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IZVLEČEK 

Poškodbe možganov predstavljajo v današnjem času velik zdravstveno socialni 

problem, saj povzročijo posledice na telesnem, emocionalnem in kognitivnem 

področju, kar pomeni da lahko vplivajo tudi na spretnost branja. Ta je osnova 

pismenosti, ki pomembno vpliva na socialno vključenost in osebni razvoj 

posameznika.  

Celostna dolgotrajna rehabilitacija, ki se v Sloveniji izvaja v treh zavodih, mora 

med drugim vključevati specialnopedagoški program, le-ta pa vsebuje tudi 

ponovno učenje branja. Temelj načrtovanja ciljev za obravnavo je ocena 

funkcioniranja posameznika. Cilj mojega dela je bil izdelati test, ki bi specialnim in 

rehabilitacijskim pedagogom, ki v praksi delujejo na področju celostne 

rehabilitacije oseb po poškodbi možganov, pomagal pri oceni funkcioniranja na 

področju branja. Ker je test namenjen odraslim, vsebuje besedila, ki jih odrasli  

uporabljajo v vsakdanjem življenju. Nalogam sem dodala kriterije opazovanja 

testiranca ter vprašanja za samoocenjevanje po reševanju posamezne naloge.  

S preizkusom nalog (item analizo) sem ugotovila, da je težavnost ustrezna pri 32 

od 33 vprašanj, ki jih vsebuje test, diskriminativnost je ustrezna pri 25 od 33 

vprašanj. Nalogam sem preverila merske karakteristike. Ugotovila sem, da sta 

objektivnost z vidika testiranja in z vidika vrednotenja rezultatov ustrezni, vseeno 

pa bo pred nadaljnjo uporabo potrebno dodati nekaj sprememb v navodilih in 

vprašanjih. Test ima ustrezno zanesljivost in diskriminativnost. Vsebinska 

veljavnost je ustrezna pri 20 od 33 vprašanj. Konstruktna veljavnost ni ustrezna 

oziroma je zaradi premajhnega števila testirancev ni bilo mogoče ustrezno 

izračunati. Tudi kriterije opazovanja bo potrebno pred nadaljnjo uporabo 

nekoliko spremeniti. Ugotovila sem, da so pri osebah, ki so reševale test, prisotne 

težave na področju samoocenjevanja po končanem delu. 

Test in kriterije opazovanja sem delno spremenila glede na pripombe testatorjev 

in spremembe dodala v priloge. 

 

KLJUČNE BESEDE: pismenost, branje, ocenjevanje, poškodba možganov, test, 

merske karakteristike. 

  

 
 



READING ASSESSMENT IN ADULTS AFTER BRAIN INJURY 

ABSTRACT 

Brain injury represents a very large health and social problem today because its 

consequences can be seen in physical, emotional and cognitive area, which 

means that they can affect reading ability. Reading ability is the basis for literacy 

which has an important impact on social inclusion and personal development of 

an individual.  

Prolonged comprehensive rehabilitation carried out in Slovenia in three 

institutions must among other also include a special pedagogic programme, 

which also comprises programmes for learning to read again. The basis for 

planning the aims to be dealt with is the assessment of the abilities of an 

individual. The thesis was aimed at preparing a test which would help special and 

rehabilitation educators working in the field of comprehensive rehabilitation of 

persons after brain injury assess reading abilities of an individual. Since the test is 

intended for adults, it contains text used by adults in their everyday lives. Criteria 

for monitoring the tested persons and a question for self-assessment after 

completing an individual task were added to the tasks.  

By testing the tasks (item analysis) it was ascertained that the difficulty level was 

appropriate in 32 of 33 questions in the test and the discrimination in 25 of 33 

questions. Metric characteristics of the tasks were verified. It was ascertained 

that objectivity was appropriate from the aspect of testing and evaluation of 

results, however, some changes will have to be made in the instructions and 

questions before their further use. The reliability and discrimination of the test 

were appropriate. Content validity was appropriate in 20 of 33 questions. 

Construct validity was not appropriate or could not be properly calculated 

because the number of tested persons was too small. Monitoring criteria will 

also have to be somewhat changed prior to further use. It was also ascertained 

that the persons taking the test had difficulties in self-assessment after finished 

work. 

The test and monitoring criteria were partly changed in accordance with the 

comments of examiners and the changes were added in enclosures.  

 

KEYWORDS: literacy, reading, assessment, brain injury, test, metric 

characteristics. 



KAZALO 

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

2 TEORETIČNI DEL ................................................................................................ 3 

2.1 Pismenost ................................................................................................... 3 

2.1.1 Vrste pismenosti .................................................................................. 3 

2.1.2 Ravni pismenosti .................................................................................. 4 

2.2 Branje ......................................................................................................... 6 

2.2.1 Sposobnosti, pomembne za branje ...................................................... 6 

2.2.2 (Meta)kognitivni elementi bralne pismenosti ....................................... 7 

2.2.2.1 Fonološko zavedanje .................................................................... 7 

2.2.2.2 Dekodiranje .................................................................................. 7 

2.2.2.3 Bralni besednjak ........................................................................... 8 

2.2.2.4 Metakognitivno znanje o branju in bralne strategije ..................... 8 

2.2.2.5 Bralno razumevanje ...................................................................... 9 

2.3 Poškodba možganov ................................................................................. 10 

2.3.1 Definicija ............................................................................................ 10 

2.3.2 Vrste poškodbe .................................................................................. 10 

2.3.3 Poškodbe po stopnjah težavnosti ....................................................... 11 

2.3.4 Telesne posledice poškodbe ............................................................... 11 

2.3.4.1 Težave z gibanjem, koordinacijo in ravnotežjem ......................... 12 

2.3.4.2 Senzorične motnje ...................................................................... 12 

2.3.4.3 Utrujenost in glavobol ................................................................ 12 

2.3.4.4 Težave z govorjenjem in požiranjem ........................................... 13 

2.3.4.5 Epilepsija .................................................................................... 13 

2.3.5 Posledice na kognitivnem področju .................................................... 13 

2.3.5.1 Težave na področju spomina ...................................................... 13 

2.3.5.2 Težave na področju pozornosti in koncentracije ......................... 14 

2.3.5.3 Težave na področju hitrosti predelave podatkov ......................... 14 

2.3.5.4 Težave na področju izvršilnih funkcij ........................................... 15 

2.3.5.5 Vidno prostorske motnje in zaznavne težave .............................. 16 

2.3.5.6 Težave na področju jezikovnih in govornih sposobnosti .............. 16 

2.3.6 Posledice na čustvenem in vedenjskem področju ............................... 17 

2.4 Rehabilitacija ............................................................................................ 18 

2.4.1 Obdobja rehabilitacije po NMP .......................................................... 18 

2.4.2 Vloga specialnega in rehabilitacijskega pedagoga v rehabilitaciji ........ 19 

2.4.2.1 Specialnopedagoška diagnostika ................................................. 19 

2.4.2.2 Priprava individualiziranih programov ......................................... 20 

2.4.2.3 Izvajanje IP .................................................................................. 20 

2.5 Testi ......................................................................................................... 22 

2.5.1 Vrste testov znanja ............................................................................. 22 

2.5.2 Naloge s prostimi odgovori in naloge objektivnega tipa ..................... 23 

2.5.3 Glavne faze sestavljanja standardiziranega testa znanja tipa »papir in 
svinčnik« ..................................................................................................... 24 

2.5.3.1 Opredeljevanje predmeta merjenja ............................................ 24 

2.5.3.2 Sestavljanje poskusne serije nalog .............................................. 24 



2.5.3.3 Preizkušanje in konstruiranje končne serije nalog ....................... 24 

2.5.3.4 Predhodni preizkus ..................................................................... 25 

2.5.3.5 Glavni preizkus ............................................................................ 25 

2.5.3.5.1 Težavnost nalog ................................................................... 25 

2.5.3.5.2 Diskriminativnost nalog ........................................................ 26 

2.5.3.5.3 Korelacije med nalogami ...................................................... 29 

2.5.3.5.4 Analiza distraktorjev ............................................................ 31 

2.5.3.6 Konstruiranje testa v njegovi končni obliki .................................. 32 

2.5.4 Merske karakteristike testa ................................................................ 33 

2.5.4.1 Veljavnost (validnost) testa ......................................................... 33 

2.5.4.2 Zanesljivost (reliabilnost) testa ................................................... 34 

2.5.4.3 Objektivnost testa ....................................................................... 37 

2.5.4.4 Občutljivost testa (diskriminativnost) .......................................... 37 

2.5.4.5 Standardizacija testa ................................................................... 38 

2.5.4.6 Ekonomičnost ............................................................................. 38 

2.5.4.7 Uporabnost ................................................................................. 39 

2.5.5 Izvajanje testiranja ............................................................................. 39 

3 PROBLEM, CILJI IN METODOLOGIJA DIPLOMSKEGA DELA ................................ 40 

3.1 Opredelitev problema ............................................................................... 40 

3.2 Cilj ............................................................................................................ 40 

3.3 Hipoteze ................................................................................................... 40 

3.4 Raziskovalne metode ................................................................................ 41 

3.4.1 Opis vzorca ......................................................................................... 41 

3.4.2 Pripomočki ......................................................................................... 42 

3.4.2.1 Vsebinska podlaga za izbiro besedil ............................................ 42 

3.4.2.2 Test za ocenjevanje branja pri odraslih po poškodbi možganov .. 43 

3.4.2.2.1 Navodila za testatorje .......................................................... 43 

3.4.2.2.2 Intervju ................................................................................ 45 

3.4.2.2.3 Naloge za ocenjevanje branja ............................................... 46 

3.4.2.2.3.1 Prva naloga: Obvestilo ................................................... 47 

3.4.2.2.3.2 Druga naloga: Članek ..................................................... 48 

3.4.2.2.3.3 Tretja naloga: Vremenska napoved ............................... 51 

3.4.2.2.3.4 Četrta naloga: Navodila za uporabo zdravil.................... 54 

3.4.2.2.3.5 Peta naloga: TV-spored ................................................. 57 

3.4.2.2.3.6 Šesta naloga: Vozni red ................................................. 61 

3.4.2.2.4 Vprašanja za samoocenjevanje po reševanju........................ 64 

3.4.2.3 Vprašalnik za testatorje............................................................... 65 

3.4.3 Potek dela in zbiranje podatkov ......................................................... 65 

3.4.4 Obdelava podatkov ............................................................................ 66 

4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA ........................................................................ 67 

4.1 Preizkus nalog ........................................................................................... 67 

4.1.1 Težavnost nalog ................................................................................. 67 

4.1.2 Diskriminativnost nalog ...................................................................... 69 

4.2 Objektivnost ............................................................................................. 71 

4.2.1 Objektivnost z vidika izvedbe testiranja .............................................. 71 

4.2.2 Objektivnost z vidika vrednotenja rezultatov ...................................... 72 



4.3 Zanesljivost ............................................................................................... 73 

4.4 Veljavnost ................................................................................................. 74 

4.4.1 Vsebinska veljavnost .......................................................................... 74 

4.4.2 Konstruktna veljavnost ....................................................................... 76 

4.5 Diskriminativnost ...................................................................................... 82 

4.6 Korelacija med rezultatom na testu in ustreznostjo odgovorov pri 
samoocenjevalnih vprašalnikih ....................................................................... 83 

4.7 Korelacija med doseženim številom točk in posamezno oceno na 
ocenjevalnih lestvicah .................................................................................... 85 

4.8 Druge ugotovitve, predlogi in opažanja testatorjev................................... 90 

4.8.1 Tabela za evidentiranje poteka testiranja ........................................... 90 

4.8.2 Spremembe v intervjuju ..................................................................... 90 

4.8.3 Samoocenjevanje pred reševanjem .................................................... 90 

4.8.4 Več prostora za pisanje ...................................................................... 91 

4.8.5 Prevelika razlika med prvo in drugo nalogo ........................................ 91 

4.8.6 Preizkusi branja pred testiranjem ....................................................... 91 

4.8.7 Petstopenjske ocenjevalne lestvice .................................................... 92 

4.8.8 Končna evalvacija ............................................................................... 92 

5 SKLEP .............................................................................................................. 94 

6 LITERATURA .................................................................................................... 96 

7 PRILOGE .......................................................................................................... 98 

7.1 Vprašalnik za testatorje ............................................................................ 98 

7.2 Rešitve testnih nalog .............................................................................. 100 

7.3 Primer testa, ki je spremenjen glede na dobljene ugotovitve .................. 102 

7.4 Slikovni del tretje naloge: Vremenska napoved....................................... 111 

 
 

 

 

 

 





Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                              Rupnik Judita; diplomsko delo 

1 

 

1 UVOD 

Možgani so nadzorno središče živčnega sistema. Poškodba možganov lahko 

poseže na vsa področja človekovega življenja, saj povzroči posledice na telesnem, 

kognitivnem, čustvenem in vedenjskem področju, vpliva pa lahko tudi na 

spretnost branja. 

Pismenost v sodobni družbi predstavlja potencial, ki omogoča posamezniku 

vključevanje v družbo in osebni razvoj. Obvladovanje branja je temelj pismenosti. 

Poškodba možganov lahko povzroči tudi spremembe na sposobnostih, ki so 

pomembne za branje. 

Specialni in rehabilitacijski pedagogi so člani tima, ki deluje v procesu celostne 

dolgotrajne rehabilitacije oseb po poškodbi možganov. Branje je eno izmed 

področij, na katerem načrtujejo in izvajajo obravnavo. Osnova za načrtovanje 

dela je ocena funkcioniranja posameznika na obravnavanem področju. Ker gre 

pri rehabilitaciji oseb po poškodbi možganov v mnogo primerih za odrasle osebe, 

mora biti ocenjevanje prilagojeno odraslim, upoštevati pa je potrebno tudi 

lastnosti oseb po poškodbi možganov.  

Cilj mojega dela je izdelati test, primeren za ocenjevanje branja pri odraslih 

osebah po poškodbi možganov, ter preveriti njegove merske karakteristike. 

Naloge so namenjene odraslim, zato vsebujejo besedila, s katerimi se odrasli 

vsakodnevno srečujejo. Menim, da obvladovanje branja tovrstnih besedil vpliva 

na samostojnost posameznika in s tem tudi na splošno kvaliteto življenja. Knaflič 

(2000) loči besedilno in dokumentacijsko pismenost. V prvo kategorijo sodijo 

besedila, oblikovana v povedi, le-te pa tvorijo odstavke. Besedila, ki sodijo v to 

kategorijo in sem jih uporabila v nalogah, so: obvestilo, članek in navodila za 

uporabo zdravil. Dokumentacijska pismenost pa pomeni znanje in spretnosti, ki 

jih oseba potrebuje za razumevanje dokumentov ali drugih gradiv, organiziranih v 

stolpce in vrstice. S tega področja sem izbrala TV-spored, vozni red vlaka, sem pa 

sodi tudi slikovni del naloge, ki obravnava vremensko napoved.  

Poleg nalog sem izdelala kriterije opazovanja in ocenjevanja, s katerimi si bo 

specialni in rehabilitacijski pedagog pomagal pri opazovanju testiranca med 

reševanjem naloge. Zaradi lastnosti oseb po poškodbi možganov je možno 

testiranje prilagajati posebnim potrebam testiranca. Del testiranja je tudi 

samoocenjevanje reševanja naloge, kar pomeni, da testiranec sam ovrednoti 

svoje delo. 
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Za določanje merskih karakteristik testa je pomembno, da test preizkusimo na 

čim večjem številu testirancev. Test, ki sem ga pripravila, je v celoti rešilo 27 

testirancev. Na podlagi rezultatov sem s preizkusom posameznih nalog določila 

diskriminativnost in težavnost nalog. Poleg tega sem določila naslednje merske 

karakteristike testa: objektivnost z vidika testiranja in z vidika vrednotenja 

rezultatov, zanesljivost, diskriminativnost ter vsebinsko veljavnost. Zaradi 

premajhnega števila testirancev so se težave pojavile pri določanju konstruktne 

veljavnosti. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 Pismenost 

Pečjak (2010) navaja številne definicije pismenosti. Vsem sta skupni dve 

značilnosti: 

 pismenost pomeni prilagoditev posameznika pričakovanjem oziroma 

zahtevam družbe, 

 pismenost predstavlja moč posameznika, s pomočjo katere lahko uresniči 

lastna pričakovanja in povzroči določene socialne spremembe.  

Pismenost torej predstavlja potencial, ki omogoča posamezniku socialno 

integracijo v družbo in mu omogoča osebni razvoj. (Pečjak 2010) 

Vsebinsko zelo podobno definicijo pismenosti je podala tudi Livija Knaflič (2000), 

ki pismenost opredeli kot: »niz spretnosti za predelovanje pisnih informacij, ki so 

potrebne za opravljanje številnih nalog v domačem, delovnem in življenjskem 

okolju.« (Knaflič 2000: 2)  

2.1.1 Vrste pismenosti 

Knaflič (2000) opredeli in za potrebe mednarodne raziskave o pismenosti 

odraslih (IALS 1998) obdela tri kvalitativno različne vrste pismenosti: besedilna, 

dokumentacijska in računska.  

Besedilna pismenost je opredeljena kot znanje in spretnosti, potrebne za 

razumevanje in rabo pisnih informacij (besedil). Besedila so oblikovana v stavke 

in odstavke z različnimi vsebinami. (Knaflič 2000) 

Dokumentacijska pismenost je opredeljena kot znanje in spretnosti, ki so 

potrebne za razumevanje in rabo dokumentov ali materialov, organiziranih v 

obliki stolpcev in vrstic. Dokument vključuje razpredelnice, znake, kazala, 

sezname, urnike, zemljevide, diagrame in obrazce. Za razliko od besedilne 

pismenosti, ki prevladuje pri šolskem delu, ima dokumentacijska pismenost 

pomembno vlogo zunaj šolskih dejavnosti v vsakdanjem življenju vsakega 

posameznika. (Knaflič 2000) 

Računska pismenost je opredeljena kot sposobnost reševanja računskih nalog 

oziroma sposobnost opravljanja različnih operacij, ki jih zahteva vsakodnevno 

življenje. Zajete so vse štiri osnovne računske operacije, seštevanje, odštevanje, 

množenje in deljenje, ki se pojavljajo posamezno ali v kombinacijah, v številčni ali 

drugače opredeljeni količini v pisni obliki. (Knaflič 2000) 
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2.1.2 Ravni pismenosti 

Pismenost je kompleksna spretnost, pri kateri sodeluje več zaznavnih in miselnih 

procesov ter intelektualne sposobnosti. Ugotovljeno je, da so za reševanje nalog 

za določanje različnih vrst pismenosti potrebne različne spretnosti in strategije. 

(Knaflič 2000) 

V tabeli sta predstavljeni le prva in druga raven posamezne pismenosti, saj se 

nadaljnje delo nanaša le na ti dve stopnji. 

Tabela 1: Prva in druga raven besedilne in dokumentacijske pismenosti. (Knaflič 

2000: 3) 

 Besedilna pismenost Dokumentacijska pismenost 

1. raven  

Branje krajšega besedila in 
umeščanje posamezne 
informacije, ki je izražena s 
sopomenko ali z istimi besedami 
kot v vprašanju ali navodilu. 
Netočna (moteča) informacija ni 
postavljena zraven pravilnega 
odgovora. 

Umeščanje/iskanje pisne 
informacije ali dodajanje 
informacij v dokument iz znanja 
posameznika. Prisotno je malo ali 
nič motečih elementov. 
  

2. raven  

Umeščanje dela informacije v 
besedilo, možne so moteče ali 
verjetne, toda netočne 
informacije. Povezovanje dveh ali 
več enostavnih informacij in 
primerjanje ali razločevanje po 
kriterijih iz vprašanja/navodila. 

Primerjanje posameznih 
informacij ob prisotnosti motečih 
elementov ali enostavno 
sklepanje. Naloga lahko zahteva 
kroženje po različnih informacijah 
ali pa povezovanje informacij iz 
različnih delov dokumenta. 

 

Razlaga pojmov (Knaflič 2000): 

 Umeščanje pomeni iskanje informacije v besedilu na podlagi zahtev ali 
značilnosti v vprašanju. Primerjava je lahko na ravni pomena besed, kot je 
iskanje sinonima, ali pa že zahteva sklepanje. 

 Kroženje je strategija, ki poleg primerjave in umeščanja ene ali več 

značilnosti za uspešno rešitev naloge zahteva tudi obdelavo več 

primerjav. 

 Povezovanje pomeni iskanje podobnosti in razlik med dvema ali več 

deloma besedila. Informacija je lahko podana v enem odstavku ali 

razpršena v več odstavkih. 
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 Verjetnost motenj je spremenljivka, ki se nanaša na situacije, ko besedilo 

vsebuje moteče (odvečne) informacije, ki niso pomembne za uspešno 

reševanje nalog. Bolj ko so moteče informacije povezane s pravilnim 

odgovorom, težja je naloga. 

Obe vrsti pismenosti imata v osnovi splošno bralno spretnost. Uspešnost pri vsaki 

od vrst pismenosti pa je odvisna tudi od znanja in izkušenj z določeno vrsto 

vsebin. Posamezniki z vsakodnevnimi izkušnjami v branju so uspešnejši pri 

nalogah iz besedilne pismenosti, tisti, ki se več srečujejo z dokumentacijskim 

gradivom, pa pri nalogah iz dokumentacijske pismenosti. (Knaflič 2000) 

Strokovnjaki se strinjajo, da je za potrebe tehnološko razvite informacijske 

družbe potrebno znanje in spretnosti na 3. ravni pismenosti. Na tej in na višjih 

ravneh so pisne spretnosti prenosljive v nove situacije in omogočajo nenehno 

učenje, na nižjih ravneh pa v veliko manjši meri ali pa sploh ne. (Možina 2000)  

Na testu pismenosti so odrasli, ki so se uvrstili na prvo raven, pokazali, da 

razumejo preprosta nezapletena besedila. Sposobni so poiskati informacijo v 

besedilu ali med podatki, če med njimi ni motečih informacij. Odrasli s pisnimi 

dosežki na drugi ravni lahko ravnajo z bolj zapletenimi in kompleksnimi besedili. 

Poiščejo in združujejo lahko tudi več informacij hkrati iz besedil, ki vsebujejo tudi 

moteče informacije, ali pa opravijo preprosto sklepanje na osnovi danih 

informacij. (Knaflič 2000) 
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2.2 Branje 

2.2.1 Sposobnosti, pomembne za branje 

B. Starešinič (2006) je v svojem diplomskem delu, v katerem je obravnavala 

rehabilitacijo na področju branja pri osebi po poškodbi možganov, navedla osem 

sposobnosti, ki so pomembne za branje: 

1. Sposobnost vidnega razločevanja: posameznik mora na podlagi detajlov 

ali položaja sestavnih delov razlikovati črke, ki so si med seboj na pogled 

zelo podobne. 

2. Avtomatizirano prepoznavanje simbolov: za tekoče branje je potrebno 

avtomatično prepoznati črko in jo povezati z ustreznim glasom. 

3. Sposobnost spominskega priklica: uspešen spominski priklic omogoča 

razvoj avtomatizacije prepoznavanja zapisanih simbolov, kar vpliva na 

razvoj učinkovite tehnike branja. Kakovost spominskega priklica je 

pomembna tudi pri obnavljanju prebranega besedila. 

4. Sposobnost sledenja: povezana je s koordinacijo gibanja očesnih zrkel in 

usklajevanjem leve in desne očesne slike. Omogoča nam, da s pogledom 

sledimo črkam ali besedam, zapisanim v posamezni vrstici ali znotraj 

črtovja.  

5. Sposobnost orientacije: posameznik mora poznati smer branja od leve 

proti desni in biti sposoben slediti s pogledom posamezni vrstici in nato 

preiti na novo vrstico.  

6. Sposobnost sinteze oziroma povezovanja glasov: posameznik se mora 

naučiti glasove povezovati v besedo. 

7. Vzdržljivost pozornosti in sposobnosti koncentracije: za učinkovito branje 

se mora posameznik poglobiti v vsebino branega teksta. Dogajanje in 

dražljaje iz okolice mora izključiti in pozornost usmeriti na zadano nalogo.  

8. Sposobnost razumevanja prebranega: zajema govorno jezikovne 

sposobnosti in obseg besedišča. Razumevanje prebranega ni vedno 

povezano s kakovostjo tehnike branja. Povezano je predvsem z 

intelektualno zrelostjo posameznika in njegovim jezikovnim znanjem. 

Pomembno vlogo pri razvoju branja ima tudi posameznikova notranja 

motivacija. 
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2.2.2 (Meta)kognitivni elementi bralne pismenosti 

Pečjak (2010) deli elemente bralne pismenost v dve skupini: (meta)kognitivne in 

motivacijske. Metakognitivno znanje pomeni: »zavedanje učenca, da je za dobro 

razumevanje potrebno v besedilu poiskati bistvo, da je potrebno aktivirati 

predznanje, spremljati razumevanje prebranega že med branjem ipd.« (Pečjak 

2010: 25) 

V nadaljevanju so opisani kognitivni in metakognitivni elementi bralne 

pismenosti, saj so pomembni za razumevanje procesov, ki potekajo med 

branjem.  

2.2.2.1 Fonološko zavedanje 

Fonološko zavedanje se nanaša na različne aktivnosti, ki povečujejo občutljivost 

posameznika za glasove in uporabo teh glasov v besedah. Pečjak (2010) loči tri 

medsebojno povezane sposobnosti fonološkega zavedanja: fonološka 

občutljivost, fonološki spomin in fonološko poimenovanje. 

