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POVZETEK IN KLJUČNE BESEDE 

 

V diplomskem delu z naslovom Motnja pisanja pri pouku slovenščine v osnovni 

šoli smo v prvem teoretičnem delu opredelili motnjo pisanja z različnih vidikov.  

S pomočjo preučene literature smo zapisali definicijo motnje pisanja, opredelili 

vrste, oblike, tipe, vzroke, faze in izvor motenj pisanja. V nadaljevanju smo 

motnje pisanja razmejili na dve glavni vrsti, in sicer na motnjo pisanja, ki pomeni 

težave pri rokopisu ali disgrafijo, ter motnjo pisanja, ki pomeni motnje na ravni 

rabe pravopisa ali disortografijo. Opisali smo tudi značilnosti otrok z motnjo 

pisanja. Disgrafija in disortografija sodita med specifične učne težave, zato smo v 

nadaljevanju predstavili učne težave, specifične učne težave, otroke specifičnimi 

učnimi težavami in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Otroci z motnjo 

pisanja so vključeni v osnovnošolsko izobraževanje, zato smo opredelili vlogo 

osnovne šole pri delu in pomoči z učenci s specifičnimi motnjami, delo z učenci s 

specifično motnjo pisanja pri pouku slovenščine in prilagajanje celotnega učnega 

procesa. Zapisali smo, kako sestavimo in izvajamo individualiziran učni načrt za 

učence s primanjkljaji na posameznih področjih in kako inovativni delovni projekt 

pomoči za učence s specifičnimi učnimi težavami nižje stopnje.  

V empiričnem delu pa smo na osnovi opazovanja pisnih izdelkov želeli prikazati 

tipične napake opazovanega učenca in na konkretnem primeru prikazati, kako 

poteka delo z učenci s specifično motnjo pisanja v osnovni šoli. 

 

Ključne besede: motnja pisanja, disgrafija, disortografija, učenci s specifičnimi 

motnjami pisanja, osnovna šola. 

 



 

SUMMARY AND KEYWORDS1 

 
This thesis with the title “Dysgraphia in first language acquisition in Slovenian 

primary schools” consists of two parts. In the first theoretical part we defined 

different aspects of writing disorders. The studied literature helped us to write the 

definition of writing disorder and to define the classes, forms, types, causes, 

phases and the source of writing disorders. We divided the writing disorders into 

two main classes – dysgraphia, meaning the transcription disability, and 

dysorthography, meaning the spelling disorder. We described the characteristics 

of children with writing disorder as well. Since dysgraphia and dysorthography 

belong to specific learning difficulties, we presented learning difficulties, specific 

learning difficulties, children with learning difficulties and the guidance of 

children with special needs. In Slovenia children with writing disorder are 

included into primary education, this is why we studied and defined the role of 

primary schools in working with and helping the children with specific disorders, 

working with children with specific writing disorders in Slovene language class 

and the adjustment of the entire learning process. We gave an example how to 

draw up and carry out an individualised curriculum planning for pupils with 

deficits in particular fields and how to draw up and carry out an innovative 

working project to help pupils with specific learning difficulties of less severe 

cases.  

In the empirical part, which is based on the observation of written coursework, we 

tried to show typical mistakes of the pupil in question and to show on a concrete 

example how the work with pupils with a specific writing disorder in Slovenian 

primary schools is carried out.  

 

Keywords: writing disorder, dysgraphia, dysorthography, pupils with specific 

writing disorders, primary school.  
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1 UVOD 

 

Pisanje je v tesni povezavi z branjem temeljna veščina vsakega posameznika in 

predstavlja obliko sporazumevanja.  

 

Večinoma se ljudje pisanja naučimo spontano in brez večjih težav. Obstajajo pa 

tudi ljudje, ki imajo z usvajanjem temeljne veščine, pisanja, velike težave. 

 

Pri svojem delu smo se imeli priložnost seznaniti z učencem z izrazito motnjo 

pisanja. Sprva smo se zaradi slabega poznavanja motnje dela z učencem 

prestrašili, nato pa nam je delo z njim predstavljalo izziv.  

 

Delo z učencem je terjalo veliko preučevanja literature in posvetovanja s šolsko 

svetovalno službo, saj smo želeli učencu omogočiti najboljši napredek.  

 

Ker smo zaključevali študij slovenskega jezika s književnostjo, smo se odločili, da 

bomo v svojem diplomskem delu obravnavali motnjo pisanja. S pogovorom s 

starši učenca smo pridobili dovoljenje za obravnavo učenca z motnjo pisanja v 

diplomskem delu. Starši učenca so obravnavo učenca pozitivno podprli, saj si 

želijo, da bi bila motnja pisanja pri ljudeh, predvsem pa pri učiteljih, bolje 

ozaveščena. 
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 OPREDELITEV MOTNJE PISANJA 

2.1.1 Motnja branja in pisanja 

Branje in pisanje sta najpomembnejši prvini osnovnošolskega pouka, katerima je 

namenjen velik del obveznega osnovnošolskega izobraževanja. Večini šolskih 

otrok predstavlja učenje branja in pisanja manjše težave, vendar so to le 

začetniške težave, ki postopoma izzvenijo. Nekaj otrok pa je takšnih, da jim 

povzročata branje in pisanje izjemno hude preglavice (Šali, 1975: 11–12).  

 

Posledica specifičnih motenj branja in pisanja je slab učni uspeh na posameznih 

področjih učenja, saj vplivajo na celotno učenje pri vseh izobraževalnih predmetih 

(Černe, 2002: 135). Motnje branja in pisanja nastajajo zaradi posebnosti v 

delovanju procesov, ki so pomembni pri učenju branja in pisanja. Stopnja motnje 

branja in pisanja je odvisna od njene kompleksnosti. Vsaka posamezna motnja 

ima manjši učinek na otrokovo učno uspešnost, kot če so kombinirane. Bolj kot je 

motnja kompleksna, tem večje težave ima otrok (Žerdin, 2003: 139).  

 

Težave s pisanjem se najpogosteje pojavljajo vzporedno s težavami pri branju, 

lahko pa tudi izolirano pri razvoju ene izmed spretnosti (Žerdin, 1991: 20). 

Specifične motnje branja in pisanja so pogosto posledice specifične razvojne 

motnje govora in jezika, lahko pa gre za specifično motnjo branja in specifično 

motnjo pisanja (Černe, 2002: 135). 

 

Za otroke, pri katerih se pojavljajo težave z branjem in pisanjem, pravimo, da 

imajo motnje branja in pisanja. Po pregledu domače in tuje literature ugotovimo, 

da se za motnje branja in pisanja uporablja skupen izraz legastenija. Motnje branja 

in pisanja so poimenovane tudi kot bralno-napisovalne težave. Kadar je stopnja 

bralno-napisovalnih težav zelo velika, uporabljamo izraz specifični razvojni 

zaostanek na področju branja in pisanja. Danes za motnje branja uporabljamo 
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mednarodno uveljavljen izraz disleksija, za motnje pisanja izraza disgrafija in 

disortografija (Peklaj, 2012: 34; Žerdin, 2003: 116–17). 

 

Izraz legastenija je leta 1916 vpeljal P. Ranschburg in z njim zaznamoval posebno 

motenost v branju in pisanju (Šali, 1975: 24). Za opredelitev legastenije obstaja 

veliko definicij. Ena izmed definicij je Skalarjeva definicija, ki pravi: 

»Legastenija je težava v branju in ortografskem pisanju pri otrocih, ki so 

normalno inteligentni in dosegajo sicer najmanj povprečne učne uspehe.« (Skalar, 

1996/1997: 11) 

 

Terminologija legastenije 

Šali (1975: 24–25) zapiše, da se pojma disgrafija in disortografija uporabljata kot 

sinonimna in sorodna izraza za legastenijo. Legastenijo opredeli kot posebno 

motenost v učenju branja in pisanja. V nadaljevanju našteva ostale sinonimne ali 

sorodne izraze za legastenijo v različnih jezikih: 

• v slovenščini: motnje v branju in pisanju, motnje v učenju branja in pisanju, 

posebna motenost v branju in pisanju, posebne težave z branjem in pisanjem, 

disleksija, disgrafija, disortografija, 

• v srbohrvaščini: teškoće čitanja i pisanja, 

• v francoščini: dyslexie, dysorthographie, 

• v nemščini: Lese-Rechtschreibschwäche, Lese-Rechtschreibschwierigkeiten,  

      Lese-Rechtschreibstörungen, Wortblindheit, 

• v angleščini: reading difficultes, reading problems, reading retardation, 

backwardness in reading, specific reading disability, reading-spelling 

disability, reading disorders, dyslexia, dysgraphia. 

