

ujamejo bistvo in razumejo pomembnejše informacije (pol)avtentičnih sporočil ter objav 

(Fehérváryne Horváth in Pižorn, b.d.).  
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Bralno razumevanje 

Branje in bralno razumevanje se preverja na NPZ pri angleščini v 6. razredu na podlagi 

2 nalog, vsaka prinaša 6 točk.  V obdobju šestih let smo za omenjeno sporazumevalno 

zmožnost zaznali naslednje vrste nalog, kjer učenci preberejo besedilo (dolgo do 350 

besed) in na podlagi prebranega: 

1. Kratko odgovorijo na zastavljeno vprašanje (naloga kratkih odgovorov, vezanih 

na iztočnice). Odgovor se šteje kot pravilen, četudi je zapisan s slovničnimi in 

pravopisnimi napakami, ki ne vplivajo na razumevanje, hkrati se upoštevajo tudi 

odgovori, ki so smiselni in daljši od predvidenih v rešitvah, a le če ne vsebujejo 

informacij, po katerih se ne sprašuje. Ta naloga se pojavlja najpogosteje, saj je 

bila izmed 12 nalog bralnega razumevanja v šestih letih, izbrana kar šestkrat. 

2. Dokončajo povedi, ki obnovijo besedilo, tako, da napišejo eno ustrezno črko iz 

ponujenega okvirja (naloga dopolnjevanja z naborom). Nekaj besed v okvirju je 

odveč. Tudi tu se šteje pravilen odgovor s pravopisnimi napakami, ki ne 

spremenijo razumevanja. 

3. Preberejo še trditve v preglednici in v njej s kljukico označijo, za katero 

osebo/žival/lik trditev velja (naloga informacijskega prenosa). Za nastopajoče 

karakterje v besedilu lahko velja le ena ali pa več trditev. V primeru slednjega, 

morajo biti označeni vsi zahtevani karakterji, da učenci dobijo točko. 

4. Povežejo ponujene naslove ali vprašanja s 6 odstavki, ki so jih prebrali, pri 

čemer sta 2 naslova ali 2 vprašanji odveč (povezovalna naloga).  

5. V razpredelnici poiščejo najbolj smiselne manjkajoče povedi besedila, jih 

pravilno vstavijo v tekst in upoštevajo, da sta 2 povedi odveč (naloga 

dopolnjevanja z naborom). Odgovor se ne upošteva, če ob posameznem 

praznem prostorčku za manjkajočo poved, dodajo več odgovorov. 
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Slika 3: Primer NPZ naloge bralnega razumevanja (Državni izpitni center, 2019a, str. 6) 

Besedila, ki so uporabljena na NPZ pri angleščini v 6. razredu za preverjanje bralnega 

razumevanja učencev so: krajše pripovedi in zgodbe (pravljice), razglednice in osebna 

pisma, opisi oseb/živali, krajev, poročila o dogodkih, navodila in postopki, opisi poti, 

kratki življenjepisi in članki« (Državni izpitni center, b.d., str. 2). Tudi pri tej 

sporazumevalni zmožnosti preizkusi na NPZ izhajajo iz predlogov angleškega učnega 

načrta za ustrezna besedila, ki jih učenci preberejo. Na podlagi prebranega se 

preverjata dve spretnosti, in sicer »skimming« (izluščiti glavne misli besedila) in 

»scanning« (poiskati določene podatke v tekstu) (Državni izpitni center, b.d., Adrin idr., 

2016). SEJO (2011) za učence na A1 ravni bralnega razumevanja predpostavlja, da 

bodo prepoznali znana imena, besede ali osnovne povedi, ki jih vidijo v najpogostejših 

vsakdanjih situacijah in razumeli kratka, preprosta besedila, ki govorijo o njim poznanih 
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imenih, besedah ali osnovnih besednih zvezah. Prav tako naj bi razumeli krajša in 

preprosto oblikovana sporočila ter sledili preprostim in krajšim navodilom, še posebej, 

če so opremljena z slikami ali s prikazom (Alderson in Cseresznyés, b.d.). Pri bralnem 

razumevanju na ravni A2 naj bi učenci poleg prej naštetega prepoznali še bistvo v 

preprostejšem pisnem gradivu, npr. v kratkih časopisnih člankih in revijah ter v 

vsakdanjem gradivu (kot so reklame, brošure, recepti, meniji in urniki) našli specifične 

informacije. Brez večjih težav naj bi učenci razumeli preprosta navodila o uporabi 

opreme, s katero se srečujejo v vsakdanjem življenju (npr. avtomati) in prepoznali 

znake, simbole in obvestila na javnih mestih, kot so ulice, restavracije, železniške 

postaje in delovna mesta. Predvidena je tudi komunikacija v preprostih osebnih pismih, 

razglednicah, čestitkah ali voščilih (Alderson in Cseresznyés, b.d.). 

Besedišče 

Pri rabi besedišča se preverja leksikalno znanje učencev, in sicer se vrednoti na ravni 

produktivnosti, kar pomeni, da besedišče razumejo in znajo uporabiti (Državni izpitni 

center, b.d.). V letih 2014–2016 sta bili za preverjanje rabe in razumevanja besedišča 

uporabljeni 2 nalogi (ena vredna 6 točk, druga 8 točk), od leta 2017 do 2019 pa so 

znanje te sporazumevalne zmožnosti na NPZ začeli preverjati s tremi nalogami, 

natančneje z dvema nalogama, pri čemer se ena deli na podnalogi A in B (prav tako 

so vse skupaj vredne 14 točk). Raziskali smo, katere naloge so učenci reševali in 

ugotovili, da so morali: 

1. Pogledati sliko in dopolniti besedilo z manjkajočimi besedami, ki se začenjajo z 

vnaprej danimi črkami (naloga dopolnjevanja besedila s slikovno iztočnico). 

Vsaka črtica predstavlja eno črko, ki so jo učenci morali vpisati, da so sestavili 

pravilni besedo za prikazano sliko. Tu se odgovori, zapisani s pravopisnimi 

napakami, niso šteli kot pravilni. 

2. Prebrati besedilo in besede v okvirčku spodaj (naloga dopolnjevanja besedila z 

naborom). Besedilo so nato dopolnili tako, da so z besedami iz okvirčka zapolnili 

vrzeli med tekstom. Ponujenih je bilo nekaj odvečnih besed. Pravopisne 

napake, ki ne omejujejo razumevanja, so se štele kot pravilne. 

3. Ogledati si sliko, prebrati besede v okvirčku in povezati besede z deli slike, ki 

so označeni s številkami (naloga povezovanja). Nekaj besed je bilo preveč. 
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Slika 4: Primer NPZ naloge besedišča (Državni izpitni center, 2019a, str. 11) 

Pri preverjanju rabe in poznavanja besedišča, se učencem predloži besedila, ki so 

identična vrstam besedil za bralno razumevanje (Državni izpitni center, b.d.). Za 

besedišče ni podanih opisnih merilnikov na ravni A1 oziroma A2 (saj ni ena izmed štirih 

osnovnih jezikovnih spretnosti), zato smo po Skupnem evropskem jezikovnem okvirju 

poiskali, katere besede naj bi v okviru slovnice učenci poznali na določeni ravni ter jih 

povezali s predvidenimi temami iz učnega načrta za angleščino. Na ravni A1 naj bi 

učenci poznali in uporabljali: pridevnike (običajne in demonstrativne), prislove 

pogostosti, primernike in presežnike, »going to« prihodnjik, števne in neštevne 

samostalnike, velelnik, prislove »intensifiers« (really, so, too, very …), modalne glagole 

(can/could), preteklik (Past simple, Past continuous), svojilne pridevnike, 

»possessives«, osnovne predloge (to, at, after, by, from, with …), predloge časa in 

kraja, sedanjik (Present simple, Present continuous), zaimke, »Wh« vprašanja (who, 
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why, when, where …), »to be« povedi v vprašalni, nikalni in trdilni obliki, glagol + »ing«. 

Na ravni A2 pa naj bi učenci poleg prej naštetih struktur poznali in uporabljali še: 

prislovne fraze pogostosti (every day, twice a week, once a month …), člene s števnimi 

in neštevnimi samostalniki, »much/many«, »will« prihodnjik, glagolnike, modalne 

glagole (have to, should), frazne glagole, predložne zveze, sedanjik (Present 

continuous for future, Present perfect), »Wh« vprašanja za preteklost, vljudne fraze 

(want/would like), ničti in prvi pogojnik (Grammar to study at each CEF level, b.d.). 

Poleg naštetih slovničnih struktur pa naj bi bili učenci v 6. razredu vešči besedišča 

različnih tematik, ki so jim najbližje. Sem spadajo predstavitve samega sebe (izgled, 

karakter, hobiji, načrti, izkušnje), svojega doma (lokalni prostor, družinski člani, 

dejavnosti, odnosi), šole (šolski urnik, učilnica, učenje, šolski predmeti, poklici, 

dejavnosti), svojega sveta (prijatelji, druženje, razvedrilo, težave, mediji, tehnologija), 

svojega okolja (ulica, mesto, vas, prebivalstvo, živali, rastline, naravni in vremenski 

pojavi) in svoje države (sosednje države, prebivalstvo, geografske, kulturne in 

zgodovinske značilnosti).  Učencem so znana tudi različna kulturna okolja, ki jih 

primerjajo na podlagi načina življenja, navad, običajev, jedi, praznovanj, dela, prostega 

časa, denarja, simbolov itd. (Adrin idr., 2016, str. 21).  

Pisno sporočanje 

Največje število točk, ki ga učenci lahko dosežejo pri nalogi preverjanja pisnega 

sporočanja, je 10, te pa se ločeno dodeljujejo glede na zadostitev treh meril, in sicer 

vsebine (4 točke), besedišča in pravopisa (3 točke) ter slovnice (3 točke). Učenci so v 

obdobju 2014–2019 za preverjanje pisnega sporočanja dobili naloge, kjer so morali: 

1. Napisati pismo angleško govorečemu prijatelju in mu predstaviti bodisi domači 

kraj, svoj šolski dan, bližnji park ali praznovanje novoletnih praznikov. Vsa 

pisma so imela 3 iztočnice, ki so se jih učenci morali držati pri pisanju (npr. pri 

praznovanju novega leta: priprave na novo leto, dogajanje na novoletni večer in 

opis prvega dneva v novem letu). Na dveh preizkus NPZ, kjer so morali napisati 

pismo, so imeli priloženo tudi slikovno gradivo, ki so ga morali v eni izmed 

iztočnic opisati. 

2. Spisati sestavek za šolsko glasilo o odrasli osebi, ki jim je pri srcu. Slednjo so 

morali opisati (starost, družina, zunanjost), napisati, kaj počne v dnevu in 

napisati, kaj ju povezuje in v čem se razlikujeta. V navodilih za vrednotenje je 

bilo posebej poudarjeno, da morajo učenci govoriti o odrasli osebi, sicer se 

vsebina vrednosti z 0 točkami. 

3. Napisati spis o svoji sanjski deželi in jo predstaviti (lokacija, prebivalci, jezik), jo 

primerjati s Slovenijo in opisati, kako tam poteka običajen dan. 
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Slika 5: Primer NPZ naloge pisnega sporočanja (Državni izpitni center, 2019a, str. 14) 

Učenci pri pisnem sporočanju na NPZ iz angleščine tvorijo pisno besedilo, ki je lahko 

»razglednica, sporočilo, recept, voščilo, povabilo, zasebno pismo, opis osebe, 

dogodka, kraja, kratka pripoved ali zgodba«, zastavljene teme pa izhajajo iz učnega 

načrta za angleščino (Državni izpitni center, b.d., Adrin idr., 2016). Z izjemo leto 2014 

(kjer ni danega podatka o številu povedi), so morali učenci napisati vsaj 10 povedi pri 

nalogah pisnega sporočanja, pri čemer je državna komisija za angleščino v letu 2019 

zapisala, da so učenci za vsebino lahko dosegli vse točke, četudi je bilo manj kot 10 

povedi, a so bile med njimi večstavčne, ki so zadostile zahtevam naloge, učenci pa so 

zraven odlično razvili tudi vse tri iztočnice (Državni izpitni center, 2019b). Za lažje 

razumevanje, kaj se od učencev na preverjanju pisnega sporočanja zahteva, v 

spodnjih slikah predstavljamo razpredelnice meril za vrednotenje po kriterijih, 

pridobljenih na spletnih straneh Državnega izpitnega centra. 
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Slika 6: Kriteriji in opisniki za vrednotenje vsebine pri nalogah pisnega sporočanja (Državni izpitni 
center, 2019b, str. 8) 

 

 

Slika 7: Kriteriji in opisniki za vrednotenje besedišča in pravopisa pri nalogah pisnega sporočanja 
(Državni izpitni center, 2019b, str. 9) 
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Slika 8: Kriteriji in opisniki za vrednotenje slovnice pri nalogah pisnega sporočanja (Državni izpitni 
center, 2019b, str. 9) 

 

Na ravni A1 pri pisnem sporočanju naj bi učenci napisali enostavne fraze in enostavčne 

ali večstavčne povedi o sebi, svoji družini in izmišljenih osebah ter pojasnili kdo so, kje 

živijo in kaj počnejo. Napisali naj bi tudi preprosto razglednico, voščilo ali čestitko. V 

pisni obliki bi bili zmožni zaprositi ali posredovati osebne podatke ter pisati številke in 

datume, lastno ime, državljanstvo, naslov bivanja, starost, datum rojstva (npr. na 

obrazcih) (Tankó, b.d.). Raven A2 pa od učencev zahteva kompetence pisnega 

sporočanja pri: povezavi večstavčnih povedi z osnovnimi (and, but) in raznovrstnimi 

(when, then, if) vezniškimi sredstvi ter drugimi osnovnimi sredstvi medpredmetnega 

povezovanja, pri pisanju o vsakdanjih vidikih iz svojega okolja, kot so ljudje, kraji, 

življenjski pogoji, delovna mesta, izobrazba, pri kratkih življenjepisih avtorjev ali obnov 

prebranega besedila ter pri sestavljanju preprostega zasebnega pisma ali 

elektronskega sporočila, v katerem kaj poizvedujejo, opisujejo, se zahvaljujejo ali 

opravičujejo (Tankó, b.d.). 

2.4. Zaključek teoretičnega dela 

Da bi se učitelji lahko inovativno, učinkovito in proaktivno odzivali na potrebe svojih 

učencev, je bistvenega pomena, da dosledno in natančno spremljajo njihove dosežke. 

Poleg internih ocen so jim v pomoč tudi standardizirani testi oziroma zunanja 

preverjanja znanja (kot je NPZ) in mednarodne raziskave. Vendar pa nam zgolj 

rezultati analiz ne podajajo dovolj informacij za oblikovanje sklepov o vzrokih za šolsko 

(ne)uspešnost. Z namenom opraviti celostne in ustrezne interpretacije, ki bi omogočile 

kakovosten vpogled v učiteljevo poučevanje in uspešno delovanje na ravni šole je  

potrebno zajeti vse informacije, ki jih na podlagi različnih testov dobimo o dosežkih 

svojih učencev, začenši z neposrednim vrednotenjem in ocenjevanjem znanja v 

razredih. Šele iskanje povezav med vsemi viri podatkov lahko nudi jasno in pregledno 

sliko resničnega stanja o znanju učencev (Lipič, 2017; Štraus, 2008). V empiričnem 



29 
 

delu se bomo tako osredotočili na več virov podatkov, ki nam bodo omogočili uvid v 

odnos konkretne šole do NPZ pri angleščini v 6. razredu na podlagi primerjave 

dosežkov učencev konkretne šole z državnim povprečjem ter stališč učencev in 

učiteljev do tega preverjanja. 
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3. EMPIRIČNI DEL 

3.1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Na podlagi javno dostopnih virov (Demšar, 2018, Hanžič, 2018) smo ugotovili, da v 

slovenskem prostoru NPZ ni optimalno izkoriščen oziroma prepoznan kot koristna 

podpora izboljševanju učiteljevega poučevanja in iskanju vrzeli v znanju otrok. Mnogi 

ga obravnavajo kot nepotrebno preverjanje učencev, ki jim povzroča stres ob že tako 

številčnih internih ocenah, učiteljem pa naj bi prinesel preglavice z dodatnim delom, ki 

pa nima na koncu nobene teže (Hanžič, 2018). Sami NPZ prepoznamo kot najboljši 

način preverjanja znanja od ostalih zunanjih preverjanj, saj je poenoten in vključuje vse 

slovenske osnovne šole. Prednost vidimo tudi v tem, da prikaže realnejšo sliko znanja 

v primerjavi s šolskimi ocenami, saj so te, tako kot pri ostalih predmetih, tudi v šestih 

razredih pri angleščini večinoma predobre za samo znanje učencev (Zgonik, 2018). 

Z iskanjem trendov sporazumevalnih zmožnosti šestošolcev pri angleščini na dotični 

osnovni šoli v primerjavi z nacionalnim dosežkom bomo skušali ugotoviti, ali so njihovi 

učenci značilno močnejši ali značilno šibkejši na določenem področju sporazumevalnih 

zmožnosti od državnega povprečja. V grobem bomo poskušali osvetliti, ali so rezultati 

na NPZ posledica znanja določene generacije na konkretni šoli ali učiteljice 

angleškega aktiva učence na tej šoli (ne)zavedno bolj pripravljajo na posamezno 

sporazumevalno zmožnost (slušno razumevanje, bralno razumevanje, raba 

besedišča, pisno sporočanje) ali pa je v dosežkih mogoče prepoznati odražanje 

določenih pristopov in stališč učiteljic angleščine do NPZ kot tudi učencev samih. 

Rezultate raziskave bomo pokazali učiteljicam in jim predstavili, katero področje 

sporazumevalne zmožnosti bi bilo smiselno, da izpopolnjujejo in mu namenijo več časa 

v razredu. S podrobnejšo analizo večletnih dosežkov na NPZ primarno želimo poudariti 

to preverjanje znanja kot učinkovito in nepogrešljivo orodje pri uvidu v lastno delo ter 

posledično v nadaljnjih pripravah na pouk. 

3.2. RAZISKOVALNI CILJI 

Osrednji cilj: 

 Analizirati možnosti uporabe rezultatov NPZ pri angleščini v 6. razredu za 

potrebe učiteljevega poučevanja v luči stališč učencev in učiteljev do tega 

preverjanja. 

Podcilji: 

 Ugotoviti, katere so močne in šibke strani tujejezikovnega znanja šestošolcev 

na konkretni šoli pri NPZ v primerjavi z nacionalnim povprečjem za obdobje 

2014 – 2019.  

 Ugotoviti, kakšna so stališča učencev, ki obiskujejo šesti razred konkretne šole 

do NPZ pri angleščini v 6. razredu za šolsko leto 2018/2019. 
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 Ugotoviti, kakšna so stališča učiteljic angleščine konkretne šole o NPZ pri 

angleščini v 6. razredu.  

 Na podlagi analiz dosežkov in stališč učencev ter učiteljev pripraviti poročilo za 

učiteljevo nadaljnjo delo pri pripravi na pouk angleščine v razredu. 

3.3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

1. Kakšne so razlike dosežkov konkretne šole v primerjavi z državnimi dosežki na 

NPZ pri angleščini v 6. razredu v obdobju 2014–2019? 

2. Kaj menijo učenci konkretne šole o NPZ pri angleščini v 6. razredu? 

3. Kakšna so stališča učiteljic konkretne šole do NPZ pri angleščini v 6. razredu? 

4. Ali je mogoče iz zbranih podatkov o NPZ pri angleščini v 6. razredu sestaviti 

poglobljeno analizo, s katero si lahko učitelj konkretne šole pomaga pri svojem 

nadaljnjem delu? 

3.4. METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Uporabili smo kombinirani raziskovalni pristop (kvantitativni in kvalitativni), metoda 

raziskovanja je deskriptivna in kavzalna neeksperimentalna. Raziskovalni pristop smo 

opravili v 3 delih (ločeno po teh delih ga bomo obravnavali tudi v nadaljevanju), in sicer 

z: 

A. analizo podatkov iz sistema OrKa o dosežkih konkretne šole in države na NPZ 

pri angleščini v 6. razredu v letih 2014–2019; 

B. anketiranjem učencev konkretne šole, ki v šolskem letu 2018/2019 obiskujejo 

6. razred; 

C. izvedbo intervjujev z učitelji, ki poučujejo angleščino v 6. razredu na konkretni 

osnovni šoli. 

3.5. VZOREC 

3.5.1. Vzorec A 

V raziskavi smo analizirali rezultate slovenskih šestošolcev, ki so v letih 2014–2019 

pisali NPZ pri angleščini, v primerjavi z rezultati učencev 6. razredov konkretne 

osnovne šole, ki so se v istih letih udeležili pisanja nacionalnega preverjanja znanja iz 

angleščine. 

3.5.2. Vzorec B 

Vzorec zajema 49 izmed 52 učencev izbrane OŠ, ki so pisali NPZ pri angleščini v 6. 

razredu v maju 2019. Način vzorčenja je namenski. 