Fonološka občutljivost je sposobnost odkrivanja in manipuliranja z glasovi, ki se 

pojavljajo v govoru. Kaže se v sposobnostih iskanja rime, združevanja zlogov, 

določanja števila glasov v besedi, vpliva pa na sposobnost dekodiranja, saj je 

potrebno glasove pretvoriti v črke in obratno. (Pečjak 2010) 

Fonološki spomin se nanaša na glasovne informacije iz kratkoročnega spomina in 

se ugotavlja s takojšnjo ponovitvijo slušno predstavljenega gradiva. Učinkovit 

fonološki spomin omogoča zadržati trenutno asociativno zvezo med črkami 

besede in glasovno podobo besede, s čimer se povečuje njegova zmožnost 

dekodiranja. (Pečjak 2010) 

Fonološko poimenovanje vključuje sposobnost priklica glasovnih informacij iz 

dolgoročnega spomina s pomočjo poimenovanja izoliranih besed ali serije besed. 

Ta sposobnost vpliva na hitrost dekodiranja. (Pečjak 2010)  

2.2.2.2 Dekodiranje 

Dekodiranje predstavlja najpogostejši način branja neznanih besed. Označuje 

prepoznavanje posamezne črke in pretvarjanje le-te v glas ter povezovanje 

glasov v besedo. Izurjen bralec ne dekodira posameznih črk, pač pa skupine črk, 

ali cele besede. Učinkoviti bralci strategijo dekodiranja kombinirajo s strategijo 

ugibanja oz. branja znanih besed. Zgolj dekodiranje oz. branje besed še ni pravo 

branje. Pravo branje vključuje tudi to, da zna posameznik prebrano besedo 
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osmisliti, ter njen pomen postaviti v ustrezen kontekst. To je proces, ki poteka iz 

okolja do posameznika. (Pečjak 2010) 

2.2.2.3 Bralni besednjak 

Pojem bralni besednjak se nanaša na razumevanje besed, ki jih posameznik 

razume pri branju. Gre za receptivno besedišče, ki je večje od produktivnega 

besedišča, torej tistega, ki ga uporabljamo pri govoru in pisanju. Obseg besedišča 

je eden od pomembnih dejavnikov razumevanja pomena informacij pri branju. 

(Pečjak 2010) 

2.2.2.4 Metakognitivno znanje o branju in bralne strategije 

Metakognitivno znanje o branju pomeni poznavanje pravil in bralnih zakonitosti, 

poznavanje bralnih strategij ter načrtovanje in spremljanje procesa branja. 

Strateški bralec, ki ima razvite vse navedene sposobnosti, bi moral imeti jasen cilj 

branja, poznati bi moral različne bralne strategije, in se pri branju usmerjati tako, 

da bi dosegel želeni cilj. Zimmerman (1998, po Pečjak 2010) deli aktivnosti bralca 

v tri faze: 

1. Faza predhodnega razmišljanja zajema procese, ki pomenijo pripravo na 

branje: postavljanje ciljev in izbira bralne strategije. 

2. Faza izvedbe in zavestne kontrole zajema procese, ki potekajo med 

branjem in vplivajo na koncentracijo in končno izvedbo. Procesi zavestne 

kontrole omogočajo osredotočenost na bralno nalogo in zaščito lastnega 

namena za branje pred motečimi dejavniki. Sem sodijo osredotočenost na 

branje, samousmerjanje, ki vključuje uporabo različnih bralnih strategij 

ter spremljanje samega sebe, s pomočjo katerega dobimo povratne 

informacije o lastnem napredovanju pri branju.  

3. Faza samorefleksije vključuje procese po branju. Sem sodijo: 

samovrednotenje, s katerim ovrednotimo lasten dosežek glede na 

določene cilje, pripišemo dosežek notranjim ali zunanjim dejavnikom. 

Iz posameznih aktivnosti znotraj faz lahko razberemo, da so za učinkovito učenje 

z branjem potrebne razvite kognitivne in metakognitivne sposobnosti bralca ter 

določeni motivacijski elementi. (Pečjak 2010) 
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2.2.2.5 Bralno razumevanje 

»Razumevanje označujemo kot sposobnost posameznikove mentalne 

reprezentacije pomena besedila.« (Pečjak 2010: 127)  

Bralno razumevanje je kombinacija procesov oblikovanja pomena iz besedila in 

procesov predznanja bralca. Gre za interakcijo med besedilom in bralcem. 

Najpomembnejši dejavniki bralnega razumevanja so metakognitivne sposobnosti 

bralca in uporaba bralnih strategij, predznanje bralca, hitrost dekodiranja in 

njegova motivacija za branje. Bralno razumevanje ugotavljamo s kvalitativnim 

pristopom. Ta pristop daje odgovor na vprašanje kaj in koliko bralec razume. 

Pomembna je vsebinska analiza vprašanj. (Pečjak 2010) 

Z vsebinskega vidika vprašanja v zvezi s prebranim razdelimo na tri ravni (Pečjak 

1995, po Pečjak 2010): 

1. Raven neposrednega ali informativnega razumevanja (raven dejstev): 

vprašanja se nanašajo na poznavanje podatkov iz besedila. 

2. Interpretativna raven razumevanja (raven razlage): bralec na tej ravni 

dojame bistvo, poglavitne misli iz besedila in razloži povezanost med deli 

besedila, zna sklepati in presojati na podlagi podatkov v besedilu o 

kasnejših dogodkih. 

3. Raven uporabnega, kritičnega in ustvarjalnega razumevanja: od bralca 

zahteva, da zna preoblikovati besedilo iz ene abstraktne oblike v drugo, 

da zna uporabiti podatke za reševanje novih problemskih situacij, kritično 

ovrednotiti besedilo po notranjih ali zunanjih kriterijih.  
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2.3 Poškodba možganov 

2.3.1 Definicija 

»Poškodbo možganov lahko definiramo kot poškodbo žive možganovine, ki jo 

izzove zunanja mehanska sila.« (Powell 1996: 28) S pomočjo te definicije ločimo 

poškodbo od okvare možganov, ki je posledica dogodkov znotraj organizma, na 

primer kapi, možganskega tumorja ali vnetja. (Powell 1996) 

Poškodbe glave tako v Sloveniji kot tudi v svetu predstavljajo velik zdravstveno-

socialni problem sodobnega časa. Nezgodna možganska poškodba (v 

nadaljevanju NMP) je glavni vzrok smrti in invalidnosti pri mladih. Posledice NMP 

prizadenejo vse ravni bivanja poškodovanca in njegovih bližnjih. (Košorok 2005) 

2.3.2 Vrste poškodbe 

Poškodbo možganov običajno označujeta obdobje spremenjene zavesti in 

obdobje amnezije. Ti dve obdobji lahko trajata od nekaj minut do nekaj dni, 

tednov ali celo mesecev. Posledica poškodbe je okvara možganovine, ki vpliva na 

poslabšanje telesnih, duševnih in čustvenih sposobnosti poškodovanca. (Powell 

1996) 

Powell (1996) loči zaporedje več okvar, ki si sledijo po poškodbi. To so prvotna 

okvara, drugotna okvara in okvara tretje stopnje. 

1. Prvotna okvara: tkivo je prizadeto zaradi neposrednega udarca. Delimo 

jih v dve skupini, glede na to, ali seže poškodba v notranjost lobanje ali 

ne. 

2. Drugotna okvara: ta okvara je posledica prekinjene preskrbe s kisikom, ki 

ga v možgane prinaša kri. Do prekinitve pride v prvih minutah po 

poškodbi. 

3. Okvara tretje stopnje: pojavi se po nekaj urah ali dneh po prvem udarcu. 

Možgani utrpijo škodo zaradi krvavitve, zmečkanin, nabrekanja tkiva ali 

nastanka krvnih strdkov. Če iz raztrganih žil izteče dovolj krvi, lahko začne 

ta pritiskati na okolno možgansko tkivo in ga poškoduje.  

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                              Rupnik Judita; diplomsko delo 

11 

 

2.3.3 Poškodbe po stopnjah težavnosti 

Za razločevanje poškodb po stopnjah težavnosti se uporabljajo določene 

kategorije, v katere poškodbe razvrščamo po trajanju kome in/ali trajanju 

potravmatske amnezije (v nadaljevanju PTA). (Powell 1996) 

Koma je izguba zavesti, ki običajno nastopi takoj po poškodbi in lahko traja od 

nekaj sekund do več tednov. V tem stanju je človek neodziven na zunanji svet. 

Dolžina trajanja kome je eden izmed najzanesljivejših dejavnikov, ki 

napovedujejo stopnjo težav po NMP. Čim dalj je trajala koma, večja je verjetnost, 

da se bodo kasneje pojavile težave, še posebej v smislu telesne invalidnosti. 

(Powell 1996) 

PTA pomeni izgubo spomina po poškodbi. Bolnik je pri zavesti in navidezno v 

stiku z dogajanjem v okolici. Prizadeta je bolnikova sposobnost, da bi se 

spominjal vsakdanjih dogodkov. To stanje običajno nastopi po komi, pojavi pa se 

tudi pri bolnikih, pri katerih kome ni bilo. Bolnik se v tem stanju lahko pogovarja s 

svojci, vendar se čez nekaj časa ne bo več spomnil, da je imel obisk, prav tako je 

lahko neorientiran v času in prostoru. Tudi pri PTA je pomembno, koliko časa 

traja, saj iz tega sklepamo o stopnji poškodbe možganov. (Powell 1996) 

Tabela 2: Stopnje poškodbe glede na trajanje kome in PTA. (Powell 1996) 

Stopnje poškodbe Trajanje kome Trajanje PTA 

Lahka Do 15 min Do 1 ure 

Zmerna Od 15 min do 6 ur Do 24 ur 

Huda Več kot 6 ur Več kot 24 ur 

Zelo huda Več kot 48 ur Več kot 7 dni 

 

2.3.4 Telesne posledice poškodbe 

V nadaljevanju so opisane posledice NMP, ki se kažejo na telesnem področju: 

težave z gibanjem, koordinacijo in ravnotežjem, senzorične motnje, utrujenost in 

glavoboli, težave z govorom in požiranjem ter epilepsija. (Powell 1996) 
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2.3.4.1 Težave z gibanjem, koordinacijo in ravnotežjem 

Poškodba, ki izzove gibalne težave, je največkrat v možganski skorji ali 

možganskem deblu in malih možganih. Ena stran možganov nadzira usklajevanje 

gibov na drugi strani, zato bolnik običajno izgubi mišično moč na nasprotni strani, 

kot je poškodba v možganih. Okvara malih možganov povzroči težave pri finem 

usklajevanju mišičnih gibov. Posledica so mišično močni, a okorni gibi. V tem 

primeru človek težko stoji, zanesljivo hodi in vzdržuje ravnotežje. Neusklajene 

gibe, ki so posledica okvare malih možganov, je težko ozdraviti. Za ponovno 

normalno gibanje se mora poškodovanec ponovno naučiti temeljnih zaporedij 

gibov in se v ustreznem vrstnem redu ponovno naučiti osnovnih sestavin gibanja. 

Po poškodbi možganov se lahko pojavi tudi dispraksija, to je motnja pri izvajanju 

hotenih dejanj in zaporedij gibov. Težava je v tem, da poškodovanec ni sposoben 

hote izvesti zaporedja gibov določene aktivnosti. Če npr. bolniku naročimo, naj 

skrči komolec, tega ne bo zmogel. Težava je v nesposobnosti zamisliti si, 

zasnovati, začeti in izvesti zaporedje gibov. Bolniki pogosto pravijo, da vedo, kaj 

morajo storiti, pa ne znajo. (Powell 1996) 

2.3.4.2 Senzorične motnje 

Del velikih možganov se imenuje senzorična skorja. Ukvarja se s predelavo 

informacij, ki jih posredujejo čuti: vid, sluh, vonj, okus in dotik. Če je ta 

poškodovana, nekaj časa ne more pravilno delovati, njena funkcija pa se 

postopoma popravlja, če je bil ta predel v poškodbi obtolčen ali pomečkan. V 

primeru raztrganja tkiva se normalna funkcija najverjetneje ne bo vrnila. Pri 

poškodovancu je lahko motena občutljivost na dotik, na področju vidnega 

zaznavanja ima lahko težave pri ocenjevanju razdalj, vidi lahko zamegljeno ali 

dvojno, lahko pa zanemarja del vidnega polja. Informacije, ki jih sprejemamo z 

vidom, predelujejo možgani v zadnjem delu zatilnega režnja. Če sta ta dva režnja 

hudo poškodovana, lahko bolnik oslepi. Če je poškodovana le ena stran, pa se 

lahko pojavijo izpadi v enem delu vidnega polja. (Powell 1996) 

2.3.4.3 Utrujenost in glavobol 

Vzrok za to, da se po poškodbi človek hitreje in v večji meri utruja, je poškodba 

možganskega debla, ki nadzoruje zavest, budnost in ritme spanja. Približno 

četrtina ljudi, ki so utrpeli težko poškodbo glave, ima še dve leti po poškodbi 

glavobole. Običajno jih še stopnjuje stres, psihološki pritiski in pretiravanje pri 

delu. (Powell 1996) 
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2.3.4.4 Težave z govorjenjem in požiranjem 

Poškodba lahko poškoduje možganski živec, zaradi česar mišice, ki so potrebne za 

artikulacijo, izgubijo svojo moč, njihovo gibanje pa postane neusklajeno. Tako 

stanje imenujemo dizartrija. Druga vrsta motnje, ki se tudi lahko pojavi po 

poškodbi, se imenuje disfagija. To je motnja žvečenja in požiranja, zaradi katere 

ima bolnik lahko težave pri prehranjevanju, saj mu hrana lahko zaide v dihala. 

(Powell 1996) 

2.3.4.5 Epilepsija 

Ko po poškodbi možganov nastane brazgotina, se poveča tveganje za epileptični 

napad. To se lahko zgodi še posebno v primeru, če je poškodba segala v 

notranjost lobanje. Električna aktivnost na tem območju je nestabilna, kar 

pomeni, da se lahko začne v izbruhih pojavljati nenormalna aktivnost. (Powell 

1996) 

2.3.5 Posledice na kognitivnem področju 

Posledice na kognitivnem področju po NMP je Powell (1996) razdelil na pet 

podpodročij: težave na področju spomina, težave na področju pozornosti in 

koncentracije, težave na področju hitrosti predelovanja podatkov, vidno 

prostorske motnje in zaznavne težave, težave na področju jezikovnih in govornih 

sposobnosti. Sever (2005) in Malaia, Brannagan (2004) pa so opisali težave na 

področju izvršilnih funkcij. 

2.3.5.1 Težave na področju spomina 

Po poškodbi možganov se lahko pojavi mnogo spominskih problemov. Eden 

izmed njih je PTA (opisana v poglavju 2.3.3). Druga vrsta težav na področju 

spomina se imenuje retrogradna amnezija. To je stanje, ko bolnik ne zmore 

priklicati dogodkov, ki so se zgodili pred in med nesrečo. Spominski izpad lahko 

sega minute, ure, mesece ali celo leta daleč v čas pred poškodbo. V nekaterih 

primerih se spomin postopno povrne v celoti ali po delih, v drugih primerih pa je 

ta izguba trajna. Tretja najpogostejša spominska motnja je težava s kratkotrajnim 

in delovnim spominom. Problem se čuti na vseh področjih življenja, saj si človek 

težko zapomni nova dejstva, imena, obraze, dogovore. Pozablja tudi, kam je 

odložil kakšno stvar ter kakšne obveznosti ima. Spominske funkcije so povezane 

predvsem z delovanjem senčničnega režnja. Pri večini ljudi naj bi bil levi senčnični 

reženj odgovoren za besedni spomin, desni senčnični reženj pa za nebesedni, 

prostorski in slikovni spomin. Pri tovrstnih problemih pri bolnikih opažajo 

postopna izboljšanja še leta po poškodbi. Med rehabilitacijo se poskuša 
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poškodovancu pomagati s kombinacijo notranjih strategij (npr. tehnike 

pomnjenja, asociacije) in zunanjih strategij (npr. beležka, opomniki), s pomočjo 

katerih se izboljša funkcioniranje, okrnjeno zaradi spominskih motenj. (Powell 

1996) 

2.3.5.2 Težave na področju pozornosti in koncentracije 

»Pozornost je sposobnost osredotočiti se na neko stvar, ki je pomembnejša ali 

zanimivejša od ostalih v okolici.« (Malaia in Branagan 2004: 14) 

Za doseganje pozornosti je potrebno obvladati več predhodnih stopenj. Najprej 

moramo izbrati tisto, na kar se koncentriramo, in ignorirati ostalo, kar v okolju 

zavaja našo pozornost. Stanje budnosti in koncentracije je potrebno vzdrževati. 

Poleg tega je potrebna sposobnost, da svojo koncentracijo glede na potrebe 

preusmerimo na drug dražljaj. Opisane sposobnosti so predpogoj za samostojno 

življenje, delo in učenje. Povezane so predvsem s čelnim režnjem, ki je v 

poškodbah pogosto prizadet. (Powell 1996) 

Malaia in Brannagan (2004) navajata, da težave s pozornostjo vplivajo na miselne 

procese, povzročajo težave s spominom, impulzivnostjo in vztrajnostjo. Prav tako 

vplivajo na socialno presojo, samozavedanje in komunikacijo. Če je okrnjena 

pozornost, se informacije v možganih pomanjkljivo obdelujejo, to pa vodi v 

slabše razumevanje in nepravilno rabo informacije. 

2.3.5.3 Težave na področju hitrosti predelave podatkov 

Hitrost, s katero možgani obdelujejo informacije, je povezana z delovanjem 

številnih drugih funkcij, kot je npr. sposobnost koncentracije in raven zavesti. Gre 

za hitrost sprejemanja podatkov, njihove predelave in odzivanja na podatke. Po 

poškodbi možganov se možgani upočasnijo. Vzrok za to je, da so bili možgani ob 

poškodbi v celoti pretreseni in so se pojavile motnje na prej hitro potekajočih 

prenosih med celicami, ki so povezane v milijone živčnih poti. (Powell 1996) 
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2.3.5.4 Težave na področju izvršilnih funkcij 

Izvršilne funkcije so funkcije načrtovanja, organiziranja in reševanja problemov. 

Sistem izvršitvenih sposobnosti predstavlja najobsežnejši in za psihosocialno 

funkcioniranje najpomembnejši funkcionalni sistem. Lezak (1995, po Sever 2005) 

opredeli za ta sistem štiri bistvene komponente: volja (hotenje), planiranje, 

namenska (smiselna) aktivnost in učinkovito izvajanje aktivnosti. Izvršilne 

funkcije so kognitivne zmožnosti, ki vključujejo začenjanje aktivnosti, planiranje, 

sekvencioniranje, organizacijo in regulacijo vedenja. To je nadrejen funkcionalni 

sistem, ki uravnava samoiniciativno vedenje, vodi učinkovitost in primernost 

izvajanja nalog. Prizadetosti izvršilnih funkcij so po NMP pričakovane ne glede na 

to, ali gre za lažjo, zmerno ali hudo poškodbo. Frontalna režnja, ki sta odgovorna 

za izvršilne funkcije, sta najbolj ranljiv in tudi eden izmed najbolj izpostavljenih 

delov možganov. (Sever 2005) 

Težave so prisotne pri številnih posameznikih, ki so utrpeli možgansko poškodbo. 

Posledice se izrazijo pri posameznikovem ponovnem vključevanju v družino, 

službo, med prijatelje. Mnogi posamezniki s težavami na tem področju ne znajo 

prepoznati svojih močnih in šibkih področij in si zato postavljajo nerealne cilje. 

Ne znajo kontrolirati in evalvirati lastnega vedenja. Prav tako ne prepoznajo 

neprimernega vedenja in nimajo potrebe po spremembi vedenja, zato imajo 

težave v socialnih interakcijah in so pogosto osamljeni. Poškodovanci pogosto 

znajo okolico prepričati o lastnih sposobnostih. Nerealnih ciljev, ki so si jih zadali, 

ne znajo spremeniti, zato so s strani okolice pogosto označeni kot leni in 

nemotivirani. (Malaia in Brannagan 2004) 

Podobno kot so že omenjeni avtorji opisali izvršilne funkcije, Douhgerty in 

Radomski (2000) opišeta zavedanje samega sebe. Označita ga kot najvišjo od 

vseh aktivnosti možganov, ki se: 

»nanaša na sposobnost pozornosti, dojemanja, shranjevanja in priklica podatkov 

o samem sebi, prav tako pa tudi na sposobnost za primerjanje teh sedanjih 

podatkov o sebi z oceno samega sebe pred poškodbo. Zavedanje samega sebe je 

za dobro delo ključno. Osebi omogoča, da izbere naloge, ki jih zmore, da izbere 

postopke, za katere na osnovi preteklih izkušenj meni, da so učinkoviti; da 

spremlja napredek pri izvajanju nalog in izvajanje po potrebi tudi spremeni; in da 

iz izvajanja ene naloge sklepa o tem, kako bo učinkovito izvajal naslednjo.« 

(Dougherty in Radomski 2000: 3)  

Programi rehabilitacije po NMP torej morajo obravnavati tudi motnje na 

področju izvršilnih funkcij oziroma motnje na področju zavedanja samega sebe.  
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2.3.5.5 Vidno prostorske motnje in zaznavne težave 

Vidno prostorske sposobnosti nam služijo za razumevanje in osmišljanje tega, kar 

sprejemamo s čutili. Čutila lahko dobro delujejo, težava pa nastopi, ko se 

informacija iz čutil prevaja v možgane, če tisti del možganov, kjer se osmišljajo 

informacije iz čutil, ne deluje dobro. Težave običajno nastopijo pri okvarah v 

zadnjem delu možganov, v senčnih ali zatilnih režnjih. (Powell 1996) 

Powell (1996) loči štiri vrste zaznavnih motenj: 

1. Motnje v presoji prostorskih odnosov, ocenjevanju razdalj in smeri 

(orientacija): te sposobnosti so pomembne za naslednje naloge: oceniti, 

kako daleč je točka na papirju od sredine lista; razdeliti črto na dve enaki 

polovici; prerisati dve črti, ki se sekata pod določenim kotom.  

2. Enostransko zanemarjanje: pogosto je to prehodno stanje, pri katerem 

se bolnik ne odziva na dražljaje v vidnem polju na nasprotni strani od 

poškodovane. Tako prebere samo polovico vrstice ali si obrije samo 

polovico obraza. 

3. Prepoznavanje predmetov: problem je v tem, da človek ne prepozna 

predmeta, če ga gleda iz neobičajnega zornega kota. To se ne nanaša le 

na vid, ampak je podobno prizadeto tudi ugotavljanje in prepoznavanje 

zvokov.  

4. Konstrukcijske sposobnosti (sposobnosti sestavljanja): pomeni 

sposobnost sestavljanja stvari oziroma sestavljanja predmetov iz 

sestavnih delov. Za ocenjevanje se uporablja psihološki test sestavljanje 

kock, pri katerem je potrebno sestaviti barvne sestavine, da nastane 

določen vzorec. Testiranci pogosto potožijo, da vedo, kaj morajo storiti, a 

jim ne uspe. 

2.3.5.6 Težave na področju jezikovnih in govornih sposobnosti 

Afazija je motnja govora, ki nastane zaradi okvare možganov. Preprosto gledano 

poznamo dve skupini afazij: ekspresivno in receptivno. Pri večini ljudi nadzira 

sposobnost govorjenja in uporabo jezika leva hemisfera. Med čelnim in senčnim 

režnjem se nahaja Brockovo področje, ki je zadolženo za tvorjenje govora. Okvara 

tega področja povzroči ekspresivno afazijo. Bolj zadaj, med senčnim in 

temenskim režnjem leži Wernickejevo področje, ki je zadolženo za razumevanje 

govora drugih. Okvara tega področja povzroči receptivno afazijo. Možganska kap 

lahko ločeno okvari eno ali drugo področje, medtem ko sta pri poškodbi 

možganov običajno okvarjeni obe področji. Pri ekspresivni ali izražalni afaziji je 

prizadeto govorjenje in izražanje misli z besedami. Človek v tem primeru ne more 
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povedati več kot eno ali dve besedi, a še vedno veliko razume. Pogosta težava je 

najti pravo besedo, ki jo oseba pozna, vendar je ne more priklicati. Besedni 

zaklad se zmanjša, pogovor ne teče tekoče, stavki so krajši, prave besede pa so 

nadomeščene z drugimi in veliko je govorjenja »naokrog«. Pri receptivni ali 

sprejemalni afaziji je prizadeto dojemanje tega, kar povedo drugi. Človek lahko 

ohrani sposobnost govorjenja, ima pa težave z razumevanjem, še posebno 

abstraktnih besed. S težavo tudi dojema, če so v prostoru moteči dražljaji. Ko sta 

prisotni obe vrsti motenj, govorimo o globalni afaziji. (Powell 1996) 

2.3.6 Posledice na čustvenem in vedenjskem področju 

Spremembam na čustvenem in vedenjskem področju po poškodbi možganov se 

ne moremo izogniti, saj so možgani sedež in nadzorno središče za čustva in 

vedenje. Poškodba vpliva na čustva in vedenje prav tako kot na kognitivne, 

govorno jezikovne in gibalne sposobnosti. Problem nastane zato, ker čustvene in 

vedenjske spremembe težje dojamemo kot druge težave, npr. na telesnem 

področju. Ljudje, ki se srečajo z gibalno oviranim poškodovancem, so sposobni 

razumevanja in pripravljeni pomagati. Z nekaj več dobre volje lahko podobno 

gledajo na osebo z govornimi in jezikovnimi težavami ali spominskimi težavami. 