 

Motnje branja in pisanja imajo več pojavnih oblik. Lahko se pojavijo kot eden 

izmed simptomov v sklopu hiperaktivnega sindroma – ADHD, kar pomeni 

pomanjkanje pozornosti in hiperaktivnost, minimalne cerebralne disfunkcije –

MCD, motenj pozornosti in koncentracije – ADD ali kot osamljena razvojna 

motnja (Žerdin, 2003: 117). 



4 
 

V diplomskem delu se bomo posvetili motnjam pisanja, zato bomo v nadaljevanju 

uporabljali izraza disgrafija in disortografija. 

 

2.1.2 Motnje pisanja 

Pisanje je veščina oziroma dejavnost, ki jo sestavljajo vidne, slušne, pojmovne, 

jezikovne, spoznavne, gibalne, prostorsko-časovne, lateralizacijske funcije in 

sposobnosti. Pri pisanju se lahko pojavljajo različne ovire, ki se pokažejo na 

različnih ravneh in določajo tudi vrsto težav ali motnje.  

 

Motnje pisanja so posledica motenega delovanja enega ali več procesov, ki 

sodelujejo pri učenju pisanja. Težave se lahko pojavijo pri: 

• vidnem in slušnem razločevanju, 

• povezovanju glasov, 

• razčlenjevanju, 

• sledenju, 

• samodejnemu prepoznavanju glasov in simbolov, 

• pomnjenju, 

• pozornosti, 

• orientaciji, 

• grafomotoriki, 

• jeziku in 

• razumevanju (Žerdin, 2003: 120, 139–144). 

 

 

2.1.2.1 Definicija motnje pisanja 

Motnje pisanja zajemajo tri ravni: 

• jezikovno, 

• pravopisno, 

• grafomotorično. 
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Motnja pisanja je definirana kot težava pri pisanju, pri kateri učenci kljub 

ustreznemu poučevanju ne dosežejo zadostnega napredka na področju pisanja in 

se kažejo v »grdi« pisavi, v neustrezni velikosti črk in razmakih med njimi ter na 

ravni rabe pravopisa (Reid, 2011; povz. po Peklaj, 2012: 35). 

 

2.1.2.2 Vrste motnje pisanja 

• Disgrafija – je specifična motnja pisanja. T. Žerdin (2003: 116–117) zapiše, 

da je disgrafija motnja pisanja na ravni rokopisnega pisanja in pomeni motnjo 

v grafomotoričnem razvoju, ki se kaže v učenčevih pisnih izdelkih ter v 

načinu pisanja. Otrok piše zelo okorno in nečitljivo, slabo prostorsko načrtuje, 

piše počasi in njegova pisava je nevezana, rokopis je neurejen in zelo slabo 

berljiv. Disgrafija pomeni slabše obvladovanje pisanja pri normalno bistrem 

otroku. 

 

• Disortografija – je specifična motnja pisanja na ravni rabe pravopisa, kar 

pomeni, da posameznik ne upošteva pravopisnih pravil, pri pisanju izpušča in 

vstavlja črke, zamenjuje soglasnike in fonetično zapisuje besede (prav tam). 

 

 

2.1.3 Oblike in tipi motenj pisanja 

Oblike motenj pisanja so različne, saj nanje vpliva veliko dejavnikov, ki z motnjo 

niso neposredno povezani. Ti dejavniki so: otrokovo zdravje, intelektualne 

sposobnosti, ekonomsko stanje družine, socialno in kulturno okolje, učitelji, šola 

itd.  

 

Tem dejavnikom se pridružujejo še dejavniki, ki motnjo povzročajo ali nanjo 

vplivajo: 

• razvitost govora, 

• sposobnost izražanja,  

• sposobnost razumevanja,  

• šibkost vidnega in slušnega zaznavanja,  
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• sposobnost pomnjenja,  

• pozornost in zbranost, čustvena trdost,  

• odpornost proti stresom itd. (Žerdin, 1990: 42). 

 

 

Tipi motenj pisanja (Žerdin, 2003: 177–178): 

 

• vidni oziroma vizualni tip motenj pisanja – ta tip motnje pisanja se povezuje z 

disgrafijo oziroma motnjo pisanja na ravni rokopisnega pisanja. Kaže se v 

slabi orientaciji, zamenjavi in obračanju črk ter fonetičnem pisanju, ki je 

povezano z vizualno predstavljivostjo besed. 

 

• slušni oziroma akustični tip motenj pisanja – pojavlja se pri otrocih, pri katerih 

je bil razvoj govora zakasnel in upočasnjen. Napake, ki prevladujejo pri tem 

tipu, izvirajo iz slabega slušnega razločevanja in razčlenjevanja. Otrok ima 

težave pri funkcionalnem opismenjevanju in izražanju, saj slabše razume 

pisani jezik in slabše tvori pisano besedilo. Ta tip motnje pisanja povezujemo 

z disortografijo oziroma motnjo pisanja na ravni rabe pravopisa. 

 

2.1.4 Klasifikacija napak pisanja 

Napake in pomanjkljivosti v pisanju lahko razvrščamo s pomočjo treh vidikov, ki 

temeljijo na različnih osnovah: 

 

• Formalni (deskriptivni) vidik, ki obsega vrsto prizadete jezikovne dejavnosti 

(pisanje), prizadeti vidik jezikovne komunikacije (npr. pravopisje, pravorečje, 

skladje, vsebina, rokopis), prizadeto sestavino jezikovne komunikacije (npr. 

glas, črka, zlog, beseda, stavek), modalnost pomanjkljivosti ali napake (npr. 

zamenjava, izpust, dodatek, podvojitev, ponovitev, obrnitev, razcepitev). Ta 

klasifikacija ima prednosti in pomanjkljivosti. Prednost te klasifikacije je, da 

je dosledna in pregledna, vendar pa ne razkriva funkcionalnega pomena ali 

izvora posameznih napak v pisanju. 
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• Funkcionalni (interpretativni) vidik. Pri tem vidiku naj bi napake izhajale iz 

šibkih (slabotnih in nedozorelih) funkcij, s področja vidnega in slušnega 

zaznavanja, območja kombinacije vidnega ter slušnega zaznavanja in motorike 

ter spomina. Prednost te klasifikacije je, ker prikaže izvor posameznih napak 

in omogoča načrtno odpravljanje motenj, njena slabost pa je v tem, da je 

odvisna od določene teorije, in v nedoslednosti, saj vseh odklonov ni možno 

funkcionalno razvrstiti. 

 

• Kombinirani vidik – formalno-funkcionalni in funkcionalno-formalni vidik. 

Ta klasifikacija vključuje napake na osnovi šibkega vidnega razločevanja (npr. 

zamenjava podobnih črk: h – k), napake na osnovi šibkega slušnega 

razločevanja (npr. zamenjava podobnih glasov: t – d), napake na osnovi 

šibkega prostorskega zaznavanja (npr. reverzija: b – d), napake na osnovi 

šibkega slušnega razčlenjevanja (npr. okrnitev besede sestana – sestradana) in 

napake na osnovi pomanjkanja pomnjenja optičnih in akustičnih besednih 

likov (npr. zamenjava soglasnikov pod vplivom premene v sredini ali na 

koncu besede slatko – sladko) (Šali, 1975: 36–37). 

 

2.1.5 Vzroki motnje pisanja 

Vzrokov motenj pisanja ne moremo popolnoma ločiti od vzrokov motenj v branju, 

saj se motnji branja in pisanja močno prepletata. 

 

Vsi vzroki motenj pisanja danes še niso popolnoma znani. T. Žerdin (2003: 118) 

zapiše, da so v preteklosti vzroke za motnje pisanja navajali čustvene motnje, 

manjše okvare vida, nezadostno urjenje možganov in blažje posebnosti 

možganskega delovanja. Med najpomembnejše vzročne dejavnike motenj v 

pisanju naj bi po mnenju različnih avtorjev sodile različne poškodbe možganskega 

tkiva, ki vodijo do sindroma minimalne cerebralne možganske disfunkcije. To je 

možganska okvara, ki nastane pri otroku že med nosečnostjo, med porodom ali po 

rojstvu, vendar najkasneje do prvega leta starosti. Motnje vidno-prostorskega 

zaznavanja naj bi bile posledice prizadetosti nedominantne možganske hemisfere, 
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motnje glasovnosti besedovanja pa posledice prizadetosti dominantne hemisfere. 

Vsi avtorji navajajo kot vzrok motnje pisanja dednost, saj so raziskave pokazale 

visoko korelacijo med otroci z motnjo pisanja in njihovimi starši z enako ali 

podobno motnjo, sorejenci ali drugimi sorodniki.  

 

Med nekaterimi strokovnjaki prevladuje tudi mnenje, da so motnje pisanja 

povezane z organizacijo človekovega živčnega sistema, kar je najbolj vidno v 

razvoju njegove stranskosti – lateralizacije, hiperaktivnostjo, motnjami pozornosti 

ter zbranosti in vedenjskimi motnjami (Šali, 1979: 147–148). 