3.5.3. Vzorec C 

V intervju smo zajeli 3 proučevane osebe – učiteljice angleščine, ki na konkretni 

osnovni šoli izmensko poučujejo 6. razred, pri čemer je ena učiteljica razrednega 

pouka z modulom angleščine, drugi dve pa učiteljici tujih jezikov, med njimi tudi 

angleščine. 
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3.6. POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

3.6.1. Postopek zbiranja podatkov A 

Na izbrani osnovni šoli smo zaprosili administratorja za dostop do podatkov dosežkov 

njihovih šestošolcev na NPZ pri angleščini v obdobju šestih let. Iz sistema OrKa, ki ga 

je zasnoval Državni izpitni center (RIC), smo pridobili podatke o dosežkih konkretne 

osnovne šole in o dosežkih na nacionalni ravni v letih 2014–2019. 

3.6.2. Postopek zbiranja podatkov B 

Zbiranje podatkov za raziskavo je potekalo s pomočjo ankete. Anketne vprašalnike, ki 

so bili za potrebe raziskovanja sestavljeni v začetku maja 2019, smo ob koncu 

šolskega leta (ko so bile ocene že večinsko zaključene) razdelili 3 oddelkom šestih 

razredov izbrane OŠ, ki so v letošnjem letu pisali nacionalno preverjanje znanja pri 

angleščini (tj. 57 učencev). Vprašalnik je anonimen in prostovoljen. V uvodnem delu je 

predstavitev avtorja, namen raziskave in zahvala za sodelovanje, v poizvedovalnem 

delu pa je postavljenih 12 vprašanj o NPZ pri angleščini v 6. razredu, ki se nanašajo 

na: njihovo zadovoljstvo z rezultati NPZ, zahtevnostjo NPZ in členitvijo lažjih in težjih 

delov glede na sporazumevalno zmožnost, trudom vloženim v in pripravami na NPZ 

ter smiselnostjo NPZ za učence 6. razredov. 

3.6.3. Postopek zbiranja podatkov C 

Podatke o stališčih učiteljic angleškega jezika na izbrani OŠ glede NPZ pri angleščini 

v 6. razredu smo zbrali z nestandardiziranim intervjujem, in sicer polstrukturiranim 

nestandardiziranim intervjujem. Ta je sestavljen iz treh vsebinskih sklopov, pri čemer 

so vprašanja odprta. Prvi del se nanaša na odnos do NPZ pri tujem jeziku, v drugem 

delu smo jih povprašali o šolskih ocenah in dosežkih na NPZ, v zadnjem delu pa so 

vprašanja namenjena analizi dosežkov nacionalnih preverjanj znanj. Za lažje zbiranje 

podatkov smo zaprosili, da pogovor snemamo z diktafonom. 

3.7. POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

3.7.1. Postopek obdelave podatkov A 

Za posamezno obdobje NPZ pri angleščini (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) smo 

razdelili dosežke pri nalogah, ki so jih reševali vsi učenci 6. razredov v Sloveniji po 

sklopih sporazumevalnih zmožnosti (slušno razumevanje, bralno razumevanje, 

besedišče, pisno sporočanje) in nato po dodeljenih postavkah, sešteli povprečje vseh 

točk pri posameznih postavkah določene sporazumevalne zmožnosti in izračunali 

povprečje s pomočjo programa Excel. Isto smo naredili tudi z dosežki šestošolcev na 

konkretni osnovni šoli in nato s pomočjo podatkovnih tabel narisali grafe za posamezne 

sporazumevalne zmožnosti in primerjali odstopanja dosežkov konkretne osnovne šole 

od državnega povprečja glede na slušno razumevanje, bralno razumevanje, rabo 

besedišča in pisno sporočanje. 
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3.7.2. Postopek obdelave podatkov B 

Zbrane podatke anketnih vprašalnikov smo obdelali s programom SPSS 20.0, 

natančneje s pomočjo deskriptivnih analiz in analiz za povezave med spremenljivkami 

(križne tabele). Uporabljeni statistični postopki so: frekvenčna in strukturna 

porazdelitev, aritmetična sredina in Pearsonov korelacijski koeficient. Rezultate smo 

grafično prikazali in opisali. 

3.7.3. Postopek obdelave podatkov C  

Po opravljenih intervjujih smo zbrane podatke pretipkali, transkripte proučili ter jih 

kodirali, analizirali in oblikovali ugotovitve. 

3.8. REZULTATI IN INTERPRETACIJA  

3.8.1. Rezultati in interpretacija A 

Pri analiziranju podatkov o dosežkih šestošolcev izbrane OŠ in Slovenije na NPZ pri 

angleščini smo se držali delitve dosežkov po sklopih sporazumevalnih zmožnosti, kot 

ga ponuja sistem OrKa. Najprej bomo za obdobje let 2014 – 2019 predstavili 

primerjavo dosežkov slušnega razumevanja, nato bralnega razumevanja, besedišča 

in na koncu še pisnega sporočanja. 

Slušno razumevanje 

Primerjali smo naloge slušnega razumevanja po letih med dosežki šestošolcev po 

celotni Sloveniji in šestošolcev izbrane osnovne šole. Vsako slušno razumevanje ima 

12 postavk, ki jih morajo učenci rešiti. Pri tem je treba poudariti, da postavke med leti 

pomenijo vsebinsko nekaj drugega – postavka 1 v letu 2014 ni enaka postavki 1 v letu 

2015, 2016, 2017, 2018 ali 2019. Med leti torej ne primerjamo uspešnosti reševanja 

iste naloge, ampak nalog, ki jim je skupno to, da se z njimi preverja učenčevo zmožnost 

poslušanja in slušnega razumevanja. 

Preglednica 4: Rezultati slušnega razumevanja NPZ pri angleščini v 6. razredu (Slovenija in izbrana 
OŠ) 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019  
  SLO OŠ SLO OŠ SLO OŠ SLO OŠ SLO OŠ SLO OŠ  
Postavka 1 0,74 0,64 0,66 0,83 0,68 0,48 0,38 0,24 0,51 0,53 0,49 0,62  
Postavka 2 0,6 0,56 0,7 0,8 0,62 0,6 0,58 0,56 0,42 0,43 0,59 0,6  
Postavka 3 0,63 0,64 0,8 0,83 0,54 0,48 0,5 0,31 0,62 0,61 0,58 0,63  
Postavka 4 0,48 0,44 0,8 0,87 0,49 0,53 0,56 0,33 0,58 0,63 0,45 0,5  
Postavka 5 0,49 0,64 0,8 0,87 0,42 0,35 0,65 0,6 0,48 0,57 0,46 0,37  
Postavka 6 0,64 0,44 0,78 0,9 0,55 0,58 0,34 0,16 0,36 0,43 0,5 0,46  
Postavka 7 0,6 0,56 0,72 0,87 0,43 0,38 0,77 0,56 0,73 0,82 0,37 0,46  
Postavka 8 0,52 0,49 0,82 0,9 0,75 0,68 0,82 0,76 0,62 0,61 0,7 0,69  
Postavka 9 0,72 0,74 0,58 0,73 0,67 0,7 0,59 0,47 0,64 0,61 0,6 0,63  
Postavka 10 0,56 0,51 0,48 0,6 0,57 0,48 0,59 0,47 0,38 0,43 0,5 0,54  
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Postavka 11 0,63 0,67 0,76 0,8 0,52 0,55 0,78 0,76 0,59 0,59 0,41 0,46  
Postavka 12 0,56 0,62 0,69 0,67 0,73 0,78 0,65 0,56 0,61 0,55 0,4 0,48  
POVPREČJE 0,60 0,58 0,72 0,81 0,58 0,55 0,60 0,48 0,55 0,57 0,50 0,54  

 

 

Slika 9: Grafični prikaz rezultatov slušnega razumevanja šestošolcev konkretne OŠ in celotne države 
pri NPZ pri angleščini za obdobje šestih let 

 

Na preverjanju NPZ iz angleščine v 6. razredu leta 2014 je naloge slušnega 

razumevanja v splošnem pravilno rešilo 60 odstotkov učenk in učencev v Sloveniji, na 

izbrani osnovni šoli pa za slabe 2 odstotni točki manj (M = 58 %). Prav tako so bili 

šestošolci v celotni Sloveniji v primerjavi s šestošolci na konkretni osnovni šoli 

uspešnejši pri reševanju nalog slušnega razumevanja v letih 2016 (rezultat za 

Slovenijo je 58 odstotkov in za šolo 55 odstotkov) in 2017 (rezultat za Slovenijo je 60 

odstotkov in za šolo 48 odstotkov). Šestošolci izbrane OŠ pa so naloge slušnega 

razumevanja v splošnem uspešneje od vseh šestošolcev v državi reševali v letih 2015, 

2018 in 2019. Leta 2015 je bil rezultat šole (M = 81 %) za slabih 10 odstotnih točk višji 

od državnega povprečja (M = 72 %), leta 2018 za dobri 2 odstotni točki (rezultat šole 

je 57 odstotkov in Slovenije 55 odstotkov), leta 2019 pa je šola (M = 54 %) za dobre 4 

odstotne točke reševala bolje naloge slušnega razumevanja od učencev 6. razredov 

celotne Slovenije (M = 50 %). 
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Bralno razumevanje 

Preglednica 5: Rezultati bralnega razumevanja šestošolcev konkretne OŠ in celotne države pri NPZ 
pri angleščini za obdobje šestih let 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019  
  SLO OŠ SLO OŠ SLO OŠ SLO OŠ SLO OŠ SLO OŠ  

Postavka 1 0,54 0,56 0,66 0,73 0,5 0,55 0,56 0,38 0,42 0,47 0,56 0,52  
Postavka 2 0,51 0,44 0,42 0,5 0,47 0,53 0,76 0,62 0,56 0,53 0,52 0,6  
Postavka 3 0,43 0,46 0,55 0,57 0,58 0,65 0,61 0,49 0,55 0,59 0,7 0,69  
Postavka 4 0,62 0,59 0,52 0,6 0,57 0,55 0,49 0,33 0,62 0,67 0,6 0,58  
Postavka 5 0,46 0,44 0,56 0,7 0,72 0,63 0,8 0,58 0,43 0,41 0,72 0,83  
Postavka 6 0,48 0,49 0,58 0,67 0,64 0,68 0,54 0,33 0,3 0,22 0,7 0,83  
Postavka 7 0,34 0,31 0,58 0,73 0,26 0,18 0,75 0,6 0,51 0,45 0,5 0,58  
Postavka 8 0,48 0,44 0,51 0,5 0,48 0,5 0,7 0,64 0,4 0,45 0,51 0,58  
Postavka 9 0,46 0,54 0,59 0,63 0,45 0,48 0,52 0,42 0,35 0,41 0,34 0,33  
Postavka 10 0,32 0,28 0,49 0,53 0,44 0,43 0,72 0,62 0,67 0,65 0,58 0,71  
Postavka 11 0,4 0,38 0,51 0,6 0,48 0,28 0,52 0,38 0,76 0,8 0,5 0,56  
Postavka 12 0,25 0,33 0,37 0,37 0,34 0,23 0,66 0,33 0,33 0,22 0,39 0,4  
AVERAGE 0,44 0,44 0,53 0,59 0,49 0,47 0,64 0,48 0,49 0,49 0,55 0,60  

              
 

 
Slika 10: Grafični prikaz rezultatov bralnega razumevanja šestošolcev konkretne OŠ in celotne države 

pri NPZ pri angleščini za obdobje šestih let 

 

Dotična osnovna šola je v primerjavi s celotno Slovenijo na NPZ pri angleščini v 

splošnem bolje reševala naloge bralnega razumevanja v letih 2015 (rezultat za šolo je 

59 % in za Slovenijo 53 %) in 2019 (rezultat za šolo je 60 % in za Slovenijo 55 %), leta 
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2014 (M = 44 %) in leta 2018 (M = 49 %) pa so učenci OŠ in šestošolci v državi dosegli 

enake rezultate. Dve leti zaporedoma so učenci konkretne šole pri bralnem 

razumevanju dosegli slabše rezultate, in sicer leta 2016 sta bili to 2 odstotni točki 

(rezultat za šolo je 47 % in za Slovenijo 49 %), leta 2017 pa so se dosežki 

osnovnošolskega povprečja (M = 48 %) od državnega povprečja (M = 64 %) razlikovali 

kar za 16 odstotnih točk. 

Besedišče 

Preglednica 6: Rezultati rabe besedišča šestošolcev konkretne OŠ in celotne države pri NPZ pri 
angleščini za obdobje šestih let 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019  
  SLO OŠ SLO OŠ SLO OŠ SLO OŠ SLO OŠ SLO OŠ  

Postavka 1 0,44 0,49 0,26 0,37 0,25 0,25 0,79 0,69 0,66 0,67 0,51 0,62  
Postavka 2 0,43 0,33 0,34 0,33 0,6 0,63 0,54 0,53 0,71 0,71 0,84 0,9  
Postavka 3 0,43 0,31 0,4 0,4 0,63 0,55 0,61 0,49 0,49 0,45 0,78 0,81  
Postavka 4 0,31 0,18 0,3 0,3 0,4 0,38 0,83 0,67 0,69 0,71 0,52 0,52  
Postavka 5 0,33 0,36 0,33 0,3 0,51 0,43 0,52 0,47 0,55 0,53 0,6 0,75  
Postavka 6 0,49 0,49 0,6 0,63 0,62 0,6 0,56 0,31 0,85 0,96 0,92 0,96  
Postavka 7 0,47 0,33 0,35 0,33 0,55 0,45 0,9 0,8 0,91 0,86 0,91 0,98  
Postavka 8 0,42 0,33 0,36 0,27 0,39 0,43 0,97 0,98 0,72 0,71 0,66 0,77  
Postavka 9 0,53 0,31 0,4 0,47 0,4 0,35 0,58 0,38 0,65 0,57 0,52 0,83  
Postavka 10 0,47 0,51 0,25 0,3 0,64 0,63 0,3 0,11 0,54 0,41 0,48 0,5  
Postavka 11 0,48 0,46 0,41 0,4 0,36 0,33 0,67 0,64 0,56 0,67 0,28 0,27  
Postavka 12 0,39 0,41 0,29 0,33 0,32 0,35 0,52 0,31 0,44 0,55 0,46 0,52  
Postavka 13 0,41 0,36 0,64 0,67 0,55 0,48 0,35 0,22 0,18 0,24 0,36 0,29  
Postavka 14 0,41 0,44 0,18 0,17 0,38 0,4 0,49 0,24 0,31 0,45 0,46 0,52  
AVERAGE 0,43 0,38 0,37 0,38 0,47 0,45 0,62 0,49 0,59 0,61 0,59 0,66  
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Slika 11: Grafični prikaz rezultatov rabe besedišča šestošolcev konkretne OŠ in celotne države pri 
NPZ pri angleščini za obdobje šestih let 

 

Izrazito bolje so učenci izbrane OŠ naloge pri rabi besedišča od vseh učencev v državi 

reševali leta 2019 (rezultat za šolo je 66 %, rezultat za Slovenijo je 59 %), izrazito 

slabše pa leta 2017, ko je v splošnem naloge pri rabi besedišča pravilno rešilo 62 % 

vseh šestošolcev v Sloveniji in le 49 % šestošolcev na dotični šoli. Slabše od 

državnega povprečja so se izbrani učenci odrezali tudi v letih 2014 (rezultat za šolo je 

38 %, rezultat za Slovenijo je 43 %) in 2016 (rezultat za šolo je 45 %, rezultat za 

Slovenijo je 47 %), malenkost boljši pa so bili leta 2015, ko so učenci konkretne OŠ 

dosegli 38 % in učenci celotne Slovenije 37 % ter v letu 2018, ko je šola (M = 61 %) 

dosegla boljše rezultate za dve odstotni točki v primerjavi z državo (M = 59 %). 

Pisno sporočanje 

Uvodoma je za naloge oziroma postavke pisnega sporočanja pomembno razumeti, da 

se za razliko od drugih sporazumevalnih zmožnosti na NPZ vrednotijo z več kot 1 

točko. To pomeni, da je maksimalno število točk na posamezni postavki več kot 1, saj 

vsaka postavka pomeni svoje merilo pri oblikovanju pisnega izdelka: 

 Postavka 1 predstavlja vsebino in prinaša največ 4 točke. 

 Postavka 2 preverja besedišče in pravopis (največ 3 točke). 

 Postavka 3 je kriterij za slovnico in prinaša največ 3 točke. 

Iz tega sledi, da iz povprečnega števila doseženih točk na posamezni postavki ne 

moremo neposredno sklepati o deležu učencev, ki so »naloge pravilno rešili« oziroma 

sestavek ustrezno napisali glede na dana merila. V nadaljevanju bomo zato dosežke 

pisnega sporočanja obravnavali v smislu primerjav povprečnih doseženih točk po 

posameznem kriteriju. 
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Preglednica 7: Rezultati pisnega sporočanja šestošolcev konkretne OŠ in celotne države pri NPZ pri 
angleščini za obdobje šestih let 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  SLO OŠ SLO OŠ SLO OŠ SLO OŠ SLO OŠ SLO OŠ 

Postavka 1 1,37 1,03 1,29 1,47 1,34 1,2 1,24 0,82 1,19 1,33 1,13 1,17 

Postavka 2 1,24 1 1,25 1,5 1,18 1,13 1,1 0,73 0,96 0,96 0,99 1,13 

Postavka 3 2,07 1,67 1,93 2,27 1,79 1,88 1,71 1,13 1,64 1,73 1,58 1,71 

 

Opis zgornje preglednice je v nadaljevanju ločeno naveden po postavkah in ob 

grafičnih predstavitvah za vsako postavko posebej.  

 

Slika 12: Grafični prikaz rezultatov pisnega sporočanja šestošolcev konkretne OŠ in celotne države pri 
NPZ pri angleščini za obdobje šestih let pri kriteriju vsebina 

 

Izmed 4 možnih točk pri vsebini pisnega sestavka so učenci izbrane OŠ v skupnem 

povprečju dobili več točk v letih 2015 (rezultat za šolo je 1,47, za Slovenijo 1,29), 2018 

(rezultat za šolo je 1,33, za Slovenijo 1,19) in 2019 (rezultat za šolo je 1,17 in Slovenijo 

1,13). Malo slabše od državnega povprečja (M = 1,34) so se šestošolci konkretne šole 

odrezali v letu 2016, ko so dosegli v povprečju 1,2 točke. Precejšna razlika med vsemi 

učenci v Sloveniji in učenci konkretne šole pri vsebinskem delu pisnega sporočanja na 

NPZ pri angleščini v 6. razredu pa se kaže v letih 2014 (povprečje šole je 1,03, 

povprečje države je 1,37) in 2017 (povprečje šole je 0,82, povprečje države je 1,24). 
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Slika 13: Grafični prikaz rezultatov pisnega sporočanja šestošolcev konkretne OŠ in celotne države pri 
NPZ pri angleščini za obdobje šestih let pri kriterijih besedišče in pravopis 

 

Kriterij besedišča in pravopisa se na NPZ pri angleščini ocenjuje z največ 3 točkami, 

pri čemer so šestošolci konkretne OŠ v povprečju dosegli več točk od vseh slovenskih 

učencev 6. razreda v letih 2015 (rezultat šole je 1,5, rezultat države je 1,25) in 2019 

(rezultat šole je 1,13, rezultat države je 0,99). Leto 2018 je obema spremenljivkama, 

torej učencem 6. razredov izbrane šole in učencem 6. razredov celotne Slovenije, v 

povprečju prineslo 0,96 točke za besedišče in pravopis. Malo slabše od slovenskega 

povprečja (M = 1,18) se je šola (M = 1,13) pri besedišču in pravopisu odrezala leta 

2016, zopet pa so dokaj nižje povprečje v točkah dosegle generacije izbranih 

šestošolcev v letih 2014 (povprečje OŠ je 1, povprečje SLO je 1,24) in 2017 (povprečje 

OŠ je 0,73, povprečje SLO je 1,1). 
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Slika 14: Grafični prikaz rezultatov pisnega sporočanja šestošolcev konkretne OŠ in celotne države pri 
NPZ pri angleščini za obdobje šestih let pri kriteriju slovnica 

 

Slovnica pri pisnem sestavku prav tako prinaša 3 točke. V primerjavi s povprečjem 

države (M = 1,71) se je zopet najslabše uvrstila generacija šestošolcev konkretne OŠ 

(M = 1,13), ki je pisala NPZ pri angleščini leta 2017. Tako kot pri zgoraj navedenima 

kriterijema oziroma postavkama, so bili prav tako v povprečju zbranih točk slabši 

šestošolci konkretne šole leta 2014 (M = 1,67) v primerjavi z vsemi šestošolci v državi 

(M = 2,07). Slednji pa so slabše rezultate za slovnico dosegali v letih 2015 (šolsko 

povprečje je 2,27, državno povprečje je 1,93), 2016 (šolsko povprečje je 1,88, državno 

povprečje je 1,79), 2018 (šolsko povprečje je 1,73, državno povprečje je 1,64) in 2019, 

ko so vsi šestošolci v Sloveniji v povprečju zbrali 1,58 točke, šestošolci konkretne 

osnovne šole pa 1,71 točke. 