Veliko težje je razumeti in sprejeti osebo, ki nas zmerja, preklinja ter se v javnosti 

vede brez sramu in zavor. Raziskave kažejo, da so dolgoročno čustveni in 

vedenjski problemi najpomembnejši vzrok za stisko v bolnikovi družini. Pri 

osebah po NMP so najpogostejše naslednje motnje oziroma težave: nemir, 

razdražljivost in izbruhi besa, pomanjkljivo samozavedanje in vpogled v situacijo, 

impulzivnost in razvrtost, čustvena labilnost, pretirana usmerjenost vase, zloraba 

in znašanje nad družino, apatija in pomanjkanje motivacije, depresija, 

zaskrbljenost in tesnoba, neprožnost, togost, obsesivnost in problemi s 

spolnostjo. (Powell 1996) 
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2.4 Rehabilitacija 

Čas po poškodbi Košorok (2005) deli na akutno obdobje, subakutno obdobje in 

kronično obdobje. Rehabilitacija se po obdobjih razlikuje. 

2.4.1 Obdobja rehabilitacije po NMP 

Prvo obdobje po poškodbi imenujemo akutno obdobje. V tem obdobju 

zdravstveni delavci v bolnišnici poškodovancu nudijo intenzivno zgodnjo 

obravnavo. (Košorok 2005) 

Subakutno obdobje se začne, ko je bolnikovo zdravstveno stanje stabilno in je 

sposoben vsaj kratkotrajno zavestno zaznavati dogajanje v svoji okolici in se nanj 

tudi odzivati. Cilj rehabilitacije je zmanjševanje prizadetosti, krepitev preostalih 

sposobnosti in razvoj nadomestnih veščin za premagovanje posledic poškodb. V 

Sloveniji rehabilitacijo v subakutnem obdobju zagotavlja Univerzitetni 

rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije. (Košorok 2005) 

Ko bolnik v vodenem terapevtskem postopku v bolnišničnem okolju doseže 

funkcionalni plato, nadaljevanje obravnave prenesemo v domače in bivalno 

okolje. Vrnitev domov pomeni nov začetek. Težišče obravnave se iz ozkih 

medicinskih okvirjev prenese na področje oblikovanja novega življenjskega stila 

in kakovosti življenja. Cilj je ponovna vzpostavitev osebnih, družinskih, družbenih 

in prostočasnih vlog in aktivnosti v najvišji možni meri. (Košorok 2005) 

V Sloveniji na področju rehabilitacije v kroničnem obdobju delujejo naslednje 

ustanove: 

 Center Zarja za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo v Ljubljani, 

 Center Korak za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo v Kranju, 

 Zavod Naprej Maribor. 

Namenjeni so osebam po NMP, ki se po končani rehabilitaciji ne morejo vrniti v 

redne šolske ali zaposlitvene programe. Cilj dolgotrajne rehabilitacije je doseči 

izboljšanje delovanja v življenju in najvišjo možno stopnjo samostojnosti. Za tiste, 

pri katerih bistvenega napredka ni, pa je zelo pomembno vzdrževanje stanja, ki 

preprečuje nazadovanje in vedno večjo odvisnost. (Reberšak 2005) 

Reberšak (2005) navaja obvezne elemente celostne dolgotrajne rehabilitacije, ki 

omogoča razviti ohranjene sposobnosti do najvišje možne stopnje in jih tudi 

vzdrževati. Omogoča tudi čim večjo samostojnost in enakopravno vključevanje v 

družbo, kar je osnovni pogoj za kvalitetno življenje posameznika in njegove 

družine. Ti elementi so: 
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 rehabilitacijska nega, 

 program nevrofizioterapije in delovne terapije, 

 psihiatrično vodenje, 

 psihološka in logopedska obravnava, 

 socialnopedagoški program, 

 specialnopedagoški program, 

 varstveni program, ki zagotavlja dnevno vključenost, vzdrževanje 

življenjskega ritma in razbremenitev družin, 

 različni delovni programi glede na sposobnosti skupin, 

 samostojno življenje ob primerni pomoči v bivalni enoti, 

 socialna pomoč glede na potrebe posameznika in družine.  

2.4.2 Vloga specialnega in rehabilitacijskega pedagoga v rehabilitaciji 

Specialni in rehabilitacijski pedagog je primeren za ponovno usposabljanje oseb, 

torej za ponovno razvijanje veščin in sposobnosti, ki so pri posamezniku enkrat že 

bile razvite, nato pa jih je zaradi različnih vzrokov izgubil. Prav to je problem, s 

katerim se soočajo številne osebe po NMP. Delo specialnega in rehabilitacijskega 

pedagoga zajema diagnostiko oziroma ocenjevanje posameznikovih spretnosti, 

pripravo, izvajanje in evalvacijo individualiziranih programov, individualno 

terapevtsko delo, delo s skupinami ter pripravo in izvajanje različnih projektov. 

Pomembno je tudi timsko sodelovanje, saj je to osnova za kakovostno 

načrtovano rehabilitacijo. (Zovko Stele 2007) 

2.4.2.1 Specialnopedagoška diagnostika 

Specialni in rehabilitacijski pedagog mora pri svojem delu vedno začeti z 

natančno anamnezo. Ta vsebuje osnovne podatke: ime, priimek, višina, teža, 

zdravstveno stanje v preteklosti in trenutno zdravstveno stanje, družinska 

anamneza, socialni status, zlorabe drog v preteklosti, zdravila, ki jih bolnik jemlje, 

in podatki o spolnem življenju. Poleg tega mora anamneza vsebovati še starost 

osebe ob poškodbi, čas, ki je potekel od poškodbe, stopnjo dokončane izobrazbe, 

zdravstveno stanje, potek primarne rehabilitacije itd. Na osnovi zbranih podatkov 

specialni in rehabilitacijski pedagog naredi diagnostično oceno. Za natančno 

diagnostično oceno je pomembno tudi delo s poškodovancem, saj lahko samo na 

ta način ugotovimo, katere sposobnosti, spretnosti in veščine so po poškodbi 

ostale nespremenjene ter na katerih področjih se je stanje poslabšalo. (Korošec 

in Vali 2004) 
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2.4.2.2 Priprava individualiziranih programov 

Na osnovi podatkov, pridobljenih v postopku specialnopedagoške diagnostike, se 

oblikuje individualiziran program (v nadaljevanju IP). Zelo pomembno je, da pri 

oblikovanju ciljev sodeluje tudi poškodovanec sam, saj je najpomembneje, da so 

njegovi cilji realizirani. Pri izdelavi IP in realizaciji ciljev je pomembno tudi 

sodelovanje svojcev. Program je potrebno uskladiti tudi s programi ostalih 

strokovnjakov, ki so udeleženi v procesu rehabilitacije. (Korošec in Vali 2004) 

2.4.2.3 Izvajanje IP 

Cilj specialnega in rehabilitacijskega pedagoga je predvsem izboljšati kognitivne 

sposobnosti. Vedno je potrebno izhajati iz posameznikovih močnih področij, saj 

so le-ta temelj za razvoj ostalih prizadetih področij. (Zovko Stele 2007) 

Reberšak (2005) navaja področja, ki jih vključuje specialnopedagoški program: 

 učenje branja, pisanja, računanja in pripovedovanja, 

 razvijanje logičnega mišljenja, 

 utrjevanje spomina in koncentracije, 

 učenje vztrajnosti in pozornosti, 

 celostna osebnostna orientacija, 

 učenje pravilnih strategij za pomoč pri različnih težavah, 

 učenje obvladovanja več aktivnosti hkrati, 

 učenje načrtovanja aktivnosti, 

 učenje sodelovanja v skupinah, 

 učenje osnovnih potrebnih vzorcev za delovanje v prostoru, 

 učenje skrbi za sebe in druge, 

 iskanje interesnih področij za permanentno izobraževanje. 

Pri učenju specialni in rehabilitacijski pedagog vedno začne z učenjem enostavnih 

stvari, ki so za normalno funkcioniranje posameznika najbolj pomembne. Ker so 

bile sposobnosti pred poškodbo pri poškodovancu normalno razvite, 

nezmožnost, da bi jih ponovno opravljal, pri poškodovancu pogosto izzove 

različne čustvene reakcije. Poškodovanec se počuti nemočnega in se težko 

privaja na omejitve, zato lahko pride do izbruhov jeze in besa ali depresije in 

žalosti. Poškodovanec svoje težave pogosto zanika in prikriva. (Zovko Stele 2007) 

Zaradi naštetih razlogov so poškodovanci pogosto nemotivirani za »šolsko« 

urjenje kognitivnih sposobnosti, pri katerem bi izvajali različne vaje s ciljem 

izboljšanja sposobnosti. Specialni in rehabilitacijski pedagog mora zato iskati 

različne načine, s katerimi bi dosegel motivacijo uporabnikov za čim učinkovitejše 
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pridobivanje vsebine. Vse izvajane aktivnosti morajo biti uporabne in imeti 

pomen v vsakdanjem življenju. Če bo poškodovanec videl, da mu aktivnosti 

pomagajo pri opravljanju vsakodnevnih opravil, bo bolj motiviran za njihovo 

izvajanje. Zelo učinkovit pripomoček je računalnik, saj poškodovanec tekmuje 

sam s seboj, kar mu daje občutek lastne vrednosti. Poleg tega računalnik 

omogoča takojšnjo in objektivno povratno informacijo, za večino poškodovancev 

pa je delo na računalniku privlačno, zato je motivacija za delo večja. S tečaji tujih 

jezikov urimo več kognitivnih sposobnosti hkrati. Tudi študijski krožki in 

predavanja so dober način za urjenje kognitivnih sposobnosti. (Korošec in Vali 

2004) 

Pomembno je, da učenje poteka v konkretnih življenjskih situacijah 

(nakupovanje, uporaba javnega prevoza, obiski restavracij...). V takih situacijah 

se poškodovanec uči samostojnosti, poleg tega pa krepi svojo samopodobo, 

občutek pomembnosti in odgovornosti. (Zovko Stele 2007) 
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2.5 Testi 

Sagadin (1993: 30) definira test znanja kot »primerno dodelan niz nalog 

objektivnega tipa.« 

2.5.1 Vrste testov znanja 

Sagadin (1993) razvrsti teste znanja po več kriterijih v naslednje kategorije: 

 Nivojski in hitrostni test 

Z nivojskim testom ugotavljamo nivo znanja ne glede na čas, v katerem reši 

naloge. Za reševanje je na voljo toliko časa, da pride velika večina testirancev do 

konca testa. Reševanje hitrostnih testov je za testirance strogo časovno omejeno. 

Uporabimo jih, kadar želimo preveriti, ali zna testiranec določene naloge rešiti 

dovolj hitro. (Sagadin 1993) 

 Revizijski, inventarni, diagnostični in prognostični test 

Revizijski ali pregledni test pregledno zajame učno snov večjega obsega. 

Testi inventarja zajemajo učno snov manjšega obsega v podrobnostih. Primerni 

so za ugotavljanje predznanja, ki je potrebno za osvajanje nove učne snovi. 

Z diagnostičnimi testi ocenjujemo napredek, odlike, težave in pomanjkljivosti 

posameznega učenca. Za ta namen so primerni testi, ki podrobneje zaobsežejo 

obravnavano gradivo. S prognostičnimi testi prognoziramo testirančev uspeh pri 

neki prihodnji dejavnosti. Isti test lahko služi za različne namene. (Sagadin 1993) 

 Testi po načinu dajanja nalog 

Testne naloge dajemo pisno ali ustno. Pri večini testov so naloge pisne, v 

nekaterih primerih pa morajo biti ustne (npr. pisanje nareka). (Sagadin 1993) 

 Testi po načinu reševanja nalog 

Testiranci lahko odgovore podajajo pisno (testi tipa »papir in svinčnik«), ustno ali 

s praktičnim reševanjem. S praktičnim reševanjem nalog mislimo praktično delo z 

raznimi orodji ali uporabo ustreznih materialov. (Sagadin 1993) 

 Skupinski in individualni test 

Skupinski test rešuje hkrati skupina testirancev, z individualnim testom pa 

testiramo vsakega testiranca posamično. (Sagadin 1993) 
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 Standardizirani in nestandardizirani test 

Teste delimo na standardizirane in nestandardizirane. Ločnica med njima je 

odvisna tudi od dogovora, kje jo začrtamo. Če kot standardizacijo v ožjem smislu 

štejemo tudi določitev testnih norm, potem je test standardiziran v ožjem smislu 

šele ko mu določimo norme. (Sagadin 1993)  

2.5.2 Naloge s prostimi odgovori in naloge objektivnega tipa 

Oseba, ki odgovarja na naloge s prostimi odgovori, sama oblikuje odgovore. Če 

mora testiranec odgovor napisati pri nalogi objektivnega tipa, je odgovor kratek 

in vnaprej čim bolj nedvoumno določljiv. Naloge objektivnega tipa so sestavljene 

drugače, iz teh razlik pa izvirajo razlike glede predmeta merjenja in objektivnosti 

vrednotenja odgovorov. Z nizom nalog s prostimi odgovori preverimo 

razumevanje učne snovi, sposobnost za presojanje in odbiranje bistvenega, 

sposobnost analize, interpretacije, ustvarjalne sposobnosti, sposobnosti pisnega 

izražanja in drugo. Tudi z dobro sestavljenimi nalogami lahko preverjamo 

nekatere od navedenih znanj in sposobnosti, ne pa vseh. (Sagadin 1993) 

Sagadin (1993) loči različne vrste nalog objektivnega tipa:  

 naloge z enim ali več kratkimi odgovori; 

 naloge z enim ali več dopolnili; 

 substitucijske naloge: izjave oziroma trditve z enim ali več napačnimi 

mesti, ki jih mora testiranec popraviti; 

 naloge alternativne izbire: naloga je podana v obliki pravilne ali napačne 

trditve, ali v obliki vprašanja, ki mu ustreza odgovor DA/NE; 

 naloge urejanja: v stolpcu so zapisani podatki, ki jih mora testiranec 

urediti po določenem kriteriju; 

 naloge povezovanja: testiranec mora dva stolpca podatkov povezati; 

 naloge večstranske izbire: v to skupino sodijo naslednje vrste nalog: 

naloge z več napačnimi in enim pravilnim odgovorom, naloge z več 

pravilnimi odgovori in enim najboljšim odgovorom itd.; 

 naloge s kombinacijo večstranske izbire in urejanja: testiranec mora 

izbrati ustrezne postavke in jih nato primerno urediti; 

 naloge z danimi konstrukcijskimi elementi, ki jih mora testiranec uporabiti 

za konstrukcijo, ki jo naloga zahteva: sem štejemo razne načrtovalne 

naloge pri geometriji ali tehničnih predmetih. 
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2.5.3 Glavne faze sestavljanja standardiziranega testa znanja tipa »papir in 
svinčnik« 

2.5.3.1 Opredeljevanje predmeta merjenja 

Preden se lotimo sestavljanja testnih nalog, moramo natančno opredeliti 

predmet merjenja. Podrobno opredeljevanje se prepleta z vsebinskim in 

oblikovnim načrtovanjem nalog. Dokončno pa določimo v vseh podrobnostih, kaj 

bomo merili, pravzaprav šele tedaj, ko se odločimo, katere naloge bomo sprejeli 

v končno obliko testa. Test meri tisto, kar merijo naloge, iz katerih je sestavljen. 

(Sagadin 1993) 

2.5.3.2 Sestavljanje poskusne serije nalog 

Preden začnemo sestavljati naloge moramo določiti, katere cilje bomo preverjali. 

Presodimo tudi, kolikšen odstotek nalog v testu bomo odmerili vsakemu delu 

učne snovi in pripadajočim ciljem. Delo bo bolje opravljeno, če bo pri 

sodelovanju sodelovalo več kompetentnih strokovnjakov in praktikov. Pri 

sestavljanju testnih nalog se običajno odločimo za več tipov nalog. Ker po 

različnih analizah, ki dajo testu dokončno obliko, več nalog odpade, v tej fazi 

sestavimo do 50 % več nalog, kot jih bo v testu. Ko so naloge sestavljene, jih 

najprej kritično pregledajo sestavljavci in nato še drugi strokovnjaki. Navadno že 

po takem pregledu nekaj nalog odpade. (Sagadin 1993) 

2.5.3.3 Preizkušanje in konstruiranje končne serije nalog 

V tej fazi poskusno serijo nalog praktično preizkusimo. Na osnovi dobljenih 

podatkov naloge analiziramo in tiste, ki analizo uspešno prestanejo, vključimo v 

test. Ostale naloge odpadejo ali jih zamenjamo z novimi. V poskusni seriji je 

običajno preveč nalog za enkraten preizkus, zato jih razdelimo na dva ali več 

nizov, ki jih preizkusimo na istih osebah v dveh zaporednih dneh. Niza čim bolj 

izenačimo med seboj po težavnosti. Naloge v vsakem nizu razvrstimo tako, da so 

naloge enakega tipa skupaj, saj lahko tako navedemo splošna navodila samo 

enkrat za vsak tip naloge. Pri razvrščanju nalog upoštevamo načelo od lažjega 

proti težjemu, saj to deluje spodbudno na testirance. Kolikor je mogoče ga 

upoštevamo tudi pri razvrščanju skupin nalog. Vsak test lahko razdelimo na nekaj 

podtestov, ki so z določenega vidika vsak zase bolj homogeni kot celotni test. V 

tem primeru določimo rezultate tudi za vsak del posebej, ne samo za celotni test. 

S poskusno serijo nalog opravimo toliko poskusov, kolikor jih je potrebnih, da 

dobimo naloge zadovoljive kvalitete za končni test. Opraviti moramo najmanj dva 

preizkusa, predhodnega in glavnega. (Sagadin 1993) 
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2.5.3.4 Predhodni preizkus 

S predhodnim preizkusom želimo odkriti grobe pomanjkljivosti nalog, kot so 

neustrezna navodila, prevelika težavnost ipd. Na podlagi predhodnega preizkusa 

predvidimo trajanje testiranja za glavni preizkus. Predhodni preizkus opravimo na 

manjši skupini oseb, ki je ponavadi premalo reprezentativna glede na celotno 

populacijo, da bi nam dobljeni podatki služili za podrobnejšo statistično analizo. 

(Sagadin 1993) 

2.5.3.5 Glavni preizkus 

Glavni preizkus opravimo na reprezentativnem vzorcu testirancev. Na podlagi 

dobljenih podatkov opravimo podrobno analizo vsake naloge (item analizo) 

glede na njeno relativno težavnost in diskriminativnost. Pozorni pa smo tudi na 

objektivnost nalog, če se pri neki nalogi različni ocenjevalci ne ujemajo pri 

vrednotenju odgovora, jo izločimo ali zamenjamo z novo. S tem zagotovimo, da 

bo končni test objektiven. (Sagadin 1993) 

Item analiza obsega preizkus težavnosti in diskriminativnosti nalog ter korelacije 

med nalogami, pri nalogah večstranske izbire pa tudi analizo distraktorjev. 

2.5.3.5.1 Težavnost nalog 

Težavnost naloge določimo tako, da izračunamo, koliko odstotkov je nalogo 

pravilno rešilo. Ta odstotek (p%) nam služi kot indeks težavnosti posamezne 

naloge. 

      
  
 

 

Pomen simbolov: 
Np  - število testirancev, ki so nalogo pravilno rešili, 

N - število vseh testirancev v vzorcu. 

S pomočjo zgornje formule izračunamo indeks težavnosti, če čas reševanja ni 

omejen. Zelo težke in zelo lahke naloge izločimo, ker imajo premajhno 

diskriminativno ali razločevalno moč. Kriterij, po katerem se ravnamo, ni enoten: 

nekateri avtorji obdržijo naloge, ki jih je rešilo med 15 % in 90 %, drugi od 25 % 

do 85 %, ali od 30 % do 70 %. 

 (Sagadin 1993) 
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2.5.3.5.2 Diskriminativnost nalog 

Naloge, ki so ustrezne po težavnosti, analiziramo z vidika diskriminativnosti. 

Naloga ima zadovoljivo diskriminativnost, če jo uspešneje rešijo boljši testiranci 

po rezultatih na celotnem testu kot slabši. Diskriminativnost izračunamo tako, da 

primerjamo uspeh testirancev pri reševanju te naloge z njihovim uspehom pri 

reševanju celotnega niza nalog, ki jih analiziramo. (Sagadin 1993) 

Kvaliteto naloge glede na dobljeni indeks diskriminativnosti vrednotimo po 

naslednjem kriteriju: 

Tabela 3: Kriteriji za vrednotenje indeksa diskriminativnosti. (Jerman 2007: 42) 

Vrednost indeksa 
diskriminativnosti 

Stopnja ustreznosti 
indeksa diskriminativnosti 

Pod + 0,20 Neustrezna 

Od + 0,20 do + 0,29 Slaba 

Od + 0,30 do + 0,39 Srednja 

Od + 0,40 do +1 Zelo dobra 

 

a) Indirektna metoda za izračun indeksa diskriminativnosti 

Najboljša metoda za določanje diskriminativnosti testnih nalog je uporaba 

biserialne korelacije. Koreliramo uspeh reševanja posamezne naloge z uspehom 

reševanja vseh nalog. Uspeh pri posamezni nalogi je izražen dihotomno. Rezultat 

testiranca za vse naloge dobimo tako, da seštejemo vse dosežene točke. Za 

računanje indeksa diskriminativnosti lahko uporabimo navadni ali točkovni 

biserialni korelacijski koeficient. Če upoštevamo samo to, kako je izražen uspeh 

reševanja posamezne naloge, ima prednost pointbiserialni korelacijski koeficient 

(rpb). Pri dihotomnem vrednotenju nalog sta samo dve možnosti: naloga je ali ni 

pravilno rešena. Tak način vrednotenja se lahko ujema s porazdelitvijo znanja, ki 

ga naloga meri, lahko pa se tudi razhaja. Če je znanje, ki ga naloga meri, v resnici 

porazdeljeno kontinuirano in normalno, je bolje uporabiti navadni biserialni 

koeficient (rb). Če reševanje ni časovno omejeno, izračunamo indeks 

diskriminativnosti po naslednjih formulah: 
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√
 

 
 

   
    

  
  
 

 
 

Pomen simbolov: 
rpb - pointbiserialni korelacijski koeficient, 

rb - biserialni korelacijski koeficient, 

N - število vseh testirancev, 

Np - število testirancev, ki so dano nalogo pravilno rešili, 

x - aritmetična sredina celotnih rezultatov vseh N testirancev, 

xp - aritmetična sredina celotnih rezultatov Np testirancev, 

sx - standardni odklon celotnih rezultatov vseh N testirancev, 

  
  

 
, 

     , 

y - ordinata standardizirane normalne krivulje, ki loči p od q, 

y = q – 50 %: poiščemo % vrednost v stolpcu % tabele Normalna porazdelitev. V 

stolpcu y je temu procentu ustrezajoča ordinata y, ki loči p od q.  

(Sagadin 1993) 
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b) Direktna metoda za izračun diskriminativnosti  

Pri tej metodi testirance razvrstimo v tri skupine glede na njihove testne 

rezultate: 27 odstotkov najboljših testirancev, 46 odstotkov srednjih in 27 

odstotkov najslabših. Za posamezno testno nalogo izračunamo indeks težavnosti 

za skupino najboljših in najslabših testirancev.  

Osnovna formula za izračun indeksa diskriminativnosti je:  

        

   
   

  
   

   
   
  

 

 

Bolj natančna formula za izračun indeksa diskriminativnosti je: 

  
             

     
 

Pomen simbolov: 
d - indeks diskriminativnosti; 

pB  - indeks težavnosti za skupino najboljših testirancev; 

pS - indeks težavnosti za skupino najslabših testirancev; 

NpB - število testirancev v skupini najboljših testirancev, ki so nalogo pravilno 

rešili; 

NpS - število testirancev v skupini najslabših testirancev, ki so nalogo pravilno 

rešili; 

NB - število testirancev v skupini najboljših testirancev; 

NS - število testirancev v skupini najslabših testirancev. 

Pri normalni porazdelitvi sta skupini najboljših in najslabših testirancev enaki: NB 

= NS = N. Formula za izračun diskriminativnosti se zato zreducira v naslednjo 

obliko formule: 

  
        

 
 

Opisan postopek računanja indeksa diskriminativnosti velja za časovno 

neomejene teste.  

(Jerman 2007) 
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2.5.3.5.3 Korelacije med nalogami 

Z računanjem korelacije med nalogami preverjamo homogenost testnih nalog. To 

je povprečna stopnja, s katero korelira z vsemi ostalimi nalogami v testu. Za 

povprečno korelacijo naloge j izračunamo koeficient po formuli: 

     
             

   
 

n - število testnih nalog. 

Interkorelacijska matrika med nalogami je za sestavljavca testa pomemben vir 

informacij. Iz nje lahko preko povprečka interkorelacijskih koeficientov in števila 

nalog izračunamo zanesljivost testa. Še pomembneje je, da lahko korelacije med 

nalogami uporabimo pri boljšem vpogledu v mere diskriminativnosti nalog. 

Naloge, ki kažejo visoko korelacijo s končnim testnim rezultatom, izražajo tudi 

visoke korelacije z drugimi nalogami. Odgovor na vprašanje, zakaj nekatere 

naloge kažejo nizko stopnjo povezanosti s testnim rezultatom, lahko najdemo v 

interkorelacijski matriki nalog v testu. Možni sta dve razlagi:  

 Naloga ne korelira z nobeno drugo nalogo v testu. V tem primeru 

moramo nalogo predelati ali izločiti iz testa, saj meri nekaj drugega kot 

ostale naloge. 