 

Vzroke motenj pisanja lahko povezujemo tudi z motnjami vida, bolezenskimi 

težavami z ušesi ali s sluhom v prvih letih življenja (pogosta vnetja ušes), ki pa so 

bile odpravljene do petega leta starosti. Posledici začasne naglušnosti sta manjši 

besedni zaklad in slabo razumevanje besed, kar je lahko vzrok motnje pisanja. 

Povzroča jo tudi slabša slišnost glasov (sičniki in posamezni samoglasniki), ki so 

v območju slišnosti visokih frekvenc (Žerdin, 2003: 120). 

 

Šali (1979: 147) šteje med ostale vzročne dejavnike motnje pisanja: 

 

• družinsko okolje in čustveno ozračje v družini: 

� starši z nižjo ali pomanjkljivo šolsko izobrazbo, 

� slaba bralna motivacija staršev, 

� nižji ekonomski standard družine, 

� slabše stanovanjske razmere, 

� več otrok v družini, 

� neharmoničen zakon staršev, 

• večkratna menjava šole in učitelja (npr. različne metode opismenjevanja), 

• nevključenost otrok v vrtce, 

• učiteljeva osebnost in njegova strokovnost, 

• napačna metoda opismenjevanja v šolah. 
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2.1.6 Kriteriji motnje pisanja  

Zaradi različne uporabe besednih izrazov za poimenovanje motnje pisanja je bolj 

kot  poimenovanje pomembna opredelitev vsebine motenj pisanja. 

Kriteriji motenj v pisanju so: 

• posebne težave z učenjem pisanja, 

• relativno dobri dosežki na drugih področjih učenja, 

• normalna inteligentnost, 

• neokvarjen, normalno delujoč vid in sluh, 

• primeren pouk in možnosti za učenje (Šali, 1979: 121). 

 

Značilnost motenj v pisanju je neskladje med otrokovimi slabimi dosežki v učenju 

pisanja, njegovo relativno normalno inteligentnostjo in relativno dobrimi dosežki 

na drugih področjih učenja (prav tam). 

 

2.1.7 Faze motenj pisanja 

Specifične motnje pisanja imajo značilen potek, ki se odvija v treh osnovnih 

fazah: 

• zgodnja, nespecifična faza (od šestega do osmega leta) – v tej fazi so motnje 

pisanja blizu začetniškim težavam pisanja, 

• glavna, specifična faza (od osmega do dvanajstega leta) – v tej fazi otroci 

naredijo veliko pravopisnih napak, njihova pisava je nečitljiva, 

• pozna, nespecifična faza (od dvanajstega do petnajstega leta) – v tej fazi otroci 

še vedno naredijo več pravopisnih napak v primerjavi z otroki brez motenj. 

Motnje se kažejo v slabšem pisnem izražanju, pojavijo pa se tudi težave pri 

tujem jeziku (Matajc, 1983: 37–38). 
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2.1.8 Izvor motnje pisanja 

Šali (1975: 72) zapiše, da je za izvor motnje pisanja pomembno poznavanje 

teorije pisanja. 

 

Teorija pisanja 

Pisanje je proces interpretiranja, ki poteka v nasprotni smeri kot proces 

interpretiranja pri branju. V procesu branja gre za prepoznavanje besednih likov 

na podlagi njihovih vidnih značilnosti, v procesu pisanja pa poteka interpretiranje 

na podlagi aktivnega spominjanja vidnih besednih likov (Šali, 1979: 144).  

 

Pisanje obsega: 

• primarno interpretacijo, 

• sekundarno interpretacijo. 

 

Primarna interpretacija, kot jo opredeli Šali (Šali, 1979: 144): 

»V fazi primarne interpretacije pišoči prireja glasovnim podobam slušnih 

besednih dražljajev ustrezne vidne znake.« V procesu pisanja je pomembno 

sodelovanje spomina, ki omogoča razpolaganje z drobnimi vidnimi tvorbami ter 

glasovnimi podobami, in motorične predstave. 

 

V fazi sekundarne interpretacije pa je v ospredju spoznavanje vsebinskega 

pomena besedila. 

 

Motnje pisanja izvirajo iz šibkega razčlenjevanja slušnih besednih likov in 

pomanjkljivega zaklada besednih interpretacijskih shem. Posledica teh dveh 

dejavnikov sta dve osnovni vrsti pisnih napak: 

• pisne napake na osnovi pomanjkljivega spomina za besede oziroma pisne 

napake na osnovi skromnega besednega zaklada, vendar ob uspešnem slušnem 

razločevanju (npr. neustrezno pravopisno pravilo, odkloni v drobni strukturi 

pismenk, napačna analogija), 
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• napake na osnovi šibkega slušnega razčlenjevanja (npr. okrnjena ali zmaličena 

beseda, izpuščena črka) (Šali, 1979: 144). 

 

 

2.2 DISGRAFIJA 

Disgrafija je motnja pisanja, ki pomeni težave z rokopisnim pisanjem in sodi med 

vidni tip motenj pisanja. Z disgrafijo so močno povezane motnje v razvoju 

grafomotorike ter motnje v razvoju orientacije in se kažejo kot: 

• okorna drža telesa, roke in svinčnika, 

• otrok pri pisanju močno pritiska ali drži svinčnik ohlapno,  

• pri pisanju je počasen in neroden, 

• rokopis je v celoti neurejen, razmik med črkami je prevelik ali premajhen, 

poteze razvlečene ali skrajšane, okrogle poteze piše oglato ali obrnjeno, linije 

niso ravne, ne vodoravne, ne navpične, ne poševne, nekatere so debele, druge 

tanke, pogosto jih popravlja, 

• neustrezno razmerje med zgornjim in spodnjim delom črk, 

• nespretnost se kaže samo v grafomotoriki, telesno pa je otrok lahko normalno 

spreten (Žerdin, 2003: 143). 

 

Razvojna disgrafija 

Med učenci v razredu so takšni, ki so pri pisanju manj spretni od vrstnikov in so 

njihove gibalne spretnosti, ki so potrebne za pisanje, slabše razvite. Težava, kjer je 

otrok lahko hkrati telesno povprečno spreten in grafomotorično okoren, sodi v 

sklop specifičnih učnih primanjkljajev ter se ne povezuje z otrokovo intelektualno 

ravnjo, s splošno gibalno spretnostjo in z zmožnostjo za učenje branja. Govorimo 

o razvojni disgrafiji, ki zadeva rokopisno pisanje (Žerdin, 2003: 132). 
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2.2.1 Grafomotorika kot sestavni del pisanja 

 

Definicija grafomotorike 

 

Grafomotorika je pomemben sestavni del pisanja.  

Izraz grafomotorika je sestavljen iz dveh delov: graf in motorika. 

Beseda graf je vzeta iz stare grščine – graphos, to pomeni pisati. 

Danes pomeni pisno znamenje za glasove, foneme in za pojave 

stavčne fonetike, kot so črke, ločila in druga znamenja. Beseda 

motorika pomeni gibanje, tudi enakomerno, nepretrgano, v ritmu 

potekajoče gibanje. Grafomotorika pomeni sposobnost in 

spretnost pisanja – oblikovanja črk in drugih pisnih znamenj. 

(Žerdin, 2003: 131) 

 

2.2.1.1 Grafomotorika in senzomotorični razvoj 

Otrokova uspešnost v prvih razredih osnovne šole je odvisna od razvoja 

grafomotoričnih spretnosti in senzoričnih funkcij. Učenje pisanja je tesno 

povezano s slušnim in vidnim zaznavanjem. Dobro razvita sluh in vid sta 

pomembna dejavnika pri začetnem učenju opismenjevanja in kasnejši rabi teh 

veščin pri pridobivanju znanja. Zaradi senzoričnih primanjkljajev lahko nastanejo 

motnje pisanja, vendar ti primanjkljaji ne sodijo med specifične motnje.  

 

Pri učenju pisanja je pomembna tako groba kot fina motorika, zlasti vsi tisti 

mišičnogibalni občutki, ki sodelujejo pri pisanju. Kadar se pojavijo težave pri 

pisanju, ki se kažejo kot slabša spretnost pri pisanju, posledica slednje so slabše 

razvite gibalne spretnosti potrebne za pisanje, govorimo o razvojni disgrafiji 

(Žerdin, 2003: 132). 
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2.2.1.2 Motnje v razvoju grafomotorike  

Grafomotorične motnje so povezane z vizualnim tipom disgrafije in motnjo 

orientacije. Motnjo v razvoju grafomotorike se lahko napoveduje že pred vstopom 

v šolo, še preden se otrok začne učiti pisanja sistematično.  