3.8.2. Rezultati in interpretacija B 

Od razdeljenih 52 vprašalnikov (št. učencev na konkretni OŠ v 6. razredu, ki so se 

letos udeležili NPZ pri angleščini) smo jih vrnjenih dobili 49. Večinoma so bili vsi 

dobljeni vprašalniki veljavni, le pri nekaterih vprašanjih smo dobili več odgovorov, kot 

je bilo »dovoljenih«, zato smo te odgovore označili kot manjkajoče. Splošnih podatkov 

o učencih (spol, starost) za svoje raziskovalno delo nismo potrebovali, zato smo se 

osredotočili zgolj na specifične podatke, ki jih bomo ločeno po vprašanjih predstavili v 

nadaljevanju opisno in v obarvanih tabelah, pri čemer bomo pretežno govorili o 

odstotkih učencev glede na dane odgovore pri posameznem vprašanju. Med 

določenimi vprašanji anketnega vprašalnika so nas zanimale tudi povezave (naredili 

smo jih s križnimi tabelami), ki jih bomo prav tako opisali in tabelarično predstavili, 

vendar bomo podatke večkrat navajali v frekvencah kot v deležih. 
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1. Katera je zadnja ocena, ki si jo dobil pri pisnem preizkusu znanja iz angleščine v 6. 

razredu? 

Pri tem vprašanju nas je zanimalo, katera je zadnja pisna ocena, ki so jo učenci 

pridobili pri TJA, in hkrati, v primerjavi z vprašanjem 2, koliko se ta ocena razlikuje od 

zaključne ocene pri angleščini. 

Preglednica 8: Odgovori šestošolcev konkretne OŠ o tem, katera je njihova zadnja pisna ocena, ki so 
ji pridobili pri angleščini 

 Frekvence Odstotki Veljavni odstotki Kumulativni odstotki 

Veljavni 

nezadostno 2 4,1 4,1 4,1 

zadostno 3 6,1 6,1 10,2 

dobro 9 18,4 18,4 28,6 

prav dobro 20 40,8 40,8 69,4 

odlično 15 30,6 30,6 100,0 

Skupaj 49 100,0 100,0  

 

 

Slika 15: Frekvenčni prikaz zadnje pisne ocene pri angleščini, ki so jo dobili šestošolci konkretne OŠ 

 

Dobra desetina vprašanih (10,2 %) je na zadnjem pisnem ocenjevanju pri angleščini 

dobila nezadostno oziroma zadostno oceno, slaba petina (18,4 %) je bila ocenjena z 

dobro, medtem ko je bilo prav dobro in odlično ocenjenih skupaj kar 71,4 % vseh 

učencev. Povprečna ocena zadnjega pisnega ocenjevanja je bila nekaj manj kot 4 (M 

= 3,88). Najbolj pogosta ocena, ki so jo vprašani šestošolci pridobili pri angleščini, je 

4. 
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2. Katera je tvoja zaključna ocena pri angleščini v 6. razredu? 

Preglednica 9: Odgovori šestošolcev konkretne OŠ o tem, katera je njihova zaključna ocena pri 
angleščini v 6. razredu 

 Frekvence Odstotki Veljavni odstotki Kumulativni odstotki 

Veljavni 

zadostno 4 8,2 8,2 8,2 

dobro 10 20,4 20,4 28,6 

prav dobro 16 32,7 32,7 61,2 

odlično 19 38,8 38,8 100,0 

Skupaj 49 100,0 100,0  

 

 
Slika 16: Frekvenčni prikaz zaključne ocene pri angleščini, ki so jo dobili šestošolci konkretne OŠ 

Na vprašanje anketirancev, katera je njihova zaključna ocena pri angleščini, jih je 

največ odgovorilo odlično (38,8 %), malo manj prav dobro (32,7 %), z oceno dobro jih 

je letos zaključilo 20,4 % in slaba desetina z oceno zadostno (8,2 %). Povprečna 

zaključna ocena je bila dobra 4 (M = 4,02), najpogostejša pridobljena ocena ob 

zaključku TJA pa 5. Z negativno oceno ni nihče zaključil predmeta tuji jezik angleščina, 

zato ocene nezadostno v tabelah ne predstavljamo. 

Kot smo uvodoma povedali pri prvem vprašanju ankete, nas je zanimala povezava 

med zadnjo pisno oceno in zaključno oceno pri angleščini, zato smo to preverili s križno 

tabelo in s Pearsonovim koeficientom ugotavljali, kakšna je korelacija med 

spremenljivkama. 
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Preglednica 10: Križna tabela odgovorov šestošolcev konkretne OŠ med njihovo zadnjo pisno oceno 
in zaključno oceno pri angleščini 

 zaključna ocena TJA Skupaj 

zadostno dobro prav dobro odlično 

zadnja pisna ocena TJA 

nezadostno 1 1 0 0 2 

zadostno 2 1 0 0 3 

dobro 1 6 2 0 9 

prav dobro 0 2 10 8 20 

odlično 0 0 4 11 15 

Skupaj 4 10 16 19 49 

 

Iz križne tabele se jasno vidi močno in pozitivno povezanost med zadnjo pisno oceno 

pri angleščini in zaključno oceno pri istem predmetu, kar pomeni da se slednji 

največkrat ujemata. Pisna ocena zadostno ima izmed treh ocen najpogostejšo 

pripadajočo zaključno oceno zadostno (f = 2), enak odstotek ujemanja (tj. 66 %) pisne 

in zaključne ocene ima prav tako pisna ocena dobro (f = 6). Izmed 20 pridobljenih 

pisnih ocen prav dobro ima 10 učencev isto zaključno oceno, še boljše ujemanje pa je 

pri 15 učencih, ki so bili pisno ocenjeni z odlično, pri čemer jih je 11 zaključilo tuji jezik 

angleščino z odlično oceno. 20 učencev izmed 49 vprašanih ni doseglo enakih 

rezultatov pri pisni in zaključni oceni, kar je 41 %. 

 

Preglednica 11: Vrednost Pearsonovega korelacijskega koeficienta med zadnjo pisno oceno in 
zaključno oceno šestošolcev konkretne OŠ pri angleščini 

 zadnja pisna ocena 

TJA 

zaključna ocena TJA 

zadnja pisna ocena TJA 

Pearson Correlation 1 ,779** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 49 49 

zaključna ocena TJA 

Pearson Correlation ,779** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 49 49 

 

Svojo domnevo za močno in pozitivno povezanost med zgoraj omenjenimi ocenami 

smo preverili tudi s Pearsonovim korelacijskih koeficientom, s katerim smo potrdili, da 

je povezanost med zaključno in zadnjo pisno oceno pri TJA močna in pozitivna (rxy = 

0,779), kar pomeni, da so se medsebojne primerjave učencev pri pisnih ocenah 

ohranile tudi pri zaključnih ocenah oziroma poenostavljeno – učenci z višjimi ocenami 

na zadnjem pisnem preizkusu znanja so imeli praviloma tudi višje zaključne ocene. 
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3. Ali si zadovoljen z njo? 

Z vprašanjem št. 3 in 4 smo spraševali učence po zadovoljstvu z zaključno oceno pri 

angleščini v 6. razredu in z rezultatom nacionalnega preverjanja znanja. 

Preglednica 12: Odgovori šestošolcev konkretne OŠ o tem, ali so zadovoljni z zaključno oceno pri 
angleščini  

 Frekvence Odstotki Veljavni odstotki Kumulativni odstotki 

Veljavni 

da 38 77,6 77,6 77,6 

ne 11 22,4 22,4 100,0 

Skupaj 49 100,0 100,0  

 

Večina učencev (77,6 %) je s svojo zaključno oceno pri TJA zadovoljna, medtem ko, 

dobra petina (22,4 %) ni izkazala zadovoljstva z oceno pri angleščini ob koncu leta.  

Na tem mestu se nam je porodilo vprašanje, kolikšna je povprečna zaključna ocena 

tistih učencev, ki so zadovoljni s svojo zaključno oceno in kolikšna je povprečna 

zaključna ocena tistih, ki z njo niso zadovoljni – oziroma nas je zanimalo, ali se 

pojavljajo razlike v povprečni zaključni oceni učencev glede na to, ali so zadovoljni ali 

nezadovoljni z oceno. 

Preglednica 13: Križna tabela odgovorov šestošolcev konkretne OŠ med njihovo zaključno oceno pri 
angleščino in zadovoljstvom z njo 

 zadovoljstvo ocena Skupaj 

da ne 

zaključna ocena TJA 

zadostno 3 1 4 

dobro 6 4 10 

prav dobro 10 6 16 

odlično 19 0 19 

Skupaj 38 11 49 

 

Ugotovili smo, da se pojavljajo razlike v povprečni zaključni oceni zadovoljnih (M = 

4,18) in nezadovoljnih učencev (M = 3,45) z njihovo zaključno oceno. 38 učencev je s 

svojo oceno zadovoljnih, medtem ko je nezadovoljstvo z zaključno oceno navedlo le 

11 učencev. Zanimivo je, da je zadovoljstvo z oceno neodvisno od ocene same, saj so 

kar trije učenci z oceno zadostno zadovoljni, medtem ko je le en z njo nezadovoljen. 

Podobno pri oceni dobro (6 zadovoljnih in 4 nezadovoljnih), prav dobro (10 zadovoljnih 

in 6 nezadovoljnih), medtem ko pri najvišji zaključni oceni odlično ni izmed 19 učencev 

nihče izrazil nezadovoljstva, kar je tudi pričakovan odgovor. 
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4. Ali si zadovoljen z rezultatom NPZ pri angleščini? 

Preglednica 14: Odgovori šestošolcev konkretne OŠ o tem, kako so zadovoljni z rezultatom NPZ pri 
angleščini 

 Frekvence Odstotki Veljavni odstotki Kumulativni odstotki 

Veljavni 

da 20 40,8 41,7 41,7 

ne 28 57,1 58,3 100,0 

Skupaj 48 98,0 100,0  

Manjkajoči 999 1 2,0   

Skupaj 49 100,0   

 

20 učencev, kar predstavlja slabih 41 % vseh anketiranih, je zadovoljnih z rezultatom 

na nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine, medtem ko je 8 učencev več (M = 

57,1 %) z rezultatom NPZ nezadovoljnih. 1 učenec na četrto vprašanje ni odgovoril. 

S križno tabelo smo preverili tudi zaključno oceno pri TJA glede na odgovore učencev, 

ali so z rezultatom NPZ pri angleščini zadovoljni. 

Preglednica 15: Križna tabela odgovorov šestošolcev konkretne OŠ med njihovo zaključno oceni pri 
angleščini in zadovoljstvom z rezultati NPZ pri tem predmetu 

 zadovoljstvo NPZ Skupaj 

da ne 

zaključna ocena TJA 

zadostno 1 3 4 

dobro 3 7 10 

prav dobro 6 10 16 

odlično 10 8 18 

Skupaj 20 28 48 

 

Večji delež zadovoljnih z rezultatom NPZ kot nezadovoljnih je zgolj pri učencih, ki so 

bili odlični pri angleščini ob koncu leta, pri vseh drugače ocenjenih (sem spadajo ocene 

prav dobro, dobro in zadostno) pa je več učencev nezadovoljnih z rezultatom NPZ kot 

zadovoljnih (delež nezadovoljnih anketiranih je 75-odstoten pri zadostnih ocenah, 70-

odstoten pri dobrih ocenah in 63-odstoten pri ocenah prav dobro). Izračunali smo tudi 

povprečno zaključno oceno zadovoljnih z NPZ, ki nanese na dobro 4 (M = 4,25) in 

nezadovoljnih z NPZ, ki imajo nižjo povprečno oceno (M = 3,82).  

V okviru 4. vprašanja, ki se nanaša na zadovoljstvo z rezultatom NPZ, nas je zanimala 

tudi povezava slednjega z zadovoljstvom zaključne ocene, pridobljene pri angleškem 

jeziku. 
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Preglednica 16: Križna tabela odgovorov šestošolcev konkretne OŠ med njihovim zadovoljstvom z 
zaključno oceno pri angleščini in zadovoljstvo z rezultati NPZ pri istem predmetu 

 zadovoljstvo NPZ Skupaj 

da ne 

zadovoljstvo ocena 
da 17 20 37 

ne 3 8 11 

Skupaj 20 28 48 

 

Največ učencev (f = 20) je zadovoljnih z zaključno oceno in nezadovoljnih z rezultatom 

NPZ. Obratno, da so zadovoljni z dosežki NPZ in nezadovoljni s končno oceno, so 

odgovorili zgolj 3 učenci. Naslednja najpogostejša povezava je med učenci 

zadovoljnimi tako z NPZ kot tudi z zaključno oceno (f = 17), manj pa je tistih, ki so 

nezadovoljni z obojim (f = 8).  

5. Kako zahteven se ti je zdel NPZ pri angleščini? 

Preglednica 17: Odgovori šestošolcev konkretne OŠ o tem, kako zahteven se jim je zdel NPZ pri 
angleščini 

 Frekvence Odstotki Veljavni odstotki Kumulativni odstotki 

Veljavni  

zelo zahteven 2 4,1 4,1 4,1 

zahteven 18 36,7 36,7 40,8 

ravno prav zahteven 23 46,9 46,9 87,8 

premalo zahteven 6 12,2 12,2 100,0 

Skupaj 49 100,0 100,0  

 

Na vprašanje, kako zahteven se jim je zdel NPZ pri angleščini, je skoraj polovica 

učencev (46,9 %) odgovorila, da je bila zahtevnost ravno pravšnja, malo manj (36,7 

%) jih je odgovorilo, da je bil zahteven, zelo zahteven pa se je zdel 2 učencema (4,1 

%). Zanimivo se nam zdi, da se je za odgovor, da je bil NPZ pri angleščini v letošnjem 

letu premalo zahteven, odločilo 12,2 % učencev. Ob tem se nam poraja vprašanje, kaj 

natančno so s tem mislili, saj bi bila utemeljitev te izbire primerna za nadaljnjo 

interpretacijo – ali so ti učenci pričakovali slabše rezultate in bili presenečeni nad 

svojimi dosežki, so se morda dolgočasili med preizkusom, ali so se pripravljali na NPZ 

več, kot je bilo potrebno ali pa so preprosto predhodno dobili napačne informacije o 

zahtevnosti NPZ pri angleščini?  
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Slika 17: Frekvenčni prikaz odgovorov šestošolcev konkretne OŠ o tem, kako zahteven se jim je zdel 

NPZ pri angleščini 

 

S spodnjo križno tabelo smo preverili povprečno zaključno oceno učencev, glede na 

njihove ocene zahtevnosti NPZ pri angleščini.  

 

Preglednica 18: Križna tabela odgovorov šestošolcev konkretne OŠ med zaključno oceno pri 
angleščini in njihovo oceno zahtevnosti NPZ pri istem predmetu 

 zahtevnost NPZ Skupaj 

zelo zahteven zahteven ravno prav 

zahteven 

premalo 

zahteven 

zaključna ocena TJA 

zadostno 1 2 1 0 4 

dobro 0 6 3 1 10 

prav dobro 1 7 8 0 16 

odlično 0 3 11 5 19 

Skupaj 2 18 23 6 49 

 

Nacionalno preverjanje znanja sta kot zelo zahtevnega ocenila 2 učenca, njuna 

povprečna zaključna ocena pri angleščini znaša dobro (M = 3), da je NPZ zahteven je 

menilo 18 učencev s skupno povprečno zaključno oceno dobro (M = 3,61).  

Najpogostejši odgovor o zahtevnosti NPZ je, da je bil slednji ravno prav zahteven, kar 

je menilo 23 učencev, ki so skupaj »zbrali« zaključno oceno prav dobro (M = 4,26). 6 

učencev, s skupno povprečno zaključno oceno prav dobro (M = 4,67), meni, da je bil 

NPZ pri angleščini v 6. razredu premalo zahteven.  
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Zanimalo nas je tudi, ali se razlikujejo odgovori učencev o oceni zahtevnosti NPZ pri 

angleščini glede na to, ali so z rezultatom NPZ zadovoljni ali ne. 

Preglednica 19: Križna tabela odgovorov šestošolcev konkretne OŠ med njihovo oceno zahtevnosti 
NPZ pri angleščini in zadovoljstvom z rezultatom NPZ pri istem predmetu 

 zadovoljstvo NPZ Skupaj 

da ne 

zahtevnost NPZ 

zelo zahteven 0 2 2 

zahteven 4 14 18 

ravno prav zahteven 12 10 22 

premalo zahteven 4 2 6 

Skupaj 20 28 48 

 

Med učenci, ki so bili nezadovoljni s svojimi rezultati NPZ pri angleščini, sta ga 2 

ocenila kot zelo zahtevnega, prav tako sta ga 2 ocenila kot premalo zahtevnega. 14 

učencem se je NPZ zdel ravno prav zahteven, drug najpogostejši odgovor 

nezadovoljnih z dosežki na NPZ (f = 10) na vprašanje zahtevnosti pa kaže na ravno 

pravšnjo zahtevnost. To je potrdilo tudi 12 učencev, zadovoljnih z rezultatom NPZ, 

odgovora zahteven in premalo zahteven pa je izbralo enako število zadovoljnih 

učencev (f = 4). Med slednjo skupino učencev ni bilo nobenega, ki bi se mu NPZ pri 

angleščini zdel zelo zahteven.  

6. Ali meniš, da rezultati na NPZ pri angleščini odražajo tvoje dejansko znanje? 

Preglednica 20: Odgovori šestošolcev konkretne OŠ o tem, ali menijo, da rezultati na NPZ pri 
angleščini odražajo njihovo dejansko znanje tega tujega jezika 

 Frekvence Odstotki Veljavni odstotki Kumulativni odstotki 

Veljavni 

da 11 22,4 22,9 22,9 

ne 37 75,5 77,1 100,0 

Skupaj 48 98,0 100,0  

Manjkajoči 999 1 2,0   

Skupaj 49 100,0   

 

Vzorec sestavlja 49 učencev, od tega jih je na vprašanje, ali menijo, da rezultati na 

NPZ pri angleščini odražajo njihovo dejansko znanje, odgovorilo 48 (98 %). Dobre tri 

četrtine vprašanih (77,1 %) meni, da rezultati na NPZ niso ekvivalenti njihovemu 

dejanskemu znanju tujega jezika, medtem ko to meni slaba četrtina (22,9 %).  

Zgornje vprašanje nas je spodbudilo k razmišljanju, ali se pojavljajo razlike v 

(povprečni) zaključni oceni učencev glede na to, ali menijo, da rezultati NPZ odražajo 

njihovo dejansko znanje angleškega jezika. 



49 
 

Preglednica 21: Križna tabela odgovorov šestošolcev konkretne OŠ med njihovo zaključno oceno pri 
angleščini in mnenjem o tem, ali rezultati NPZ pri tem predmetu odražajo njihovo dejansko znanje 

 NPZ kot odraz znanja Skupaj 

da ne 

zaključna ocena TJA 

zadostno 0 4 4 

dobro 2 7 9 

prav dobro 3 13 16 

odlično 6 13 19 

Skupaj 11 37 48 

 

S povprečenjem smo določili zaključno oceno učencev, ki menijo, da rezultati NPZ 

odražajo njihovo dejansko znanje angleščine (M = 4,36) in tistih učencev, ki se z dano 

trditvijo ne strinjajo (M = 3,95). Pričakovano so na 6. vprašanje anketnega vprašalnika 

odgovori učencev DA imeli višjo povprečno zaključno oceno, kot tisti, ki so odgovorili 

na vprašanje o NPZ kot odrazu znanja z NE. Pri tem je treba izpostaviti, da je odgovor 

DA obkrožilo le 11 učencev, v primerjavi z odgovorom NE, katerega je izbralo 37 

učencev. Zanimivo je, da je med slednjimi kar 13 odličnjakov in tudi 13 učencev s prav 

dobro oceno, ki menijo, da rezultati NPZ pri angleščini ne odražajo njihovega 

dejanskega znanja tega tujega jezika. Kar si lahko interpretiramo je, da so učenci 

navajeni boljših dosežkov pri testih pri pouku angleščine oziroma so jim bile skozi leto 

dane manj zahtevne naloge pri ocenjevanju znanja.  

Naslednja povezava, ki smo je preverili s križno tabelo, je med zadovoljstvom učencev 

z njihovim rezultatom NPZ pri angleščini glede na to, ali menijo, da NPZ odraža njihovo 

pravo znanje angleškega jezika. 