 Naloga z nekaterimi nalogami pozitivno korelira, z drugimi ne korelira, s 

tretjimi pa je v negativni zvezi. Do tega lahko pride, ko test meri dve ali 

več različnih lastnosti. Za sestavljavca je to opozorilo, da test ni 

enofaktorski, zato bo moral iz testnih odgovorov izluščiti vsaj dva 

rezultata.  

(Bucik 1997) 

Sočan (2011) navaja dva načina računanja korelacije med nalogami, in sicer Fi-

koeficient (  koeficient) in tetrahorični koeficient korelacije. 

a) Fi–koeficient 

Ta koeficient uporabimo, ko imamo obe spremenljivki dihotomno točkovani, 

podatke pa zbrane v obliki kontingenčne tabele. Fi–koeficient je posebna oblika 

Pearsonovega koeficienta. (Sočan 2011) 
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Tabela 4: Primer tabele za korelacijo med testnimi nalogami. (Sagadin 2003: 154) 

Prva naloga 
Druga naloga 

0 točk 1 točka 

1 točka A B 

0 točk C D 

 

Fi–koeficient izračunamo po formuli: 

  
     

√(   )(   )(   )(   )
 

 

Statistično pomembnost določimo s testom χ2. Vrednost χ2 izračunamo po 

formuli: 

       

(Sočan 2011) 

Povprečna korelacija naloge s preostalimi nalogami je približno enaka kvadratu 

koeficienta diskriminativnosti. To vrednost imenujemo tudi homogenost testne 

naloge. Korelacije okoli 0,10 so zadovoljive, nad 0,25 pa zelo zadovoljive. Pri 

pregledu korelacijske matrike moramo biti pozorni na negativne korelacije, ki so 

glede na to, da naloge merijo isto lastnost, neustrezne in nezaželene, zato si jih 

moramo natančneje ogledati in najti vzroke za to, ali jih izločiti iz testa. (Sočan 

2011)  
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b) Tetrahorični koeficient korelacije 

Tetrahorični korelacijski koeficient uporabljamo za izračun korelacije med dvema 

spremenljivkama, ki sta podani dihotomno, a po svoji naravi zvezni. 

Predpostavimo tudi, da sta porazdeljeni normalno ali približno normalno ter 

linearno povezani. (Sagadin 2003) 

Natančno računanje tega korelacijskega koeficienta je zamudno, zato uporabimo 

formulo, ki nam da približek cosπ, ki ga izračunamo po naslednji formuli:  

        

(

 
 

  √
  

  )

  

(Sočan 2011): 

Statistično pomembnost tetrahoričnega koeficienta preverimo s preizkusom χ2. 

A, B, C in D so frekvence v štirih poljih tabele 2x2. Spremenljivka x ima vrednosti 

x1 (nižja vrednost) in x2 (višja vrednost), spremenljivka y pa y1 (nižja vrednost) in 

y2 (višja vrednost). (Sagadin 2003)  

Tabela 5: Tabela 2x2 za rcosπ. (Sagadin 2003: 151)  

y/x x1 x2 

y2 A B 

y1 C D 

 

Za uporabo tetrahorične korelacije morajo biti indeksi težavnosti okoli 50 %, 

vzorec pa velik. Zavedati se moramo, da gre le za hipotetično oceno korelacije. 

(Sočan 2011) 

2.5.3.5.4 Analiza distraktorjev 

Z analizo distraktorjev pri nalogah večstranske izbire preverimo, ali so bili vsi 

distraktorji (nepravilni odgovori) izbrani z enako frekvenco. S testom χ2 

preverimo hipotezo enake verjetnosti. Če frekvence ne odstopajo pomembno, 

pomeni, da so distraktorji enako atraktivni za vse testirance, ki naloge ne znajo 

pravilno rešiti. Premalo atraktivne distraktorje je potrebno zamenjati z 

ustreznejšimi, saj kvaliteta distraktorjev vpliva na težavnost in diskriminativnost 
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posameznih testnih nalog, pa tudi na zanesljivost in veljavnost testa. (Jerman 

1994) 

Preizkus hipoteze enake verjetnosti:  

H0: fe= ft  (izbire so enako verjetne) 

H1: fe ≠ ft (izbire niso enako verjetne) 

  
  ∑

(     )
 

  
 

    
 

 
 

g = (v – 1)  

Pomen simbolov: 
g - stopinje prostosti, 

v - število izbir, 

fe - frekvenca izbire posameznega odgovora, 

ft - teoretična frekvenca, 

N - število testirancev. 

Teoretično vrednost   
  odčitamo iz tabele porazdelitve. Če je   

     
  

sprejmemo H0, sicer sprejmemo H1.  

(Sagadin 2003) 

2.5.3.6 Konstruiranje testa v njegovi končni obliki 

Iz nalog, ki najuspešneje prestanejo vse analize, sestavimo test v njegovi končni 

obliki. Razvrstimo jih po težavnosti in po tipu nalog. Da dobimo zares končno 

obliko testa, moramo preveriti še merske karakteristike testa. Te kontroliramo, 

tudi kadar ne opravimo standardizacije v ožjem smislu. (Sagadin 1993) 
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2.5.4 Merske karakteristike testa 

2.5.4.1 Veljavnost (validnost) testa 

Veljavnost testa je lastnost, da test meri tisto, kar nameravamo z njim izmeriti. 

Gre za natančnost merjenja tistega, kar naj bi test meril. Postopek ugotavljanja 

veljavnosti imenujemo validacija. (Sagadin 1993) 

Sagadin (1993) razlikuje različne tipe veljavnosti: 

a) Vsebinska veljavnost testa 

Pri tem tipu veljavnosti gre za to, ali vsebina testa zagotavlja, da bo test meril 

tisto, kar imamo namen z njim izmeriti. Vsebino testa logično analiziramo in 

ugotovimo, ali je vsebinsko primerno sestavljen. Pri analizi morajo sodelovati 

kompetentni strokovnjaki in praktiki. Vsebinska validacija testa je racionalna, 

zahteva logično vsebinsko analizo testa. (Sagadin 1993) 

Lawshe (1975, po Bucik 1997) je predlagal preprost obrazec, s katerim bi lahko 

kvantificirali stopnjo strinjanja v skupini strokovnjakov s področja, za katerega 

sestavljamo test. S tem si pomagamo pri določanju vsebinske veljavnosti. 

Vsakemu članu skupine damo naloge, ki bi jih lahko uvrstili v test, in ga prosimo, 

da oceni pomembnost vsake naloge glede na vsebino, ki naj bi jo naloga in test v 

celoti merila.  

Primer: 

Ocenite, ali se vam zdi vprašanje ali naloga za merjenje te lastnosti: 

a) bistvena, 

b) koristna, a ne bistvena, 

c) ne nujna. 

Sestavljavec odgovore članov skupine združi in sešteje število odgovorov a) za 

vsako nalogo. Vsaka naloga izkazuje zadostno vsebinsko veljavnost, če je več kot 

polovica ocenjevalcev izbrala odgovor a).  

Obrazec za izračun razmerja vsebinske veljavnosti (RVV): 

    
   

 

 
 

 

 

Pomen simbolov: 
nb  - število članov skupine, ki so izbrali odgovor a), 
N - skupno število članov skupine. 
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Vrednost RVV je lahko negativna (kadar manj kot polovica članov izbere odgovor 

a), enaka nič (kadar točno polovica članov izbere odgovor a) ali pozitivna (kadar 

je takih članov več kot pol). RVV izračunamo za vsako nalogo.  

(Bucik 1997) 

b) Kriterijska veljavnost testa 

Razlikujemo dve vrsti kriterijske veljavnosti: sočasno ali skladnostno in 

prognostično. Za sočasno veljavnost gre, če na testu, ki ga validiramo, dobimo 

rezultate testa in rezultate za kriterij istočasno. Za prognostično veljavnost gre, 

če nastanejo kriterijski rezultati v prihodnosti. Korelacijski koeficient med 

rezultati na testu in kriterijskimi vrednostmi pomeni koeficient veljavnosti testa. 

(Sagadin 1993) 

c) Konstruktna veljavnost testa 

Pri tem tipu veljavnosti gre za to, v kolikšni meri lahko testne rezultate 

interpretiramo kot odraz nekih konstruktov (hipotetičnih konceptov, zamisli).  

Konstruktna validacija je značilna za psihološke teste. Opravimo jo lahko s 

faktorsko analizo. Identificirani faktorji so konstrukti. (Sagadin 1993) 

d) Izboljšanje veljavnosti 

Veljavnost testa izboljšamo s povečanjem objektivnosti in zanesljivosti testa. 

Izboljšati moramo proceduro testiranja in iz testa izločiti najtežje naloge ter jih 

zamenjati s srednje težkimi. Povečamo lahko tudi število testnih nalog s podobno 

vsebino, prav tako pa moramo povečati heterogenost testirancev. Kontrolirati 

moramo vpliv psihičnega in fiziološkega počutja testirancev na rezultate 

testiranja. (Jerman 1994) 

2.5.4.2 Zanesljivost (reliabilnost) testa 

Test je zanesljiv, če daje pri ponovnem testiranju istih testirancev znova iste 

rezultate. Popolnoma zanesljiv test je neuresničljiv ideal, saj rezultati testiranja 

niso odvisni le od tistega, kar merimo, ampak tudi od drugih vplivov. Kot mero 

zanesljivosti uporabljamo koeficient zanesljivosti (rtt), njegova vrednost pa mora 

biti 0,80 ali več. Čim višji je koeficient zanesljivosti, natančneje test meri tisto, kar 

odražajo testni rezultati. (Sagadin 1993) 
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Tabela 6: Ravni zanesljivosti, ki jih najdemo v testnih priročnikih v različnih 

zvrsteh psiholoških testov in drugih merskih inštrumentov. (Bucik 1997: 121) 

Tipična ocena 
zanesljivosti 

Tip testa Interpretacija 

0,95 standardizirani skupinski testi 

inteligentnosti 

napaka ima majhen vpliv 

visoka do zmerna 

zanesljivost 
0,90 

0,85 standardizirani testi dosežka  

0,80   

0,75 objektivni testi znanja v šoli in 

nekateri objektivni vprašalniki 

osebnosti 

srednja do nizka 

zanesljivost 
0,70 

0,65 ocenjevalne lestvice nizka zanesljivost 

0,60 nekatere projekcijske mere  

0,55 mere poštenosti, iskrenosti pravi dosežek in napaka 

imata enak vpliv na 

testni rezultat 
0,50  

 

Sagadin (1993) loči štiri metode ugotavljanja koeficienta zanesljivosti: 

a) Ponavljalna metoda  

Iste posameznike testiramo dvakrat z istim testom. Med rezultati izračunamo 

Pearsonov korelacijski koeficient, ki nam služi kot mera zanesljivosti testa. Ker 

gre pri ponavljalni metodi za ugotavljanje stabilnosti testnih rezultatov, ta 

koeficient imenujemo tudi koeficient stabilnosti. (Sagadin 1993)  

b) Metoda paralelnih oblik  

Iste testirance testiramo dvakrat, pri drugem testiranju pa ne uporabimo istega 

testa kot prvič (A), ampak njegovo paralelno obliko, to je test, ki ga sestavimo 

tako, da meri isto znanje kot prvi (B). Smiselno je, da vzorec testirancev 

razdelimo v dve polovici, in prvo polovico testiramo najprej z obliko A, drugo pa z 

obliko B. Mero zanesljivosti dobimo s koreliranjem rezultatov na prvi in drugi 

obliki testa. Dobljeni korelacijski koeficient imenujemo tudi koeficient 
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ekvivalentnosti, ker gre za mero ekvivalentnosti paralelnih oblik testa. (Sagadin 

1993)  

c) Metoda lihih in sodih polovic 

Testne naloge razdelimo v dve polovici glede na vrstni red nalog, tako da 

vzamemo v eno polovico lihe in v drugo polovico sode naloge. Vsakemu 

testirancu določimo rezultat za sodo in liho polovico testa. Izračunamo koeficient 

zanesljivosti. Ta metoda je uporabna za teste znanja, ugotavljamo pa notranjo 

homogenost testa, zato koeficientu rtt, ki ga izračunamo, pravimo koeficient 

homogenosti. Ta metoda ni uporabna pri časovno omejenem testiranju. (Sagadin 

1993) 

d) Metoda analize notranje konsistentnosti 

Ta metoda velja za časovno neomejeno testiranje. Test lahko razdelimo na toliko 

delov, kolikor nalog ima. Metoda analize notranje konsistentnosti izhaja prav iz 

te možnosti. L. J. Cronbach (1951, po Sagadin 1993) je razvil koeficient alfa, ki 

izraža notranjo konsistentnost testnih nalog. Njegova formula je: 

  
 

   
(  

∑   
  

   

   
) 

Pomen simbolov: 
n - število nalog na testu, 
  
   - varianca celotnega testa, tj. varianca rezultatov (x) testirancev za ves test, 

  
  - varianca i-te naloge, tj. varianca rezultatov testirancev za i-to nalogo. 

Po tej formuli je mogoče izračunati notranjo konsistentnost, pri kateri je 

točkovanje rešitev ali odgovorov dihotomno ali večtomno. V realnih testnih 

situacijah nam koeficient alfa pove, kolikšna je spodnja meja zanesljivosti testa ali 

katerega drugega ustreznega instrumenta. (Sagadin 1993) 

e) Izboljšanje zanesljivosti testa 

Če zanesljivost testa ni zadostna, obstaja več možnosti za njeno izboljšanje. 

Najprej moramo preveriti objektivnost testa. Če se izkaže, da je test glede te 

merske karakteristike pomanjkljiv, moramo pomanjkljivosti odpraviti, saj 

neobjektiven test ne more biti dovolj zanesljiv. Naloge moramo pregledati tudi 

po težavnosti. Če so po tej lastnosti zelo razpršene, nekatere najtežje naloge 

zamenjamo s srednje težkimi. Test lahko tudi podaljšamo. Naloge, ki jih dodamo, 

morajo biti primerne po vsebini, ustrezati morajo tudi po težavnosti in 

diskriminativnosti. (Sagadin 1993) 
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2.5.4.3 Objektivnost testa 

Sagadin (1993) obravnava tri vidike objektivnosti: 

a) Objektivnost z vidika izvedbe testiranja 

Test je glede izvedbe testiranja objektiven, če na rezultate ne vpliva subjektivni 

faktor testatorja. Za testatorja je potrebno sestaviti podrobna navodila za 

izvedbo testiranja. (Sagadin 1993) 

b) Objektivnost z vidika vrednotenja odgovorov 

Objektivnost vrednotenja odgovorov je značilnost nalog objektivnega tipa, ki jih 

lahko objektivno ovrednotimo. Vse naloge objektivnega tipa po tej plati niso 

enako dovršene. Pri nalogah, pri katerih mora testiranec odgovor sam napisati, 

čeprav gre za kratek odgovor, je vrednotenje odgovorov v splošnem že manj 

objektivno. Za zagotavljanje objektivnosti vrednotenja odgovorov morajo biti 

testne naloge oblikovane tako, da jih vsi testiranci enako in ustrezno razumejo, 

saj je le tako predmet merjenja pri vseh testirancih isti, vrednotenje odgovorov 

pa objektivno. Objektivnost z vidika vrednotenja lahko računsko določimo tako, 

da koreliramo rezultate, ki jih dajo istim testirancem različni ocenjevalci. 

Objektivnost vrednotenja je popolna, če je korelacija med rezultati različnih 

ocenjevalcev popolna in pozitivna. (Sagadin 1993) 

c) Objektivnost z vidika interpretacije testnih rezultatov 

O interpretacijski objektivnosti testa govorimo, če interpretacija rezultata ni 

odvisna od subjektivne presoje interpretatorja. (Sagadin 1993) 

2.5.4.4 Občutljivost testa (diskriminativnost) 

Test je tem bolj občutljiv, čim manjše razlike med posamezniki moremo z njim 

ugotavljati. Najmanj občutljiv bi bil test, na katerem bi dosegli vsi testiranci enak 

rezultat. Premalo občutljiv bi bil tudi test, sestavljen iz nalog, ki bi jih rešili le 

redki posamezniki. Občutljivost je odvisna od primerne težavnosti nalog in 

dolžine testa, saj je pri večjem številu nalog možnih več različnih rezultatov. 

(Sagadin 1993) 

Absolutna mera diskriminativnosti testa je standardna deviacija, ki kaže stopnjo 

razsipa rezultatov okrog aritmetične sredine. Bolj natančna mera 

diskriminativnosti je Fergusonov koeficient diskriminativnosti, ki ga izračunamo 

po naslednji formuli:  
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(   )  (    ∑   

 ) 
   

    
 

Pomen simbolov: 
 - Fergusonov koeficient diskriminativnosti, 

N - število testirancev, 

n - število testnih nalog, 

fi - frekvenca posameznega testnega rezultata, 

r - število različnih testnih rezultatov. 

(Jerman 1994) 

Pri normalni porazdelitvi rezultatov se vrednosti   nahajajo med 0 in 1. Če je 

vrednost   enaka ali večja kot 0,90, pomeni, da je diskriminativnost testa 

ustrezna. (Jerman 1994) 

Diskriminativnost testa ja odvisna od težavnosti testnih nalog in dolžine testa. 

Ustrezno stopnjo diskriminativnosti glede težavnosti nalog dosežemo tako, da 

damo v test različno težke naloge, od takih, ki jih zmorejo rešiti vsi, do takih, ki jih 

zmorejo rešiti le najboljši. Diskriminativnost in težavnost nalog sta povezani. 

Najboljšo diskriminativnost imajo naloge, katerih težavnost znaša 0,50. Naloge z 

nižjo ali višjo težavnostjo imajo nižjo diskriminativnost. Ustrezno stopnjo 

diskriminativnosti glede dolžine testa dosežemo tako, da povečamo število nalog. 

(Jerman 1994)  

2.5.4.5 Standardizacija testa 

Število točk, ki jih na testu doseže posameznik, je njegov osnovni oziroma surovi 

testni rezultat. Tovrstni rezultati niso primerni za presojanje o tem, kakšen 

rezultat je posameznik dosegel. Zato pri konstruiranju testa sestavimo norme za 

spreminjanje surovih rezultatov v izpeljane ali tehtane rezultate, tj. v takšne 

rezultate, ki so primerni za presojanje uspeha posameznika ter za razne 

primerjave. Sestavljanje testnih norm je standardizacija testa v ožjem smislu. 

Test standardiziramo na primerno velikem in reprezentativnem vzorcu (tudi od 

tisoč do nekaj tisoč oseb). Na podlagi vzorčnih podatkov opravimo ponovno 

podrobno analizo vsake naloge in vsega testa, ugotovimo merske karakteristike 

in določimo norme. Norme lahko določimo z izračunom odstotnih ali procentnih 

rangov, določitvijo z-vrednosti, T-vrednosti in C-vrednosti. (Sagadin 1993) 

2.5.4.6 Ekonomičnost 

Ekonomičnost pomeni, da mora biti test sestavljen tako, da čas reševanja ni 

predolg (med 20 in 45 minut), za testiranje pa naj se porabi čim manj papirja. 
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Navodila in način reševanja nalog naj bodo preprosti, dobro je, da lahko 

testiranje izvajamo v skupini. Vrednotenje rezultatov naj poteka čim hitreje. 

(Jerman 1994) 

2.5.4.7 Uporabnost 

Test znanja je uporaben takrat, ko so njegove merske karakteristike ustrezne. 

(Jerman 1994) 

2.5.5 Izvajanje testiranja 

Pred izvajanjem testa si mora testator prebrati navodila, iz katerih je razvidno, 

kaj mora in česa ne sme početi. O testiranju naj piše zapisnik, v katerem opiše 

pomembne dogodke in pojave pri testirancih in morebitne motnje od zunaj. 

(Sagadin 1993) 
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3 PROBLEM, CILJI IN METODOLOGIJA DIPLOMSKEGA DELA 

3.1 Opredelitev problema 

V Sloveniji delujejo trije zavodi, ki se ukvarjajo z dolgotrajno rehabilitacijo 

odraslih oseb po poškodbi možganov. Zavodi vključujejo tudi specialnopedagoški 

program, ki med drugim vključuje tudi ponovno učenje branja. Temelj dela 

specialnega in rehabilitacijskega pedagoga je ocena funkcioniranja posameznika, 

na podlagi katere načrtujemo cilje, ki jih bomo v obravnavi skušali doseči. Testi za 

ocenjevanje branja in pisanja, ki so v Sloveniji na voljo specialnim in 

rehabilitacijskim pedagogom, so namenjeni populaciji otrok, pri katerih 

opismenjevanje šele poteka. Specialni in rehabilitacijski pedagog, ki dela z 

odraslimi po poškodbi možganov, bi potreboval teste, vsebinsko primerne za 

odrasle. Z njimi bi lahko ocenil predvsem sposobnosti za uporabo branja v 

vsakdanjem življenju. 

3.2 Cilj 

Cilj mojega dela je izdelati test, primeren za ocenjevanje branja pri odraslih 

osebah po poškodbi možganov, ter preveriti njegove merske karakteristike. Poleg 

nalog bom izdelala tabele s kriteriji opazovanja in ocenjevanja, s katerimi si bo 

specialni in rehabilitacijski pedagog pomagal pri opazovanju testiranca med 

reševanjem naloge. 

3.3 Hipoteze 

H1: Težavnost nalog bo najvišja pri nalogah Navodila za uporabo zdravil in Vozni 

red, saj zahtevajo višje ravni pismenosti in bralnega razumevanja. 

H2: Diskriminativnost nalog bo najvišja pri nalogah Vreme in TV-spored, saj 

zahtevajo uporabo več različnih spretnosti. 

H3: Navodila za testatorje so dovolj natančna, da je ob njihovem upoštevanju 

objektivnost z vidika izvedbe testiranja ustrezna. 

H4: Objektivnost z vidika vrednotenja rezultatov je ustrezna, saj so vse naloge 

objektivnega tipa in jih lahko ovrednotimo s pomočjo danih rešitev. 

H5: Koeficient zanesljivosti testa bo znašal približno toliko, kot znaša značilna 

zanesljivost za nestandardizirani test: 0,70–0,75. 

H6: Vsebinska veljavnost testa je ustrezna. 
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H7: Konstruktna veljavnost je ustrezna. 

H8: Fergusonov koeficient diskriminativnosti bo višji od 0,90. 

H9: Korelacija med celotnim rezultatom posameznika na testu in ustreznosti 

odgovorov pri samoocenjevalnih vprašalnikih je pozitivna.  

H10: Korelacija med doseženim številom točk pri posamezni nalogi in posamezno 

oceno na ocenjevalni lestvici je pozitivna. 

3.4 Raziskovalne metode 

3.4.1 Opis vzorca 

Naloge, ki sem jih sestavila, so v praksi preizkusili 4 strokovnjaki različnih strok: 2 

specialni in rehabilitacijski pedagoginji iz Centra Zarja in psihologinja ter socialna 

delavka iz Centra Korak. Vzorec je sestavljen iz 38 oseb, ki so utrpele zmerno ali 

težjo poškodbo in so v obdobju kronične rehabilitacije vključene v Center Zarja v 

Ljubljani ali Center Korak v Kranju. Od 38 oseb je 27 oseb rešilo celoten test, 6 

oseb je začelo z reševanjem, vendar se je izkazalo, da ne zmorejo reševati nalog 

zaradi hudih težav, ki so posledica NMP. Pri teh osebah so testatorji ocenili, da ni 

smiselno nadaljevati z reševanjem nalog. Pri 5 osebah pa so izvedli le intervju, saj 

osebe ne berejo. Vsak testiranec je naloge reševal enkrat. 

Graf 1: Struktura testirancev glede na zmožnost branja. 

 

sposobni branja v taki
meri, da so rešili vse
naloge

berejo, vendar je
razumevanje preslabo za
reševanje nalog

ne berejo
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3.4.2 Pripomočki 

3.4.2.1 Vsebinska podlaga za izbiro besedil 

Pri izbiri vsebin, ki sem jih vključila v test, sem uporabila standarde Usposabljanja 

za življenjsko uspešnost programa Moj korak. Le-ta je bil oblikovan na 

Andragoškem centru Slovenije. Ciljna skupina programa so osebe, ki v vsakdanjih 

življenjskih situacijah potrebujejo pomoč za doseganje večje samostojnosti in 

socialne vključenosti, za bolj samostojno in bolj kakovostno življenje pa 

potrebujejo boljše obvladanje temeljnih spretnosti. V ciljni skupini so zajete tudi 

odrasle osebe s posebnimi potrebami, ki so zaključile ali prekinile izobraževalne 

programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ali programe 

z nižjim izobrazbenim standardom. Področje temeljne spretnosti se deli na 

naslednja podpodročja: govorne spretnosti, bralne spretnosti, pisne spretnosti, 

računske spretnosti, raba informacijske tehnologije in splošna poučenost. Pri 

sestavljanju nalog sem si pomagala s standardi znanja na področjih bralnih 

spretnosti. Standardi znanja se delijo na splošne in posebne. Splošni standardi 

znanja so enaki za vse programe Usposabljanja za življenjsko uspešnost (UŽU), 

posebni standardi pa veljajo za program Moj korak (MK). 