 

Kaže se kot: 

• neskladnost gibov,  

• splošna nespretnost,  

• slaba orientiranost,  

• počasno odzivanje na besedna navodila, 

• nerazumevanje govorjenih sporočil. 

 

Motnje v razvoju grafomotorike lahko popolnoma opredelimo šele takrat, ko se 

začne otrok učiti pisanja sistematično, ko se od njega pričakuje in zahteva, da 

upošteva pravila pisanja, kot so velikost črk, razmerja med črkami, presledke, rob, 

vrste (Žerdin, 2003: 136). 

 

2.2.1.3  Značilnosti grafomotoričnega otroka 

Grafomotoričnega otroka prepoznamo po: 

• pri pisanju je napet, 

• pretirano je sklonjen nad zvezek, 

• glava in trup sta zasukana, 

• z roko podpira glavo ali pa jo nanjo naslanja, 

• z roko se oprijema stola, 

• roka je potisnjena s komolcem navzven in v ramenu dvignjena, kar je za 

otroka zelo utrujajoče, 

• roko v zapestju obrača, dviga in prestavlja, 

• svinčnik drži različno, z dvema ali z vsemi prsti, tik nad konico ali pa visoko 

nad njo, 
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• svinčnik zagozdi tam, kjer se stikata palec in sredinec in ga od spodaj podpira 

s palcem, 

• drži ga navpično ali preveč položno, 

• konico svinčnika ima obrnjeno proti sebi ali pa ga položi skoraj vodoravno, 

• pri pisanju močno pritiska ali pa drži svinčnik tako mlahavo, da mu pada iz 

rok, 

• pri pisanju je hitro utrujen ali ga boli roka (Žerdin, 2003: 136–137). 

 

2.2.2 Znamenja disgrafije pri pisnih izdelkih 

• Orientacija. Zapis v zvezkih je popolnoma neurejen. Nima začetka in je brez 

konca. Na listu začenja pisati zgoraj, na sredini ali spodaj. Poteze črk pogosto 

vleče v obrnjeni smeri, od spodaj navzgor. Besede piše od desne proti levi. 

Ravne poteze piše s krivimi, zaprte črte pušča odprte. Največje težave ima pri 

zapisovanju črk, zlasti s pomnjenjem smeri pri črkah, ki se razlikujejo v tem, 

da so ene obrnjene v desno, druge v levo, ene gor in druge dol (b, d, p, g), 

pojavlja se tudi težava pri orientaciji v črtovju, vrste kljub črtovju niso ravne. 

• Velikost črk. Odvisna je od spretnosti, sposobnosti načrtovanja giba, 

predstavljivosti, kaj je treba narediti, da bi nastala velika ali majhna črka ali 

lik. Pokazatelj grafomotorične motnje je različna velikost črk ter neurejena 

razmerja med deli črk. 

• Presledki. Presledki med besedami ali tiskanimi črkami so enkrat veliki, 

drugič majhni. Prazen prostor je nedosledno velik, majhen, širok ali ozek. 

Otrok enkrat vrste izpušča, drugič ne. 

• Oblikovanje črk in pomnjenje oblike. Otrok ima velike težave z 

oblikovanjem črk in zapomnitvijo oblike ter njeno motorično izpeljavo. Otrok 

si težko zapomni poteze. Okrogle poteze so oglate, strešice nesorazmerno 

velike ali na neustreznem mestu. Ne ve, kje naj začne pisati črko in kako jih 

naj med seboj poveže. Otrokov rokopis je neurejen in zelo slabo berljiv. 

Veliko pozornost namenja oblikovanju črk, da mu pogosto zmanjka 

pozornosti za pravopis ali za jezik (Žerdin, 2003: 137–138). 
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2.3 DISORTOGRAFIJA 

 

2.3.1 Definicija disortografije 

Disortografija je motnja pisanja na ravni rabe pravopisa oziroma pomeni 

specifične težave, ki jih ima otrok s pravopisjem (pravila o pisavi, rabi črk in ločil, 

pisanju skupaj in narazen, deljenju besed).  

 

Šali zapiše, da se za specifične težave s pisanjem v svetu uporabljajo številni 

različni izrazi – disortografija, težave s pisanjem, šibkost v pravopisju, motnje 

pravopisa. Vsi ti izrazi pomenijo specifične težave z učenjem pravilnega 

(ortografskega) pisanja (Šali, 1979: 121). 

 

Motnje pisanja na ravni rabe pravopisa nastanejo zaradi različnih oblik razvojnih 

primanjkljajev, ki smo jih opredelili že pri opredelitvi motenj pisanja (glej 

podpoglavje 2.1.2 Motnje pisanja).  

 

Oblike razvojnih primanjkljajev in tipične napake, ki jih zaznamo pri 

disortografiji ter kot sta jih opredelila Šali (1979: 126–127) in Žerdin (2003: 139–

143) bomo zaradi večje preglednosti prikazali v obliki tabele. 

 

Tabela 1: Oblike razvojnih primanjkljajev in tipične napake, ki jih zaznamo pri disortografiji 

OBLIKARAZVOJNIH 

PRIMANJKLJAJEV 

TIPIČNE NAPAKE 

Šibko vidno razločevanje • zamenjava vidno podobnih črk – 

n in m, n in h, h in k, a in o, 

• zamenjava vidno podobnih 

številk – 3 in 9, 1 in 7, 

Šibko vidno razčlenjevanje • izpust samoglasnika, 

• izpust soglasnika in soglasniškega 

sklopa, 



16 
 

• izpust drugega soglasnika,  

• zamenjava vidno različnih črk, 

• dodatek interpoliranega 

samoglasnika, 

• dodatek drugega samoglasnika, 

• dodatek soglasnika, 

• zamenjava besed /smiselna, 

nesmiselna/, 

• okrnitev ali zmaličenje besede, 

• razcepitev besede, 

• združitev besed, 

Šibko prostorsko zaznavanje • obrnitev črke, 

• prevrnitev črke ali številke, 

• prestavitev posameznih črk ali 

delov besede, številk, 

• zrcalna pisava, 

Šibko slušno razločevanje • zamenjava slušno podobnih črk 

oziroma glasov, 

Šibko slušno razčlenjevanje • izpust samoglasnika, soglasnika 

iz soglasniškega sklopa, drugega 

soglasnika, 

• dodatek interpoliranega 

samoglasnika, drugega 

samoglasnika, soglasnika, 

• zamenjava samoglasnikov, 

soglasnikov, 

• prestavitev v okviru besede ali 

večmestnega števila, 

• zamenjava besed, 

• združitev besed, razcepitev 

besede, 



17 
 

• izpust besede, 

• okrnitev ali zmaličenje besede,  

• črkovna solata, 

Šibko pomnjenje besed (vidna in 

slušna podoba besed), jezikovnih 

pravil, neznanje pravopisa 

• mala začetnica namesto velike, 

• velika začetnica namesto male, 

• napačna delitev besede, 

• združitev besed, 

• razcepitev besed, 

• izpust, zamenjava ali dodatek 

ločila, 

• napačna analogija, npr. teški – 

težki, v analogiji z moški, 

• fonetična pisava pod vplivom 

zvočnega prilikovanja v sredini 

ali na koncu besede, npr. slatko – 

sladko, snek – sneg, 

• narečna pisava, 

Motnje pozornosti • otrok težko vztraja pri vajah 

pisanja, 

• napake pri pisanju se kažejo kot 

površnost, 

• pri pisanju ne upošteva pravil, ki 

jih teoretično pozna, 

• pozablja na strešice, črtice, pike 

na črtkah, 

• ne dela enakih napak, zmeraj 

drugačne, 

• poprave konča hitro, čeprav 

naloge ni pregledal, 

Jezikovne motnje • šibek besedni zaklad,  

• težave s tvorjenjem besedil, 
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• pisno sporočanje je neurejeno, 

• nepoznavanje pomena besed, 

• težave z besednim priklicem. 

Vir: Otroci s specifičnimi učnimi težavami v sodobni družbi (prirejeno po Šali, 1979: 126–127) in 

Motnje v razvoju jezika, branja in pisanja (prirejeno po Žerdin, 2003: 139–143) 

 
 

2.3.2 Pomanjkljivosti in napake pisanja 

Tipične pomanjkljivosti in napake pisanja pomagajo učiteljem in staršem pri 

prepoznavanju in odkrivanju specifične motnje pisanja (Šali, 1979: 124–125).  

 

Pomanjkljivosti: 

• počasnost, 

• ozek ali pomanjkljiv besedni zaklad, 

• boren stil pisanja, 

• drugo. 