Preglednica 22: Križna tabela odgovorov šestošolcev konkretne OŠ med njihovim zadovoljstvom z 
rezultati NPZ pri angleščini in mnenjem o tem, ali rezultati NPZ pri tem predmetu odražajo njihovo 
dejansko znanje 

 NPZ kot odraz znanja Skupaj 

da ne 

zadovoljstvo NPZ 
da 8 11 19 

ne 3 25 28 

Skupaj 11 36 47 

 

Veljavnih povezav med slednjima vprašanjema je 47, kar pomeni, da 2 učenca na vsaj 

eno izmed vprašanj nista odgovorila oziroma sta odgovorila neskladno z navodili 

anketnega vprašalnika. Izmed 47 veljavnih odgovorov je 28 učencev odgovorilo, da z 

rezultati letošnjega NPZ pri angleščini niso zadovoljni (3 izmed teh ocenjujejo dosežke 

NPZ kot odraz njihovega znanja, 25 jih meni ravno nasprotno), medtem ko je 19 

učencev zadovoljnih z rezultati NPZ (8 izmed teh ocenjuje dosežke NPZ kot odraz 
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dejanskega znanja angleščine, 11 jih meni drugače). Interesantni kombinaciji 

odgovorov sta pri 3 učencih, ki z dosežki NPZ niso zadovoljni, pa vendar pravijo, da je 

to preverjanje pokazalo njihovo dejansko znanje angleščine in pri 11 učencih, ki so z 

rezultati NPZ zadovoljni, pa dvomijo v NPZ kot realno povratno informacijo njihovega 

znanja angleškega jezika. 

Vprašali smo se tudi, kako učenci ocenjujejo zahtevnost NPZ pri angleščini glede na 

to, ali menijo, da NPZ predstavlja realno informacijo o njihovem znanju angleškega 

jezika ali ne. 

Preglednica 23: Križna tabela odgovorov šestošolcev konkretne OŠ med njihovo oceno zahtevnosti 
NPZ pri angleščini in mnenjem o tem, ali rezultati NPZ pri tem predmetu odražajo njihovo dejansko 
znanje 

 NPZ kot odraz znanja Skupaj 

da ne 

zahtevnost NPZ 

zelo zahteven 0 2 2 

zahteven 1 17 18 

ravno prav zahteven 6 16 22 

premalo zahteven 4 2 6 

Skupaj 11 37 48 

 

Med tistimi, ki so mnenja, da NPZ pri angleščini predstavlja njihovo dejansko znanje, 

jih je največ odgovorilo, da se jim je NPZ zdel ravno prav zahteven (f = 6), sledili so 

mu 4 odgovori, da je NPZ premalo zahteven, en učenec pa je ocenil, da je bilo letošnje 

nacionalno preverjanje znanja angleščine zahtevno. V tej skupini ni bilo učenca, ki bi 

se mu NPZ zdel zelo zahteven. Izmed 37 učencev, ki se jim NPZ ne zdi kot odraz 

njihovega dejanskega znanja, jih je na vprašanje zahtevnosti NPZ največ odgovorilo, 

da je bil zahteven (f = 17), skoraj toliko jih je mnenja, da je bil ravno prav zahteven (f = 

16). Enako pogosto pri »nezadovoljnih« učencih (f = 2) sta bila izbrana odgovora, da 

je NPZ zelo zahteven in da je NPZ premalo zahteven.  
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7. V primerjavi s pridobivanjem letošnjih ocen pri angleščini (pisno ali ustno), kako 

meniš, da si se potrudil pri NPZ? 

Preglednica 24: Odgovori šestošolcev konkretne OŠ o tem, kako so se potrudili pri NPZ iz angleščine 
v primerjavi s pridobivanjem šolskih ocen 

 Frekvence Odstotki Veljavni odstotki Kumulativni odstotki 

Veljavni  

večji trud pri ocenah 33 67,3 68,8 68,8 

enak trud pri obeh 14 28,6 29,2 97,9 

večji trud pri NPZ 1 2,0 2,1 100,0 

Skupaj 48 98,0 100,0  

Manjkajoči 999 1 2,0   

Skupaj 49 100,0   

 

 
Slika 18: Tortni prikaz odgovorov šestošolcev konkretne OŠ o tem, kako so se potrudili pri NPZ iz 

angleščine v primerjavi s pridobivanjem šolskih ocen 

 

Na vprašanje, koliko truda so vložili pri pisanju NPZ v primerjavi s pridobivanjem 

šolskih ocen, je večina odgovorila (68,8 %), da so večji trud vložili v šolske ocene, 

slaba tretjina  (29,2 %) se je enako potrudila za NPZ in šolske ocene, le 2,1 % 

vprašanih (kar predstavlja enega učenca) pa se je bolj potrudilo pri nacionalnem 

preverjanju znanja kot pri šolskih ocenah. 

Zanimalo nas je, ali se pojavljajo razlike v povprečnih zaključnih ocenah pri angleščini 

glede na to, ali so učenci v NPZ vložili več, manj ali enako truda kot v pridobivanje 

šolskih ocen. 
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Preglednica 25: Križna tabela odgovorov šestošolcev konkretne OŠ med njihovo zaključno oceno pri 
angleščini in trudom vloženim v NPZ  pri angleščini v primerjavi s pridobivanjem šolskih ocen pri tem 
predmetu 

 trud vložen v TJA in NPZ Skupaj 

večji trud pri 

ocenah 

enak trud pri 

obeh 

večji trud pri NPZ 

zaključna ocena TJA 

zadostno 3 1 0 4 

dobro 7 3 0 10 

prav dobro 11 5 0 16 

odlično 12 5 1 18 

Skupaj 33 14 1 48 

 

Iz preglednice je razvidno, da je največ učencev (f = 33) odgovorilo, da so se bolj 

potrudili pri šolskih ocenah kot pri NPZ iz angleščine, njihova povprečna ocena nanese 

na skoraj štiri (M = 3,97). 14 učencev, ki pravijo, da so vložili enako količino truda v 

učenje za šolske teste in učenje za nacionalno preverjanje znanja, je skupaj doseglo 

povprečno zaključno oceno natanko 4 oziroma prav dobro. Če izvzamemo dejstvo, da 

si skupini učencev številčno nista enaki, je zanimivo, da tisti, ki so se bolj potrudili pri 

ocenah, niso imeli (toliko) boljše povprečne zaključne ocene od učencev, ki so vložili 

enako truda v ocene in NPZ. Samo en učenec, ki je zaključil tuji predmet angleščina z 

odlično oceno, pravi, da se je bolj potrudil pri NPZ kot med šolskim letom za ocene. 

Smiselno se nam je zdelo tudi preveriti, kako so učenci zadovoljni s svojo zaključno 

oceno pri angleščini (prva tabela) in rezultatom NPZ pri angleščini (druga tabela) v 

korelaciji z vprašanjem, ki jih sprašuje po vloženem trudu v reševanje nacionalnega 

preverjanja znanja v primerjavi s pridobivanjem šolskim ocen. 

Preglednica 26: Križna tabela odgovorov šestošolcev konkretne OŠ med njihovim zadovoljstvom z 
zaključno oceno pri angleščini in trudom vloženim v NPZ pri angleščini v primerjavi s pridobivanjem 
šolskih ocen pri tem predmetu 

 trud vložen v TJA in NPZ Skupaj 

večji trud pri 

ocenah 

enak trud pri obeh večji trud pri NPZ 

zadovoljstvo ocena 
da 25 11 1 37 

ne 8 3 0 11 

Skupaj 33 14 1 48 

 

Izmed 37 zadovoljnih učencev s svojo zaključno oceno, jih je 25 odgovorilo, da so se 

bolj potrudili pri šolskih ocenah kot na NPZ, 11 jih je vložilo enako truda v oboje, samo 

1 učenec pa trdi, da se je bolj potrudil pri NPZ kot pri pridobivanju šolskih ocen pri 

angleščini skozi leto. 11 učencev, ki so z zaključno oceno pri angleškem jeziku 

nezadovoljni, pa se je delilo na 8 tistih, ki so se bolj potrudili pri ocenah in 3 take, ki so 
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se enako potrudili tako pri ocenah kot pri NPZ. Da se je bolj potrudil pri NPZ kot pri 

ocenah, ni v tej skupini odgovoril nihče. 

Preglednica 27: Križna tabela odgovorov šestošolcev konkretne OŠ med njihovim zadovoljstvom z 
rezultati NPZ pri angleščini in trudim vloženim v to preverjanje v primerjavi s pridobivanjem šolskih 
ocen pri istem predmetu 

 trud vložen v TJA in NPZ Skupaj 

večji trud pri 

ocenah 

enak trud pri obeh večji trud pri NPZ 

zadovoljstvo NPZ 
da 10 9 1 20 

ne 22 5 0 27 

Skupaj 32 14 1 47 

 

V skupini 20 učencev, ki so zadovoljni z rezultati NPZ, jih je 10 takih, ki so se bolj 

potrudili pri pridobivanju šolskih ocen kot pri NPZ, da so se enako potrudili pri NPZ in 

pri ocenah trdi 9 učencev, eden pa pravi, da je več truda vložil v NPZ. Izmed 27 

nezadovoljnih učencev z dosežki NPZ, jih večinsko (f = 22) pravi, da so se bolj potrudili 

pri ocenah za angleščino, le 5 učencev pa se je enako potrudilo za oboje. Tudi pri 

nezadovoljnih učencev z rezultati NPZ ni nikogar, ki bi slednjemu namenil več truda. 

8. Kateri del se ti je zdel najtežji?  

Z osmim in devetim vprašanjem smo pri učencih ugotavljali, kateri del dotično se jim 

je pri nacionalnem preverjanju znanja zdel najtežji in kateri najlažji. Poleg osnovne 

delitve na 4 kategorije sporazumevalnih zmožnosti, ki jih NPZ preverja (slušno 

razumevanje, bralno razumevanje, besedišče in pisno sporočanje) smo dodali še peto 

izbirno točko »Ne vem«, saj smo bili skeptični, da so vsi seznanjeni s takšnim 

kategoriziranjem vsebine pri preverjanju znanja. Pod to točko pa smo učencem tudi 

omogočili, da niso »na silo« izbrali katero od prej navedenih kategorij sporazumevalnih 

zmožnosti in so lahko preprosto »priznali«, da ne vedo oziroma se ne spomnijo. 

Preglednica 28: Odgovori šestošolcev konkretne OŠ o tem, kateri del sporazumevalni zmožnosti na 
NPZ pri angleščini se jim je zdel najtežji 

 Frekvence Odstotki Veljavni odstotki Kumulativni odstotki 

Veljavni  

slušno razumevanje 20 40,8 40,8 40,8 

bralno razumevanje 3 6,1 6,1 46,9 

besedišče 4 8,2 8,2 55,1 

pisno sporočanje 8 16,3 16,3 71,4 

ne vem 14 28,6 28,6 100,0 

Skupaj 49 100,0 100,0  
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Slika 19: Grafični prikaz odgovorov šestošolcev konkretne OŠ o tem, kateri del sporazumevalnih 
zmožnosti na NPZ pri angleščini se jim je zdel najtežji 

Prevladujoč odgovor vprašanih, kateri vsebinski del NPZ pri angleščini se jim je zdel 

najtežji, je slušno razumevanje (40,8 %), temu sledi pisno sporočanje (16,3 %). 

Najmanj preglavic sta učencem povzročala preverjanje rabe besedišča (8,2 %) in 

bralnega razumevanja (6,1 %). Kar nekaj šestošolcev (28,6 %)  pa ni izrazilo nobenega 

mnenja pri vprašanju glede najtežjega vsebinska dela na NPZ in so obkrožili »Ne 

vem«.  

9. Kateri del se ti je zdel najlažji? 

Preglednica 29: Odgovori šestošolcev konkretne OŠ o tem, kateri del sporazumevalni zmožnosti na 
NPZ pri angleščini se jim je zdel najlažji 

 Frekvence Odstotki Veljavni odstotki Kumulativni odstotki 

Veljavni  

slušno razumevanje 7 14,3 14,3 14,3 

bralno razumevanje 15 30,6 30,6 44,9 

besedišče 7 14,3 14,3 59,2 

pisno sporočanje 4 8,2 8,2 67,3 

ne vem 16 32,7 32,7 100,0 

Skupaj 49 100,0 100,0  
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Slika 20: Grafični prikaz odgovorov šestošolcev konkretne OŠ o tem, kateri del sporazumevalnih 
zmožnosti na NPZ pri angleščini se jim je zdel najlažji 

 

Pod najlažji vsebinski del slaba tretjina učencev (30,6 %) navaja bralno razumevanje, 

enako pogosto pa so učenci izbrali slušno razumevanje kot rabo besedišča (14,3 %). 

Da je bilo v NPZ pri angleščini najlažje pisno sporočanje, meni 8,2 % vprašanih. 

Najpogostejša izbira pri tem vprašanju pa je bil odgovor »Ne vem«, pri čemer se 32,7 

% učencev ni opredelilo do nobene sporazumevalne zmožnosti kot najlažje.  

10. Kje si se pripravljal na NPZ pri angleščini? 

Vprašanji 10 in 11 učence sprašujeta po tem, kje so se pripravljali in učili za nacionalno 

preverjanje znanja pri angleščini, in ali so jim učiteljice tudi zagotovile stare primere 

NPZ, da so se seznanili s takšnim načinom preverjanja angleškega znanja. 

Preglednica 30: Odgovori šestošolcev konkretne OŠ o tem, kje so se pripravljali na NPZ pri angleščini 

 Frekvence Odstotki Veljavni odstotki Kumulativni odstotki 

Veljavni  

v šoli 17 34,7 35,4 35,4 

doma 7 14,3 14,6 50,0 

v šoli in doma 24 49,0 50,0 100,0 

Skupaj 48 98,0 100,0  

Manjkajoči 999 1 2,0   

Skupaj 49 100,0   

 

Od celotnega vzorca, kar predstavlja 49 šestošolcev, jih je na vprašanje, kje so se 

pripravljali na NPZ pri angleščini, podalo veljaven odgovor 48 (98 %). Polovica učencev 
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(50 %) pravi, da so se pripravljali v šoli in doma, dobra tretjina (35,4 %) se jih je 

pripravljala samo med poukom, samo doma pa se je na NPZ pri angleščini pripravljalo 

14,6 % anketiranih. 

Na podlagi tega, kje so se učenci pripravljali na NPZ, smo preverili tudi njihove 

odgovore, kako zadovoljni so z rezultati NPZ. Predvidevali smo, da so učenci, ki so se 

pripravljali na NPZ tako v šoli kot doma, bolj zadovoljni s svojimi rezultati, saj so jim 

izmed vseh danih postavk, namenili največ časa. 

Preglednica 31: Križna tabela odgovorov šestošolcev konkretne OŠ med njihovim zadovoljstvom z 
rezultati NPZ pri angleščini in tem, kjer so se pripravljali na slednjega 

 priprava na NPZ Skupaj 

v šoli doma v šoli in doma 

zadovoljstvo NPZ 
da 8 3 8 19 

ne 9 4 15 28 

Skupaj 17 7 23 47 

 

Vse tri postavke priprave učencev na NPZ (v šoli, doma, v šoli in doma) imajo večji 

delež nezadovoljnih učencev s svojimi NPZ dosežki kot zadovoljnih. Postavki »v šoli« 

in »doma« dosegata približno enako deljena mnenja o zadovoljstvu oziroma 

nezadovoljstvu z dosežki NPZ (pri obeh je razlike 1 frekvenca). Med skupino učencev, 

ki so se na NPZ pripravljali v šoli in doma, je skoraj še enkrat več takih, ki z rezultati 

NPZ niso zadovoljni (f = 15) kot učencev, ki z dosežki NPZ so zadovoljni (f = 8). Če 

predpostavljamo, da so se na NPZ pri angleščini največ in najbolj pripravljali učenci, ki 

so vadili tako doma kot v šoli, potem bi bilo smiselno sklepati, da bodo tudi bolj 

zadovoljni s svojimi rezultati, kar pa zgornja tabela, v nasprotju s pričakovanji, ovrže. 

Nadalje nas je zanimalo, kako so učenci odgovarjali na vprašanji, kje so se pripravljali 

na NPZ in koliko so vložili truda v NPZ v primerjavi s šolskimi ocenami. 

Preglednica 32: Križna tabela odgovorov šestošolcev konkretne OŠ med trudom, ki so ga vložili v NPZ 
pri angleščini v primerjavi s pridobivanjem šolskih ocen in tem, kje so se nanj pripravljali 

 priprava na NPZ Skupaj 

v šoli doma v šoli in doma 

trud vložen v TJA in NPZ 

večji trud pri ocenah 15 5 12 32 

enak trud pri obeh 2 2 10 14 

večji trud pri NPZ 0 0 1 1 

Skupaj 17 7 23 47 

 

Učenci, ki so se na NPZ pripravljali samo v šoli, so se večinsko (f = 15) bolj potrudili 

pri ocenah, le 2 sta se enako potrudila tako pri ocenah kot pri NPZ. Izmed 7 učencev, 

ki so se pripravljali doma, se je za ocene bolj potrudilo 5 učencev, 2 sta enako truda 
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vložila v oboje. Tisti, ki so pripravi na NPZ namenili čas tako v šoli kot doma, so se 

približno enako razporedili med odgovora, da so se bolj potrudili pri ocenah (f = 12) in 

da so vložili enako truda v ocene in NPZ (f = 10). Le en učenec izmed vseh kombinacij 

odgovorov se je za NPZ bolj potrudil kot za ocene in se na to preverjanje znanja 

pripravljal tako v šoli kot doma.  

11. Ali ste v šoli kdaj reševali podobne naloge, kot so bile na NPZ ali stare primere 

NPZ? 

Preglednica 33: Odgovori šestošolcev konkretne OŠ o tem, ali so bili pri pouku kdaj seznanjeni s 
starimi primeri NPZ ali podobnimi nalogami 

 Frekvence Odstotki Veljavni odstotki Kumulativni odstotki 

Veljavni  

da 45 91,8 91,8 91,8 

ne 4 8,2 8,2 100,0 

Skupaj 49 100,0 100,0  

 

Skoraj 92-odstotno je prepričanje anketirancev, da so v šoli reševali NPZ podobne 

naloge ali celo stare primere NPZ, medtem ko jih 8,2 % trdi, da takšnih priprav na NPZ 

med poukom niso delali. Poraja se vprašanje, ali so slednji učenci manjkali v šoli ravno 

v dneh, ko so jih učiteljice s takšnim načinom dela pripravljale na NPZ, ali pa so izbrali 

odgovor NE, ker so iskreno odgovorili, da takšnih nalog (četudi so jim bile dane) niso 

reševali. Zanimiva kombinacija odgovorov je tudi, da v šoli sicer so reševali stare 

primere NPZ, ampak so se na nacionalno preverjanje znanja pri angleščini pripravljali 

potem samo doma – ali to pomeni, da takih vaj v šoli niso resno vzeli in so od sošolcev 

samo prepisovali odgovore oziroma čakali na pravilne odgovore nalog? Morda bi za 

točnost podatkov morali podati še dodaten odgovor pri 10. vprašanju, in sicer »Nisem 

se pripravljal nikjer« ter bi tako lažje interpretirali 11. vprašanje, v smislu, da so jim 

učiteljice zagotovile podobne naloge, kot so se preverjale na NPZ, ampak jih sami niso 

vzeli resno in so tisti čas med poukom delali druge stvari. 

12.  Ali se ti zdi, da je NPZ v 6. razredu potreben in smiseln za učence? 

Preglednica 34: Odgovori šestošolcev konkretne OŠ o tem, ali se jim zdi NPZ v 6. razredu potreben in 
smiseln za njih 

 Frekvence Odstotki Veljavni odstotki Kumulativni odstotki 

Veljavni  

da 32 65,3 65,3 65,3 

ne 17 34,7 34,7 100,0 

Skupaj 49 100,0 100,0  
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Slika 21: Tortni prikaz odgovorov učencev o tem, ali se jim zdi NPZ v 6. razredu smiseln in potreben 

za njih 

 

Skoraj dve tretjini anketiranih (65,3 %) meni, da je nacionalno preverjanje znanja v 6. 

razredu potrebno in smiselno za učence, preostala tretjina (34,7 %) pa se s to trditvijo 

ne strinja. Za poglobljeno razumevanje odgovorov na to vprašanje, bi lahko 

kategorizirali izbire na slovenščino, matematiko in angleščino, tako da bi učenci 

utemeljili, ali se jim vsi našteti predmeti zdijo enakovredno (ne)smiselni in (ne)potrebni 

za povprečnega šestošolca. 

Iz predvidevanja, da učenci z boljšo zaključno oceno vidijo šolsko delo kot 

pomembnejše, smo pogledali povezavo med povprečno zaključno oceno pri angleščini 

in odgovori, ali se učencem zdi NPZ smiseln in potreben. 