Tabela 7: Standardi programa UŽU MK. (Knaflič in Kastelic 2005: 11)  

SPLOŠNI STANDARDI ZNANJA POSEBNI STANDARDI ZNANJA 

Bralne spretnosti 

Udeleženci: 

- znajo brati različne vrste poljudnih besedil, 

dokumentov, obrazcev, zemljevidov, 

- berejo z razumevanjem – razumejo krajša 

besedila: vesti, nasvete, pisma, ocene, 

obvestila, krajše članke, reportaže, 

- v besedilih razumejo temeljne informacije 

in znajo povzeti njihovo vsebino, 

- povezujejo informacije iz besedila s svojim 

znanjem, 

- znajo slediti preprostim zapisanim 

navodilom.  

Bralne spretnosti  

 Udeleženci:  

- berejo različne vrste manj 

zahtevnega gradiva (časopis, 

revija), 

- razlikujejo bistveno sporočilo od 

manj pomembnih podatkov pri 

enostavnejšem gradivu, 

- razumejo napisana opozorila, 

vabila, simbole. 
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3.4.2.2 Test za ocenjevanje branja pri odraslih po poškodbi možganov 

To poglavje vsebuje test, s katerim smo izvajali testiranje. Besedila, ki je zapisano 

v poševnem tisku, test ni vseboval, ampak je dodano kot pojasnilo k posameznim 

elementom testa.  

3.4.2.2.1 Navodila za testatorje 

Splošna navodila: 

S testirancem najprej izvedemo intervju in zapišemo njegove odgovore. Nato 

damo testirancu za vsako nalogo najprej list z navodili in vprašanji ter besedilo. 

Reševanje naloge časovno ni omejeno, testiranec si lahko pri branju in reševanju 

naloge pomaga s ponovnim branjem, podčrtovanjem pomembnih podatkov. Po 

reševanju testiranec še ustno ali pisno odgovori na vprašanja za 

samoocenjevanje. Opažanja sproti beležimo v tabelo s kriteriji za opazovanje. Pri 

izvedbi testiranja se lahko po potrebi poslužujemo spodaj zapisanih prilagoditev.  

Stopnje pri ocenjevalnih lestvicah v tabelah s kriteriji opazovanja imajo naslednji 

pomen: 

1 – zelo velike težave na navedenem področju, 

2 – velike težave na navedenem področju, 

3 – srednje težave na navedenem področju, 

4 – majhne težave na navedenem področju, 

5 – brez težav na navedenem področju. 

Prilagoditve: 

Testirancu lahko delo prilagodite tako, da pomagate pri razumevanju navodil: jih 

večkrat ponovite ali dodatno razložite. Testirancu lahko pomagate, ga usmerjate 

pri strategijah dela (v smislu, kaj je naslednji korak, ki ga bo naredil, npr. preberi 

vprašanje, poišči odgovor v besedilu, podčrtaj). 

Pomoč pri strategijah dela opišite v tabeli in jih ustrezno ocenite.  

Testirancu ne pomagajte v vsebinskem smislu: ne usmerjajte ga na določen del 

besedila, v katerem lahko najde odgovor. 
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Prilagoditve, ki jih še lahko uporabite: (Kavkler idr. 2008) 

 Način posredovanja navodil: testator naj pred začetkom reševanja preveri 

razumevanje navodil in po potrebi še enkrat ustno poda navodila. 

 Način posredovanja odgovorov: pri testirancih z izrazitimi težavami na 

področju pisanja lahko odgovore po navodilih testiranca zapiše testator. 

 Organizacija testiranja: testiranje je mogoče razdeliti na več zaključenih 

enot in testiranje izvajati po delih.  

 Oblika pisnih gradiv: naloge lahko povečamo ali spremenimo obliko 

pisave. 

Prilagoditve zapišite v ustrezno okence v tabeli s kriteriji opazovanja. 

 

Uporaba in vrednotenje vprašalnikov za samoocenjevanje: 

Ko testiranec konča z reševanjem naloge, odgovori še na vprašanja za 

samoocenjevanje. Ta del lahko izvedete v obliki intervjuja, tako da postavljate 

vprašanja, testiranec pa nanje ustno odgovarja. Na koncu vsake tabele za 

opazovanje je prostor, v katerega vpišete odgovore testiranca, poleg njih pa 

dodate odgovor, ki bi po vašem mnenju odražal ustrezno samooceno. Poleg 

vašega odgovora lahko dopišete opombe. 
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3.4.2.2.2 Intervju 

Intervju je namenjen zbiranju podatkov o bralnih navadah testiranca pred 

poškodbo in o tem, kako občuti težave na področju branja po poškodbi. Izvemo 

tudi, katere so njegove priljubljene teme, ki ga motivirajo, ter koliko meni, da 

obvlada računalnik. Ti podatki so pomembni predvsem za načrtovanje vsebin v 

nadaljnji obravnavi. 

Vprašanja:  

1. Kakšne so bile vaše navade glede branja pred poškodbo? Kaj ste brali, 

koliko? 

2. Ali ste imeli pred poškodbo pri branju težave? Kakšne? 

3. Kakšne težave pri branju so nastale po poškodbi? 

4. Pri čem vas te težave ovirajo, katerih dejavnosti ne morete opravljati 

zaradi težav pri branju? 

5. Ali uporabljate računalnik? V kakšne namene ga uporabljate, katere 

programe oz. orodja uporabljate? 

6. Ali imate pri uporabi računalnika težave? Kakšne? 

7. Ali bi si na področju dela z računalnikom želeli pridobiti dodatna znanja? 

Katera? 

8. Za tiste, ki računalnika ne uporabljajo: Ali bi si želeli uporabljati  

računalnik?  

9. Kateri so vaši hobiji? Katera področja vas zanimajo in bi želeli o njih 

izvedeti več? 
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3.4.2.2.3 Naloge za ocenjevanje branja 

Za ocenjevanje branja sem pripravila 6 nalog objektivnega tipa oz. naloge z enim 

ali več kratkimi odgovori, ki jih mora testiranec napisati. Testne naloge ustrezajo 

nalogam nivojskega in diagnostičnega testa, po načinu dajanja nalog in po 

načinu reševanja so naloge pisne, test je individualen in nestandardiziran. Glede 

na vrsto pismenosti naloge zajemajo besedilno in dokumentacijsko pismenost na 

prvi in drugi ravni pismenosti. Glede na raven razumevanja naloge zajemajo 

raven neposrednega ali informativnega razumevanja (raven dejstev) in 

interpretativno raven razumevanja (raven razlage). 

K vsaki nalogi za ocenjevanje branja je priložena tabela s kriteriji opazovanja in 

ocenjevanja. V njej so navedene spretnosti, potrebne za reševanje naloge, ter 5-

stopenjske ocenjevalne lestvice, da lahko navedene spretnosti testatorji čim bolj 

objektivno ocenijo. 
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3.4.2.2.3.1 Prva naloga: Obvestilo 

Preberite spodnje besedilo in odgovorite na vprašanja. 

 

OBVESTILO 

Obveščamo Vas, da je zaradi pomanjkanja vode prepovedano zalivanje vrtov in 

pranje avtomobilov.  

Vodovod Ljubljana 

 

VPRAŠANJA: 

1. Kaj nam obvestilo prepoveduje? _________________________________ 

2. Kdo nam to prepoved sporoča? __________________________________ 

3. Zakaj je prepovedano zalivanje vrtov? _____________________________ 

 

Tabela 8: Kriteriji opazovanja pri prvi nalogi. 

Čas branja besedila:  Čas reševanja naloge: 

Razumevanje besedila: 

1       2       3      4       5 

 

 

Ustreznost strategij reševanja naloge: 

1       2       3      4       5 

 

Odgovori na vprašanja za samoocenjevanje: 

Vprašanje: Odgovor 

testiranca: 

Ocena testatorja: 

1.   

2.   

3.   
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3.4.2.2.3.2 Druga naloga: Članek 

Preberite članek »Kam z odpadnim oljem?« in odgovorite na vprašanja.  

VPRAŠANJA: 

1. Napišite vsaj eno dejavnost, pri kateri na koncu ostane odpadno olje. 

____________________________________________________________ 

2. Naštejte dve stvari, ki se nam lahko zgodita, če zlivamo olje v stranišče. 

____________________________________________________________ 

3. Kdo so večji imetniki odpadnega olja? Napišite vsaj en primer!_________ 

4. Ali odpadno olje sodi med nevarne odpadke? _______________________ 

5. Zakaj je biodiesel boljši od običajnega diesla?_______________________ 

6. Kateri je edini pravilni način ravnanja z odpadnim oljem? Napišite, kaj vse 

moramo storiti z njim?_________________________________________  

____________________________________________________________  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                              Rupnik Judita; diplomsko delo 

49 

 

ZAKAJ JE KORISTNO LOČENO ZBIRATI ODPADNO JEDILNO OLJE? 

Zbrano odpadno jedilno olje predelajo v biodiesel. Iz enega litra olja nastane 90 

% biodiesela, torej ekološkega goriva, ki ne onesnažuje okolja. Ostanek je 

glicerin, ki se uporablja v farmacevtski industriji. 

Vir: http://www.orz.si/nasveti/133-kam-z-odpadnim-oljem.html, 15. 6. 2011. 

 

Kam z odpadnim oljem? 

PO PEKI KROFOV IN FLANCATOV VAM JE OSTALO ODPADNO OLJE. KAM Z NJIM? 

Odpadna jedilna olja, ki nastajajo v kuhinjah, nikakor ne sodijo v straniščno školjko 

ali v vodovodni odtok.  

Odpadna jedilna olja je tudi prepovedano mešati z drugimi odpadki, prepovedano 

jih je odvajati v kanalizacijo, greznice ali neposredno v površinske vode, ali kuriti v 

pečeh. Če olje zlivamo v stranišče, lahko pride do zamašitve odtočnih cevi, pojavijo 

se lahko tudi podgane.  

In kaj storiti s tem odpadkom, ki vam je ostal v ponvi po cvrtju? 

Olje ohladite, zlijte ga v plastenko ali v steklen kozarec in ga dobro zaprite. Ko 

boste posodo z jedilnim oljem napolnili, jo oddajte v najbližji zbirni center za 

odpadke. Za večje imetnike tovrstnega odpadka (pekarne, šole) so pri zbiralcih na 

voljo ustrezne posode, ki se tesno zaprejo. Ko napolnijo posodo, sporočijo zbiralcu 

in ta jim posodo zamenja z novo. Olja lahko oddate tudi ob akcijah zbiranja 

nevarnih odpadkov enkrat letno. 

 

http://www.orz.si/nasveti/133-kam-z-odpadnim-oljem.html
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Tabela 9: Kriteriji opazovanja pri drugi nalogi. 

Čas reševanja: Upoštevanje ločil:* 

1          2          3          4           5 
Čas branja besedila: 

Pozornost: 

1          2          3          4           5 

Razumevanje besedila: 

1          2          3          4           5 

Čas trajanja pozornosti (v minutah): Vrsta napak (obkrožite): dodaja 

glasove, dodaja besede, izpušča 

glasove, izpušča besede, zamenjuje 

glasove, zamenjuje besede, sam 

popravi napake, prebere začetek (nato 

ugiba).* 

Ustreznost strategije reševanja naloge: 

1          2          3          4           5 

 

Katera značilnost branja najbolj vpliva 

na slabše razumevanje?* 

Kratkoročno pomnjenje: 

1          2          3          4           5 

Tehnika branja (obkrožite): 

bere besede/zloge/črkuje.* 

Uporabljene prilagoditve: 

Ritem branja (obkrožite): 

enakomeren/zatikajoče branje.* 

Druga opažanja: 

Odgovori na vprašanja za samoocenjevanje: 

Vprašanje: Odgovor testiranca: Ocena testatorja: 

1.    

2.    

3.    

*Vir: Pečjak 2010. 
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3.4.2.2.3.3 Tretja naloga: Vremenska napoved 

Preberite vremensko napoved in si oglejte sliko (slika je v prilogi 7.4). Nato 

odgovorite na vprašanja. 

VPRAŠANJA: 

1. Za kateri letni čas je značilna ta vremenska napoved?_________________ 

2. V katerem delu Slovenije bo snežilo?______________________________ 

3. Kakšno bo vreme v Ljubljani? ____________________________________ 

4. Kakšno bo vreme v Novi Gorici in kakšno v Kranju? Pomagajte si z legendo! 

_______________________________________________________________ 

5. Kje bodo temperature najnižje?___________________________________ 

6. Kje bo pihal veter in iz katere smeri bo pihal? _______________________ 

_____________________________________________________________ 

7. Kakšno bo vreme v petek?_______________________________________ 
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VREMENSKA NAPOVED 

Vreme danes 

Danes bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem v jugovzhodni Sloveniji bo 

občasno še rahlo snežilo. V notranjosti Slovenije bo pihal severovzhodni veter, na 

Primorskem zmerna, zvečer tudi močna burja. Najnižje jutranje temperature 

bodo od –6 do 0, na Primorskem okrog 3, najvišje dnevne od –2 do 3, na 

Primorskem do 8 stopinj Celzija. 

Kako kaže 

V petek bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem v jugovzhodni Sloveniji bo 

občasno rahlo snežilo. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, drugod 

severovzhodni veter. V soboto bo pretežno oblačno in povečini suho. Še bo 

pihala burja. 

Biovreme 

V četrtek bodo najbolj občutljivi še imeli manjše značilne težave, ki se bodo 

kazale predvsem kot nerazpoloženost, težave z zbranostjo in manjša delovna 

storilnost. Tudi nekateri bolezenski znaki bodo še okrepljeni.  

Vir: Slovenske novice, četrtek, 20. 1. 2011. 
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Tabela 10: Kriteriji opazovanja pri tretji nalogi. 

Čas reševanja: 

Razumevanje navodil: 

1     2     3     4     5   

Vidno razlikovanje: 

1     2     3     4     5   

Razumevanje besedila: 

1     2     3     4     5   

Vidno pomnjenje: 

1     2     3     4     5   

Uporaba legende: 

1     2     3     4     5   

Znajdenje na zemljevidu: 

1     2     3     4     5   

Pozornost: 

1     2     3     4     5   

Ustreznost strategije reševanja 

naloge: 

1     2     3     4     5   

Druga opažanja: Uporabljene prilagoditve: 

Odgovori na vprašanja za samoocenjevanje: 

Vprašanje: Odgovor testiranca: Ocena testatorja: 

1.    

2.    

3.    
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3.4.2.2.3.4 Četrta naloga: Navodila za uporabo zdravil 

Preberite besedilo »Kako jemati zdravilo Nalgesin S« in odgovorite na vprašanja. 

VPRAŠANJA: 

1. Koliko tablet Nalgesin S na dan lahko pojemo? ______________________ 

2. Po pomoti ste pojedli 5 tablet v enem dnevu. Kaj je potrebno storiti? 

____________________________________________________________ 

3. Ga. Novak je stara 70 let. Koliko tablet na dan lahko vzame? ___________ 

4. Zdravnik vam je svetoval, da vzamete eno tableto zjutraj, eno opoldne in 

eno zvečer. Opoldne ste pozabili vzeti tableto. Kaj boste storili? 

____________________________________________________________ 

5. S kom se morate posvetovati, če imate kakršnekoli težave ali dodatna 

vprašanja o zdravilu Nalgesin S? 

____________________________________________________________ 

6. Kdaj prenehate z jemanjem zdravila Nalgesin S? 

____________________________________________________________ 
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KAKO JEMATI ZDRAVILO NALGESIN S? 

Natančno upoštevajte zdravnikova navodila. Če ste negotovi, se posvetujte z 

zdravnikom ali farmacevtom. Običajni odmerek je ena tableta na vsakih 8 do 12 

ur, dokler trajajo simptomi, to pomeni največ 3 tablete na dan. 

Začetni odmerek je lahko dvojen, tableti lahko vzamete naenkrat ali z enournim 

presledkom.  

Če ste starejši od 65 let, vzemite po potrebi eno tableto vsakih 12 ur, razen če se 

niste drugače dogovorili s svojim zdravnikom. Če menite, da je učinek zdravila 

premočan ali prešibak, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.  

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Nalgesin S, kot bi smeli, se takoj posvetujte z 

zdravnikom ali farmacevtom. Pri prevelikem odmerjanju se lahko pojavijo 

bolečine v trebuhu, slabost, bruhanje, omotica, šumenje v ušesih, razdražljivost, 

v hujših primerih tudi bruhanje krvi, kri v blatu, motnje zavesti, motnje dihanja, 

krči in ledvična odpoved.  

Če pride do znakov prevelikega odmerjanja ali namernega zaužitja velikega 

števila tablet, bo zdravnik ustrezno ukrepal.  

Če ste pozabili vzeti zdravilo Nalgesin S: 

Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili prejšnjega. Zdravilo jemljite le po 

potrebi. Odmerkov nikoli ne podvajajte.  

Učinki, ko prenehate jemati zdravilo Nalgesin S: 

Ker naproksen uporabljate za kratkotrajno lajšanje bolečin, ga lahko varno 

prenehate uporabljati takoj, ko ga ne potrebujete več.  

Vir: Navodila za uporabo zdravila Nalgesin S. 
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Tabela 11: Kriteriji opazovanja pri četrti nalogi. 

Čas reševanja: 

Ustreznost strategij reševanja naloge: 

1     2     3     4     5   

Uporabljene prilagoditve: 

Analize prebranih podatkov: 

1     2     3     4     5   

Druga opažanja: 

Sinteza prebranih podatkov:  

1     2     3     4     5   

Odgovori na vprašanja za samoocenjevanje: 

Vprašanje: Odgovor testiranca: Ocena testatorja: 

1.    

2.    

3.    
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3.4.2.2.3.5 Peta naloga: TV-spored 

Dobili ste TV-spored za dva programa. Preberite vprašanja in odgovore poiščite v 

sporedu.  

VPRAŠANJA: 

1. Kaj je na sporedu na prvem programu RTV SLO ob 10.55? 

____________________________________________________________ 

2. Komu je ta oddaja namenjena?___________________________________ 

3. Koliko informativnih oddaj 24UR si lahko ta dan ogledate na POP TV? 

____________________________________________________________ 

4. Na RTV SLO 1 si lahko ob 11.55 ogledate oddajo Ljudje in Zemlja. Koliko 

časa traja ta oddaja? 

____________________________________________________________ 

5. Ob kateri uri je na 1. programu RTV SLO na sporedu prva vsebina, ki je 

namenjena otrokom? 

____________________________________________________________ 
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TV spored - RTV Slovenija 1 

07.00 Poročila (VPS 07.00) 

07.05 Dobro jutro 

08.00 Poročila 

08.05 Dobro jutro 

10.00 Poročila 

10.10 Vipo - Pustolovščine Letečega Psa: Kitajska - Nindža Preizkus, risanka 

10.20 Fifi in Cvetličniki: Trobentičin Parfum, risanka 

10.35 Iz Popotne Torbe: Poklici 

10.55 Šola Einstein, Nemška nanizanka za Otroke in Mladino, 35/52 

11.20 Izganjalci Vesoljcev: Silak, Risana nanizanka 

11.55 Ljudje in Zemlja, oddaja TV Koper-Capodistria 

13.00 Poročila, Šport, Vreme (VPS 13.00) 

13.20 Poročni Valček, Nemški film, ponovitev (VPS 13.20) 

15.00 Poročila (VPS 15.00) 

15.10 Dober Dan, Koroška (VPS 15.10) 

15.45 Izgubljen in Najden, Risani film (VPS 15.45) 

16.15 Nočko - J.w. Grimm: Špicparkeljc, Otroška oddaja, 7/20 (VPS 16.15) 

16.25 Ribič Pepe: Pop ... Pop ... Papparazzi, Otroška nadaljevanka (VPS 16.25) 

17.00 Novice, Slovenska Kronika, Šport, Vreme (VPS 17.00) 

17.30 Ko Spregovorijo Živali, Ameriška Dokumentarna Serija, 2., Zadnji Del (VPS 17.30) 

18.25 Žrebanje 3X3 Plus 6 (VPS 18.25) 

18.40 Klovn Kiri, risanka (VPS 18.40) 

18.45 Sončni Mlin, risanka 

18.55 Vreme (VPS 18.55) 

19.00 Dnevnik 

19.40 Vreme 

19.45 Šport 

20.00 Tednik (VPS 20.00) 

21.00 Studio City (VPS 21.00) 

22.00 Odmevi, Kultura, Šport, Vreme (VPS 22.00) 

23.00 Globus (VPS 23.05) 

 

 

http://www.napovednik.com/tv6520169_tednik_vps_2000
http://www.napovednik.com/tv6520170_studio_city_vps_2100
http://www.napovednik.com/tv6520172_globus_vps_2305
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TV spored - Pop TV 

07.05 TV prodaja 

07.35 Najlepša leta (Najbolje godine), ponovitev 84. dela hrvaške nadaljevanke 

08.25 Prepovedana ljubezen (Ask-I memnu), ponovitev 82. dela turške nadaljevanke 

09.15 TV prodaja 

09.30 Sebična ljubezen (Perroamor), ponovitev 84. dela kolumbijske nadaljevanke 

10.20 TV prodaja 

10.50 Gospodarica srca (Soy tu duena), ponovitev 75. dela mehiške nadaljevanke 

11.40 TV prodaja 

12.10 Zorro: Meč in vrtnica (El Zorro: La Espada y la Rosa), ponovitev 48. dela  

13.00 24UR OB ENIH 

14.00 Naj-reklame (Spot Central), dokumentarna oddaja 

14.30 Najlepša leta (Najbolje godine), 85. del hrvaške nadaljevanke  

15.20 Prepovedana ljubezen (Ask-I memnu), 83. del turške nadaljevanke 

16.10 Sebična ljubezen (Perroamor), 85. del kolumbijske nadaljevanke  

17.00 24UR POPOLDNE 

17.10 Zorro: Meč in vrtnica (El Zorro: La Espada y la Rosa), 49. del  

18.00 Gospodarica srca (Soy tu duena), 76. del mehiške nadaljevanke  

18.55 24UR VREME 

19.00 24UR 

20.00 Naša mala klinika, slovenska nanizanka 

20.50 Miki modre oči (MickeyBlueEyes), angleško-ameriški film  

22.35 24UR ZVEČER 

22.55 Chuck (Chuck), 2. sezona, 17. del ameriške nanizanke  

23.45 30 Rock (30 Rock), 2. sezona, 5. del ameriške nanizanke  

00.10 Tudorji (Tudors), 3. sezona, 5. del ameriške nanizanke  

01.05 24UR, ponovitev 

02.05 Nočna panorama 

 

Vir: www.napovednik.com, 10. 1. 2011. 

 

  

http://www.napovednik.com/tv6501286_najlepsa_leta_najbolje_godine_85_del_hrvaske
http://www.napovednik.com/tv6501288_sebicna_ljubezen_perro_amor_85_del_kolumbijske
http://www.napovednik.com/tv6501290_zorro_mec_in_vrtnica_el_zorro_la_espada_y_la_rosa
http://www.napovednik.com/tv6501291_gospodarica_srca_soy_tu_duena_76_del_mehiske
http://www.napovednik.com/tv6501294_nasa_mala_klinika_slovenska_nanizanka
http://www.napovednik.com/tv6501295_miki_modre_oci_mickey_blue_eyes_anglesko_ameriski
http://www.napovednik.com/tv6501297_chuck_chuck_2_sezona_17_del_ameriske_nanizanke
http://www.napovednik.com/tv6501298_30_rock_30_rock_2_sezona_5_del_ameriske_nanizanke
http://www.napovednik.com/tv6501299_tudorji_tudors_3_sezona_5_del_ameriske_nanizanke
http://www.napovednik.com/
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Tabela 12: Kriteriji opazovanja pri peti nalogi. 

Čas reševanja: 

Ustreznost strategij reševanja naloge: 

1     2     3     4     5   

 

 

Časovna orientacija: 

1     2     3     4     5   

Pozornost: 

1     2     3     4     5   

Kratkoročni spomin: 

1     2     3     4     5   

Znajdenje v podatkih: 

1     2     3     4     5   

Druga opažanja: Uporabljene prilagoditve: 

Odgovori na vprašanja za samoocenjevanje: 

Vprašanje: Odgovor testiranca: Ocena testatorja: 

1.    

2.    

3.    
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3.4.2.2.3.6 Šesta naloga: Vozni red 

S pomočjo podatkov iz voznega reda in koledarja za leto 2011 odgovorite na 

zastavljena vprašanja. 

VPRAŠANJA: 

1. Vlak odpelje iz Ljubljane ob 8.05. Kdaj prispe v Maribor? _____________ 

2. Na koliko postajah se vlak ustavi preden prispe v Maribor?____________ 

3. Koliko časa porabite za pot iz Ljubljane v Maribor? 

____________________________________________________________ 

4. S prijateljem ste se dogovorili, da se dobite v Mariboru ob 15.00. S 

katerim vlakom se boste odpeljali, da boste ob dogovorjeni uri v 

Mariboru? 

____________________________________________________________ 

5. Ste v Celju na prireditvi, ki se konča ob 20.00. Kdaj odpelje prvi vlak za 

Maribor, ki ga lahko uporabite?__________________________________ 

6. S pomočjo koledarja za leto 2011 odgovorite na vprašanje: S katerimi 

vlaki se lahko odpravite iz Ljubljane v Maribor v nedeljo, 7. 8. 2011? 

____________________________________________________________ 
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VOZNI RED VLAKA NA RELACIJI LJUBLJANA–MARIBOR 

 

Postaja ICS 12 ICS 14 ICS 18 ICS 20 ICS 22* ICS 26 ICS 28** ICS 30*** 

Ljubljana 5:45 8:05 12:12 15:12 16:50 19:45 18:50 18:50 

Zidani Most 6:30 8:50 12:57 15:57 17:35 20:30 19:35 19:35 

Celje 6:48 9:08 13:15 16:15 17:54 20:48 19:54 19:54 

Pragersko 7:21 9:40 13:51 16:51 18:29 21:23 20:29 20:29 

Maribor 7:36 9:53 14:05 17:05 18:43 21:38 20:43 20:43 

 

* ICS 22 ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih. 