 

Napake: 

• nezmožnost prepoznavanja glasov, 

• pisava v smislu črkovanja (npr. de – d), 

• narečna pisava (npr. z avtam – z avtom), 

• obrnitev črke (npr. b – d), 

• prevrnitev črke ali številke (npr. l – j, u – n, 6 – 9), 

• prestavitev: 

� posameznih črk ali delov besede (npr. bo – ob, leto – telo, lepa – pela), 

� besed (npr. bil je – je bil), 

� številk (npr. 62 – 26), 

• zrcalna pisava, 

• zamenjava: 

� optično podobnih črk (npr. u – v) 

� optično podobnih številk (npr. 3 – 9, 1 – 7), 
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� slušno podobnih črk oziroma glasov (npr. d – t, b – p, g – k, u – o), 

� zvenečega nezvočnika z nezvenečim nezvočnikom, in to pod vplivom 

premene bodisi v sredini ali na koncu besede (npr. slatko – sladko, snek – 

sneg), 

� drugih črk oziroma glasov in številk, 

� besede z istopomenskim izrazom (npr. hiter – nagel), 

� besede s pomensko sorodnim izrazom (npr. hud – jezen), 

� besede z drugopomenskim izrazom (npr: plot – poletje), 

� ločil (npr. ! – ?, : – ;), 

• izpust: 

� samoglasnika (npr. vod – voda), 

� soglasnika iz soglasniškega sklopa (npr. potelja – postelja), 

� drugega soglasnika (npr. zida – zidak), 

� besede (npr. Tone bil. – Tone je bil.), 

� številke (npr. 592 – 5972), 

� ločila (npr. Da bil je tukaj. – Da, bil je tukaj.), 

� dela črke (npr. pike na i ali j, črtice pri t), 

• dodatek: 

� interpoliranega samoglasnika (npr. mizenica – miznica), 

� drugega samoglasnika (npr. loka – lok), 

� soglasnika (npr. milno – milo), 

� besede (npr. Sonce je že zahajalo. – Sonce je zahajalo.), 

� ločila (npr. Oče, se je vrnil. – Oče se je vrnil.), 

• napačno zapisan dvoglasnik, bodisi v sredini ali na koncu besede (npr. 

doužina – dolžina, veseu – vesel), 

• podvojitev besede (npr. Vsi so ga ga marali. – Vsi so ga marali.), 

• ponovitev besede (npr. Bil je lep je dan. – Bil je lep dan.), 

• razcepitev besede (npr. od daljen – oddaljen), 

• združitev besed (npr. seje – se je), 

• teleskopija besed (npr. leroža – lepa roža), 

• mala začetnica namesto velike (npr. barbara – Barbara), 
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• velika začetnica namesto male (npr. Imel je zvestega Psa. – Imel je zvestega 

psa.), 

• napačna delitev besed (npr. von-java – vonja-va), 

• okrnitev ali zmaličenje besede (npr. borca – borovnica), 

• drugo. 

 

2.3.3 Diagnosticiranje motnje pisanja 

Motnje pisanja lahko začnemo ugotavljati, ko se začne sistematično učenje 

pisanja. Za diagnosticiranje motenj se danes uporabljajo različni testi. Pomembna 

so tudi spoznanja, ki jih pridobimo z opazovanjem otrokove dejavnosti, analizo 

njegovih izdelkov, opisom, ki ga podajo starši, učitelji ali otrok sam. (Žerdin, 

2003: 155). 

 

Pri diagnosticiranju motenj pisanja uporabljamo slovenski test, t. i. Šalijev test, ki 

je sprejet za otroke drugega razreda osnovne šole. Šalijev test je podrobno 

opredelila in analizirala Tereza Žerdin v svojem priročniku Branje in pisanje, 

Kako prepoznavamo motnje in kako jih odpravljamo (1990: 8–14). 

 

Test je sestavljen iz enajstih različnih preskusov. Pet preskusov je namenjenih 

preverjanju branja, po eden pisanju, orientaciji, stranskosti, slušnemu 

razlikovanju, slušnemu razčlenjevanju in neposrednemu slušnemu pomnjenju. 

 

1. Branje črk – preverjamo poznavanje črk in razlikovanje vidno podobnih 

simbolov. Preskus je primeren za prvošolce. 

2. Branje krajših besed – izbor je sestavljen iz besed, ki vsebujejo vidno podobne 

črke. Otroci z vizualnim tipom težav se pri branju besed najpogosteje motijo. 

3. Branje daljših besed – izbor je narejen iz besed s težjimi soglasniškimi sklopi 

ali zaporedja zlogov, pri katerih otroci zamenjujejo glasove, zloge, vstavljajo 

samoglasnike, izpuščajo soglasnike, prestavljajo zloge ali povsem maličijo 

besede. 
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4. Branje besedila – preverjamo hitrost branja tako kot pri besedah. Hkrati 

spoznamo, koliko si otrok pri branju težjih besed pomaga z razumevanjem 

sobesedila in delnim ugibanjem. Ugotavljamo, koliko je otrok prebrano 

besedilo razumel, kako ga zna obnoviti, kakšen ima spomin za zaporednost 

dogajanja, kako se izraža, ali je dojel bistvo vsebine ali pa reprodukcija temelji 

zgolj na pomnjenju. 

5. Branje številk – preverjamo vidno razlikovanje in zapomnitev podobnih 

številskih simbolov ter način branja dvomestnih številk.  

6. Narek besedila – besedilo je sestavljeno iz besed in glasov, ki zahtevajo dobro 

sposobnost slušnega razlikovanja in slušnega razčlenjevanja. Pri pisanju 

otroci najpogosteje zamenjujejo zveneče in nezveneče glasovne dvojice, 

posamezne samoglasnike, težave imajo s podobnimi črkami in izpuščajo 

črke. 

7. Orientacija na telesu in v prostoru – otrok mora pokazati desno in levo roko 

(nogo) na sebi in na preskuševalcu, ki mu sedi nasproti. Povedati mora, v 

kateri roki držimo predmet in določiti lego predmeta v prostoru glede na druga 

dva predmeta. Preverjamo, kako se otrok znajde v prostoru, kako dojema in 

razume besedna navodila. 

8. Stranskost – z različnimi preskusi ugotavljamo, katera roka, oko in noga so pri 

otroku prednostni. 

9. Razlikovanje slušno podobnih glasov v besedah – test vsebuje dvojice slušno 

podobnih besed in dvojice enakih besed. Otrok mora povedati, katera dvojica 

besed je enaka in katera različna. Otrok mora ugotoviti prvi in zadnji glas. 

10. Slušno razčlenjevanje – preskus je sestavljen iz besed, ki imajo enega do dva 

zloga. Otrok mora našteti glasove ali črke, ki jih na tej stopnji še pogosto enači 

z glasovi. 

11. Neposredno slušno pomnjenje – preskus je sestavljen iz vrste nesmiselnih 

»besed«, od kratkih dvozložnih skovank do petzložnic. Otroci s slabim 

neposrednim slušnim pomnjenjem imajo pri ponavljanju teh nesmiselnih 

besed precejšnje težave. 
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T. Žerdin (1990: 14) zapiše, da Šalijevega testa ni potrebno uporabiti v celoti. 

Uporabimo del testa oziroma preskus glede na težave, ki jih želimo preskusiti. 

 

Poleg Šalijevega testa Žerdinova (1990: 35–44) navaja tudi druge načine in 

pripomočke, s katerimi lahko diagnosticiramo motnje pisanja, ter opozarja, da 

moramo izbor le-teh prilagoditi otrokovi starosti: 

• različne predmete, igrače, slike predmetov – z njimi preverimo, ali otrok sliši 

in prepozna začetni, končni glas v besedi, ali pravilno zapiše začetni glas in ali 

besedo razčleni na glasove in jo zapiše; 

• skupine izbranih in nalepljenih slik – z njimi preverjamo slušno razlikovanje; 

• ilustracije enopomenskih dogajanj – z njimi preverjamo prepoznavanje 

dogajanja, oblikovanje in zapis stavka; 

• otrokove šolske in domače zvezke – z njimi preverjamo otrokovo sodelovanje 

pri pouku, ugotavljamo vrste napak in kakovost pisave, primerjamo kakovost 

otrokovega pisanja v šoli in doma ter ugotavljamo odzivanje šole, učiteljice na 

otrokove pisne izdelke. Vpogled v šolske zvezke nam omogoča primerjavo 

med domačim in šolskim delom, torej njegovo delo v različnih okoliščinah. 

Hkrati nam to omogoča preverjanje, kako so narejene domače naloge, ali mu 

starši pri nalogah pomagajo, koliko so zadane naloge zanj primerne itd.; 

• pisne izdelke: narek, prepis, opis, obnovo, samostojen sestavek – s pomočjo 

pisnih izdelkov lahko ugotovimo, kateri pisni izdelki mu povzročajo več ali 

manj težav (prepis, narek), vrste napak, ocenimo kakovost pisave, opazujemo 

način držanja pisala, nagib telesa, uporabo leve in desne roke, ocenimo 

sposobnost opazovanja, kakovost oblikovanja stavkov, zmožnost 

prepoznavanja misli in spreminjanja v jezik, opazujemo kakovost 

razmišljanja, preverjamo neposredni slušni spomin, npr. pri nareku, 

preverjamo vizualno-motorično koordinacijo, vizualno zapomnitev in slušno 

pozornost, preverjamo poznavanje in razumevanje besed ter ugotavljamo 

stopnjo avtomatiziranosti pisanja. 