Preglednica 35: Križna tabela odgovorov šestošolcev konkretne OŠ med njihovo pridobljeno zaključno 
oceno pri angleščini in mnenjem o tem, ali je NPZ v 6. razredu za njih potreben in smiseln 

 smiselnost NPZ Skupaj 

da ne 

zaključna ocena TJA 

zadostno 0 4 4 

dobro 6 4 10 

prav dobro 11 5 16 

odlično 15 4 19 

Skupaj 32 17 49 
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Povprečna zaključna ocena učencev pri angleščini, ki vidijo smisel in nujo v NPZ v 6. 

razredu, je dobra štiri (M = 4,28), tisti učenci, ki se s tem ne strinjajo, pa dosegajo malo 

slabšo zaključno oceno (M = 3,53). Presenetljivo pa je, da so slednji učenci, ki se jim 

NPZ ne zdi smiseln niti potreben v 6. razredu, skoraj povsem enakomerno frekvenčno 

razdeljeni glede na svoje zaključne ocene (4 z oceno odlično, 5 z oceno prav dobro, 4 

z oceno dobro in prav tako 4 z oceno zadostno). 

Glede na 12. vprašanje, ki se nanaša na smiselnost in potrebnost NPZ v 6. razredu, 

smo nadalje želeli preveriti tudi povezave z vprašanji, ali so učenci zadovoljni z rezultati 

NPZ, kako zahtevni so se jim zdeli slednji ter koliko truda so vložili v NPZ v primerjavi 

s pridobivanjem šolskih ocen. 

Preglednica 36: Križna tabela odgovorov šestošolcev konkretne OŠ med njihovim zadovoljstvo z 
rezultati NPZ pri angleščini in mnenjem o tem, ali se jim NPZ v 6. razredu zdi smiseln in potreben 

 smiselnost NPZ Skupaj 

da ne 

zadovoljstvo NPZ 
da 13 7 20 

ne 18 10 28 

Skupaj 31 17 48 

 

Izmed 31 učencev, ki vidijo smiselnost v NPZ v 6. razredu, jih je več (f = 18) 

nezadovoljnih z rezultatom NPZ pri angleščini kot zadovoljnih (f = 13). Tudi med 

učenci, katerim se NPZ ne zdi smiseln ali potreben, je prevladoval odgovor 

nezadovoljstva z dosežki na NPZ (f = 10) v primerjavi z zadovoljstvom slednjega (f = 

7). Vseeno pa nas preseneča, da je izmed vseh največ prav tistih učencev, ki niso 

zadovoljni s svojim rezultatom NPZ pri angleščini, pa se jim vseeno to ni tako 

»zamerilo«, da bi izgubili upanje in ne videli smisla v takšnih oblikah preverjanja 

znanja. 

Preglednica 37: Križna tabela odgovorov šestošolcev konkretne OŠ med njihovo oceno zahtevnosti 
NPZ pri angleščini in mnenjem o tem, ali se jim zdi NPZ v 6. razredu smiseln in potreben 

 smiselnost NPZ Skupaj 

da ne 

zahtevnost NPZ 

zelo zahteven 0 2 2 

zahteven 13 5 18 

ravno prav zahteven 14 9 23 

premalo zahteven 5 1 6 

Skupaj 32 17 49 

 

Prevladujoči oceni zahtevnosti NPZ pri angleščini med učenci, ki vidijo smisel v 

nacionalnem preverjanju znanja v 6. razredu sta »ravno prav zahteven« (f = 14) in 

»zahteven« (f = 13). 5 učencev v tej skupini je NPZ ocenilo kot premalo zahtevnega, 
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nikomur pa se ni zdel zelo zahteven. Da je NPZ zelo zahteven sta menila 2 učenca, ki 

se jima NPZ v 6. razredu ne zdi smiseln ali potreben, malo več (f = 5) jih je mnenja, da 

je zahteven, največ učencev (f = 9) pa je ocenilo NPZ pri angleščini kot ravno prav 

zahtevnega. En šestošolec ne vidi smisla v nacionalnem preverjanju znanja za svojo 

generacijo, a se mu je to zunanje preverjanja znanja angleščine v letošnjem letu zdelo 

premalo zahtevno. 

Preglednica 38: Križna tabela odgovorov šestošolcev konkretne OŠ med trudom vloženim v NPZ pri 
angleščini v primerjavi s pridobivanjem šolskih ocen pri angleščini in njihovim mnenjem o tem, ali se 
jim zdi NPZ v 6. razredu smiseln in potreben 

 smiselnost NPZ Skupaj 

da ne 

trud vložen v TJA in NPZ 

večji trud pri ocenah 20 13 33 

enak trud pri obeh 10 4 14 

večji trud pri NPZ 1 0 1 

Skupaj 31 17 48 

 

Šestošolci, ki so mnenja, da je NPZ smiseln in potreben v 6. razredu, večinsko trdijo, 

da so se bolj potrudili pri ocenah kot pri NPZ pri angleščini (f = 20), pol manj pa je takih, 

ki pravijo, da so v oboje vložili enako truda (f = 10). Druga skupina šestošolcev, ki o 

smiselnosti in nujnosti NPZ v 6. razredu menijo ravno nasprotno, je odgovorila, da so 

vložili več truda v ocene (f = 13) in da so se enako potrudili pri pridobivanju ocen med 

letom in pri NPZ iz angleščine (f = 4). Zgolj 1 učenec je navedel, da se je bolj potrudil 

pri NPZ ter (pričakovano) meni, da je nacionalno preverjanje znanja za šestošolce 

smiselno in potrebno. 

Preglednica 39: Križna tabela odgovorov šestošolcev konkretne OŠ med tem, kje se pripravljajo na 
NPZ pri angleščini in mnenjem o tem, ali se jim zdi NPZ v 6. razredu smiseln in potreben 

 smiselnost NPZ Skupaj 

da ne 

priprava na NPZ 

v šoli 10 7 17 

doma 4 3 7 

v šoli in doma 18 6 24 

Skupaj 32 16 48 

 

Učenci, ki se jim NPZ zdi smiseln in potreben, so večinsko odgovorili, da so se na NPZ 

pripravljali v šoli in doma (f = 18), 10 učencev v tej skupini se je pripravljalo samo v šoli 

in 4 učenci samo doma. Tisti učenci, ki se s to trditvijo oziroma vprašanjem niso 

strinjali, so najpogosteje izbrali odgovor, da so se učili samo v šoli (f = 7), povsem blizu 

po številu izbire je odgovor, da so se učili tako v šoli kot doma (f = 6), malo manj pa je 

tistih, ki so se na NPZ pri angleščini pripravljali samo doma (f = 3). 
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3.8.3. Rezultati in interpretacija C 

V tem podpoglavju bomo predstavili analize intervjujev z vsako učiteljico posebej 

(učiteljici A in B poučujeta tuje jezike, med njimi tudi angleščino, učiteljica C pa je po 

izobrazbi učiteljica razrednega pouka z modulom angleščine). Uporabljen intervju se 

deli na tri vsebinske sklope, in sicer na odnos do NPZ pri tujem jeziku, šolske ocene in 

NPZ dosežke »njihovih« šestošolcev ter analizo dosežkov NPZ. Vprašanja so 

odprtega tipa, zato smo iz danih odgovorov najprej poiskali ključne podatke, ki 

odgovarjajo na zastavljena vprašanja (določili pojme) in jih nato oblikovali v kode. Za 

lažjo preglednost smo vsa besedila popravili v skladom s knjižnim zbornim jezikom, 

vendar vrstnega reda besed v odgovorih nismo popravljali. Kjer je bila tujka ali 

neknjižna beseda ključna za razumevanje, smo ji dodali navednice. 

Analiza intervjuja z učiteljico A 

Besedilo Pojmi Kode 

Kakšno je vaše stališče do NPZ 

pri tujem jeziku v 6. razredu? 

Zame niso pomembni. Mogoče res 

dobiš neko povratno informacijo, ne 

zdi se mi pa čisto vedno realno. 

Nekateri učenci, ki imajo angleščino 

zaključeno 5, lahko imajo slab dan in 

se pri NPZ slabo odrežejo; zato se 

mi ne zdi ravno prava povratna 

informacija. Je bolj verodostojno čez 

celo leto spremljati njihovo znanje in 

se potem na to oceno zanašat. 

mnenje učiteljev o 

NPZ: nepomembni, 

ne pokažejo realnega 

znanja 

NEREALNA 

POVRATNA 

INFORMACIJA 

Kako se z učenci na njih 

pripravljate? 

Kopiram jim starejše NPZ-je za vajo, 

nimajo pa učenci neke posebne 

volje, da bi to reševali. Mogoče 

najbolj resno vzamejo dejansko 

reševanja NPZ, jim pa vseeno za 

vajo dajem stare primere. Začnem 

že na polovici leta in jim dam ene tri 

vaje vsega skupaj, na koncu pa malo 

več. 

priprava na NPZ: stari 

primeri NPZ 

STARI NPZ-ji 

Kaj menite o zahtevnosti NPZ v 6. 

razredu pri angleščini? 

Odvisno od leta. Bi rekla, da so 

srednje zahtevni. Kdaj so bili sicer 

zelo zahtevni, da bi bili pa prelahki, 

pa še niso bili. 

mnenje o zahtevnosti 

NPZ: srednja 

zahtevnost 

SREDNJA 

ZAHTEVNOST 
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Bi lahko izpostavili, kaj je značilno 

za učence vaše šole – kje so 

njihove močne in kje slabe točke? 

Glede na analize, ki jih delamo, je 

besedišče vedno močnejša točka, 

med šibkejšo pa bi uvrstila pisno 

sporočanje. Očitno pišemo premalo 

sestavkov. Menim pa, da, če bi NPZ-

ji zajemali tudi ustno preverjanje 

znanja, bi bila to močna točka naših 

učencev. Nekateri so namreč ustno 

zelo dobri, pa so NPZ pisali manj 

uspešno. 

močna področja 

učencev: besedišče 

 

šibka področja 

učencev: pisno 

sporočanje 

BESEDIŠČE 

 

 

PISNO 

SPOROČANJE 

Ali bi ocenili, da katera 

sporazumevalna zmožnost 

obsega večji del vašega 

poučevanja v 6. razredu? Kakšni 

so razlogi? 

Rekla bi, da prevladujeta raba 

besedišča in bralno razumevanje. 

Vem, da bi moralo razvijanje 

spretnosti biti enakomerno 

razporejeno pri pouku, a v resnici 

nikoli ni tako. Kot pravijo, teorija in 

praksa se vedno razlikujeta. 

prevladujoča 

sporazumevalna 

zmožnost: raba 

besedišča in bralno 

razumevanje 

RABA BESEDIŠČA 

IN BRALNO 

RAZUMEVANJE 

Bi morda vedeli, kakšne so 

povprečne ocene šestošolcev pri 

TJA v zadnjih nekaj letih? 

Povprečne oziroma bi lahko rekli kar 

nadpovprečne. En razred je bolj 

uspešen, drugi manj. Letos imata 

dva pri TJA negativno oceno, ampak 

napredujeta v sedmi razred s 

soglasjem razrednika. 

povprečne zaključne 

ocene: nadpovprečne 

NADPOVPREČNE 

Ali menite, da bi morali dosežki na 

NPZ vplivati na končno oceno pri 

tujem jeziku? Zakaj ja/ne? 

Ja, bi bila motivacija večja za NPZ-

je, če bi se jih potem ocenilo. Samo 

bi potem morali se tudi več 

pripravljati v razredu na to. Jaz bi bila 

za to, kakšni pa bi bili kriteriji, pa 

nisem povsem prepričana. 

vpliv NPZ na končno 

oceno: se strinja, bi 

bila večja motivacija 

VEČJA 

MOTIVACIJA 
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Kako pišete analize dosežkov na 

NPZ? 

Jaz naredim analize sama oziroma 

letos sva jih skupaj s sodelavko. 

Načeloma ne čakam na te rezultate 

iz RIC-a, ampak kar sama 

izračunam že prej, ker imam vpogled 

v naloge. Tako da izračunam 

povprečje, katere naloge so boljše 

reševali in potem poskušam 

ugotoviti zakaj. 

analiziranje dosežkov 

NPZ: samostojno, 

letos v sodelovanju s 

sodelavko 

SAMOSTOJNO 

Ali ste se udeležili kakšnega 

izobraževanja za namen 

analiziranja dosežkov NPZ?  

Ne. 

pogostost 

izobraževanj za NPZ: 

nikoli 

NIKOLI 

Kaj vam povedo dobri rezultati (in 

kaj slabi) na NPZ? Je to odraz 

vašega dela ali na trend znanja in 

dosežkov vplivajo drugi 

dejavniki? 

Kakršne koli rezultate štejem kot 

odraz svojega oziroma 

sodelavkinega dela, ki jih ima vsa 

leta prej na nižji stopnji. Tako da so 

dosežki rezultat nekega skupnega 

sodelovanja, sicer pa bolj štejem to 

kot njeno delo, saj jih je imela dalj 

časa. V primerjavi z 9. razredi, kjer 

pa je potem večja teža mojega dela 

in mi tisti rezultati tudi več pomenijo.  

interpretacija dobrih 

rezultatov NPZ: odraz 

skupnega dela s 

sodelavko, katere 

delo več odtehta 

SKUPNO DELO 

 

Analiza intervjuja z učiteljico B 

Besedilo Pojmi Kode 

Kakšno je vaše stališče do NPZ 

pri tujem jeziku v 6. razredu? 

Meni se ne bi zdeli napačni, če ne bi 

bili tako težki. Zdi se mi, da so za 6. 

razred prezahtevni, saj je način dela 

popolnoma drugačen v razredu, kot 

pri pisanju NPZ, kjer v bistvu veliko 

berejo. 6 strani samega branja niso 

navajeni in tudi učbeniki niso 

mnenje učiteljev o 

NPZ: prezahtevni, ne 

pokažejo realnega 

znanja 

NEREALNA 

POVRATNA 

INFORMACIJA 
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narejeni za ta način preverjanja 

znanja, kar je potem delo učiteljev, 

da učence pripravljajo na NPZ-je. Že 

dolgo časa pravim, da bi bilo 

učbenike potrebno spremeniti. 

Skratka, da povzamem – zdijo se mi 

prezahtevni, če bi bili lažji, potem 

OK, oziroma, če bi bili učbeniki 

drugače zasnovani in bi v šoli 

drugače delali, da bi bili učenci 

navajani na to, potem bi se mi zdeli 

smiselni, tako pa mislim, da ne 

dajejo dobre povratne informacije. 

Kako se z učenci na njih 

pripravljate? 

Med poukom jim dajem stare NPZ-

je, da vsaj pridejo v stik s tem 

načinom dela. 

priprava na NPZ: stari 

NPZ-ji 

STARI NPZ-ji 

Kaj menite o zahtevnosti NPZ v 6. 

razredu pri angleščini? 

Kot sem že prej povedala, se mi 

zdijo prezahtevni. Preveč branja, 

slušno razumevanje se močno 

razlikuje od tistih vaj, ki jih imajo 

učenci v učbeniku. V učbenikih 

poslušajo besedilo in nato rešujejo 

naloge, ki vsebujejo zelo lahka 

vprašanja (npr. iskanje podrobnosti 

in besed v tekstu). Pri NPZ pa 

morajo učenci iskati bistvo in ob tem 

razmišljati. To je pomen 

razumevanja besedila, da razumeš 

in dojameš smisel celotnega teksta, 

šele nato se preverja detajlno 

iskanje. Pisno sporočanje je tudi 

zgrešeno, saj se do 3. razreda 

pisanje sploh ne pojavlja, potem v 4. 

razredu tudi še kar ne, oziroma 

učenci že pišejo, a pravopisne 

napake sploh ne tretirajo kot napake. 

Realno se šele v 6. razredu pojavi 

strogost ocenjevanja pisnih izdelkov. 

S sodelavko na višji stopnji strogo 

ocenjujeva – pol točke odbijeva za 

mnenje o zahtevnosti 

NPZ: prezahtevni, 

neskladni z učbeniki 

PREZAHTEVNI 
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eno napačno črko, več napak pa jim 

prinese že nič točk. Ampak to bi se 

morali za moje pojme že prej tako 

ocenjevati, da bi potem lahko govorili 

o dosežkih na NPZ kot pravi povratni 

informaciji. 

Bi lahko izpostavili, kaj je značilno 

za učence vaše šole – kje so 

njihove močne in kje slabe točke? 

Pri mojem pouku so na ustnem 

področju bolj močni, sploh če je 

prisotna kakšna disleksija. Stil 

poučevanja je komunikacija, kar ni 

slabo, saj se morajo na koncu OŠ 

znati pogovarjati in znajti. Za 

gimnazije pa je potreben NPZ nivo 

znanja. Žal je še vedno tako, da so 

nekateri res, res močni in so zelo 

nadpovprečni, potem pa spet veliko, 

ki komaj »gurajo«. Slabo je to, da 

premalo berejo, poslušajo glasbe, 

gledajo televizijo v tujem jeziku – je 

velik manjko, ki vpliva na njihovo 

neznanje oziroma pripravljenosti na 

jezik in odprtosti glave. Pri NPZ pa 

se načeloma dobro odrežejo tam, 

kjer iščejo specifične informacije, 

slabše pa tam, kjer morajo sami 

razmišljati s svojo glavo, sklepati, 

povezovati in dati nekaj od sebe 

(npr. pisno sporočanje). Vem, da bi 

lahko na takih nalogah več delala, 

ampak na koncu je meni zelo 

pomembno, da se imajo učenci 

dobro pri pouku in jim angleščine ne 

zamorim. 

močna področja 

učencev: ustno 

sporočanje, naloge 

iskanja podrobnosti 

 

šibka področja 

učencev: pisno 

sporočanje, naloge, 

kjer razmišljajo s 

svojo glavo 

USTNO 

SPOROČANJE 

 

 

 

PISNO 

SPOROČANJE 

Ali bi ocenili, da katera 

sporazumevalna zmožnost 

obsega večji del vašega 

poučevanja v 6. razredu? Kakšni 

so razlogi? 

Zagotovo besedišče. Kot sem 

povedala so učbeniki tako 

zastavljeni, da se znanje učencev po 

prevladujoča 

sporazumevalna 

zmožnost: raba 

besedišča 

RABA BESEDIŠČA 



66 
 

delu z učbenikom preverja na 

podlagi poznavanja in rabe 

besedišča. Saj so slušne naloge 

notri in tudi bralne, a so predvsem 

zelo lahke in ne preverjajo 

dejanskega razumevanja, ampak 

samo iskanje ključnih besed. 

Bi morda vedeli, kakšne so 

povprečne ocene šestošolcev pri 

TJA v zadnjih nekaj letih? 

Previsoke, verjetno. Sicer nimam 

natančne statistike, ampak ja, so 

previsoke, saj prevladujejo ocene 4 

in 5. Letošnji deveti razredi naj bi bili 

po mnenju drugih učiteljev zelo slabo 

ocenjeni, ampak se meni zdi, da so 

bili realno ocenjeni – nekaj 

nezadostnih in zadostnih, veliko 

dobrih, nato pa spet manj prav 

dobrih in še manj odličnih – po 

Gaussovi krivulji. Sem šla pa gledat 

ocene za nazaj pri NPZ in potem tudi 

šolske ocene, in ocene v 6. so bile 

višje kot rezultati na NPZ. Govorim 

za zaključne ocene, saj so pri meni 

pisne ocene tudi slabše od ustnih. 

Pisno bi rekla, da odraža njihovo 

resnično znanje, saj zajamem vse 

jezikovne spretnosti notri, ustno pa 

bolj preverjam, kako se znajo 

pogovarjati v tujem jeziku. 

povprečne zaključne 

ocene: previsoke, 

prevladujejo 4 in 5 

PREVISOKE 

Ali menite, da bi morali dosežki na 

NPZ vplivati na končno oceno pri 

tujem jeziku? Zakaj ja/ne? 

»Tricky« vprašanje. Po eni strani ja, 

da bi se bolj pripravljali, po drugi 

strani pa ne. Jaz se bolj sprašujem, 

kakšna ocena bi šla to notri (v e-

redovalnico), ker imamo točno 

določeno, koliko ustnih in koliko 

pisnih ocen morajo učenci imeti. Če 

bi bila to kot pisna ocena, to pomeni, 

da bi jaz morala pridobiti še eno 

ustno oceno, kar je nemogoče. Če bi 

vpliv NPZ na končno 

oceno: je v dvomih, se 

bolj ne strinja 

NESTRINJANJE 
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bila pa to neodvisna ocena, morda 

ja…samo vseeno, nekaterim, ki 

komaj shajajo z ocenami 2 pri pouku 

in imajo potem slabe rezultate pri 

NPZ – kdaj in kako bi jih to potem 

popravljali? Morali bi vplivati na vpis 

na srednje šole, če že…pa ne 

angleščina in še to na koncu 9. 

razreda. Tretji predmet je tako 

različen po šolah, da je težko določit 

kriterije za vpis za naprej. Se pravi, 

bolje je, da ne vpliva na nič. 

Kako pišete analize dosežkov na 

NPZ? 

Pišem jih sama, ne v aktivu. 

Pomagam si pa s podpornim 

gradivom in s pomočjo matematikov, 

ki nas usmerjajo. Letos nas je tudi 

predmetna učiteljica za matematiko 

spodbudila, da bi uporabljali OrKo, 

ampak večina nas ne zna. 

analiziranje dosežkov 

NPZ: sama ob pomoči 

matematikov 

SAMOSTOJNO IN S 

POMOČJO 

MATEMATIKOV 

Ali ste se udeležili kakšnega 

izobraževanja za namen 

analiziranja dosežkov NPZ?  