 

**ICS 28 vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih od 25. 6. do 28. 8. 2011,  

 

*** ICS 30 vozi ob nedeljah do 12. 6., ob nedeljah od 4. 9. do 4.12. 2011 ter 8. 2., 

2. 5., 1. 11. Ne vozi 26. 12. 2010 ter 6. 2., 24. 4., 1. 5. in 30. 10. 2011. 

Vir: http://www.slo-zeleznice.si/sl/potniki/slovenija/vozni-redi, 15. 1. 2011 

  

http://www.slo-zeleznice.si/sl/potniki/slovenija/vozni-redi
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Tabela 13: Kriteriji opazovanja pri šesti nalogi. 

Čas reševanja: 

Orientacija v tabeli: 

1     2     3     4     5   

Povezovanje informacij iz različnih 

delov tabele: 

1     2     3     4     5   

Časovna orientacija: 

1     2     3     4     5   

Ustreznost strategij reševanja naloge: 

1     2     3     4     5   

Ustreznost branja števil: 

1     2     3     4     5   

Uporabljene prilagoditve: 

Druga opažanja: 

Odgovori na vprašanja za samoocenjevanje: 

Vprašanje: Odgovor testiranca: Ocena testatorja: 

1.    

2.    

3.    
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3.4.2.2.4 Vprašanja za samoocenjevanje po reševanju 

Vsaki nalogi sledijo 3 vprašanja, s katerimi testiranec sam oceni uspešnost 

svojega dela. Namenjena so ugotavljanju motenj na področju zavedanja lastnih 

močnih in šibkih točk. Vprašanja za samoocenjevanje po reševanju so zapisna v 

Priročniku za kognitivno rehabilitacijo (Dougherty in Radomski, 2000). Za potrebe 

diplomske naloge in glede na značilnosti populacije, ki smo jo testirali, sem 

vprašanja poenostavila. 

1. Ocenite, kako dobro ste reševali nalogo, tako da obkrožite število od 1 do 

5 (1 pomeni zelo slabo, 5 pa zelo dobro). 

1          2          3          4          5 

 

2. Ali menite, da ste pri reševanju naredili kakšno napako? 

___________________________________________________________ 

3. Kaj vam je povzročalo težave pri reševanju? Odgovor lahko izberete med 

danimi možnostmi ali pa napišete svoj odgovor (odgovori so povzeti po 

Dougherty in Radomski 2000). 

a) Nič. 

b) Okoli delovnega mesta je bilo preveč motenj (hrup ali dogajanje). 

c) Težko sem gledal v nalogo. 

d) Nisem natančno vedel, kako naj rešim problem ali kako naj izvedem 

nalogo, čeprav sem razumel nalogo.  

e) Delal sem prehitro. 

f) Delal sem prepočasi. 

g) Drugo:______________________________________________________ 
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3.4.2.3 Vprašalnik za testatorje 

Vprašalnik je namenjen strokovnim delavcem, ki bodo uporabili naloge za 

ocenjevanje branja. Sestavljen je iz dveh delov. Prvi del vsebuje vprašanja 

odprtega tipa, ki se nanašajo na objektivnost z vidika izvedbe in objektivnost z 

vidika vrednotenja rezultatov. Testatorji bodo lahko tu izrazili tudi svoje 

pripombe in predloge za izboljšavo nalog. Drugi del vprašalnika za testatorje je 

tristopenjska Lawsheva ocenjevalna lestvica, v kateri testatorji ocenijo 

pomembnost vsake naloge glede na vsebino, ki naj bi jo naloga in test v celoti 

merila. Iz pridobljenih ocen bom izračunala razmerje vsebinske veljavnosti.  

3.4.3 Potek dela in zbiranje podatkov 

Podatke sem zbirala v Centru Zarja Ljubljana in Centru Korak Kranj. Glede na faze 

sestavljanja testa, ki jih opredeljuje Sagadin (1993), sem najprej opredelila 

predmet merjenja, torej besedilno in dokumentacijsko pismenost na prvi in drugi 

stopnji. Nato sem sestavila poskusno serijo nalog in jo dala v vpogled 

strokovnjakom, ki so izvajali testiranje. Pripombe, ki so jih podali, sem skušala v 

čim večji meri upoštevati. Pri sestavljanju nalog nisem upoštevala načela, da je 

potrebno sestaviti 50 % več nalog, kot jih bomo uvrstili v končen test, saj bi bil 

test v tem primeru predolg. Upoštevati je namreč potrebno tudi, da je čas 

reševanja pri osebah po NMP zaradi težav s pozornostjo, hitrostjo predelave 

informacij, hitrejšo utrujenostjo itd. mnogo daljši. Pri razvrščanju nalog in 

vprašanj sem se poskušala držati načela od lažjega k težjemu, težavnost sem v tej 

fazi določala po svoji presoji. Sagadin (1993) svetuje tudi, da opravimo predhodni 

in glavni preizkus. V mojem primeru smo opravili le glavni preizkus, saj število 

testirancev ni bilo dovolj veliko, da bi jih razdelila v dve skupini. 

Testiranje je potekalo tako, da sem naloge za ocenjevanje branja z natančnimi 

navodili za izvedbo posredovala po elektronski ali navadni pošti. Strokovni 

delavci so izvajali testiranje z vsemi uporabniki, ki so bili pripravljeni na 

sodelovanje in ki so po njihovem mnenju sposobni brati, vključno s tistimi, ki 

prepoznavajo le posamezne besede in se ponovno učijo brati. Testiranje je 

potekalo individualno v okviru njihovih rednih obravnav. V Centru Zarja sem test 

v praksi preizkusila tudi sama, in sicer sem testirala enega testiranca v celoti, 5 

testirancev pa delno (del nalog so rešili z mano, del pa s specialno in 

rehabilitacijsko pedagoginjo, ki je zaposlena v centru). Ko so testatorji končali s 

testiranjem, so odgovorili na vprašanja, ki sem jim jih zastavila v vprašalniku za 

testatorje.  
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3.4.4 Obdelava podatkov 

Za ugotavljanje objektivnosti z vidika izvedbe in objektivnosti z vidika 

vrednotenja rezultatov ter za ugotavljanje vsebinske veljavnosti testnih nalog 

sem uporabila kvalitativno metodo. Podatke sem pridobila s pomočjo prvega 

dela vprašalnika za testatorje, ki je odprtega tipa. Odgovore sem nato pregledala 

in na podlagi ugotovitev določila navedene merske karakteristike.  

Kvantitativne podatke sem obdelala s pomočjo računalniških programov 

Microsoft Excel ter SPSS. 

Indeks diskriminativnosti sem izračunala za vsako vprašanje po formuli za izračun 

pointbiserialnega korelacijskega koeficienta rpb. Za posamezno nalogo bom 

izračunala povprečno vrednost rpb statistično pomembnih koeficientov s 

Fisherjevo transformacijo vrednosti ‘r’ v ‘zr’ in formulo za izračun povprečne 

vrednosti zr. (Sagadin 1993; Sagadin 2003) 

Težavnosti nalog sem izračunala za vsako vprašanje po formuli za izračun 

težavnosti (p%). (Sagadin 1993) 

Podatke za določanje vsebinske veljavnosti sem pridobila z Lawshevo 

ocenjevalno lestvico. Ker je število testatorjev majhno, izračun ni potreben, 

ampak bo vsebinska veljavnost ustrezna pri tistih nalogah, kjer bodo vsi testatorji 

izrazili najvišjo stopnjo strinjanja (obkrožili odgovor a). (Bucik 1997) 

Konstruktno veljavnost sem določila s pomočjo faktorske analize.1 

Za določanje zanesljivosti sem izračunala koeficient notranje konsistentnosti po 

formuli za izračun koeficienta Cronbach alfa. (Sagadin 1993) 

Za določanje diskriminativnosti testa sem izračunala Fergusonov koeficient 

diskriminativnosti (δ). (Jerman 1994) 

Korelacijo med spremenljivkama skupni rezultat in ustreznost odgovorov na 

vprašanja za samoocenjevanje sem izračunala po formuli za izračun 

Pearsonovega korelacijskega koeficienta (rxy). (Sagadin 2003) 

Korelacijo med spremenljivkama rezultat pri posamezni nalogi in oceno za 

posamezen kriterij opazovanja sem izračunala po formuli za izračun 

Pearsonovega korelacijskega koeficienta (rxy). (Sagadin 2003) 

                                                        
1 http://en.wikiversity.org/wiki/Exploratory_factor_analysis 

http://en.wikiversity.org/wiki/Exploratory_factor_analysis
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

V tem poglavju so predstavljeni in interpretirani rezultati raziskave. Kjer so 

predstavljeni podatki za vsako vprašanje posebej, prva številka pomeni številko 

naloge, druga številka pa pomeni številko vprašanja v tej nalogi. 

4.1 Preizkus nalog  

4.1.1 Težavnost nalog 

Tabela 14: Indeksi težavnosti za posamezno vprašanje in povprečni indeksi 

težavnosti za posamezno nalogo. 

Vprašanje p%   ̅̅̅̅̅ Vprašanje p%   ̅̅̅̅̅ Vprašanje p%   ̅̅̅̅̅ 
1.1 85 

87,00 
2.1 74 

71,00 

3.1 78 

58,86 

1.2 89 2.2 67 3.2 70 

1.3 93  2.3 82 3.3 70 
  

 

2.4 85 3.4 19 
  2.5 59 3.5 56 
  2.6 59 3.6 30 

   3.7 89 

 

Vprašanje p%   ̅̅̅̅̅ Vprašanje p%   ̅̅̅̅̅ Vprašanje p%   ̅̅̅̅̅ 
4.1 74 

79,17 

5.1 85 

62,20 
 

6.1 89 

59,67 

4.2 74 5.2 70 6.2 74 

4.3 78 5.3 37 6.3 56 

4.4 82 5.4 52 6.4 70 

4.5 82 5.5 67 6.5 36 

4.6 85    6.6 33 
 

Ker gre za raznoliko populacijo menim, da morajo biti tudi naloge po težavnosti 

raznolike. Zato bom upoštevala, da so naloge z ustrezno težavnostjo tiste, katerih 

indeks težavnosti znaša med 15 in 90 %. Neustrezna oziroma premajhna 

težavnost je le pri tretjem vprašanju prve naloge, ostale pa so ustrezne. Kot 

najtežje se je izkazalo 4. vprašanje pri 3. nalogi. To vprašanje je zahtevalo zelo 

natančno upoštevanje razlike med simboloma delno oblačno in poloblačno v 

legendi, ki je v vsakdanjem življenju običajno ne upoštevamo. 
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Tabela 15: Število vprašanj (f) po težavnosti. 

Indeks težavnosti f 

15–40 (težja vprašanja) 5 

41–65 (srednje težka vprašanja) 5 

66–90 (lažja vprašanja) 22 
 

Dobljene ustrezne indekse težavnosti sem razdelila v tri skupine: težja vprašanja, 

srednje težka vprašanja in lažja vprašanja. Iz tabele 15 je razvidno, da se največ 

vprašanj uvršča v razred lažjih vprašanj. Ker je potrebno upoštevati lastnosti 

skupine, ki ji je test namenjen, menim, da je prav, da test vsebuje več lažjih 

vprašanj, saj bi se sicer še povečal delež tistih testirancev, za katere test ni 

primeren. Kljub temu pa bi bilo dobro dodati še nekaj vprašanj, ki bi se po 

težavnosti uvrščala v razred srednje težkih vprašanj.  

Na težavnost nalog se nanaša prva hipoteza: 

H1: Težavnost nalog bo najvišja pri nalogah Navodila za uporabo zdravil in Vozni 

red, saj zahtevajo višje ravni pismenosti in bralnega razumevanja. 

Povprečne vrednosti indeksov težavnosti kažejo, da je najtežja naloga Vremenska 

napoved, naloga Vozni red je na drugem mestu, čeprav ima le za 0,81 % višjo 

vrednost p%, kar je zelo majhna razlika. Naloga Navodila za uporabo zdravil pa 

ima povprečno vrednost p% 79,17, kar jo uvršča med lažje naloge. Glede na te 

ugotovitve prvo hipotezo zavrnem. 
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4.1.2 Diskriminativnost nalog 

Tabela 16: Indeksi diskriminativnosti (rpb) za posamezno vprašanje. 

Vpr. rpb Vpr. rpb Vpr. rpb Vpr. rpb 

1.1 0,30 2.1 0,43** 3.1 0,19 4.1 0,28 

1.2 0,31 2.2 0,55** 3.2 0,20 4.2 0,24 

1.3 0,62** 2.3 0,74** 3.3 0,20 4.3 0,50** 

  2.4 0,47** 3.4 0,39* 4.4 0,48** 

  2.5 0,61** 3.5 0,63** 4.5 0,62** 

  2.6 0,61** 3.6 0,50** 4.6 0,57** 

    3.7 0,14   

 

Vpr. rpb Vpr. rpb 

5.1 0,33* 6.1 0,12 

5.2 0,69** 6.2 0,58** 

5.3 0,57** 6.3 0,51** 

5.4 0,61** 6.4 0,57** 

5.5 0,37* 6.5 0,14 

  6.6 0,34* 

*p<0,05 

**p<0,01 

Za vrednotenje indeksa diskriminativnosti sem upoštevala kriterij, ki je zapisan v 

poglavju 2.5.3.5.2. 

Vrednosti, ki so v tabeli zapisane z odebeljeno pisavo, predstavljajo ustrezno 

stopnjo diskriminativnosti, rezultati so statistično pomembni pri stopnji tveganja 

5 % (p < 0,05). Prvo in drugo vprašanje prve naloge bi se po indeksu 

diskriminativnosti že uvrstila med naloge z ustrezno diskriminativnostjo. 

Rezultata sta statistično pomembna pri stopnji tveganja 6% (p < 0,06), zato ju 

prav tako uvrščam med naloge z ustrezno diskriminativnostjo. Od 33 testnih 

vprašanj ima tako 25 vprašanj ustrezen indeks diskriminativnosti.  
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Tabela 17: Povprečne vrednosti statistično pomembnih indeksov 

diskriminativnosti za posamezne naloge. 

Naloga    ̅̅ ̅̅̅ 

Obvestilo 0,42 

Članek 0,57 

Vreme 0,52 

Navodila za uporabo zdravil 0,54 

TV-spored 0,52 

Vozni red 0,51  

 

Na diskriminativnost nalog se nanaša druga hipoteza:  

H2: Diskriminativnost nalog bo najvišja pri nalogah Vreme in TV-spored, saj 

zahtevajo uporabo več različnih spretnosti. 

Da bi jo lahko potrdila ali ovrgla, sem izračunala povprečne vrednosti ustreznih 

indeksov diskriminativnosti, ki so zapisani v tabeli 17. Iz tabele je razvidno, da 

imata nalogi Vreme in TV-spored enaka povprečna indeksa diskriminativnosti, ki 

se uvrščata šele na tretje mesto, večja povprečna indeksa diskriminativnosti sta 

pri nalogah Članek in Navodila za uporabo zdravil. Glede na te ugotovitve drugo 

hipotezo zavrnem.  
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4.2 Objektivnost 

4.2.1 Objektivnost z vidika izvedbe testiranja 

Objektivnost z vidika izvedbe testiranja omogočamo z ustreznimi navodili. 

Testatorji so navodila na splošno ocenili kot ustrezna, kljub temu pa so opazili 

nekatere pomanjkljivosti: 

 V navodilih za testatorje bi moralo biti za drugo nalogo podano še 

navodilo, da mora testiranec vsaj del besedila glasno prebrati, saj sicer ni 

mogoče ocenjevati lastnosti branja, ki so navedene v tabeli s kriteriji 

opazovanja. 

 V navodilih za testatorje bi moralo biti zapisano tudi, da se pri prvi in 

drugi nalogi meri čas branja besedila in čas reševanja naloge, pri ostalih 

pa le čas reševanja naloge. 

 Testatorji bi želeli, da so v navodilih opredeljeni pojmi, ki jih je potrebno 

ocenjevati: vidno pomnjenje, vidno razlikovanje, analiza in sinteza 

podatkov.  

 Četrtemu vprašanju iz šeste naloge je potrebno dodati podatek, da na 

vlak vstopimo v Ljubljani. 

 V navodilih za testatorje bi bilo potrebno zapisati, da mora testiranec 

glasno prebrati nekaj števil, če želimo oceniti ustreznost oziroma 

pravilnost glasnega branja števil. 

 Pri zadnjem vprašanju šeste naloge je v navodilu zapisano, da je za 

reševanje potreben koledar. Tako navodilo sem zapisala, ker sem 

predvidevala, da bi koledar pomagal pri časovni orientaciji, ki je potrebna 

za reševanje. Glede na povratne informacije testatorjev se je izkazalo, da 

koledar ni potreben, zato lahko ta del navodila izpustim.  

Na objektivnost z vidika izvedbe testiranja se nanaša tretja hipoteza: 

H3: Navodila za testatorje so dovolj natančna, da je ob njihovem upoštevanju 

objektivnost z vidika izvedbe testiranja ustrezna. 

Navedene pripombe testatorjev se nanašajo večinoma na pomanjkljivosti v zvezi 

s kriteriji za opazovanje. Glede objektivnosti pri reševanju nalog testirancev se je 

pojavila težava le pri enem vprašanju, ki ga nekaj testirancev ni pravilno 

razumelo. Torej je bila objektivnost z vidika izvedbe ustrezna za reševanje nalog, 

manj ustrezna pa za izpolnjevanje tabel s kriteriji opazovanja. Objektivnost z 

vidika izvedbe testiranja se bo izboljšala, ko bom naloge izpopolnila po predlogih 

testatorjev. Glede na te ugotovitve lahko tretjo hipotezo potrdim. 
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4.2.2 Objektivnost z vidika vrednotenja rezultatov 

Težave pri zagotavljanju objektivnosti z vidika vrednotenja rezultatov so se 

pojavile v naslednjih primerih: 

 5. naloga, 3. vprašanje: iz vprašanja ni jasno razvidno, ali sodi oddaja 24 

ur vreme tudi med informativne oddaje ter ali se mednje šteje tudi 

ponovitev. Glede na rešitve, ki sem jih podala poleg nalog, se vsaka izmed 

naštetih oddaj šteje posebej, tako da je v celem dnevu 6 oddaj 24 ur. 

Večina testirancev je vprašanje razumela drugače in odgovorila drugače. 

Prav zato je potrebno to vprašanje izločiti ali ga preoblikovati tako, da bo 

jasno razvidno, kaj sprašuje. 

 6. naloga, 2. vprašanje: testiranci so po navedbah testatorjev pogosto 

spraševali, ali v odgovoru upoštevajo tudi začetno in končno postajo. Pri 

vrednotenju sem upoštevala le odgovor “na treh postajah”, za nadaljnjo 

uporabo pa bo potrebno vprašanje nekoliko spremeniti. 

 6. naloga, 3. vprašanje: vlaki za pot porabijo različno dolgo, zato je 

potrebno v vprašanje dodati številko vlaka, za katerega želimo, da 

testiranec izračuna čas vožnje. Pri vrednotenju rezultatov sem upoštevala 

vse pravilne izračune časa vožnje za katerikoli vlak. 

Na objektivnost z vidika vrednotenja rezultatov se nanaša četrta hipoteza: 

H4: Objektivnost z vidika vrednotenja rezultatov je ustrezna, saj so vse naloge 

objektivnega tipa in jih lahko ovrednotimo s pomočjo danih rešitev. 

Test vsebuje 33 vprašanj, od tega sta dve vprašanji zapisani tako, da ne 

omogočata enoznačnega odgovora, eno vprašanje pa je potrebno le izpopolniti z 

dodatnim podatkom. Preostalih 30 vprašanj ima zagotovljeno objektivnost z 

vidika vrednotenja rezultatov. Glede na te ugotovitve lahko četrto hipotezo 

potrdim. 
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4.3 Zanesljivost 

V tabeli 18 je vrednost koeficienta Cronbach alfa. Glede na kriterij, ki je zapisan v 

poglavju 2.5.4.2, bi lahko test označili z visoko do zmerno stopnjo zanesljivosti, ki 

je značilna za teste znanja. Rezultat izraža spodnjo mejo zanesljivosti testa. 

Tabela 18: Koeficient Cronbach alfa. 

Cronbach alfa Število vprašanj 

0,868 33 

 

Na zanesljivost testa se nanaša peta hipoteza:  

H5: Koeficient zanesljivosti testa bo znašal približno toliko, kot znaša značilna 

zanesljivost za nestandardizirani test: 0,70–0,75. 

Iz tabele je razvidno, da Cronbachov koeficient alfa, ki v tem primeru pomeni 

koeficient zanesljivosti, znaša 0,868, kar je več kot sem predvidevala, zato peto 

hipotezo zavrnem. 
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4.4 Veljavnost 

4.4.1 Vsebinska veljavnost 

Tabela 19: Število odgovorov a na Lawshevem vprašalniku za določanje 

vsebinske veljavnosti. 

Vpr. 
Število 
odg. a 

Vpr. 
Število 
odg. a 

Vpr. 
Število 
odg. a 

Vpr. 
Število 
odg. a 

1.1 3 2.1 2 3.1 3 4.1 3 

1.2 3 2.2 1 3.2 2 4.2 2 

1.3 3 2.3 0 3.3 3 4.3 3 

  2.4 1 3.4 3 4.4 3 

  2.5 1 3.5 3 4.5 3 

  2.6 3 3.6 2 4.6 2 

    3.7 3   

 

Vpr. 
Število 
odg. a 

Vpr. 
Število 
odg. a 

5.1 2 6.1 3 

5.2 2 6.2 3 

5.3 1 6.3 3 

5.4 3 6.4 3 

5.5 3 6.5 3 
  6.6 0 

 

Testiranje so izvajali štirje testatorji, od tega so trije vrnili vprašalnik za testatorje. 

Ker je število testatorjev tako majhno, lahko s pomočjo formule za izračun RVV 

ugotovimo, da je vsebinska veljavnost ustrezna, če so na zastavljeno vprašanje 

vsi trije ocenjevalci odgovorili z odgovorom a. Vprašanja z ustrezno vsebinsko 

veljavnostjo so tista, pri katerih je število odgovorov a 3, rezultat pa je zapisan z 

odebeljenim tiskom. 

Pri prvi nalogi (Obvestilo) so se kot ustrezna izkazala vsa vprašanja. 

Pri drugi nalogi  (Članek) ima ustrezno vsebinsko veljavnost le zadnje vprašanje. 

Mnenje testatorjev je, da so si testiranci pri odgovarjanju na vprašanja 1–5 bolj 

kot z besedilom pomagali s svojim splošnim znanjem o odpadnem olju. Naloga 

tako po njihovem mnenju ne meri sposobnosti razumevanja prebranega 

besedila, ampak poznavanje tematike, o kateri govori članek. 

Pri tretji nalogi (Vremenska napoved) ustrezne vsebinske veljavnosti nimata 

vprašanji 2 in 6. En testator je podal pripombo, da nista vezani konkretno na 
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branje. Ta pripomba je smiselna, vendar menim, da je potrebno obdržati tudi 

vprašanja, ki se navezujejo na druge elemente pismenosti, saj so pomembni za 

samostojno funkcioniranje odrasle osebe. 

Tudi pri četrti nalogi (Navodila za uporabo zdravil) vprašanji 2 in 6 nimata 

ustrezne vsebinske veljavnosti. Testatorji niso podali nobenih dodatnih pripomb 

k tej nalogi, zato ne poznam vzroka za dobljeni rezultat. 

Pri peti nalogi (TV-spored) imajo neustrezno vsebinsko veljavnost vprašanja 1–3. 

Testiranci so podali pripombe le na tretje vprašanje, saj ni povsem razumljivo, kaj 

vprašanje zahteva. O tem sem pisala že v poglavju Objektivnost z vidika 

vrednotenja rezultatov. Na prvo in drugo vprašanje testatorji niso podali 

pripomb. 

Pri šesti nalogi (Vozni red) imajo ustrezno vsebinsko veljavnost vsa vprašanja 

razen zadnjega. Le-to je po mnenju testatorjev za testirance prezahtevno, sicer 

pa znaša indeks težavnosti za to vprašanje 33 %, kar je v okviru ustrezne 

težavnosti. 

Na vsebinsko veljavnost se nanaša šesta hipoteza:  

H6: Vsebinska veljavnost testa je ustrezna. 

Iz analize ugotavljam, da je vsebinska veljavnost ustrezna za 20 od 33 vprašanj, 

zato lahko šesto hipotezo delno potrdim. 
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4.4.2 Konstruktna veljavnost 

Konstruktno veljavnost testa ugotavljamo s faktorsko analizo. Še pred tem je 

potrebno testirati, ali je oblikovanje faktorjev smiselno. Za to morajo biti 

izpolnjeni spodaj našteti pogoji:2 

 Anti-image diagonala korelacijske tabele mora biti > 0,5. 

 Kaiser-Myer-Olkin  koeficient (KMO) mora biti > 0,5. 

 Bartlett test: hi kvadrat mora biti statistično pomemben pri stopnji 

tveganja p < 0,05.  

 Velikost vzorca: v idealnih razmerah bi bilo razmerje med številom enot 

(oseb), ki so vključeni v raziskavo, in spremenljivk 20:1, mogoče jo je 

smiselno narediti tudi z razmerjem 5:1, za namene pilotne študije pa z 

razmerjem 3:1. 