 

Pri diagnosticiranju je pomembno, da upoštevamo informacije, ki jih že imamo o 

otroku, in tako prilagajamo diagnostični postopek.  
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2.3.4 Ocenjevanje pisanja 

Pri ocenjevanju pisanja je pomembno, kaj ocenjujemo pri pisanju in kako ga 

ocenimo. Žerdinova (2003: 176) prikaže shemo ocenjevanja, ki pa je le pomoč in 

vodilo, na kaj moramo biti pozorni pri pisanju. V shemi so posamezne ocene 

označene z (*), kar lahko pomeni, da ima otrok motnjo pisanja – disgrafijo in 

disortografijo. 

Tabela 2: Shema ocenjevanja 

VSEBINA 

1. Hitrost 

 

2. Rokopis 

 

 

 

3. Količina in vrsta napak 

 

 

 

 

 

4. Avtomatizacija 

 

5. Zapomnitev 

 

 

6. Slovnična pravila (velika 

začetnica, ločila, končni glas) 

 

 

OCENA 

a) hitro-počasi* 

b) enakomerno 

a) berljiv 

b) neberljiv* 

c) slaba oblika črk* 

d) neustrezna smer pisanja črk* 

a) napak ni veliko 

b) zamenjava črk* 

c) izpuščanje in vstavljanje* 

č) zamenjava vrstnega reda črk in 

zlogov* 

d) kombinacija napak* 

a) avtomatizirano 

b) pisanje prekinja* 

a) pomni narekovano enoto 

b) potrebuje besedni narek ali 

ponovitev* 

a) upošteva 

b) delno upošteva 

c) ne upošteva* 

Vir: Motnje v razvoju jezika, branja in pisanja (prirejeno po Žerdin, 2003: 176) 
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2.4 ZNAČILNOSTI OTROK Z MOTNJO PISANJA 

Otroke z motnjo pisanja uvrščamo v skupino otrok s specifičnimi učnimi 

težavami. 

 

Otroci z motnjo pisanja imajo zaradi primanjkljajev v delovnem pomnjenju, težav 

pri poimenovanju, časovnem zaznavanju in presojanju težave pri usvajanju, 

izkazovanju znanja in obvladanja pisanja. Težave imajo tudi zaradi prevladovanja 

vizualnega načina razmišljanja in počasnejšega psihomotoričnega razmišljanja 

(Magajna, 2002: 21). 

 

Pri otrocih z motnjo pisanja se ob tipičnih težavah pri pisanju pojavljajo tudi 

težave zaradi različnih funkcionalnih šibkosti in pomanjkljivosti, vendar te 

šibkosti niso pri vseh otrocih enako zastopane. 

 

Značilna je: 

• manjša telesna spretnost, zaradi katere so otroci nerodni, 

• okorna groba in fina motorika prstov, kar se kaže predvsem v njihovi pisavi,  

• slaba prostorska orientacija, ki povzroča slabšo sposobnost za prepoznavanje 

črk,  

• šibko ter pomanjkljivo vidno razčlenjevanje in razločevanje, 

• šibko ter pomanjkljivo slušno razčlenjevanje in razločevanje, kar se kaže v 

razlikovanju slišno podobnih besed (kosa – koza), 

• usklajevanje vida in gibanja, kar se kaže pri prepisovanju, 

• usklajevanje sluha in gibanja, kar se izraža pri pisanju nareka, 

• slabše pomnjenje in šibka pozornost ter spomin (Matajc, 1983: 42–43). 
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S temi šibkostmi in pomanjkljivostmi pa so povezane še motivacijske težave (npr. 

pozabljanje nalog in zadolžitev, zamenjevanje številk, izogibanje učenju, 

izostajanje od pouka, preusmerjanje pozornosti), čustvena nestabilnost (npr. 

zapiranje vase, nesodelovanje pri individualni obravnavi, jok, nagajanje, 

napadalnost, apatija), psihosomatske težave (glavobol, bolečine v trebuhu) ter 

vzporedne motnje (npr. hiperkinetična motnja) (Černe, 2002: 137). 

 

2.5 ŠOLA IN UČENCI S SPECIFIČNO MOTNJO PISANJA 

Ob vključitvi otroka s specifično motnjo v šolo oziroma v razred mora šola 

zagotoviti pozitivno klimo med učenci, kar pomeni, da moramo otroke ustrezno 

pripraviti na vključitev otroka s specifično motnjo. Otroku z motnjo pisanja 

moramo predstaviti vzroke in naravo njegovih posebnih potreb. Šola mora 

ustvariti  učinkovito učno okolje, v katerem se bo otrok počutil varnega in 

sprejetega ter v katerem bo uspešen, ustvarjalen in samoiniciativen. Učno okolje 

mora biti tako, da usmerja učence k učenju ter jim omogoča sodelovanje v učnem 

procesu.  

 

Dejavniki uspešnega in stimulativnega učnega okolja so: 

• učinkovita organizacija razreda, 

• raznolika oprema, 

• raznoliki učni pripomočki, 

• pozitivna šolska klima, 

• inovativnost (Jereb, 2011: 69–70). 

 

Spodbudno in učinkovito učno okolje je temelj vzgojno-izobraževalnega procesa 

na šoli. Njegova naloga je, da uspešno preprečuje negativne odnose, vedenja in 

omogoča enake možnosti za vse, da spodbuja učenčev razvoj na kognitivnem, 

fizičnem, socialnem in čustvenem področju, da ponuja spodbudne izzive in 

zmanjšuje stres. Ustvarjanje učnega okolja temelji na kakovostnem organiziranju 

učenja, vzajemnem spoštovanju, odgovornosti in visokih pričakovanjih učiteljev 

do učencev pri učenju ter na medsebojnih odnosih (Jereb, 2011: 70). 
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Značilnosti spodbudnega okolja: 

• pomaga vsakemu učencu, učenje na njemu najustreznejši način, ki temelji na 

njegovih močnih področjih, 

• dviga motivacijo za učenje in sodelovanje, 

• višja učinkovitost učencev pri učenju, 

• večja čustvena, socialna in sistemska inteligentnost. 

 

Pozitivna stran uspešnega učnega okolja je učiteljevo večje zadovoljstvo pri 

poučevanju, boljše počutje učenca, višja samopodoba učenca, boljši učni dosežki 

in prizadevanje za celostni osebnostni razvoj (prav tam). 

 

Ločimo več vrst učnega okolja: 

• šolsko okolje, ki ga opredeljujejo vzdušje v šoli, razpoložljivi učni viri, 

urejenost šole, učiteljev stil vodenja razreda, stil poučevanja, razpoložljiv čas 

pouka, urejenost šole, kakovost sodelovanja med zaposlenimi, stil vodenja šole in 

vrednote, 

• razredno okolje, ki ga opredeljujejo značilnosti učencev v razredu, 

pričakovanja učencev, odnosi med učenci, učiteljev stil vodenja razreda, stil 

poučevanja, razpoložljiv čas pouka in učiteljevo ovrednotenje dela razreda, 

• domače okolje, ki ga opredeljuje spodbudno domače okolje, sodelovanje 

staršev s šolo, pomoč staršev otroku pri domačih nalogah in obveznostih, 

vzbujanje motivacije za šolsko delo in spremljanje otrokovega napredka (Jereb, 

2011: 71). 

 

Pomembni dejavniki učnega okolja so učenec, učitelj, šola in širše okolje. Šolsko 

učno okolje delimo na:  

• Fizično učno okolje, ki ga opredeljujejo urejeni in funkcionalni šolski prostori, 

različni prostori za dejavnosti vseh oblik ter multimedijsko urejen prostor. 

Razred naj vsebuje fleksibilno razporejene mize, stole in drugo opremo, razne 

učne kotičke tako, da mogoča aktivni pouk ter delo v manjših skupinah, 

prostor za branje, računalniški prostor, učilnico za kreativno ustvarjanje, 

prostor za komunikacijo in poslušanje elektronskih medijev. Šolski prostori 
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morajo biti dostopni učencem in nuditi različne didaktične materiale in 

pripomočke. Za učence s specifično motnjo pisanja je izredno pomembno, da 

fizično okolje vsebuje čim manj motečih dražljajev, ki vplivajo na zbranost 

učencev. 