Ne, jaz nisem šla na nobeno. Ena 

sodelavka pri drugem predmetu je 

šla na izobraževanje za OrKo (in ni 

povedala ostalim), tako da večinoma 

nismo šli. Bi pa šla, če bi vedela, da 

je. Sem pa šla takoj na začetku 

svojega poučevanja (pred mnogo 

leti) na eno izobraževanje v okviru 

strokovne skupine, kjer je bila 

predvidena četrta točka delavnice 

NPZ, ampak smo se več ur zataknili 

pri prvi točki in od takrat naprej ne 

hodim. 

pogostost 

izobraževanj za NPZ: 

enkrat, a ne za 

pisanje analiz 

dosežkov 

NIKOLI 

Kaj vam povedo dobri rezultati (in 

kaj slabi) na NPZ? Je to odraz 

vašega dela ali na trend znanja in 

dosežkov vplivajo drugi 

dejavniki? 

Dobre rezultate imajo tisti, ki so že 

tako zelo vešči v tujem jeziku. 

interpretacija dobrih 

rezultatov NPZ: odraz 

nadarjenosti učencev 

za jezik 

NADARJENOST 

UČENCEV 
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Nimam jaz takega vpliva na njih po 

enem letu poučevanja na predmetni 

stopnji. Sploh ne bi rekla, da imajo 

na začetku učitelji velik vpliv na njih, 

saj veliko znanja prinesejo otroci 

sprva od doma – kako jih spodbujajo 

doma, ali jih starši vpisujejo v 

jezikovne šole, ali gledajo 

televizijo/poslušajo glasbo v tujem 

jeziku itd. Poleg tega pa so dobri 

rezultati odraz nadarjenosti, ne 

mojega dela. Na kar lahko vplivam je 

pisno sporočanje – lani sem jim bolj 

težila in jim predstavila vsebino 

spisov, deljenje na uvod, jedro, 

besedilo. Čeprav na splošno 

premalo tega delamo. 

 

Analiza intervjuja z učiteljico C 

Besedilo Pojmi Kode  

Kakšno je vaše stališče do NPZ 

pri tujem jeziku v 6. razredu? 

Nujni se mi ne zdijo, so pa nek faktor 

ob koncu 6. razreda, ki je tudi  

zunanja motivacija za učence, da se 

malo bolj potrudijo. Tudi za starše in 

za nas, da vidimo glede na 

slovensko povprečje, kje stojimo. 

Nekatere šole so velikokrat pod 

slovenskim povprečjem, naša šola je 

večkrat nadpovprečna, kar za samo 

znanje učencev ne bi trdila. Pač 

situacijska povratna informacija, ki 

pa v 6. razredu nima neke posebne 

teže. 

mnenje učiteljev o 

NPZ: ne nujni, so 

zunanja motivacija, ne 

povsem točna 

povratna informacija 

ZUNANJA 

MOTIVACIJA IN 

NETOČNA 

POVRATNA 

INFORMACIJA 

Kako se z učenci na njih 

pripravljate? 

Jaz ne učim 6. razreda vsako leto, 

ampak letos, ko sem ga učila, sem 

recimo v drugem polletju redno 

vključevala naloge pisnega tipa v 

test preverjanja in vaje pri pouku. Tik 

pred samimi NPZ-ji sem jim dala tudi 

priprave na NPZ: 
stare pole NPZ 

STARE POLE NPZ 
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2 poli za rešit, da so videli, kakšne 

naloge so in na kakšen način se 

rešujejo. Nekih posebnih priprav na 

NPZ ni, ker npr. na pisno sporočanje 

»itak« pripravljaš učence med 

samim poukom, ne greš to delat tik 

pred NPZ-ji. 

Kaj menite o zahtevnosti NPZ v 6. 

razredu pri angleščini? 

Meni se zdijo normalno zahtevni. Ne 

zdijo se mi posebno pretežki ali 

prelahki, čisto OK. 

mnenje o zahtevnosti 

NPZ: srednja 

zahtevnost 

SREDNJA 

ZAHTEVNOST 

Bi lahko izpostavili, kaj je značilno 

za učence vaše šole – kje so 

njihove močne in kje slabe točke? 

Je odvisno od generacije do 

generacije, sploh močne točke – 

včasih je to besedišče, nekaterim 

leži ustno odgovarjanje, spet tretji so 

dobri poslušalci …ampak po navadi 

je najslabše kar vedno pisno 

sporočanje. Se mi pa zdi, da so 

kriteriji pri pisnem sporočanju zelo 

kompleksni glede na njihovo znanje, 

ali jih pa pač mi na to premalo 

pripravljamo.  Drugače se mi pa zdi 

kot popravljavki, da ni več neke 

sredine – so učenci, ki dosežejo 

skoraj vse točke, na drugi strani pa 

učenci, ki dosegajo slabe rezultate. 

Zelo bimodalno razporejeno, neke 

sredine več ni. 

močna področja 

učencev: odvisno od 

generacije 

 

šibka točka učencev: 

pisno sporočanje 

ODVISNO OD 

GENERACIJE 

 

PISNO 

SPOROČANJE 

Ali bi ocenili, da katera 

sporazumevalna zmožnost 

obsega večji del vašega 

poučevanja v 6. razredu? Kakšni 

so razlogi? 

Če govoriva o jezikovnih 

zmožnostih, ki se preverjajo na NPZ 

(se pravi brez ustnega sporočanja), 

bi rekla, da v prvem triletju 

poučevanja angleščine prevladuje 

slušno razumevanje, glede na to, 

da učenci še ne berejo oziroma 

prevladujoča 
sporazumevalna 
zmožnost: prvo triletje 
slušno razumevanje, 
drugo triletje bralno 
razumevanje 

BRALNO 

RAZUMEVANJE 
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slabo berejo. V nadaljevanju pa se 

iz slušnega razumevanja večji del 

namenja bralnemu razumevanju. 

Bi morda vedeli, kakšne so 

povprečne ocene šestošolcev pri 

TJA v zadnjih nekaj letih? 

Ocene 3, 4 in 5 so najbolj povprečne. 

Se mi zdijo pa šolske ocene 

previsoke (za 1 oceno). Dosežki 

NPZ so bimodalno razporejeni, 

šolske ocene pa so sredinske. 

Ampak, ker ocene pridobivaš na 

ustni in pisni način, je najbolj 

pogosto to, da je pisno slabo in ustno 

veliko boljše, potem so pa ocene 

posledično sredinske. 

povprečne zaključne 

ocene: trojke in štirice, 

previsoke za 1 oceno 

PREVISOKE ZA 1 

OCENO 

Ali menite, da bi morali dosežki na 

NPZ vplivati na končno oceno pri 

tujem jeziku? Zakaj ja/ne? 

Lahko bi bil dosežek NPZ ena od 

pisnih ocen, tako da recimo na 

koncu tretje pisne ocene nimaš, ker 

je maja »itak« gneča s temi 

ocenami, in glede na to, da večino 

učencev to piše in se na to pripravlja, 

bi lahko ocena iz NPZ bila. Rezultat 

bi bil zadnja pisna ocena, s tem, da 

bi bilo potem več časa namenjeno 

pripravi na NPZ in učitelj ima manj 

časa s testom, ampak to ni nobene 

drame okoli tega. Na ravni šole naj 

se dogovori, sprejme sklep ali ja ali 

ne in to je to. Je pa res, da tisti 

učenci, ki se za test »napiflajo« in 

potem ta test pišejo dokaj v redu, se 

izkaže, da na NPZ pišejo zelo slabo. 

Taki bi kar jokali s tem načinom. 

vpliv NPZ na končno 

oceno: v primeru, da 

bi se upoštevalo 

namesto ene pisne 

ocene 

NADOMESTILO 

ENE PISNE OCENE 

Kako pišete analize dosežkov na 

NPZ? 

Letos sva napisali analizo skupaj s 

sodelavko, drugi aktivi pomagajo. 

Matematiki pomagajo pri 

statističnem delu, računalničar pri 

pridobitvi vseh podatkov, ki so dokaj 

analiziranje dosežkov 

NPZ: skupaj s 

sodelavko ob pomoči 

matematikov in 

računalničarjev 

SKUPNO DELO 
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zoprni za dobit. Tako da ja, ne naredi 

en sam vsega. 

Ali ste se udeležili kakšnega 

izobraževanja za namen 

analiziranja dosežkov NPZ?  

Za analizo NPZ ne, sem pa pred leti 

bila na zavodu za šolstvo na 

izobraževanju za ocenjevalko NPZ, 

kako ocenit spis, ki ga je zelo težko 

ocenit. Sicer so podana jasna 

navodila, ampak, ko imaš pred sabo 

spis in pred sabo navodila, se meni 

zelo velikokrat zgodi, da mi ne gre to 

skupaj, kako popravit. Vsako leto od 

RIC-a dobim povratno informacijo, 

da pri spisih nisem korektna in 

dajem preveč točk. Navodila sicer so 

razdelana, ampak piše ena točka, da 

uporablja veliko slovničnih struktur – 

koliko je to veliko? Besedišče je 

raznoliko – kaj je to raznoliko 

besedišče v 6. razredu? Ali štejem 

besede ali je to primer 10 ključnih 

besed ali kako naj to ocenim? Zelo 

je subjektivno, tako da ja, pisno 

sporočanje v taki obliki mora biti, 

ampak bi morala navodila biti bolj 

natančna, razdelana. Saj tudi 

napišejo za ocenjevalce, da je dobra 

iztočnica za pismo to in to in to, 

ampak, če tisto kdo v 6. razredu 

napiše, aplavz. S tem pisnim 

sporočanjem pač nisem najbolj 

pomirjena. 

pogostost 

izobraževanj za NPZ: 

enkrat za ocenjevalko 

NPZ, nikoli za pisanje 

analiz 

NIKOLI 

Kaj vam povedo dobri rezultati (in 

kaj slabi) na NPZ? Je to odraz 

vašega dela ali na trend znanja in 

dosežkov vplivajo drugi 

dejavniki? 

To je vprašanje, s katerim se sama 

zelo veliko ukvarjam. Kadar so 

rezultati nadpovprečni, se človek rad 

potreplja po rami »Oh, kako dobro 

sem jih naučila«, čeprav to ni čisto 

interpretacija dobrih 

rezultatov: učitelj je 

pomemben faktor, a 

bolj pomembna 

pripravljenost 

učencev 

PRIPRAVLJENOST 

UČENCEV 
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res. Ko so pa rezultati slabi pa si radi 

govorimo, da smo jih naučili, kolikor 

se je le dalo in to je izven naše moči. 

Mislim, učitelj je seveda pomemben 

faktor kot posredovalec znanja, 

ampak konec koncev, če se otrok 

sam doma ne nauči besed, glagolov 

in vsega tega, potem tudi nima tu kaj 

početi. Težko je te vplive na njihovo 

znanje secirat in definirat natančno. 

Jaz jih lahko pri urah pripravljam na 

marsikaj, ampak če se učenec že 2 

leti nazaj ni začel učiti besed, ne 

samo za test, ampak, da jih bo 

dejansko znal in uporabljal, se lahko 

jaz razpočim tam in se ne bo nič 

boljše poznalo pri rezultatih. Jaz jih 

za pisno sporočanje začnem 

pripravljat že v 3. razredu tako, da 

prepišejo npr. stavke, potem pa 

samo konec dopolnijo z besedo po 

svojem izboru. To je začetek. V 4. 

razredu napišejo cel stavek. Ampak 

teh vaj za napisat sam svoj spis je 

recimo pet vse skupaj. V 5. razredu 

ima opis živali v učbeniku in potem 

po istem vzoru napiše sam svoj 

sestavek. V 6. razredu je pa vse to 

samostojno. Ampak to vse je proces. 

Jaz jih skozi proces lahko peljem, 

lahko jim dam iztočnice, povem, 

kako se lotiti, kako narediš osnutek 

itd. Ampak, če otrok tri leta prej ne 

začne delati in ne pozna besed, si ni 

zapomnil recimo sestave stavčnih 

členov, potem pač ne gre. 

 

V nadaljevanju bomo predstavili rezultate raziskave po kategorijah odgovorov, ki smo 

jih pridobili s polstrukturiranim intervjujem s tremi učiteljicami, ki poučujejo angleščino 

v 6. razredu izbrane OŠ. Vse tri kategorije se nanašajo na nacionalno preverjanje 

znanja pri angleščini v 6. razredu: 

 odnos učiteljic do NPZ  

 ocene in dosežki na NPZ  
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 analiza dosežkov NPZ 

Pri ugotavljanju odnosa učiteljic do NPZ na konkretni šoli, smo jih najprej povprašali, 

kakšno je njihovo stališče do slednjih pri angleščini v 6. razredu. Vsem trem 

proučevanim osebam se zdi, da nacionalno preverjanje znanje ne prikaže realnega 

znanja angleščine učencev. Učiteljica A pravi, da jih zaradi tega ne sprejema kot 

pomembne, prav tako učiteljica C meni, da niso nujni, so pa povratna informacija, ki 

zna predstavljati nekaterim učencem tudi  zunanjo motivacijo. Eni izmed vprašanih pa 

se NPZ ne bi zdel tako napačen, če bi bil manj zahteven. Pravi, da z učenci vse leto 

delajo snov po učbeniku, kjer so naloge lažje in predvsem drugačne, kot jih potem 

srečajo na NPZ. Način dela jim je nepoznan, zato trdi, da ne moremo govoriti o 

dosežkih na NPZ kot smiselnih, ki bi dajali dobre povratne informacije. Drugo vprašanje 

se je nanašalo na priprave na NPZ, ki jih učiteljice izvajajo med poukom. Vse navajajo, 

da učencem dajejo stare primere NPZ, da se učenci srečajo z načinom dela, ki ga 

potem lahko pričakujejo v spomladanskem roku nacionalnega preverjanja znanja. 

Nobena izmed učiteljic jih ne pripravlja posebej na NPZ, v smislu, da bi pouk povsem 

prilagodila in podredila za doseganje čim boljših rezultatov. Ena izmed njih izrecno 

pove, da »nekih posebnih priprav na NPZ sploh ni«, druga pa pravi, da učenci nimajo 

pravega interesa za reševanje starih pol. Z zadnjim vprašanjem v tej kategoriji smo 

želeli izvedeti, kakšno mnenje imajo učiteljice o zahtevnosti NPZ. Učiteljicama A in C 

se zdi, da so normalno oziroma srednje zahtevni, pri čemer prva dodaja, da »so bili 

občasno zelo zahtevni, da bi bili pa prelahki, pa še niso bili«. Nasprotnega mnenja je 

učiteljica B, ki trdi, da so prezahtevni in vsebujejo preveč branja. Navede, da se tudi 

slušno razumevanje precej razlikuje od vaj v učbenikih, kjer se po slušnem posnetku 

rešuje naloge lažjega tipa, pri NPZ pa morajo učenci dojeti bistvo slišanega in ob tem 

razmišljati. Prav tako kritizira zahtevnost pisnega sporočanja, ki je »zgrešeno« z vidika 

poučevanja le-tega v prejšnjih razredih. »Do tretjega razreda se pisanje sploh ne 

pojavlja, potem v 4. razredu tudi še kar ne, oziroma učenci že pišejo, a se pravopisne 

napake sploh ne tretirajo kot napake. Realno se šele v 6. razredu pojavi strogost 

ocenjevanja pisnih izdelkov«. Učiteljica še enkrat poudari, da bi se učence moralo že 

prej navajati na takšen način dela in ocenjevanja, da bi lahko govorili o dosežkih na 

NPZ kot pravi povratni informaciji. 

Da bi izvedeli o ocenah in dosežkih učencev konkretne šole na NPZ, smo učiteljice 

najprej prosili, da izpostavijo, močna in šibka področja učencev pri angleščini. Pri 

zadnjih so vse tri izpostavile, da učencem preglavice največkrat povzroča pisno 

sporočanje, ki prinaša najslabše rezultate na NPZ. Glede močnih področij učencev pa 

smo dobili deljene odgovore – ena učiteljica pravi, da: »je odvisno od generacije do 

generacije, včasih je to besedišče, nekaterim leži ustno odgovarjanje, spet tretji so 

dobri poslušalci«. Ustno sporočanje kot najmočnejšo točko učencev konkretne šole 

vidi učiteljica B, ki meni, da je to kar zadovoljiv podatek, saj stil poučevanja v osnovni 

šoli temelji na komunikaciji, cilj osnovnošolske angleščine pa je, da se učenci 

pogovarjajo v tujem jeziku in znajdejo v tujem okolju. Izpostavlja tudi dejstvo, da na 

splošno njeni učenci dobro rešujejo naloge, ki so namenjene iskanju podrobnosti, 

slabše pa tiste, ki od njih zahtevajo razmišljanje, povezovanje in sklepanje. Učiteljica 
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A pod močne točke angleškega znanja na NPZ navaja rabo besedišča, pri tem pa 

doda, da: »bi med uspešnejša področja učencev spadalo tudi ustno preverjanje 

znanja, če bi ga NPZ-ji preverjali«. Nadalje nas je zanimalo, ali bi lahko učiteljice 

ocenile, katera sporazumevalna zmožnosti prevladuje pri njihovem poučevanju v 6. 

razredu. Učiteljica B pravi, da je to zagotovo besedišče, saj je tak način dela tudi v 

učbenikih. Četudi ti zajemajo različne bralne in slušne naloge, so te prelahke in ne 

zahtevajo od učencev, da razumejo stvar, ampak da iz slišanega ali prebranega zgolj 

izluščijo ključne besede. Znanje učencev se torej večinsko preverja na podlagi 

njihovega razumevanja in rabe besedišča. S tem se strinja tudi učiteljica A, ki poleg 

besedišča navaja še bralno razumevanje in dodaja, da ve, da bi se moralo razvoju 

sporazumevalnih zmožnosti nameniti enako časa pri poučevanju, a v praksi nikoli ni 

tako. Učiteljica razrednega pouka z modulom angleščine za prvo triletje poučevanja 

angleščine pravi, da prevladujeta slušno razumevanje in ustno sporočanje, saj učenci 

še niso vešči branja in pisanja. Za drugo triletje in s tem tudi poučevanje angleščine v 

6. razredu pa delno potrdi mnenje učiteljice A v tem, da pri pouku prevladuje bralno 

razumevanje. Glede povprečnih ocen šestošolcev ob zaključku angleščine v zadnjih 

nekaj letih so intervjuvanke enotnega mnenja, da so nadpovprečne oziroma previsoke. 

Učiteljica C pove, da so za njihovo realno znanje previsoke za kar eno oceno. Skupaj 

z učiteljico B potrjujeta, da prevladujeta oceni prav dobro (4) in odlično (5), tudi dobro 

(3) je pogosta ocena. Slednja opiše letošnji primer enega izmed 9. razredov, ki naj bi 

po mnenju učiteljskega zbora osnovno šolo zaključil z zelo slabimi ocenami, sama pa 

temu pravi, da so bili realno ocenjeni: »nekaj nezadostnih in zadostnih, veliko dobrih, 

nato pa spet manj prav dobrih in še manj odličnih – po Gaussovi krivulji«. Pove tudi, 

da je opazila, da so zaključne ocene boljše kot rezultati, ki jih šestošolci dobijo na NPZ. 

Poudari, da to velja za zaključne ocene in ne pisne ocene, saj so v njenem razredu 

pisne ocene velikokrat slabše kot ustne, saj prve odražajo njihovo resnično znanje 

jezika (pri tem preverja vse jezikovne spretnosti), ustne ocene pa učenci dobijo na 

podlagi sposobnosti komuniciranja v tujem jeziku. S tem se strinja tudi učiteljica C, ki 

navaja, da so: »dosežki NPZ bimodalno razporejeni, šolske ocene pa sredinske. 