Prvi trije našteti pogoji niso izpolnjeni, saj je determinanta matrike blizu 0,00, 

zato naštetih parametrov ni bilo mogoče izračunati.  

Moja raziskava sodi med pilotne študije, ki zahtevajo najmanjše razmerje med 

številom enot in spremenljivk. Kljub temu ne dosegam niti razmerja 1:1, saj je 

število enot 27, število spremenljivk pa 33.  

Kriteriji za določanje števila faktorjev, ki jih bomo upoštevali: 

 Kaiserjevo pravilo: v analizi upoštevamo le tiste faktorje, ki imajo lastno 

vrednost večjo od 1. Glede na ta kriterij dobimo 10 pomembnih faktorjev. 

 Pri določanju števila faktorjev upoštevamo diagram lastnih vrednosti. Pri 

tem preizkusu upoštevamo le faktorje, ki imajo večje lastne vrednosti od 

tiste na prelomu linije. Na grafu lastnih vrednosti lahko opazimo 2 

preloma linije: v točkah 11 in 6 na osi x. Upoštevamo lahko prvih 10, po 

strožjem kriteriju pa prvih 5 faktorjev. 

  

                                                        
2http://en.wikiversity.org/wiki/Exploratory_factor_analysis 

http://en.wikiversity.org/wiki/Exploratory_factor_analysis
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Graf 2: Graf lastnih vrednosti za posamezen faktor. 

 

Glede na to, da preizkusi kažejo, da interpretacija podatkov ni smiselna, bom 

vseeno poskusila interpretirati prvih 5 faktorjev, katerih lastne vrednosti so večje 

od 2,40, skupno pa pojasnijo 58,71 % variance vseh opazovanih spremenljivk.  

Tabela 20: Lastne vrednosti prvih 10 faktorjev in z njimi pojasnjena varianca. 

Faktor 
Začetne lastne vrednosti 

Skupna % variance Kumulativni % 

1 7,64 23,14 23,14 

2 3,77 11,42 34,56 

3 3,03 9,18 43,74 

4 2,55 7,71 51,45 

5 2,40 7,26 58,71 

6 2,00 6,07 64,78 

7 1,82 5,53 70,30 

8 1,51 4,56 74,86 

9 1,37 4,16 79,02 

10 1,12 3,39 82,41 
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Tabela 21:  Vzorčna matrika faktorjev (pattern), dobljena z rotacijo Oblimin s 

Kaiserjevo normalizacijo (ekstrahirano z metodo glavnih komponent). Spodnja 

meja faktorskih uteži je 0,40. 

Številka 
vprašanja 

Faktor 

1 2 3 4 5 

2.1 0,66 
    

2.2 0,66 
    

2.3 0,61 
    

1.3 0,60 
    

2.6 0,50 
    

6.5 
 

0,82 
   

6.3 
 

0,78 
   

3.6 –0,49 0,64 
   

2.4 
 

0,58 
   

5.4 
 

0,52 
  

0,42 

1.2 
  

0,84 
  

5.1 
  

0,81 
  

3.3 
  

0,70 
  

5.2 0,45 
 

0,57 
  

3.1 
   

0,91 
 

6.1 
    

0,88 

6.2 
    

0,86 

5.3 
    

0,52 

6.4 
    

0,47 

4.5 
    

0,42 

5.5 
   

0,40 
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Tabela 22: Korelacije med faktorji. 

Faktor 1 2 3 4 5 

1 1,00 0,09 0,03 –0,19 0,11 

2 0,09 1,00 0,06 –0,01 0,11 

3 0,03 0,06 1,00 0,01 0,02 

4 –0,19 –0,01 0,01 1,00 –0,07 

5 0,11 0,11 0,02 –0,07 1,00 

 

Prvi faktor:  

Pri interpretaciji izhajam iz dejstva, da so faktorske uteži, ki so zapisane v tabeli, 

korelacijski koeficienti med spremenljivko (vprašanjem) in faktorjem. S prvim 

faktorjem so tako v pozitivni zvezi vprašanja 2.1, 2.2, 2.3, 2.6, 1.3 in 5.2. 

Vprašanje 3.6 je s prvim faktorjem v negativni korelaciji. Vsem nalogam, ki so s 

prvim faktorjem v pozitivni zvezi, je skupno, da zahtevajo besedilno pismenost na 

najnižji ravni ter bralno razumevanje na prvi stopnji. Vprašanje, ki je v negativni 

zvezi pa zahteva dokumentacijsko pismenost na najnižji ravni. Ta faktor bi lahko 

poimenovali besedilna pismenost in prva stopnja bralnega razumevanja.  

Drugi faktor: 

S tem faktorjem so v pozitivni zvezi vprašanja: 2.4, 3.6, 5.4, 6.3, 6.5. Vsa 

vprašanja razen 2.4 obravnavajo dokumentacijsko pismenost, od tega pa kar tri 

vprašanja (5.4, 6.5, in 6.3) poleg razumevanja besedila za pravilen odgovor 

zahtevajo tudi časovno orientacijo. Vprašanje 2.4 obravnava besedilno 

pismenost, značilnosti, ki bi ga povezovale z ostalimi vprašanji iz te skupine, ne 

najdem. Ta faktor bi lahko poimenovali dokumentacijska pismenost in časovna 

orientacija, čeprav tako poimenovanje na zajema vseh spremenljivk. 

Tretji faktor: 

Tudi pri tem faktorju ne moremo določiti ene lastnosti, ki je zanj značilna, saj 

vprašanji 1.2 in 5.2 zahtevata besedilno pismenost in prvo stopnjo bralnega 

razumevanja, vprašanji 3.3 in 5.1 pa dokumentacijsko pismenost.  
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Četrti faktor:  

S tem faktorjem sta v najvišji povezavi vprašanji 3.1 in 5.5. Pri obeh vprašanjih je 

za odgovor potrebno preprosto sklepanje, zato bi ta faktor lahko tudi tako 

poimenovali. 

Peti faktor:  

S tem faktorjem so v povezavi vprašanja: 5.3, 6.1 in 6.2, ki zahtevajo znajdenje v 

tabeli oziroma nizu podatkov. Vprašanji 5.4 in 6.4 prav tako zahtevata znajdenje 

v tabeli ali nizu podatkov, poleg tega pa tudi časovno orientacijo. Zakaj oziroma 

kako je vprašanje 4.5 povezano s petim faktorjem, nisem ugotovila. Peti faktor bi 

torej lahko poimenovali znajdenje v tabeli ali nizu podatkov.  

Glede na teoretične predpostavke, ki sem jih upoštevala pri sestavljanju nalog in 

so opisana v teoretičnem delu naloge, bi pričakovala naslednje konstrukte, ki jih 

naloga meri:  

 Sposobnosti na področju besedilne pismenosti z bralnim razumevanjem 

na prvi stopnji (vprašanja: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 3.7, 4.1, 

5.2). Vprašanja, katerih števila so zapisana v odebeljenem tisku, so v 

pozitivni zvezi s prvim faktorjem (6 od 6 vprašanj). 

 Sposobnosti na področju besedilne pismenosti z bralnim razumevanjem 

na drugi stopnji (vprašanja: 2.5, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6). 

 Sposobnost dokumentacijske pismenosti na prvi ravni, vprašanja: 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 5.1, 5.3, 5.5. Vprašanji, katerih števili sta zapisani v 

odebeljenem tisku, sta v pozitivni zvezi s četrtim faktorjem (2 od 2 

vprašanj). 

 Sposobnost dokumentacijske pismenosti na drugi ravni, vprašanja: 5.4, 

6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6. Vprašanja, katerih števila so zapisana v 

odebeljenem tisku, so v pozitivni zvezi z drugim faktorjem faktorjem (3 od 

5 vprašanj). Vprašanja, katerih števila so podčrtana, so v pozitivni zvezi s 

petim faktorjem (4 od 6 vprašanj). 

Primerjava med teoretičnimi pričakovanji in dejanskimi rezultati nakazuje nekaj 

podobnosti predvsem pri prvem, drugem in petem faktorju, kaže pa tudi, da bi 

bilo potrebno pričakovane konstrukte bolj razdelati, saj je npr. pričakovani 

konstrukt »sposobnost dokumentacijske pismenosti na drugi ravni« povezan z 

dvema dobljenima faktorjema, drugim in petim. 
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Na konstruktno veljavnost se nanaša hipoteza: 

H7: Konstruktna veljavnost je ustrezna. 

Glede na dobljene rezultate sem poimenovala 4 od 5 faktorjev, vendar 

poimenovanja ne zajemajo vseh spremenljivk, ki so v povezavi s posameznim 

faktorjem. Hipotezo bi zato lahko delno potrdila. Pri tem je potrebno upoštevati 

tudi, da je razmerje med številom testirancev in številom spremenljivk (vprašanj) 

neustrezno. Poleg tega niso izpolnjeni ostali pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da je 

oblikovanje faktorjev smiselno (diagonala Anti-image korelacijske tabele mora 

biti > 0,5, koeficient KMO mora biti > 0,5; test Bartlett: hi kvadrat mora biti 

statistično pomemben pri stopnji tveganja p < 0,05). Glede na te ugotovitve 

hipoteze ni možno niti potrditi niti ovreči.  
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4.5 Diskriminativnost 

Tabela 23: Frekvenčna porazdelitev testnih rezultatov. 

Rezultat 
(št. točk) 

Frekvenca % 

9 2 7,4 

13 1 3,7 

14 1 3,7 

19 2 7,4 

20 1 3,7 

21 4 14,8 

22 3 11,1 

23 2 7,4 

24 1 3,7 

25 2 7,4 

27 1 3,7 

29 1 3,7 

30 3 11,1 

31 2 7,4 

32 1 3,7 

Skupaj 27 100 

 

Iz tabele 23 je razvidno, da je najnižji doseženi rezultat na testu 9 točk, najvišji pa 

32 točk. Najvišje število možnih točk je 33 – tega rezultata ni dosegel nihče. 

Najvišja frekvenca je pri rezultatu 21 točk, ki so ga dosegli 4 testiranci, rezultata 

22 in 30 točk so dosegli po 3 testiranci, pri 12 rezultatih pa so frekvence 2 ali 1. 

Pri testiranju so testiranci dosegli 15 različnih rezultatov. Na testu je bilo mogoče 

doseči od 0 do 33 točk, kar je 34 možnih rezultatov. 

Tabela 24: Število vprašanj (n), število testirancev (N), aritmetična sredina (M), 

standardni odklon (SD), Fergusonov koeficient diskriminativnosti (δ). 

n N M SD   

33 27 22,70 6,35 O,94 
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Iz tabele 24 je razvidno, da aritmetična sredina znaša 22,70 točk, standardni 

odklon pa 6,35. Fergusonov koeficient diskriminativnosti znaša 0,94, torej je 

diskriminativnost testa ustrezna, kar pomeni, da z njim lahko ugotavljamo razlike 

med posamezniki v sposobnosti za branje. 

Na diskriminativnost testa se nanaša osma hipoteza: 

H8: Fergusonov koeficient diskriminativnosti bo višji od 0,90. 

Iz rezultatov je razvidno, da znaša Fergusonov koeficient diskriminativnosti 0,94, 

zato osmo hipotezo potrdim. 

 

4.6 Korelacija med rezultatom na testu in ustreznostjo odgovorov 
pri samoocenjevalnih vprašalnikih 

V tem in naslednjem poglavju rezultati v tabelah, ki so zapisani z odebeljenim 

tiskom, predstavljajo statistično pomembne rezultate pri 5 % stopnji tveganja  

(p < 0,05). Pri vrednotenju korelacijskih koeficientov sem upoštevala lestvico, ki 

je zapisana v tabeli 25. 

Tabela 25: Lestvica stopnje linearne korelacije. (Sagadin 2003: 122) 

|rxy| Stopnja linearne korelacije 

Do 0,20 Neznatna korelacija 

0,20–0,40 Nizka korelacija 

0,40–0,70 Zmerna, srednja korelacija 

0,70–0,90 Visoka korelacija 

Nad 0,90 Zelo visoka korelacija 
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Tabela 26: Korelacije med rezultati na testu in ustreznostjo odgovorov pri 

samoocenjevalnih vprašalnikih.  

Naloga 1 2 3 4 5 6 

Rezultat na 
vprašalniku za 

samoocenjevanje 
0,19 0,54* 0,32 0,52* 0,51* –0,27 

*2p<0,05 

**2p<0,01 

Pri prvi nalogi je korelacija med rezultati na testu in ustreznostjo odgovorov pri 

samoocenjevalnih vprašalnikih neznatna pozitivna, pri tretji pa je nizka pozitivna. 

Rezultat v teh dveh primerih ni statistično pomemben. Pri drugi, četrti in peti 

nalogi je korelacija pozitivna, zmerno visoka in statistično pomembna. Pri zadnji 

nalogi je korelacija nizka negativna in ni statistično pomembna. Predvidevala 

sem, da bodo testiranci, ki so na več vprašanj odgovorili pravilno, podali tudi 

ustreznejšo ali realnejšo samooceno po reševanju naloge. Na podlagi dobljenih 

rezultatov lahko sklepam, da imajo težave s samoocenjevanjem tudi tisti 

testiranci, ki so bili pri reševanju nalog uspešnejši. Ker samoocenjevanje sodi med 

izvršilne funkcije, vzrok za to navaja Sever (2005): Prizadetosti izvršilnih funkcij so 

po nezgodnih možganskih poškodbah pričakovane ne glede na to, ali gre za lažjo, 

zmerno ali hudo poškodbo. Frontalni režnji, ki sta odgovorni za izvršilne funkcije, 

sta ena izmed najbolj ranljivih in izpostavljenih delov možganov. 

Samoocenjevanje testirancev je po mnenju testatorjev eden ključnih elementov 

diagnostike in nadaljnje rehabilitacije osebe po NMP, saj si lahko oseba le na 

podlagi realne samoocene postavi realne cilje, ki jih bo skušala doseči. 

H9: Korelacija med celotnim rezultatom posameznika na testu in ustreznosti 

odgovorov pri samoocenjevalnih vprašalnikih je pozitivna. 

Deveto hipotezo lahko delno potrdim, saj je v polovici primerov pozitivna, 

zmerno visoka in statistično pomembna, v enem primeru pozitivna, nizka in ni 

statistično pomembna, v enem primeru pa neznatna pozitivna. Vrednost 

korelacijskega koeficienta je negativna le v enem primeru (nizka negativna, ni 

statistično pomembna).  
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4.7 Korelacija med doseženim številom točk in posamezno oceno na 
ocenjevalnih lestvicah 

V spodnjih tabelah so predstavljene korelacije med skupnim rezultatom pri 

posamezni nalogi in ocenami posameznih spretnosti ali sposobnosti, ki so 

navedene v tabelah s kriteriji opazovanja. Glede na višino korelacije sklepam, da 

višja korelacija pomeni, da navedena spretnost ali sposobnost bolj vpliva na 

uspešnost reševanja naloge. Pri nizkih korelacijah sklepam, da navedene 

spretnosti oz. sposobnosti na reševanje naloge ne vplivajo, ali pa da jih ob 

reševanju naloge ni mogoče ustrezno oceniti. S pomočjo dobljenih rezultatov in s 

pomočjo pripomb testatorjev sem presodila, katere kriterije opazovanja je 

smiselno ohraniti in katere je potrebno izločiti ali spremeniti.  

Prva naloga: Obvestilo 

Tabela 27: Korelacija med posameznim kriterijem opazovanja in skupnim 

rezultatom pri prvi nalogi. 

 
Razumevanje besedila 

Ustreznost strategij 
reševanja naloge 

Št. točk pri 1. nalogi 0,20 0,53** 

*p<0,05 

**p<0,01 

Vrednost korelacijskega koeficienta med skupnim rezultatom pri prvi nalogi in 

oceno razumevanja besedila je neznatna/nizka pozitivna. Kljub temu bom 

ocenjevanje razumevanja besedila ohranila v kriterijih opazovanja, saj je 

ugotavljanje bralnega razumevanja preprostega besedila glavni namen omenjene 

naloge. Korelacija med skupnim rezultatom in ustreznostjo strategij reševanja 

nalog je zmerna pozitivna in statistično pomembna, zato bom tudi ta kriterij 

opazovanja ohranila. 
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Druga naloga: Članek 

Tabela 28: Korelacija med posameznim kriterijem opazovanja in skupnim 

rezultatom pri drugi nalogi. 

 
Upoštevanje 

ločil 
Pozornost 

Razumevanje 
besedila 

Ustreznost 
strategij 

reševanja 

Kratkoročno 
pomnjenje 

Št. 
točk 
pri 2. 
nalogi 

0,16 0,34* 0,72** 0,82** 0,48** 

*p<0,05 

**p<0,01 

Med skupnim rezultatom pri drugi nalogi in oceno upoštevanja ločil je korelacija 

neznatna pozitivna. Možno je, da osebe po poškodbi možganov, pri katerih je 

sposobnost branja ohranjena in so reševali drugo nalogo, nimajo težav z 

upoštevanjem ločil pri branju, zato med rezultati ni korelacije. Kljub temu bom ta 

kriterij opazovanja ohranila, saj je upoštevanje ločil pomemben element branja, 

ki vpliva na razumevanje prebranega, zato je pomembno, da testator oceni to 

področje in zabeleži morebitna opažanja. 

Med skupnim rezultatom in oceno pozornosti je korelacija nizka pozitivna in 

statistično pomembna. Testatorji so navajali, da ocenjevanje pozornosti v testni 

situaciji ni primerno, saj je testiranec voden skozi vprašanja, testator ga lahko 

vzpodbuja k delu. Težave s pozornostjo so zato v takih okoliščinah manjše kot v 

drugih vsakdanjih situacijah. Ta kriterij bom zato izločila iz tabele. 

Visoka pozitivna in statistično pomembna je korelacija med skupnim rezultatom 

in razumevanjem besedila ter skupnim rezultatom in ustreznostjo strategij 

reševanja nalog. Oba kriterija bom zato obdržala. 

Povezava med skupnim rezultatom in kratkoročnim pomnjenjem je zmerna 

pozitivna in statistično pomembna. Tudi kratkoročno pomnjenje je po mnenju 

testatorjev težko ocenjevati, saj se pri testirancih, ki imajo sicer težave s 

kratkoročnim pomnjenjem v vsakdanjem življenju, pri testiranju te težave niso 

pokazale. Vzrok za to je kratek čas med trenutkom, ko testiranec podatek 

prebere, in trenutkom, ko ga uporabi v odgovoru. Ta kriterij bom zato izločila iz 

tabele. 
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Tretja naloga: Vremenska napoved 

Tabela 29: Korelacija med posameznimi kriteriji opazovanja in skupnim 

rezultatom pri tretji nalogi. 

 
Razumevanje 

navodil 
Razumevanje 

besedila 
Uporaba 
legende 

Pozornost 

Št. točk pri 3. 
nalogi 

0,50** 0,64** 0,60** 0,61** 

 
Vidno 

razlikovanje 
Vidno pomnjenje 

Znajdenje na 
zemljevidu 

Ustreznost 
strategij 

reševanja 

Št. točk pri 3. 
nalogi 0,36* 0,30 0,56** 0,52** 

*p<0,05 

**p<0,01 

Pri tretji nalogi je korelacija med skupnim rezultatom pri tej nalogi in 

posameznim kriterijem opazovanja zmerna pozitivna in statistično pomembna pri 

naslednjih kriterijih: razumevanje navodil, razumevanje besedila, uporaba 

legende, pozornost, znajdenje na zemljevidu in ustreznost strategij reševanja 

nalog. Ocenjevanje pozornosti bom kljub izračunani korelaciji izločila iz razlogov, 

ki so opisani pri analizi druge naloge v tem poglavju. Ostali kriteriji so koristni in 

primerni za ocenjevanje, zato jih bom obdržala. 

Med skupnim rezultatom in kriterijema vidno razlikovanje in vidno pomnjenje je 

korelacija nizka pozitivna. Omenjena kriterija naj bi ocenjevali na podlagi 

odgovarjanja na tretje in četrto vprašanje, pri katerih je potrebno razlikovati 

podobne simbole v legendi, si jih zapomniti in nato poiskati na zemljevidu. Pri 

preizkusu testa se je izkazalo, da dobimo ob reševanju te naloge premalo 

podatkov, da bi lahko ocenili ti dve področji vidnega zaznavanja, zato ju bom 

izločila iz kriterijev opazovanja. 

Četrta naloga: Navodila za uporabo zdravil 

Tabela 30: Korelacija med posameznimi kriteriji opazovanja in skupnim 

rezultatom pri četrti nalogi. 

 Ustreznost strategij 
reševanja naloge 

Analiza podatkov Sinteza podatkov 

Št. točk pri 4. 
nalogi 

0,68** 0,77** 0,67** 

*p<0,05 

**p<0,01 
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Korelacija med doseženim številom točk pri četrti nalogi in kriterijema ustreznost 

strategij reševanja naloge ter sinteza podatkov, je zmerna pozitivna in statistično 

pomembna. Korelacija med doseženim številom točk in kriterijem analiza 

podatkov pa je visoka pozitivna in statistično pomembna. Testatorji so navajali 

težave pri ocenjevanju analize podatkov in sinteze podatkov, saj niso dobro 

razumeli, kaj morajo ocenjevati. Ob sestavljanju kriterijev sem predvidevala, da 

bo možno analizo in sintezo podatkov ocenjevati na podlagi odgovarjanja na 

zastavljena vprašanja. Ker sem naloge tudi sama preizkusila, sem ugotovila, da bi 

za ocenjevanje teh dveh elementov potrebovali več vprašanj oziroma več 

podatkov, ki jih mora testiranec analizirati ali sintetizirati. Ob teh vprašanjih bi 

bilo bolj primerno ugotavljati razumevanje prebranega besedila na takem nivoju, 

da lahko testiranec na podlagi prebranih podatkov sklepa, kako je potrebno 

ravnati v določeni situaciji. Ocenjevanje analize in sinteze podatkov bom zato 

izločila, namesto tega pa dodala kriterij razumevanja besedila. 

Peta naloga: TV-spored 

Tabela 31: Korelacija med posameznimi kriteriji opazovanja in skupnim 

rezultatom pri peti nalogi. 

 

Ustreznost 
strategij 

reševanja 
naloge 

Kratkoročni 
spomin 

Časovna 
orientacija 

Pozornost 
Znajdenje v 

podatkih 

Št. 
točk 
pri 5. 
nalogi 

0,64** 0,43* 0,47** 0,50** 0,71** 

*p<0,05 

**p<0,01 

Korelacija med številom točk pri peti nalogi in kriteriji opazovanja: ustreznost 

strategij reševanja naloge, kratkoročni spomin, časovna orientacija in pozornost, 

je v vseh primerih zmerna pozitivna in statistično pomembna. Korelacija med 

številom točk in kriterijem znajdenje v podatkih pa je visoka pozitivna in 

statistično pomembna. Kljub temu bom iz že opisanih razlogov izločila 

ocenjevanje kratkoročnega spomina in pozornosti, ohranila pa bom ustreznost 

strategij reševanja nalog, časovno orientacijo in znajdenje v podatkih. 
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Šesta naloga: Vozni red 

Tabela 32: Korelacija med posameznimi kriteriji opazovanja in skupnim 

rezultatom pri šesti nalogi. 

 
Orientacija v 

tabeli 
Časovna 

orientacija 
Ustreznost 

branja števil 

Povezovanje 
informacij iz 

različnih 
delov tabele 

Ustreznost 
strategij 

reševanja 

Št. 
točk 
pri 6. 
nalogi 

0,79** 0,77** 0,47** 0,64** 0,77** 

*p<0,05 

**p<0,01 

Pri vseh kriterijih opazovanja pri nalogi Vozni red je korelacija med skupnim 

rezultatom in posamezno oceno zmerna ali visoka pozitivna in statistično 

pomembna. Najnižja izračunana korelacija je med doseženim številom točk in 

ustreznostjo branja števil. Vzrok za to je lahko tudi ta, da so bila za ocenjevanje 

branja števil podana pomanjkljiva navodila, zato tu ni bila zagotovljena 

objektivnost z vidika testiranja. Nekoliko problematično se je pri tej nalogi 

izkazalo ocenjevanje povezovanja informacij iz različnih delov tabele. Bolj 

ustrezno in razumljivo bi bilo, če bi zapisala: povezovanje informacij iz tabele in 

besedila poleg tabele. To spretnost za uspešno reševanje zahteva šesto 

vprašanje. 

Na kriterije opazovanja se nanaša deseta hipoteza: 

H10: Korelacija med doseženim številom točk pri posamezni nalogi in posamezno 

oceno na ocenjevalni lestvici je pozitivna. 

Deseto hipotezo lahko glede na dobljene rezultate potrdim. Vse korelacije, ki so 

statistično pomembne, pri stopnji tveganja 5 % so pozitivne, ne moremo pa za 

vse elemente ocenjevanja trditi, da povezava s skupnim rezultatom pri nalogi 

obstaja, saj je dobljeni korelacijski koeficient v dveh primerih nižji ali enak +0,20 

(neznatna pozitivna korelacija) in ni statistično pomemben, nizka pozitivna 

korelacija (+0,20 do +0,40) pa je izračunana v treh primerih. Pri vseh šestih 

nalogah je skupno 28 kriterijev opazovanja. 
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4.8 Druge ugotovitve, predlogi in opažanja testatorjev 

4.8.1 Tabela za evidentiranje poteka testiranja 

Ker je test dokaj obsežen, osebe po poškodbi možganov pa imajo težave s 

pozornostjo in koncentracijo ter hitro utrujenostjo, je testiranje pri večini 

testirancev potekalo večkrat. Testatorji so zato izrazili potrebo po tem, da bi 

poleg že obstoječih tabel izdelala še eno tabelo, ki bi bila skupna za vse testne 

naloge. V njej bi testatorji zapisovali datume, trajanje reševanja in razloge, zakaj 

je bilo potrebno testiranje prekiniti. Ob tej tabeli bi tudi lažje ocenjevali spomin. 