• Didaktično učno okolje vsebuje vse učne pripomočke in materiale ter učna 

gradiva (plakati v razredih za poudarjanje ključnih vsebin, ključnih besed, 

konceptov, računalniška tehnologija v razredu), ki jih učitelj uporablja pri 

pouku in ki ob učbenikih pripomorejo k usvajanju pomembnih tehnik 

samostojnega učenja. Učno gradivo mora biti multisenzorno oblikovano. Pri 

delu z učenci s specifično motnjo pisanja moramo glede na stopnjo motnje 

pisanja prilagajati didaktično učno okolje.  

 

Pri motnji pisanja prilagajamo didaktično učno okolje s čim bolj konkretno 

razlago snovi, učencu damo možnost odmora med delom, odgovore pri 

preverjanju znanja lahko natipka, ima podaljšan čas pisanja testov in 

prepisovanja s table, seznanjanje, dopuščanje alternativnih načinov pri 

samostojnem delu in dokazovanju naučenega, več vsebinsko krajših nalog pri 

ocenjevanju, dopuščanje rabe računalnika namesto pisanja, napovedano 

pisanje in vnaprejšnje seznanjenje z vsebino spisov pri pisanju. 

 

• Socialno učno okolje pomeni kakovostne odnose med učenci in pedagoškimi 

delavci, med učitelji, učitelji in svetovalno službo, učitelji in vodstvom šole, 

med učenci ter kakovostni odnosi med učitelji in starši. Pri motnji pisanja 

prilagajamo učno socialno okolje v tej meri, da vzpostavljamo in vzdržujemo 

aktivni partnerski odnos pomoči, pri katerem sodelujejo učitelji, svetovalna 

služba, starši in učenec, spodbujamo medvrstniško pomoč in odnose, da 

ustvarimo pozitivno razredno klimo in sprejemanje različnosti učencev.  

• Kurikularno učno okolje pomeni kakovost in ustreznost šolskega kurikula, ki 

mora vsebovati predmetne učne načrte in letni delovni načrt učitelja s 

prilagoditvami za poučevanje posameznega učenca z motnjo pisanja. 

Pomembno je tudi uresničevanje in sprotno vrednotenje izvajanja izvirnega 

delovnega projekta pomoči za učenca z motnjo pisanja, v katerem so 
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opredeljeni primerni načini dela v šoli ter specifične prilagoditve, s katerimi 

bo učenec najbolje izkoristil svoja močna področja in dosegel zanj najvišji 

uspeh. Prilagoditve kurikularnega okolja za učenca z motnjo pisanja 

predvidevajo učenje strategij učenja in organizacijskih veščin, fotokopiranje 

učnih gradiv, vnaprejšnje dogovore o preverjanju in ocenjevanju znanja 

(Jereb, 2011: 71–77). 

 

2.5.1 Učne težave 

Motnje pisanja uvrščamo med specifične učne težave, zato bomo v nadaljevanju 

predstavili učne težave in opredelili mesto motenj pisanja s področja učnih težav. 

Otroci in mladostniki z učnimi težavami so raznolika skupina otrok in 

mladostnikov, ki imajo različne kognitivne, socialne in čustvene značilnosti ter 

imajo pri učenju večje težave kot njihovi vrstniki (Lerner, 2003; povz. po 

Magajna, Kavkler in Košir, 2011: 9). 

 

Učne težave otrok delimo na tri osnovne tipe: 

• TIP I, pri katerem vzroki učnih težav izvirajo primarno iz učenčevega okolja – 

sem sodijo učne težave, ki so posledica kulturne in ekonomske prikrajšanosti, 

pomanjkljivega poučevanja, prikritega kurikula, učne težave zaradi 

večjezičnosti, večkulturnosti in trajnih stresnih situacij v učenčevem okolju. 

• TIP II, pri katerem vzroki učnih težav izhajajo iz kombinacije različnih 

dejavnikov med posameznikom in okoljem – sem sodijo notranji dejavniki, ki 

pomenijo večjo ranljivost ter nagnjenost k razvoju splošnih in specifičnih 

učnih težav, vendar le v primeru, kadar okolje (metode, gradiva, klima) ni 

načrtovano in usposobljeno za pravilno reševanje teh dejavnikov. 

• TIP III, pri katerem so vzroki učnih težav primarno v posamezniku, npr. 

nevrološka motnja, razvojne in motivacijske posebnosti, zmerne in težje 

specifične motnje učenja. Ta tip vključuje več področij in otroci s tem tipom 

imajo težave in potrebujejo večje prilagoditve. Sem sodijo otroci z zmerno in 

največ s hujšo obliko specifičnih učnih težav (Koncept dela, 2008: 7–9). 
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Učne težave zajemajo različna področja, zato se delijo na različne podskupine, ki 

pa jih je težko razločevati med seboj: 

• lažje in zmerne specifične učne ter jezikovne težave, 

• učne težave zaradi motnje pozornosti in hiperaktivnosti, 

• učne težave zaradi splošno upočasnjenega razvoja, 

• učne težave zaradi slabše razvitih samoregulacijskih spretnosti, 

• učne težave zaradi pomanjkljive učne motivacije, 

• čustveno pogojene težave pri učenju, 

• učne težave zaradi drugojezičnosti ter socialno-kulturne drugačnosti, 

• učne težave zaradi socialno-ekonomske oviranosti. 

 

Učne težave se pojavljajo tudi pri učencih z blažjimi vidnimi, slušnimi, govornimi 

in/ali motoričnimi okvarami. Za pravočasno odpravo teh učnih težav je 

pomembno, da je šola pozorna na vse oblike težav, torej da enakovredno 

obravnava učence. To pomeni, da morajo biti učitelji in razredniki pozorni na 

blage primanjkljaje takih učencev in da jim zagotovijo prilagoditve v učnem 

okolju, kljub temu da teh učencev ne usmerjajo v izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (Koncept dela, 2008: 10). 

 

Učne težave delimo na: 

• splošne učne težave, 

• specifične učne težave. 

 

Splošne učne težave 

 

V Konceptu dela (2008: 10) je zapisano: 

Splošne učne težave so značilne za zelo heterogeno skupino 

učencev, ki imajo pomembno večje težave kot vrstniki pri 

usvajanju znanj in spretnosti pri enem ali več izobraževalnih 

predmetih. Zaradi izrazitejših težav so pri enem ali več učnih 

predmetih manj uspešni ali celo neuspešni. 
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Splošne učne težave so lahko posledice notranjih in zunanjih dejavnikov. 

 

Zunanji dejavniki, ki vplivajo na nastanek splošnih učnih težav, so: 

• večjezičnost in multikulturalnost – učenci obvladajo le površinsko 

sporazumevalno raven jezika in ne spoznavno-akademsko raven, 

• socialno-kulturna in socialno-ekonomska oviranost – učenci v domačem in 

širšem okolju nimajo ustrezne motivacije, spodbud ter priložnosti na 

kognitivnem, socialnem in motivacijsko-emocionalnem področju, 

• neustrezno in pomanjkljivo poučevanje – posledica pogostih menjav šol ali 

učiteljev, pomanjkljivih didaktičnih usposobljenosti učiteljev, kar povzroča 

velike pomanjkljivosti v znanju. 

 

Notranji dejavniki, ki vplivajo na nastanek splošnih učnih težav: 

• motnje pozornosti in hiperaktivnosti, 

• podpovprečne in mejne intelektualne sposobnosti – upočasnjeni razvoj, 

• socialno-emocionalno prilagajanje – čustveno pogojene težave pri učenju, 

• pomanjkanje motivacije in slabše razvite samoregulacijske sposobnosti. 

 

Na nastanek in poglabljanje učnih težav imajo velik vpliv tudi interakcije zunanjih 

in notranjih dejavnikov, zlasti pri učencih, pri katerih nastopijo učne težave zaradi 

neustreznih vzgojno-izobraževalnih interakcij med učencem in učnim okoljem, ki 

je prepleteno z ovirami prikritega kurikula – prikrito institucionalno učenje, 

učenčeva pasivnost, odvisnost, vdanost v usodo, odtujenost in nekritičnost 

(Magajna idr., 2011: 10–11). 
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2.5.2 Specifične učne težave 

Definicija specifičnih učnih težav 

 

Nacionalni svet za bolne otroke (urad za vzgojo na ministrstvu ZDA za zdravje, 

vzgojo in blaginjo) je uvedel definicijo specifičnih učnih težav, ki se glasi: 

»Otroci s SUT so otroci, katerih splošna inteligentnost je povprečna ali 

nadpovprečna in imajo nekatere blažje ali hujše učne ali vedenjske motnje. Lahko 

se kažejo v različnih kombinacijah motenj percepcije, konceptualizacije govora, 

spomina, kontrole impulzov in kontrole motoričnih reakcij.« (Budnar, 1953: 250)  

 

L. Magajna (2002: 16) zapiše, da je izraz specifične učne težave zelo splošen 

izraz, ki označuje zelo raznoliko skupino motenj, in sicer od lažjih, zmernih, 

izrazitih, kratkotrajnih do tistih, ki trajajo celo življenje.  