Ampak, ker ocene pridobivaš na ustni in pisni način, je najbolj pogosto to, da je pisno 

slabo in ustno veliko boljše, potem so pa ocene posledično sredinske«. Na vprašanje, 

ali menijo, da bi morali dosežki na NPZ vplivati na končno oceno pri tujem jeziku, 

učiteljica A odgovarja, da se s tem strinja, a se sprašuje, kakšni kriteriji bi se potem 

upoštevali. Ena izmed vprašanih bi rezultat NPZ nadomestila z eno izmed treh pisnih 

ocen, ki jih morajo učenci pridobiti v šolskem letu. Pove, da se učenci povečini na NPZ-

je pripravljajo in jih tudi pišejo, zato bi se lahko s tem načinom izognili enemu pisnemu  

ocenjevanju, »ker je maja itak gneča s temi ocenami«. Učiteljica B pa je glede vpliva 

NPZ na končno oceno pri angleščini v dvomih, predvsem kar zadeva ocenjevanja v e-

redovalnici. Sprašuje se, ali bi potem morala pridobiti še eno ustno oceno, kar bi bilo 

časovno neizvedljivo. »Če bi bila pa to neodvisna ocena, morda ja …samo vseeno, 

nekaterim, ki komaj shajajo z ocenami 2 pri pouku in imajo potem slabe rezultate pri 

NPZ – kdaj in kako bi jih to potem popravljali? Morala bi vplivati na vpis na srednje 

šole, če že …pa ne angleščina in še to na koncu 9. razreda«. Tako zaključi, da je bolje, 

da ostane nacionalno preverjanje znanja tako kot je in nima nobenega vpliva.  
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Tretja kategorija vprašanj se je nanašala na analizo dosežkov NPZ, ki jih učiteljice 

opravljajo po izvedenih zunanjih preverjanjih znanja. Na vprašanje, kako pišejo 

analize, sta učiteljici A in B odgovorili, da jih pišeta načeloma sami (in ne v aktivu), 

čeprav je ena izmed njih letos pri analiziranju dosežkov nacionalnih preverjanj znanj 

pri angleščini sodelovala z učiteljico C. Slednja pove, da to nikoli ni produkt zgolj 

lastnega dela, saj jim na pomoč priskoči tudi aktiv matematikov in računalničarjev, kar 

potrdi tudi učiteljica B, ki pravi: »Pomagam si pa s podpornim gradivom in s pomočjo 

matematikov, ki nas usmerjajo. Letos nas je tudi predmetna učiteljica za matematiko 

spodbudila, da bi uporabljali OrKo, ampak večina nas ne zna«. Ravno v tem kontekstu 

analize dosežkov NPZ (kot jih najdemo v programu OrKa), nas je nadalje zanimalo, ali 

so se intervjuvanke že kdaj udeležile izobraževanja ali seminarja za namen 

analiziranja dosežkov NPZ. Nobena se omenjenih ni udejstvovala nikoli, ena izmed 

učiteljic se je udeležila seminarja o NPZ na splošno, je pa v letošnjem letu izvedela, 

da je šla sodelavka na izobraževanja za uporabo programa OrKa in ob tem izrazila 

željo, da bi se ga sama tudi udeležila, če bi o njem vedela. Učiteljica C je bila prisotna 

na izobraževanjih za ocenjevalko NPZ na Zavodu za šolstvo RS, natančneje so 

obravnavali, kako oceniti spis. Meni, da je to zahtevno narediti, saj so navodila sicer 

jasna, a jih je težko upoštevati pri spisu, saj znajo biti interpretacije navodil različne 

glede na ocenjevalce.. »…uporablja veliko slovničnih struktur – koliko je to veliko? 

Besedišče je raznoliko – kaj je to raznoliko besedišče v 6. razredu? Ali štejem besede  

ali je to primer 10 ključnih besed ali kako naj to ocenim?«. Dodaja, da vsakič znova 

dobi z RIC-a povratno informacijo, da učencem spise ocenjuje nekorektno in s preveč 

točkami. Zadnje vprašanje, ki smo ga zastavili intervjuvanim se je nanašalo na njihovo 

interpretacijo rezultatov učencev na NPZ, konkretneje, ali so dosežki učencev odraz 

njihovega dela ali česa drugega. Prva učiteljica tujih jezikov je mnenja, da so dosežki 

na NPZ rezultat skupnega dela (njenega in sodelavkinega, ki poučuje učence 

angleščino na razredni stopnji), čeprav pripisuje njenemu delu večjo težjo, saj jih ima 

dalj časa. Učiteljica B, ki prav tako poučuje tuje jezike na predmetni stopnji, trdi, da 

imajo dobre rezultate na NPZ v 6. razredu tisti učenci, ki so že tako vešči tujega jezika. 

Svojega dela, ki zajema obdobje enega leta, ne šteje kot vpliv na dosežke oziroma 

pravi, da na začetku učitelji nimajo veliko vpliva na učence, ampak se pozna, kaj 

prinesejo otroci od doma – ali imajo pri starših dovolj spodbude za učenje, jih ti 

vpisujejo v jezikovne šole, ali preko medijev stopajo v stik z angleščino ipd. Poleg 

vsega naštetega pa so dobri rezultati odraz nadarjenosti učencev. Meni, da lahko 

vpliva le na njihovo pisno sporočanje (delitev na uvod, jedro in zaključek, predstavitev 

vsebine spisov), čeprav se zaveda, da tega pri pouku premalo delajo. Podobno mnenje 

o vlogi učencev na rezultate NPZ ima tudi učiteljica razrednega pouka z modulom 

angleščine, ki pravi, da učitelj sicer je pomemben faktor kot posredovalec znanja, 

ampak je večja odgovornost na strani otrok in njihovi pripravljenosti za učenje. Pove 

primer, kako učence uči spretnosti pisnega sporočanja že od 3. razreda in zaključi, da 

»…jih skozi proces lahko peljem, lahko jim dam iztočnice, povem, kako se lotiti, kako 

narediš osnutek itd. Ampak, če otrok tri leta prej ne začne delati in ne pozna besed, si 

ni zapomnil recimo sestave stavčnih členov, potem pač ne gre.« 
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3.9. RAZPRAVA IN SKLEPI 

V tem poglavju bomo predstavili svoje ugotovitve empiričnega dela raziskave in jih 

povezali s teorijo ter do sedaj znanimi dognanji o nacionalnem preverjanju znanja iz 

angleščine. Odgovorili bomo na zastavljena raziskovalna vprašanja, pri čemer bomo s 

pomočjo prvih treh vprašanj oziroma spoznanih odgovorov na njih pripravili poročilo za 

učiteljice izbrane šole, ki poučujejo angleški jezik v 6. razredu, za potrebe njihovega 

nadaljnjega poučevanja. 

3.9.1. Ugotovitve o razlikah dosežkov šole v primerjavi z državnimi dosežki na 

nacionalnem preverjanju znanja pri angleščini v 6. razredu v obdobju 

2014–2019 

V prvem delu raziskave, kjer smo analizirali dosežke učencev konkretne osnovne šole 

pri angleščini v 6. razredu v primerjavi z nacionalnimi dosežki v zadnjih šestih letih, 

nismo odkrili trenda znanja glede na sporazumevalno zmožnost, temveč trend znanja 

učencev po generacijah. Predvidevali smo namreč, da imajo ti šolarji močnejšo točko 

sporazumevalnih zmožnosti, ki bi se stabilno kazala skozi leta (ena izmed preverjanih 

vsebin na NPZ, torej slušno razumevanje, bralno razumevanje, raba besedišča ali 

pisno sporočanje). Namesto tega, da bi ugotovili, katere naloge glede na 

sporazumevalno zmožnost bolje rešujejo, smo opazili, da so nekatere generacije 

konkretne OŠ v splošnem dosegale boljše rezultate na NPZ pri angleščini (2015, 2018 

in 2019), nekatere pa slabše (2014, 2016 in 2017) od državnih rezultatov. Čeprav so 

bili oddelki šestih razredov v proučevanih letih različno veliki (ponekod 3, ponekod 

samo 2), bi se bilo smiselno na tem mestu vprašati, katere izmed učiteljic so jih v tistem 

šolskem letu v 6. razredu poučevale in ugotoviti, ali to kaj vpliva na dosežke učencev 

pri NPZ. Po drugi strani pa je to morda zgolj naključje, da so imele generacije 

šestošolcev  izbrane osnovne šole 2014, 2016 in 2017 večji delež izrazito šibkejših 

učencev na področju tujejezikovnih spretnosti, ki niso dosegali zastavljenih ciljev. Pri 

pregledu letnih poročil o izvedbi NPZ pri angleščini v 6. razredu smo ugotovili, da o 

bimodalni razporeditvi dosežkov oziroma o učencih, ki ne dosegajo zastavljenih ciljev 

in tistih, ki presegajo standardne učnega načrta govorijo kar v štirih izmed pregledanih 

šestih let (2014, 2016, 2017, 2018). Gre za pojav, kjer so dosežki učencev izrazito 

razpršeni, kar je posledica zelo raznolikega znanja v populaciji in je trend že kar nekaj 

let (Državni izpitni center, 2014). Pri trendu bimodalne razporejenosti angleškega 

znanja slovenskih učencev se strinjamo z B. Lesničar, ki pravi, da samo na podlagi 

preizkusov ne moremo sklepati o tem, kateri dejavniki vplivajo na dosežke na NPZ in 

v kakšni meri, ampak bi bile na tem mestu potrebne še dodatne raziskave (Lesničar, 

2012). 

3.9.2. Stališča učencev konkretne šole o nacionalnem preverjanju znanja pri 

angleščini v 6. razredu v šolskem letu 2018/2019 

V drugem delu raziskave smo se osredotočili na mnenja 49 učencev dotične šole o 

nacionalnem preverjanju znanja pri angleščini v 6. razredu, in sicer z vprašanji, ki so 
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se nanašala na njihov splošen vtis o takih preverjanjih znanja za šestošolce, njihovo 

pripravo na NPZ (kje so se pripravljali, koliko truda so vložili v NPZ), dobljene dosežke 

NPZ (ali so zadovoljni z njimi, kako zahteven se jim je zdel NPZ, ali menijo, da odražajo 

dosežki NPZ njihovo dejansko znanje, katera merjena sporazumevalna zmožnost se 

jim je zdela najtežja oz. najlažja), vse to pa smo povezali z njihovimi zadnjimi pisnimi 

in zaključnimi ocenami pri angleščini v 6. razredu. 

Najbolj nas je presenetilo 66-odstotno mnenje anketirancev (32 izmed 49 vprašanih), 

da se jim NPZ v 6. razredu zdi smiseln in potreben oziroma koristni za njih same, 

njihova povprečna ocena pa nanese na dobro 4 (M = 4,28). Ti učenci so NPZ večinsko 

ocenili kot zahtevnega oziroma ravno prav zahtevnega (s čimer se strinjajo tudi dobre 

štiri petine vseh anketiranih), kar pa lahko pripišemo temu, da se jih je kar polovica na 

to preverjanje pripravljala tako v šoli kot doma (kar je tudi večinska trditev vseh 

vprašanih). Zanimivo je tudi, da je izmed 32 učencev, ki vidijo smisel v NPZ, med njimi 

več takih, ki s svojim rezultatom na NPZ niso zadovoljni. Sklepamo lahko, da 

nezadovoljstvo s svojimi rezultati na NPZ ni vplivalo na njihovo presojo o koristnosti 

takih preverjanj.  

Četudi je več takih šestošolcev, ki se jim NPZ zdi smiseln in potreben za svojo 

generacijo, pa jih je na vprašanje, ali rezultati na NPZ pri angleščini odražajo njihovo 

dejansko znanje, dobrih 75 % odgovorilo, da niso takega mnenja. Pričakovano so imeli 

višjo zaključno oceno (M = 4,36) tisti učenci, ki so na zgornje vprašanje odgovorili  

pritrdilno od tistih učencev, ki so na zgornje vprašanje odgovorili nikalno (M = 3,95). 

Vseeno pa je imelo kar 13 učencev zaključno oceno odlično in ravno toliko zaključno 

oceno prav dobro, med tistimi, ki se s tem vprašanjem niso strinjali. Predvidevamo 

lahko, da so ti učenci navajeni boljših dosežkov oziroma ocen pri internih preizkus 

znanja angleščine. Strinjamo se z vodjo Državnega izpitnega centra, D. Zupancem, ki 

pravi, da interne ocene predstavljajo nerealne povratne informacije, saj se za oceno 

odlično prevečkrat skriva znanje za dobro ali prav dobro in da je ob pregledu realnega 

znanja učencev potrebno upoštevati tudi dosežke na NPZ (Zgonik, 2018).  

Pri ugotavljanju zadovoljstva anketiranih učencev z zaključno oceno pri angleščini in z 

rezultatom NPZ pri angleščini smo s križno tabelo prišli do spoznanja, da je največ 

učencev (kar 42 %) zadovoljnih z zaključno oceno in nezadovoljnih z rezultatom NPZ, 

obratno pa je potrdilo le dobrih 6 odstotkov anketiranih. Svojo domnevo, da so ocene 

pri angleščini v 6. razredu velikokrat predobre za samo znanje učencev, potrdimo s 

podatki, da je povprečna zaključna ocena anketiranih dobra 4 (M = 4,02), povprečna 

zadnja pisna ocena anketiranih pa slaba 4 (M = 3,88). Učence smo povprašali tudi po 

trudu, ki so ga vložili v NPZ v primerjavi s pridobivanjem šolskim ocen pri angleščini, 

pri čemer sta dobri dve tretjini učencev (M = 67, 3 %) odgovorili, da so se bolj trudili pri 

ocenah kot pri preizkusu znanja NPZ. Slabih 30 % učencev je enak trud vložilo v obe 

vrsti preverjanj (in ocenjevanj) znanja, le 1 učenec pa trdi, da se je bolj potrudil pri NPZ 

kot pri šolskih ocenah iz angleščine.  

92 odstotkov anketiranih potrdi, da so v šoli reševali podobne naloge kot NPZ oziroma 

stare primere NPZ iz angleščine, kar pomeni, da so bili seznanjeni z načinom dela, ki 
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se uporablja za preverjanje znanja angleščine ob zaključku 6. razreda na nacionalni 

ravni. Večini učencev so se najtežje zdele naloge slušnega razumevanja (M = 40,8 %), 

slabih 30 % učencev pa se ni znalo opredeliti do tega, kateri del merjenih 

sporazumevalnih zmožnosti je bil najzahtevnejši. Še več učencev (skoraj tretjina) ni 

znalo povedati, kateri del merjenih sporazumevalnih zmožnosti bi ocenili kot 

najlažjega, dobrih 30 % anketiranih pa je pod najenostavnejše naloge na NPZ pri 

angleščini navedlo tiste, ki preverjajo bralno razumevanje. 

3.9.3. Stališča učiteljic angleščine konkretne šole o nacionalnem preverjanju 

znanja pri angleščini v 6. razredu 

Vse intervjuvane učiteljice so mnenja, da NPZ pri angleščini v 6. razredu niso nujni 

oziroma jih ne vidijo kot pomembne pri svojem poučevanju, saj ne prikažejo realnega 

znanja njihovih učencev. Ena izmed njih trdi, da je to posledica težavnosti NPZ v 

primerjavi z učbeniki, po katerih delajo (tega ostali dve ne potrdita), druga pravi, da 

učenci za reševanje slednjih niso zainteresirani, tretja pa ne vidi posebnega smisla v 

NPZ pri angleščini, saj dosežki nimajo nobene posebne teže.  

Učiteljice enotno potrdijo, da so njihovi učenci zelo uspešni pri govornem sporočanju, 

ena celo pravi, da, če bi NPZ preverjali ustno sporočanje, bi bila to ena izmed 

močnejših točk učencev. Da bi bilo pri evalvaciji znanja tujih jezikov smiselno preverjati 

tudi znanje ustnega sporočanja, ugotavljata tudi Tomšič (2012) in Kunaver (2008) in 

pravita, da je ustno sporočanje eden osrednjih ciljev pri sporazumevanju v tujem jeziku. 

S slednjim se strinja tudi M. Frank in zapiše, da pri pouku manjka avtentičnih  

komunikacijskih situacij, kjer bi se oblikovali prožnost in govorna strategija učencev. 

Te dve prvini pa sta ključni pri tujejezikovnem izobraževanju, zato avtorica podpira 

komunikacijsko teorijo ruskega pedagoga Passova, ki »poudarja pomembnost govora 

pred ostalimi jezikovnimi zmožnosti, in sicer pisanjem, branjem in poslušanjem« 

(Frank, 2014, str. 17). V dokumentu, ki ga je pripravil RIC, da učence in starše 

seznanijo z NPZ, zapišejo, da se dosežka NPZ ne da pretvoriti v šolsko oceno, saj 

pokaže le tisti del znanja, ki se ga lahko preveri pisno. Tako pri nekaterih predmetih 

(likovna in glasbena umetnost, šport, jeziki), ki zahtevajo praktično ali ustno obliko 

preverjanja znanja, prihaja do razlik med preverjanim in dejanskim znanjem učencev 

(Državni izpitni center, 2019c). M. Škalič in M. Ivanuš Grmek (2017) sta v svoji študiji 

Stališča staršev do nacionalnega preverjanja znanja ob koncu drugega vzgojno-

izobraževalnega obdobja ugotovili, da se starši z višjo izobrazbo niso strinjali s trditvijo, 

da dosežki otroka na NPZ izkazujejo njihova močna področja. Sklepata, da tako kot 

nekateri raziskovalci (Blažič, Ivanuš Grmek, Kramar, Strmčnik, 2003, v Škalič in Ivanuš 

Grmek, 2017), tudi ti starši menijo, da zgolj pisno preverjanje znanja na NPZ ne more 

biti zadosten pokazatelj celostnega znanja učencev in bi bile potrebne še druge oblike 

preverjanja (ustno ali praktično).  

Učiteljica C, ki ne vidi smisla v NPZ pri angleščini, ker se slednji nikjer ne upošteva, 

predlaga, da bi se NPZ upošteval namesto ene pisne ocene, njegova veljava bi se 
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zdela smiselna tudi učiteljici A. Iz anketnega vprašalnika za ravnatelje OŠ, ki ga je v 

šolskem letu 2017/2018 zbrala in opisala E. Semen (2018) je razvidno, da se s trditvijo 

za večjo veljavo NPZ dosežkov zelo strinja oziroma strinja dobrih 87 % ravnateljev, kar 

je velik delež izmed 426 anketiranih. Leta 2012 pa so na Državnem izpitnem centru 

izvedli raziskavo o odnosu 98 učiteljev angleščine do NPZ in njegovem vplivu na 

njihovo delo, ter ugotovili, da so anketirani učitelji angleščine približno enakomernega 

deljenega mnenja o tem, da je NPZ smiseln oz. nesmiseln, ker se dosežki ne 

upoštevajo pri končni oceni predmeta (Državni izpitni center, 2012). Učiteljica B pravi, 

da sama raje vidi, da ostane funkcija NPZ takšna kot je in se slednji nikjer ne upošteva. 

Zanimivo se nam zdi, da vse proučevane učiteljice, ki pravijo, da dosežki NPZ niso 

prava informacija o znanju učencev, saj niso realni pokazatelj slednjega, hkrati tudi 

povedo, da so povprečne ocene njihovih šestošolcev pri angleščini nadpovprečne 

oziroma previsoke, kjer prevladujeta oceni prav dobro (4) in odlično (5). Iz tega 

sklepamo, da potem tudi njihove interne ocene, ki so formulirane na podlagi 

celoletnega spremljanja učenčevih jezikovnih znanj in spretnosti, niso dober pokazatelj 

angleškega znanja njihovih učencev. J. Korošec (2015) potrdi, da so različni učitelji pri 

ocenjevanju različno strogi in dosledni – pravi, da lahko ocena prav dobro (4) skriva 

več znanja pri dotičnem predmetu kot ocena odlično (5) pri drugem učitelju, a istem 

predmetu. V svojem prispevku predstavi problematiko trenutnega merila za vpis v 

srednje šole, kjer se dosežki NPZ ne upoštevajo.5 Poudarja, da so ocene postale 

orodje za selekcijo, zaradi česar se učenci posledično učijo za ocene in ne nujno za 

znanje, učitelji pa so pod pritiskom učencev in staršev za odlične ocene. Razumljivo 

je, da učitelji ne želijo »nagajati« svojim učencem in raje popustijo pritiskom, a rezultat 

učenja za ocene je to, da gre takšno znanje hitro v pozabo, ocene pa ostanejo. 

Negativne posledice podarjenih ocen v osnovni šoli pa se potem nadaljujejo tudi v 

srednješolsko in višješolsko izobraževanje (Zgonik, 2018).   

Četudi se učiteljice strinjajo, da so povprečne zaključne ocene učencev v 6. razredu 

previsoke, pa zedinjeno izpostavijo pisno sporočanje kot kritično točko, ki predstavlja 

njihovim učencem problem. Vse potrdijo, da se z učenci pripravljajo na NPZ tako, da 

jim dajejo za vajo reševati stare pole NPZ in jih pripravijo na to, kako bo preizkus 

zgledal, učiteljica C pa posebej poudari, da razen prej omenjenih vaj, posebnih priprav 

na NPZ sploh ni in da se začne učence pripravljati na pisno sporočanje že mnogo prej. 

Slednja tudi pravi, da so kriteriji pri pisnem sporočanju na NPZ zelo kompleksni, in da 

kot popravljavka NPZ od RIC-a pogosto dobi povratno informacijo, da je pri točkovanju 

preveč radodarna. Sprašuje se, kako natančno oceniti, da učenec uporablja veliko 

raznolikega besedišča in kaj to sploh je. Pravi, da so navodila za vrednotenje pisnega 

sporočanja pri NPZ sicer jasna, a ne dovolj natančno razdelana in da primer dobro 

razvitih iztočnic, ki so podane ob navodilih, zagotovo niso na ravni znanja šestošolcev. 