Npr. na drugem srečanju testiranca vprašamo, ali se spomni, katere naloge je 

reševal. 

Tabela 33: Predlog tabele za beleženje poteka testiranja. 

Testiranec: 

Datum: 

Vsebina srečanja 
(katere naloge je 

testiranec 
reševal): 

Trajanje srečanja: Opažanja: 

    

 

4.8.2 Spremembe v intervjuju 

V intervju, ki ga s testirancem izvedemo pred reševanjem nalog, bi bilo potrebno 

dodati praktična vprašanja, npr.: »Ali pri gledanju televizije uspete prebrati 

podnapise?« Tako bi dobili bolj realno sliko o branju testiranca. 

4.8.3 Samoocenjevanje pred reševanjem 

Pred reševanjem posamezne naloge bi bilo primerno, da testator testirancu 

pokaže besedilo, ki ga je potrebno prebrati, ter se z njim pogovori o tem, ali 

testiranec v vsakdanjem življenju bere oziroma uporablja tovrstna besedila, ali 

ima pri tem težave. Pred začetkom reševanja naloge bi bilo dobro, da testiranec 

izrazi svoje mnenje o tem, kako dobro obvlada delo s posameznim besedilom, 

tako da oceni, kako dobro bo reševal nalogo, na lestvici od 1 do 5 (kjer 1 pomeni 

zelo slabo, 5 pa zelo dobro reševanje naloge). 
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Primer vprašanja za samoocenjevanje pred reševanjem TV-sporeda:  

Pred vami je TV-spored in vprašanja, ki se nanašajo na ta TV-spored. Ocenite od 1 

do 5, kako uspešni boste pri reševanju te naloge. 1 pomeni neuspešni, 5 pa 

pomeni zelo uspešni.  

Ker vprašanje postavljamo ustno, bom v tabele dodala rubriko 

»samoocenjevanje pred reševanjem«. 

4.8.4 Več prostora za pisanje 

Osebe, ki so utrpele poškodbe možganov, imajo pogosto tudi težave na področju 

motorike (opisano v poglavju 2.3.4.1), ki vplivajo na pisanje. Zato bi bilo potrebno 

preoblikovati list za odgovore tako, da imajo tudi testiranci z motoričnimi 

težavami dovolj prostora za pisanje. Ker se v svoji raziskavi na pisanje nisem  

osredotočala, sem podala testatorjem možnost prilagoditve, in sicer da testatorji 

zapisujejo odgovore namesto testiranca. Za delo v praksi pa bi bilo potrebno 

preoblikovati liste za odgovore, saj bo tako lahko testator ob ocenjevanju branja 

opazoval in deloma ocenil tudi pisanje testiranca. 

Menim, da je najprimerneje, da obliko gradiva vsakemu testirancu prilagodimo 

glede na njegove potrebe. 

4.8.5 Prevelika razlika med prvo in drugo nalogo 

Med prvo nalogo (obvestilo) in drugo nalogo (članek) je velika razlika v dolžini 

besedila in po mnenju testatorjev tudi v težavnosti nalog (kar potrjujejo rezultati, 

saj je povprečen p% pri prvi nalogi 87, pri drugi nalogi pa 71), zato so predlagali 

še eno nalogo, ki bi se po dolžini in težavnosti uvrščala med prvo in drugo nalogo. 

Težava pri drugi nalogi je še, da ima le pri zadnjem vprašanju ustrezno vsebinsko 

veljavnost, zato bi jo bilo potrebno pred nadaljnjo uporabo v praksi spremeniti, 

ali jo zamenjati z nalogo, ki bi vsebovala krajše besedilo, na podlagi katerega bi 

sestavili vprašanja. 

4.8.6 Preizkusi branja pred testiranjem 

Glede na to, da so pri nekaterih osebah po poškodbi možganov posledice na 

področju zaznavanja in posledice na kognitivnem področju tako hude, da osebe 

ne morejo brati, jih s pripravljenim testom ni mogoče testirati. Zato so testatorji 

izrazili potrebo, da bi pred začetkom testiranja naredili preizkus, ali je testiranje 

mogoče izvesti. Preizkusiti bi bilo potrebno poznavanje črk, vidno zaznavanje. Za 

tovrstne preizkuse predlagam naslednje diagnostične instrumente: 
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 Test MBP3, podtest 1: Črke, glasovi in glasovne zveze. S tem podtestom 

preverimo poznavanje velikih in malih tiskanih črk. 

 Test MBP, podtest 6: Vidno razločevanje, besede 1. S tem podtestom 

lahko preverimo sposobnost branja in razumevanja besed. 

Za nekatere testirance bo potrebno omenjene podteste oblikovno prilagoditi z 

ustrezno povečavo. 

4.8.7 Petstopenjske ocenjevalne lestvice 

S strani nekaterih testatorjev se je pojavilo vprašanje o smiselnosti 

petstopenjskih ocenjevalnih lestvic v tabelah za ocenjevanje. Zavedam se, da je 

nekatere elemente, navedene v tabelah, težko oceniti z ocenjevalno lestvico. 

Menim tudi, da se stališča testatorjev do ocenjevalnih lestvic razlikujejo, 

nekaterim pomagajo pri ocenjevanju, drugi pa namesto številčne ocene raje 

zapišejo podrobnejši opis funkcioniranja in opažanj. V tem primeru prepustim 

odločitev o uporabi ocenjevalnih lestvic posameznemu testatorju, da se na 

podlagi svojega znanja in izkušenj odloči za zanj najprimernejši način beleženja 

rezultatov.  

4.8.8 Končna evalvacija 

Ker je test, ki sem ga pripravila, dokaj obsežen, so testatorji izrazili potrebo, da bi 

imel zaključno evalvacijo, s pomočjo katere bi strnili bistvene ugotovitve o 

posamezniku. Primer končne evalvacije, pri kateri je pomembno, da testator in 

testiranec skupaj evalvirata naslednja področja:4 

 močna področja testiranca, področja na katerih pri reševanju ni imel 

težav; 

 področja, kjer je imel testiranec težave in bi jih bilo potrebno vključiti v 

obravnavo; 

 ugotovitve o sposobnosti samoocenjevanja testiranca; 

 uporaba obravnavanih besedil v konkretnih življenjskih situacijah: katere 

od obravnavanih besedil testiranec uporablja v svojem vsakdanjem 

življenju.  

Zelo pomembno je, da je v evalvacijo vključen tudi testiranec, da se zaveda svojih 

težav in razume, zakaj bodo v njegovih obravnavah vključene posamezne vaje  

                                                        
3Šali, B. (1973). Test motenj branja in pisanja. V: Žerdin, T. (2003). Motnje v razvoju jezika, branja 

in pisanja. Ljubljana. Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše. 

4Primer je podala Katja Šifrar, prof. def. iz Centra Zarja. 
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oziroma dejavnosti. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da bo testiranec 

zanikal težave, ki jih ima, in ne bo želel sodelovati v obravnavah.  
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5 SKLEP 

Cilj mojega dela je bil izdelati test za ocenjevanje branja pri odraslih po poškodbi 

možganov ter preveriti merske karakteristike pripravljenega testa. S preizkusom 

nalog sem ugotovila, da je težavnost nalog ustrezna pri 32 od 33 nalog, 

diskriminativnost pa pri 25 od 33 nalog. Z analizo zbranih podatkov sem 

ugotovila, da je objektivnost z vidika izvedbe testiranja ustrezna, kljub temu pa 

bo potrebno dopolniti nekatera navodila za izvedbo testiranja. Tudi objektivnost 

z vidika vrednotenja rezultatov je ustrezna, vendar bodo tudi na tem področju 

potrebne spremembe pri treh vprašanjih. Vsebinska veljavnost je ustrezna pri 20 

od 33 vprašanj, konstruktne veljavnosti pa zaradi premajhnega števila testirancev 

ni bilo mogoče ustrezno izračunati in določiti. Test ima ustrezno zanesljivost in 

diskriminativnost. Poleg nalog za ocenjevanje branja sem izdelala kriterije za 

pomoč testatorjem pri opazovanju testiranca, ki sem jih glede na ugotovitve 

raziskave nekoliko spremenila in dodala kot prilogo diplomskega dela. K testu 

sodijo vprašanja za samoocenjevanje testirancev po reševanju, ki so namenjena 

ugotavljanju sposobnosti vrednotenja lastnega dela in so pomemben del 

ocenjevanja oseb po poškodbi možganov. Glede na rezultate, dobljene na 

podlagi vprašanj za samoocenjevanje, sem ugotovila, da so pri osebah, ki so bile 

vključene v raziskavo, prisotne težave na področju samoocenjevanja. Testatorji 

so predlagali še vprašanje za samoocenjevanje pred reševanjem posamezne 

naloge in končno evalvacijo, ki jo je potrebno izvesti skupaj s testirancem.  

Sagadin (1993) svetuje, da v prvi fazi sestavljanja testa pripravimo 50 % več 

nalog, kot jih bomo vključili v test. Sama tega nisem upoštevala, saj sem 

upoštevala značilnosti oseb po poškodbi možganov in predvidevala, da bi bil tak 

test predolg za to ciljno skupino. Glede na to, da sem v testu preverjala dve vrsti 

pismenosti, besedilno in dokumentacijsko, bi bilo morda bolje, da bi izbrala le 

eno vrsto pismenosti in sestavila več nalog, nato pa izbrala le najustreznejše. 

Test, ki bi se osredotočal le na en vidik pismenosti, bi bil tako krajši, zato bi se čas 

izvajanja testiranja skrajšal. Prav tako bi bilo dobro, da bi pred glavnim 

preizkusom nalog izvedla predhodni preizkus, pri katerem bi testirala vsaj eno 

osebo, kar bi bilo dovolj, da bi odkrila pomanjkljivosti v navodilih in jih popravila 

še pred izvedbo glavnega preizkusa nalog.  

Prav tako na podlagi rezultatov nisem naredila standardizacije rezultatov zaradi 

premajhnega števila testirancev. Svoje delo sem končala v prvi fazi sestavljanja 

testa. Delo bi bilo potrebno nadaljevati in glede na dobljene rezultate spremeniti 

naloge ter ponovno preveriti njihove merske karakteristike. Za standardizacijo 

testa bi bilo potrebno testirati tudi do tisoč testirancev. Glede na to, da je število 
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oseb, ki so vključene v zavode za varstvo in rehabilitacijo po poškodbi možganov, 

precej nižje, bi standardizacija testa za to populacijo zahtevala longitudinalni 

pristop.  

Navodila, intervju ter testne naloge in kriterije za opazovanje sem spremenila 

glede na pripombe testatorjev (spremembe so dodane v prilogi 2). Vprašanj, ki 

nimajo ustreznih vseh merskih karakteristik, nisem na novo sestavljala, saj bi bilo 

v tem primeru potrebno ponovno preveriti merske karakteristike.  

Pri svojem delu sem se bolj osredotočala na testne naloge, manj na kriterije za 

pomoč pri opazovanju. Smiselno bi bilo, da bi tudi tabele za ocenjevanje dodelala 

tako, da bi testatorjem dala natančnejša navodila, podrobneje opredelila stopnje 

na ocenjevalnih lestvicah ter po ponovni uporabi tabele za ocenjevanje preverila 

merske karakteristike ocenjevalnih lestvic.  

Pridobila sem podatke o času reševanja posamezne naloge, ki jih nisem obdelala, 

saj povprečni časi reševanja posameznih nalog ipd. nebi imeli uporabne 

vrednosti. Morda bi bilo primerno testirati odrasle osebe brez težav in določiti 

vrednosti, ki bi testatorjem služile kot orientacijska vrednost, na podlagi katere bi 

presojali, kako hitro oz. počasi je testiranec reševal naloge.  

Glede na povratne informacije s strani testatorjev so naloge za delo v praksi 

uporabne, kar pomeni, da bo moje delo morda pomagalo specialnim in 

rehabilitacijskim pedagogom pri delu z osebami po poškodbi možganov.  
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7 PRILOGE 

7.1 Vprašalnik za testatorje 

Prosim, da s pomočjo spodnjih vprašanj ovrednotite naloge za ocenjevanje 

branja, ki ste jih preizkusili v praksi. 

1. Ocenite ustreznost navodil. Ali so dovolj natančna, konkretna in nedvoumna? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Ali so informacije, ki ste jih dobili ob reševanju nalog, ustrezne za načrtovanje 

obravnave na področju branja? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Ali bi za ustrezno načrtovanje potrebovali še kakšne informacije, ki jih niste 

pridobili ob reševanju nalog? Katere? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Katere elemente testnih nalog ocenjujete kot neustrezne in bi jih bilo 

potrebno spremeniti? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Kateri so vaši predlogi za izboljšanje nalog? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Prosim, da za vsako vprašanje, ki ga je vsebovala posamezna testna naloga, 

obkrožite ustrezen odgovor na spodnje vprašanje: 

Ocenite, ali se vam zdi posamezno vprašanje za ocenjevanje branja: 

a) bistveno, 

b) koristno, a ne bistveno, 

c) ne nujno. 

1. naloga: Obvestilo 4. naloga: Navodila za uporabo zdravil 

1. vprašanje a)          b)          c) 1. vprašanje a)          b)          c) 

2. vprašanje a)          b)          c) 2. vprašanje a)          b)          c) 

3. vprašanje a)          b)          c) 3. vprašanje a)          b)          c) 

2. naloga: Članek 4. vprašanje a)          b)          c) 

1. vprašanje a)          b)          c) 5. vprašanje a)          b)          c) 

2. vprašanje a)          b)          c) 6. vprašanje a)          b)          c) 

3. vprašanje a)          b)          c) 5. naloga: TV-spored 

4. vprašanje a)          b)          c) 1. vprašanje a)          b)          c) 

5. vprašanje a)          b)          c) 2. vprašanje a)          b)          c) 

6. vprašanje a)          b)          c) 3. vprašanje a)          b)          c) 

3. naloga: Vremenska napoved 4. vprašanje a)          b)          c) 

1. vprašanje a)          b)          c) 5. vprašanje a)          b)          c) 

2. vprašanje a)          b)          c) 6. naloga: Vozni red 

3. vprašanje a)          b)          c) 1. vprašanje a)          b)          c) 

4. vprašanje a)          b)          c) 2. vprašanje a)          b)          c) 

5. vprašanje a)          b)          c) 3. vprašanje a)          b)          c) 

6. vprašanje a)          b)          c) 4. vprašanje a)          b)          c) 

7. vprašanje a)          b)          c) 5. vprašanje a)          b)          c) 

 6. vprašanje a)          b)          c) 
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7.2 Rešitve testnih nalog 

REŠITVE: 1. naloga: Obvestilo. 

1. Zalivanje vrtov in pranje avtomobilov. 

2. Vodovod Ljubljana. 

3. Zaradi pomanjkanja vode. 

REŠITVE: 2. Naloga: Članek.  

1. Cvrtje, pečenje na olju. 

2. Zamašitev odtočnih cevi, pojavijo se podgane. 

3. Pekarne, gostilne, šole, restavracije… 

4. Da. 

5. Ker ne onesnažuje okolja. 

6. Ohladimo, zlijemo v posodo in dobro zapremo. Ko je posoda polna, jo 

odnesemo v zbirni center ali oddamo na akciji zbiranja odpadkov.  

REŠITVE: 3. naloga: Vremenska napoved. 

1. Za zimo. 

2. V jugovzhodni Sloveniji. 

3. Oblačno. 

4. V Novi Gorici bo delno oblačno, v Kranju bo poloblačno. 

5. V severozahodni Sloveniji ali v okolici Jesenic. 

6. Na Primorskem, iz SV, v Prekmurju ali v vzhodni Sloveniji, iz SV. 

7. Zmerno do pretežno oblačno, v JV Sloveniji bo rahlo snežilo. 
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REŠITVE: 4. naloga: Navodila za uporabo zdravil. 

1. Največ 3 tablete. 

2. Takoj se posvetujem z zdravnikom ali farmacevtom. 

3. 2 tableti. 

4. Tableto vzamem zvečer/ne smem vzeti dveh tablet. 

5. Z zdravnikom ali farmacevtom. 

6. Dokler trajajo simptomi/ko prenehajo bolečine, ga ne potrebujem več. 

 

REŠITVE: 5. naloga: TV-spored. 

1. Šola Einstein. 

2. Otrokom in mladini. 

3. 6. 

4. 1 ura in 5 minut ali 65 minut. 

5. Ob 10.10. 

 

REŠITVE: 6. naloga: Vozni red. 

1. Ob 9.35. 

2. Na treh postajah. 

3. 1 uro in 51 minut. 

4. Ob 12.12. 

5. Ob 20.48. 

6. Z ICS 12, 14, 18, 20, 26, 28.  
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7.3 Primer testa, ki je spremenjen glede na dobljene ugotovitve 

Opomba: V prilogah so samo tisti deli testa, ki so spremenjeni. Vse spremembe 

so označene s podčrtano ležečo pisavo. 

SPLOŠNA NAVODILA: 

S testirancem najprej izvedemo intervju in zapišemo njegove odgovore. Nato 

damo testirancu za vsako nalogo najprej list z navodili in vprašanji ter besedilo. 

Reševanje naloge časovno ni omejeno, testiranec pa si lahko pri branju in 

reševanju naloge pomaga s ponovnim branjem, podčrtovanjem pomembnih 

podatkov. Po reševanju testiranec še ustno ali pisno odgovori na vprašanja za 

samoocenjevanje. Opažanja sproti beležimo v tabelo za opazovanje. Pri izvedbi 

testiranja se lahko po potrebi poslužujemo spodaj zapisanih prilagoditev. 

Da dobimo boljšo predstavo o hitrosti reševanja testa, beležimo čas reševanja. Pri 

prvi in drugi nalogi beležimo dva različna časa: čas branja in čas reševanja 

naloge. Pri ostalih nalogah beležimo tudi čas reševanja naloge.  

Pri drugi nalogi naj testiranec vsaj del besedila prebere glasno, da lahko ocenimo 

tehniko branja. 

Pri šesti nalogi damo testirancu tudi navodilo, naj glasno prebere nekaj števil, da 

lahko ocenimo branje števil. 
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INTERVJU: 

1. Kakšne so bile vaše navade glede branja pred poškodbo? Kaj ste brali, 

koliko? 

2. Ali ste imeli pred poškodbo pri branju težave? Kakšne? 

3. Kakšne težave pri branju so nastale po poškodbi? 

4. Pri čem vas te težave ovirajo, katerih dejavnosti ne morete opravljati 

zaradi težav pri branju? 

5. Ali pri gledanju televizije uspete prebrati podnapise? 

6. Ali uporabljate računalnik? V kakšne namene ga uporabljate, katere 

programe oz. orodja uporabljate? 

7. Ali imate pri uporabi računalnika težave? Kakšne? 

8. Ali bi si na področju dela z računalnikom želeli pridobiti dodatna znanja? 

Katera?  

9. Za tiste, ki računalnika ne uporabljajo: Ali bi si želeli uporabljati  

računalnik?  

10. Kateri so vaši hobiji? Katera področja vas zanimajo in bi želeli o njih 

izvedeti več? 
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2. NALOGA, TABELA  S KRITERIJI ZA OPAZOVANJE: 

Izločila sem: pozornost, čas trajanja pozornosti, kratkoročno pomnjenje. 

Čas reševanja: Samoocena pred 

reševanjem: 

Čas branja besedila: 

Upoštevanje ločil:* 

1          2          3          4           5 

Razumevanje besedila:* 

1          2          3          4           5 

Vrsta napak (obkrožite): dodaja glasove, 

dodaja besede, izpušča glasove, izpušča 

besede, zamenjuje glasove, zamenjuje 

besede, sam popravi napake, prebere 

začetek (nato ugiba).* 

Ustreznost strategije reševanja 

naloge: 

1          2          3          4           5 

 

 

 

Katera značilnost branja najbolj vpliva 

na slabše razumevanje?* 

Tehnika branja (obkrožite): 

bere besede/zloge/črkuje.* 

 

Ritem branja (obkrožite): 

enakomeren/zatikajoče branje.* 

Uporabljene prilagoditve: 

Druga opažanja: 

Odgovori na vprašanja za samoocenjevanje: 

Vprašanje: Odgovor testiranca: Ocena testatorja: 

1.    

2.    

3.    

*Vir: Pečjak 2010. 
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3. NALOGA, TABELA S KRITERIJI ZA OPAZOVANJE:  

Izločila sem: pozornost, vidno razlikovanje, vidno pomnjenje. 

Čas reševanja: Samoocena pred reševanjem: 

Razumevanje navodil: 

1     2     3     4     5   

 

Razumevanje besedila: 

1     2     3     4     5   

Uporaba legende: 

1     2     3     4     5   

Znajdenje na zemljevidu: 

1     2     3     4     5   

 

Ustreznost strategije reševanja naloge: 

1     2     3     4     5   

 

Uporabljene prilagoditve: 

 

Druga opažanja: 

Odgovori na vprašanja za samoocenjevanje: 

Vprašanje: Odgovor 

testiranca: 

Ocena testatorja: 

1.    

2.    

3.    
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4. NALOGA, TABELA S KRITERIJI ZA OPAZOVANJE: 

Izločila sem: analizo podatkov, sintezo podatkov. Dodano je razumevanje 
besedila.  

Čas reševanja: Samoocena pred reševanjem: 

Ustreznost strategij reševanja naloge: 

1     2     3     4     5   

 

 

Uporabljene prilagoditve: 

Razumevanje besedila: 

1     2     3     4     5   

 

Druga opažanja: 

Odgovori na vprašanja za samoocenjevanje: 

Vprašanje: Odgovor testiranca: Ocena testatorja: 

1.    

2.    

3.    

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                              Rupnik Judita; diplomsko delo 

107 

 

5. NALOGA, VPRAŠANJA: 

Izločila sem tretje vprašanje. 

Dobili ste TV-spored za dva programa. Preberite vprašanja in odgovore poiščite v 

sporedu.  

 

VPRAŠANJA:  

1. Kaj je na sporedu na prvem programu RTV SLO ob 10.55? 

____________________________________________________________ 

2. Komu je ta oddala namenjena?___________________________________ 

3. Na RTV SLO 1 si lahko ob 11.55 ogledate oddajo Ljudje in Zemlja. Koliko 

časa traja ta oddaja? _____________________________________ 

4. Ob kateri uri je na 1. programu RTV SLO na sporedu prva vsebina, ki je 

namenjena otrokom? 

____________________________________________________________ 
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5. NALOGA, TABELA S KRITERIJI ZA OPAZOVANJE: 

Izločila sem kratkoročni spomin in pozornost. 

Čas reševanja: Samoocena pred reševanjem: 

Ustreznost strategij reševanja naloge: 

1     2     3     4     5   

 

Časovna orientacija: 

1     2     3     4     5   

 

Znajdenje v podatkih: 

1     2     3     4     5   

 

Uporabljene prilagoditve: 

 

Druga opažanja: 

Odgovori na vprašanja za samoocenjevanje: 

Vprašanje: Odgovor testiranca: Ocena testatorja: 

1.    

2.    

3.    
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6. NALOGA, VPRAŠANJA: 

Iz vprašanj sem izločila drugo vprašanje.  

 S pomočjo podatkov iz voznega reda odgovorite na zastavljena vprašanja. Iz 

navodila in šestega vprašanja sem izpustila navodilo, da potrebujemo koledar. 

VPRAŠANJA: 

1. Vlak odpelje iz Ljubljane ob 8.05. Kdaj prispe v Maribor? 

___________________________________________________________ 

2. Koliko časa porabite za pot iz Ljubljane v Maribor, če uporabite vlak ICS 

12? ________________________________________________________ 

3. S prijateljem ste se dogovorili, da se dobite v Mariboru ob 15.00. S 

katerim vlakom se boste odpeljali iz Ljubljane, da boste ob dogovorjeni 

uri v Mariboru?______________________________________________ 

4. Ste v Celju na prireditvi, ki se konča ob 20.00. Kdaj odpelje prvi vlak za 

Maribor, ki ga lahko uporabite?_________________________________ 

5. S katerimi vlaki se lahko odpravite iz Ljubljane v Maribor v nedeljo, 7. 8. 

2011?______________________________________________________ 
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6. NALOGA, TABELA S KRITERIJI ZA OPAZOVANJE: 

Povezovanje iz različnih delov tabele sem zamenjala s povezovanje informacij iz 

tabele in besedila poleg tabele. 

Čas reševanja: Samoocena pred reševanjem: 

Orientacija v tabeli: 

1     2     3     4     5   

 

Povezovanje informacij iz tabele in 

besedila poleg tabele: 

1     2     3     4     5   

Časovna orientacija: 

1     2     3     4     5   

 

Ustreznost strategij reševanja naloge: 

1     2     3     4     5   

 

Ustreznost branja števil: 

1     2     3     4     5   

 

Uporabljene prilagoditve: 

Druga opažanja: 

Odgovori na vprašanja za samoocenjevanje: 

Vprašanje: Odgovor testiranca: Ocena testatorja: 

1.    

2.    

3.    
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7.4 Slikovni del tretje naloge: Vremenska napoved 

Vir: Slovenske novice, 20. 1. 2011. 

 