Na drugi strani pa je učiteljica B mnenja, da je poučevanje pisnega sporočanja po 

                                            
5 Za vpis v srednje šole se upoštevajo ocene vseh obveznih predmetov v zadnjih treh letih osnovne 
šole, torej v 7., 8. in 9. razredu.  
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vertikali med razredi zgrešeno. V tretjem razredu se pisanje sploh ne pojavlja, v 

četrtem razredu je pisanje prisotno, a se pravopisne napake ne štejejo za napake in je 

potem v 6. razredu za učence presenečenje, ko z učiteljico A zelo strogo ocenjujeta 

pisne izdelke. Pravi, da pol točke odbijeta za napačno eno črko, več napak pa jim že 

prinese 0 točk. Sklepamo, da se med učiteljicami pri preverjanju in ocenjevanju znanja 

pisnega sporočanja pojavljajo razlike, saj dve poučujeta angleščino na predmetni 

stopnji, učiteljica C pa na razredni stopnji. Vse pa potrdijo, da pisnemu sporočanju ne 

namenijo enakega deleža pozornosti pri svojem poučevanju kot besedišču, bralnemu 

in slušnemu razumevanju ter ustnemu sporočanju.  

Nadalje nas je v empiričnem delu intervjuja z učiteljicami zanimalo, kakšen je njihov 

odnos do analiz dosežkov NPZ. Spraševali smo jih, ali pišejo analize v aktivu ali 

samostojno, pri čemer sta dve potrdili, da to delo večinoma opravita sami, ena pa misli, 

da to nikoli ni produkt zgolj lastnega dela, saj vedno na pomoč priskočita tudi aktiv 

matematikov in aktiv računalničarjev. Z njeno izjavo se strinjamo, saj lahko dosežke 

na NPZ iz druge perspektive dobro razložijo tisti učitelji, ki so strokovnjaki 

matematičnih, statističnih in računalniških znanj. Vseeno pa se nam zdi koristno, da bi 

vsakoletne analize dosežkov NPZ opravile skupaj, saj bi jim to nudilo podlago za 

vsebinske pogovore, kot to nudi 64 % anketiranim učiteljem angleščine, ki so jih v 

izvedeni raziskavi RIC spraševali po odnosu do NPZ in vplivom slednjega na njihovo 

delo (Državni izpitni center, 2012). Več kot polovici anketiranih učiteljev angleščine (M 

= 51 %) se zdi, da NPZ nudi povratno informacijo o uspešnosti sodelovanja vseh 

učiteljev dotičnega predmeta po vertikali (Državni izpitni center, 2012).  

Intervjuvanke se izobraževanja ali seminarja za namen analiziranja dosežkov nikoli 

niso udeležile, iz tega se nam poraja vprašanje, ali bi se jim morda NPZ zdel koristnejši 

in pomembnejši, če bi bile usposobljene za analiziranje in bi imele uvid v prednosti teh 

preverjanj znanj. Dobrih 85 % ravnateljev je potrdilo, da so izobraževanja o analizah 

dosežkov in vrednotenju NPZ, ki jih pripravlja RIC, za učitelje koristna (Semen, 2018). 

Na vprašanje, kako interpretirajo rezultate učencev na NPZ, učiteljica A odgovarja, da 

je to rezultat skupnega dela (svojega in poučevanja razredne učiteljice), čeprav 

njenemu deležu poučevanja v obdobju od 1. – 5. razreda namenja več teže. Tudi druga 

predmetna učiteljica pravi, da njen vpliv v enem letu na znanje angleščine učencev ni 

velik in da so dobri dosežki na NPZ odraz bodisi učenčeve nadarjenosti bodisi 

spodbude staršev za učenje tujih jezikov. Podobnega mnenja je tudi učiteljica 

razrednega pouka z modulom angleščine, ki pravi, da učitelj sicer je pomemben faktor 

kot posredovalec znanja, ampak, da je večja odgovornost na strani otrok in njihovi 

pripravljenosti za učenje. 
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3.9.4. Analiza iz zbranih podatkov o nacionalnem preverjanju znanja pri 

angleščini v 6. razredu kot pomoč za učiteljice konkretne osnovne šole 

pri nadaljnjem delu 

Ugotovili smo, da učiteljice angleškega aktiva z dosežki NPZ ne delajo sistematičnih 

(samo)refleksij, ki bi jim pomagale pri sodelovanju v smeri doseganja skupnih ciljev. 

To sklepamo iz dejstva, da načeloma analiz dosežkov NPZ ne pišejo skupaj ter razlik 

v ocenjevanju pisnega sporočanja, pri čemer sta predmetni učiteljici za točkovanje bolj 

strogi kot učiteljica angleščine na razredni stopnji. Na podlagi zbranih podatkov smo 

ugotovili, da se na konkretni šoli temu področju (tj., pisnemu sporočanju) ne namenja 

dovolj pozornosti. Vse učiteljice so potrdile, da ga ne vključujejo v poučevanje enako 

pogosto kot ostale sporazumevalne zmožnosti, rezultati analize dosežkov na NPZ pri 

angleščini v 6. razredu v obdobju 2014 – 2019 pa kažejo, da učenci konkretne šole v 

splošnem niso slabše reševali naloge pisnega sporočanja kot učenci na državni ravni. 

Letna poročila 2015, 2016, 2017 in 2018 o izvedbi NPZ pri angleščini v 6. razredu 

beležijo nizke rezultate pri (skoraj) vseh kriterijih pisnega sporočanja (vsebina, 

besedišče in pravopis ter slovnica). Ob danih rezultatih najbolj preseneča to, da sta 

slabo ocenjena kriterija vsebina in besedišče, ki sta v vseh letih zajemala teme iz 

učnega načrta, kot so: šolski dan v razredu, opis osebe in vsakdanjika ter moje okolje 

(leta 2017 so učenci opisovali sanjsko deželo, leta 2018 pa lokalni park). Ob tem bi 

opozorili učiteljico B, ki pravi, da je NPZ pri angleščini prezahteven za učence 6. 

razreda, saj niso navajeni takih nalog, ampak manj zahtevnih nalog v učbeniku, da 

osnova poučevanja temelji na pripadajočem učnem načrtu in ne učbeniku. Sama sicer 

pravi, da njen stil poučevanja temelji na komunikacijskem pristopu, kar popolnoma 

podpiramo, a ji odsvetujemo učbenik za referenčno točko znanja njenih učencev. To 

pravi tudi Dušica Kunaver, ki zapiše, da… »Za učitelja tujih jezikov naj bo cilj, da svoje 

učence nauči pogovora v tem jeziku. Ne sme misliti, da je njegova naloga to, da skupaj 

predelajo šolski učbenik« (Kunaver, 2008, str. 69). Ob vsem tem pa je zanimivo, da so 

anketirani učenci za NPZ pri angleščini večinskega mnenja (M = 40,8 %), da je bilo 

preverjanje v letu 2019 najtežje pri slušnem razumevanju (kar je učiteljica C potrdila 

kot prevladujočo spretnost, ki jo pri pouku angleščine vadijo), njihovi odgovori pa niso 

skladni s teorijami usvajanja tujih jezikov, ki pravijo, da je slušno razumevanje tisto, ki 

ga učenci razvijajo od samega začetka učenja tujega jezika in naj bi jim posledično 

delalo najmanj »težav« (Državni izpitni center, 2015). 

Ob zgoraj zapisanih ugotovitvah bi lahko svetovali učiteljicam več skupnega dela v 

strokovnem aktivu in jim podali naslednje predloge: 

 Učiteljice naj se uskladijo pri poučevanju angleščine po vertikali. Smiselno bi 

bilo, da za oblikovanje učnih ur angleščine na razredni stopnji sodelujeta tudi 

predmetni učiteljici in obratno. Določijo naj se identični kriteriji za preverjanje in 

ocenjevanje pisnega sporočanja, za katero učiteljice potrdijo, da je šibka točka 

v znanju njihovih učencev, ena učiteljica pa v intervjuju izrecno poudari, da je 

za ocenjevanje to najtežja sporazumevalna zmožnost. 



82 
 

 Vsem štirim sporazumevalnih zmožnostim, ki se razvijajo pri tujem jeziku 

(slušno razumevanje, bralno razumevanje, govorno sporočanje in pisno 

sporočanje) naj se namenja približno enako časa pri obravnavi v razredu. S tem 

se vsakemu učencu omogoči, da lahko razvija svoje spretnosti enako dobro, saj 

ne moremo predvideti, ali bo dotični učenec uporabljal angleški jezik le v 

zasebni domeni ali pa tudi za poklicne in izobraževalne potrebe. Za razvijanje 

in rabo besedišča pa naj poskrbijo s čim več avtentičnimi besedili (po potrebi 

prilagojenimi), torej s takšnimi, ki niso bila posebej napisana za poučevanja 

angleščine ampak zato, da jih primarni govorci tega jezika uporabljajo za iskanje 

informacij, ter jih uporabljajo za podlago za vse prej naštete jezikovne spretnosti 

(Pižorn, 2003). 

 Za svoje delo v razredu uporabljajo učni načrt kot primarni vir potrebnega 

znanja. Vse teme, ki se pojavljajo v učnem načrtu, naj učencem predstavijo na 

njim zanimiv način, saj so te »dober temelj za navezovanje pouka angleščine 

na druge šolske predmete in tudi za prave medpredmetne povezave« (Adrin 

idr., 2016, str. 21). Ravno z osmišljanjem nalog in povezav z življenjskim svetom 

bo pridobljeno znanje kvalitetnejše in predvsem trajnejše.  

 Prav tako bi jim svetovali, da se udeležijo izobraževanj ali seminarjev za namen 

pisanja dosežkov analiz in vrednotenja NPZ, da dobijo boljši uvid v NPZ kot 

podporno povratno informacijo znanja svojih učencev v kombinacijami s 

šolskimi ocenami. NPZ je po mnenju mnogih avtorjev (Škalič in Ivanuš Grmek, 

2017; Korošec, 2015) neizkoriščena priložnost za učitelje, da naredijo korak 

naprej k izboljševanju kakovosti poučevanja, kot so to naredili na 69 % od vseh 

426 osnovnih šol, katerih ravnatelje so anketirali glede izvedbe NPZ v šolskem 

letu 2017/2018. Dotična anketa za ravnatelje, čeprav brez natančnejšega opisa, 

je tudi potrdila, da dosežke NPZ upoštevajo pri načrtovanju prihodnjega dela na 

šoli na dobrih 91 % zajetih šol. (Semen, 2018). Ob tem pa bi tudi predlagali, da 

bi bilo smiselno dobrodušno sprejeti ponujeno pomoč pri pisanju NPZ analiz kot 

je program OrKa, ki je nameščen na glavnini šolskih računalnikov po vzgojno-

izobraževalnih ustanovah. 
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4. ZAKLJUČEK 

»Kakovost izobraževalnega procesa se izraža v razliki med izvedbenim in doseženim 

kurikulumom« (Štraus, 2005, v Markelj in Majerič, 2009, str. 62). Dosežki nacionalnih 

preverjanj znanj (pri čemer NPZ temelji na oziroma izhaja iz veljavnega učnega načrta 

pri posameznem predmetu), so dober pokazatelj, kje se učenci nahajajo glede na 

usvojene standarde znanja in kam bi še morali priti. Pri vrednotenju lastnega dela 

oziroma samoevalvaciji, ki skrbi za strokovni razvoj posameznika, naj bi učitelji 

spremljali analizo stanja v razredu in napredek učencev, na podlagi katerih se nato  

oblikujeta letni delovni načrt in nadaljnje pobude za delo v razredu. Uporaba rezultatov 

oz. dosežkov na NPZ pa zahteva previdnost, saj je potrebno upoštevati kontekst 

(predznanje in sposobnosti učencev ter značilnosti okolja), v katerem smo pridobili 

podatke. Ravno zato pa je samoevalvacija koristna, saj upošteva posebnosti šole, 

zaposlenih in učencev ter ponuja priložnost, da šole same prikažejo svojo zgodbo 

(Vanhoof, 2011; Markelj in Majerič, 2009).  

V naši raziskavi smo za potrebe učiteljevega dela skušali oblikovati zgodbo o 

poučevanju angleščine na izbrani šoli, za skupno povezovalno enoto pa smo uporabili 

nacionalno preverjanje znanja pri angleščini v 6. razredu. Primerjali smo dosežke 

učencev konkretne šole z državnim povprečjem v obdobju 2014–2019 na NPZ pri 

angleščini v 6. razredu ter ugotavljali stališča učencev in učiteljev do tega preverjanja 

znanja. Iz dobljenih rezultatov šestletnih dosežkov na NPZ smo ugotovili, da učenci 

niso značilno močnejši ali značilno šibkejši na določenem področju sporazumevalnih 

zmožnosti (slušno razumevanje, bralno razumevanje, besedišče in pisno sporočanje) 

od državnega povprečja. Tako ne moremo govoriti o stabilnem trendu znanja določene 

sporazumevalne zmožnosti na konkretni šoli, ampak lahko trdimo, da so dosežki na 

NPZ posledica znanja določene generacije te šole. V splošnem so stabilno boljše 

dosežke od državnega povprečja imele generacije šestošolcev, ki so pisale NPZ pri 

angleščini v letih 2015, 2018 in 2019. Pri proučevanju enakomernega pristopa učiteljic 

do vseh štirih sporazumevalnih zmožnosti, so vse učiteljice potrdile, da pri pouku manj 

časa posvečajo obravnavi pisnega sporočanja (in se tega zavedajo), a je primerjava z 

državnim povprečjem pokazala, da šestošolci konkretne šole v splošnem ne dosegajo 

slabših rezultatov od vseh šestošolcev v Sloveniji.  

Vseeno pa se nam zdi, da bi bilo področje pisnega sporočanja smiselno poučevati bolj 

sistematično in usklajeno med razredno in predmetno stopnjo. Z analizo anketnega 

vprašalnika, ki so ga rešili učenci 6. razreda, ki so v letu 2019 pisali NPZ pri angleščini, 

smo ugotovili, da se slabima dvema tretjinama učencev (od 49 anketiranih) nacionalno 

preverjanje znanja v 6. razredu zdi smiselno in potrebno oziroma koristno za njih same. 

Tega pa iz opravljenega intervjuja z učiteljicami nismo mogli potrditi, saj se jim zdi NPZ 

nepotreben. Menimo, da bi lahko dotične učiteljice več pozornosti namenile obravnavi 

dosežkov NPZ v smislu delanja poglobljenih analiz in si s tem pomagale pri izboljšanju 

poučevanja pri naslednjih generacijah učencev, glede na to, da niso ne učiteljice ne 

učenci pri NPZ obremenjeni z ocenjevanjem, morebitni nagradami ali sankcijami. Tudi 
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večinsko mnenje anketiranih učencev, da so NPZ smiselni in potrebni bi učiteljice lahko 

spodbudilo k osmišljanju in učinkovitejši uporabi rezultatov na nacionalnih preverjanjih 

znanja, ki se izvajajo vsako leto in predstavljajo nepogrešljiv pripomoček pri 

ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti šol in celotnega izobraževalnega sistema 

(Cankar, 2008). 

Zavedamo se dejstva, da se morajo ob pobudah za ustrezno uporabo NPZ rezultatov 

učitelji preleviti v raziskovalce in si vzeti čas, da odkrijejo vzroke za dosežke učencev 

in jih povezati z vplivi drugih spremljajočih dejavnikov. Ravno zato pa se nam zdi 

smiselno, da učitelji sledijo strokovnim novostim, sprejmejo sistemsko podporo 

znanstvenoraziskovalnih ustanov, ki delajo uporabne in zanesljive študije, s katerimi 

učitelje informirajo in dodatno usposobijo. Dobra primera tega sta tudi računalniški 

program oziroma Orodje za ugotavljanje kakovosti izkazanega znanja (OrKa), ki 

učitelje na hiter in dostopen način ozavešča o različnih možnostih uporabe dosežkov 

na NPZ za ugotavljanje kakovosti izkazanega znanja in izobraževanja za učitelje o 

analizah dosežkov ter vrednotenju NPZ. S tem si lahko učitelji pomagajo pri razvoju 

poklicnih kompetenc in pomagajo soustvariti učečo se družbo na področju angleškega 

jezika (Lipič, 2017).  

Menimo, da bi naša raziskava lahko vplivala na didaktiko poučevanja angleščine kot 

podpora tujejezikovnim učiteljem pri razumevanju načinov uporabe rezultatov 

nacionalnega preverjanja znanja. Za učinkovitejšo neposredno implementacijo našega 

dela bi bilo v prihodnje smiselno opraviti večletni pregled splošnih mnenj učencev 

dotične šole o NPZ in raziskati povezavo med dosežki šestošolcev na NPZ pri 

angleščini s poučevalnim pristopom njihove učiteljice, ki poučuje angleški jezik. Hkrati 

pa bi bila zanimiva tudi nadaljnja raziskava o dosežkih učencev na NPZ (tako po koncu 

drugega kot po koncu tretjega osnovnošolskega izobraževalnega obdobja), ki so z 

angleščino začeli že v 1. oziroma 2. razredu v primerjavi s tistimi, ki so jo začeli šele v 

4. razredu.  
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6. PRILOGE 

6.1. ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČENCE 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Pred teboj je kratek vprašalnik, ki se nanaša na nacionalno preverjanje znanja pri 

angleščini, ki ste ga šestošolci reševali 13. maja. Vsi podatki, ki mi jih boš zaupal, so 

anonimni (svojega imena ne piši nikamor) in zbrani z namenom, da ugotovim, kakšen 

odnos in mnenje imaš do NPZ pri angleščini v šestem razredu. Vprašanja (z izjemo 

prvih dveh) so izbirna, kar pomeni, da lahko izmed naštetih možnosti izbereš le eno. 

Prosim, da na vprašanja odgovoriš iskreno, da bo analiza rezultatov moje raziskave 

čim bolj točna. Za sodelovanje se ti iskreno zahvaljujem.  

 

1. Katera je zadnja ocena, ki si jo dobil pri pisnem preizkusu znanja iz 
angleščine? _____________ 

2. Katera je tvoja zaključna ocena pri angleščini? _____________ 

3. Ali si zadovoljen z njo? 

a) da 
b) ne 

4. Ali si zadovoljen z rezultatom NPZ pri angleščini? 

a) da 
b) ne  

5. Kako zahteven se ti je zdel NPZ pri angleščini? 

a) zelo zahteven 
b) zahteven 
c) ravno prav zahteven 
d) premalo zahteven 

6. Ali meniš, da rezultati na NPZ pri angleščini odražajo tvoje dejansko znanje? 

a) da 
b) ne  

7. V primerjavi s pridobivanjem letošnjih ocen pri angleščini (pisno ali ustno), 
kako meniš, da si se potrudil pri NPZ? 

a) Bolj sem se potrudil pri šolskih ocenah kot pri pisanju NPZ. 
b) Pri obeh sem se enako potrudil. 
c) Bolj sem se potrudil pri NPZ kot pri šolskih ocenah. 

8. Kateri del se ti je zdel najtežji?  

a) slušno razumevanje 
b) bralno razumevanje 
c) besedišče 
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d) pisno sporočanje 
e) ne vem 

9. Kateri del se ti je zdel najlažji?  

a) slušno razumevanje 
b) bralno razumevanje 
c) besedišče 
d) pisno sporočanje 
e) ne vem 

10. Kje si se pripravljal na NPZ pri angleščini? 

a) samo v šoli 
b) samo doma 
c) v šoli in doma 

11. Ali ste v šoli kdaj reševali podobne naloge, kot so bile na NPZ ali stare 
primere NPZ? 

a) da 
b) ne 

12.  Ali se ti zdi, da so NPZ v 6. razredu potrebni in smiselni za učence? 

a) da 
b) ne  
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6.2. POLSTRUKTURIRAN INTERVJU ZA UČITELJICE 

 

 

SKLOP VPRAŠANJ SEZNAM VPRAŠANJ  

Odnos do NPZ-jev pri tujem jeziku  Kakšno je vaše stališče do NPZ-
jev pri tujem jeziku v 6. razredu? 

 Kako se z učenci na njih 
pripravljate? 

 Kaj menite o zahtevnosti NPZ-jev 
pri TJA? 

Ocene in dosežki na NPZ-jih  Bi lahko izpostavili, kaj je 
značilno za učence vaše šole – 
kje so njihove močne točke in kje 
slabe? 

 Ali bi ocenili, da katera 
sporazumevalna zmožnost 
obsega večji del vašega 
poučevanja v 6. razredu? Kakšni 
so razlogi?  

 Kakšne so povprečne ocene 
šestošolcev pri TJA v zadnjih 
petih letih? 

 Ali menite, da bi morali dosežki 
na NPZ vplivati na končno oceno 
pri tujem jeziku? 

Analiza dosežkov NPZ  Kako pišete analize? (v aktivu, 
same, s podpornim gradivom, v 
sodelovanju z matematiki?) 

 Ali ste se udeležili kakšnega 
izobraževanja za namen 
analiziranja dosežkov NPZ? 

 Kaj vam povedo dobro rezultati 
(in kaj slabi) na NPZ? Je to odraz 
vašega dela ali na trend znanja in 
dosežkov vplivajo še drugi 
dejavniki?  

 