 

Specifične učne težave so skupina heterogenih primanjkljajev, ki se izražajo kot 

zaostanek v zgodnjem razvoju in v težavah na različnih področjih: pozornost, 

pomnjenje, mišljenje, koordinacija, komunikacija, branje, pisanje, pravopis 

računanje, socialna kompetentnost in čustveno dozorevanje. Značilnost le-teh je, 

da so notranje narave, kar pomeni, da so nevrofiziološko pogojene, hkrati pa 

primarno niso posledica vidnih, slušnih in motoričnih okvar, motenj v duševnem 

razvoju, čustvenih motenj in tudi ne neustreznih okoljskih dejavnikov, kljub temu 

da se lahko tudi z njimi pojavljajo (Koncept dela, 2008: 11). Vplivajo na 

zmožnost razlaganja znanih interpretacij in/ali povezovanja informacij ter tako 

vplivajo na učenje šolskih veščin branja, pisanja, računanja, pojavljajo se lahko v 

vsem obdobju življenja, vplivajo na učenje in vedenje posameznika, vključno s 

povprečno in nadpovprečno inteligentnimi, ter so lahko genetsko pogojene 

(Magajna, 2002: 16). 



32 
 

Specifične učne težave lahko glede na stopnjo primanjkljajev, ovir oziroma 

motenj na posameznih področjih učenja delimo v dve skupini: 

 

• nižja stopnja težavnosti, ki vključuje lažje in del zmernih specifičnih učnih 

težav, 

• višja stopnja težavnosti, ki vključuje del zmernih, predvsem pa težje in 

najtežje specifične učne težave in jo imenujemo »primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja« (Koncept dela, 2008: 13). 

 

2.5.2.1 Skupine specifičnih učnih težav 

Specifične učne težave delimo v dve glavni skupini, ki vključujeta: 

• specifične primanjkljaje na ravni slušno-vizualnih procesov – v to skupino 

sodijo motnje branja (disleksija), motnja pisanja na področju pravopisnih 

težav (diortografija) in druge učne težave, ki so povezane s področjem jezika 

(npr. oblike specifičnih motenj pri aritmetiki), 

• specifične primanjkljaje na ravni vizualno-motoričnih procesov – v to skupino 

sodijo motnja pisanja (disgrafija), težave pri matematiki (specialna 

diskalkulija), težave pri načrtovanju in izvajanju praktičnih dejavnosti 

(dispraksija) ter težave na področju socialnih veščin (Koncept dela, 2008: 11). 

 

V skupini specifičnih učnih težav so najpogostejše motnje branja in pisanja, ki so 

v Konceptu dela (2008) opredeljene kot specifične bralno-napisovalne težave. V 

to skupino sodijo disleksija (motnja branja), disortografija in disgrafija (motnji 

pisanja). Novejša zakonodaja uporablja za učence s težjo obliko specifičnih učnih 

težav, ki potrebujejo večje prilagoditve in dodatno strokovno pomoč, izraz učenci 

s primanjkljaji na področju učenja branja in pisanja  

 

2.5.2.2 Otroci s specifičnimi učnimi težavami 

Glavna značilnost otrok s specifičnimi učnimi težavami je, da v primerjavi z 

učenci brez težav ne glede na usmeritev dosegajo enakovreden izobrazbeni 

standard. 
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Otroci, ki sodijo v skupino otrok s specifičnimi učnimi težavami, so umsko 

normalno nadarjeni otroci z različnimi delnimi sposobnostnimi pomanjkljivostmi, 

zaradi katerih imajo ob normalni nadarjenosti velike težave pri različnih šolskih 

predmetih. Njihove težave izvirajo iz razvojnih posebnosti ali iz posebnosti 

delovanja osrednjega živčevja (Kos – Mikuš, 1983: 5). 

 

Glede na stopnjo težavnosti specifičnih učnih težav ločimo:  

• učence z lažjimi in zmernimi oblikami specifičnih učnih težav in jih 

imenujemo učenci z učnimi težavami,  

• otroke s težjimi oblikami specifičnih učnih težav in jih imenujemo učenci s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja (Koncept dela, 2008: 12–13). 

 

Učenci s specifičnimi učnimi težavami nižje stopnje, v nadaljevanju SUT nižje 

stopnje, niso usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo. Za njih je značilno, da je njihovo izvajanje na večini področij 

kurikula znotraj pričakovanega, kar se pričakuje od večine vrstnikov, izvajanje na 

enem ali več področjih pa je nižje od pričakovanega (npr. branje, pisanje, 

računanje). Učenci imajo temeljne veščine razvite v okviru minimalnih 

standardov, kljub temu pa so razvite preslabo, kar jim predstavlja oviro za 

napredovanje v skladu z njihovimi zmožnostmi. Učenci poleg prilagojenih metod 

dela pri pouku in dopolnilnem pouku potrebujejo tudi dodatno individualno 

pomoč učiteljev, svetovalnih delavcev in/ali mobilnih specialnih pedagogov. Pri 

učencih s SUT nižje stopnje se lahko zaradi težav začenja pojavljati izogibanje 

obveznostim, učenec doživlja frustracije pri nalogah, ki zahtevajo uporabo 

njegovih šibkih področij, hkrati pa je pripravljen sodelovati pri drugih nalogah 

(Koncept dela, 2008: 12–14; Peklaj, 2012: 31–30; Magajna, 2002: 19). 

 

Učence s težjo obliko specifičnih učnih težav imenujemo učenci s primanjkljaji 

na posameznih področjih učenja in so usmerjeni v program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Učenci so upravičeni do večjih 

prilagoditev in dodatne strokovne pomoči v okviru programa s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. V to skupino prištevamo del učencev z 
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zmernimi ter učence s težjo obliko SUT. Z usmeritvijo v izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo pridobijo pravico do 

prilagoditev v organizaciji, načinu preverjanja in ocenjevanja znanja, 

napredovanju in časovni razporeditvi pouka in pravico do dodatne strokovne 

pomoči (Koncept dela, 2008: 12–14). 

 

Otroci s težjimi oblikami SUT so v Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami (Ur. l. RS, št. 54, 2000) opredeljeni kot otroci s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja in sodijo v skupino otrok s posebnimi potrebami. 

Med otroke s posebnimi potrebami poleg otrok s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja sodijo tudi: 

• otroci z motnjami v duševnem razvoju, 

• slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, 

• gluhi in naglušni otroci, 

• otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, 

• gibalno ovirani otroci, 

• dolgotrajno bolni otroci, 

• otroci z avtističnimi motnjami, 

• otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami (prav tam). 

 

Značilnosti otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (Magajna, 2002: 

19–21): 

• šibkosti v temeljnih spretnostih so zelo močno izražene, da učencu otežujejo 

spremljanje in napredovanje na širših področjih kurikula, 

• učenec kljub skrbno in ciljno zasnovanim strokovnim pomočem ne zmore 

pomembno izboljšati svoje učinkovitosti na šibkih področjih, 

• za napredovanje v okviru različnih področij kurikula uporaba alternativnih 

pristopov in izkoriščanje alternativnih veščin ne zadostujeta, 

• pri učencih s PPPU so prisotne notranja stiska, slaba samopodoba in znižano 

samospoštovanje, težnje k izogibanju in izostajanju, nemotiviranost in/ali 

vedenjske težave. 
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Magajna (prav tam) zapiše, da imajo različni učenci s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja posebne vzgojno-izobraževalne potrebe, čemur moramo 

prilagoditi intenzivne oblike pomoči in podpore. Posamezen otrok se lahko v času 

šolanja zaradi različnih dejavnikov oziroma razvojne dinamike primanjkljajev 

nahaja na različnih stopnjah posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb. Za natančno 

spremljanje in učinkovito pomoč učencem s primanjkljaji na posameznih 

področjih je zelo pomembno vsakoletno spremljanje učenčevega napredka, 

evalvacija učinkovitosti načrtovanih oblik pomoči in ponovno načrtovanje na 

osnovi ugotovitev. 

 

2.5.3 Otroci z učnimi težavami v slovenski zakonodaji 

Slovenska zakonodaja posveča učencem z učnimi težavami veliko skrb in je 

učence z učnimi težavami do zadnje spremembe štela med otroke s posebnimi 

potrebami. V Zakonu je bilo zapisano:  

 

Otroci s posebnimi potrebami po tem zakonu so otroci z motnjami 

v duševnem razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni otroci, 

otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter otroci s 

čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno 

izvajanje izobraževalnih programov z dodatno strokovno pomočjo 

ali prilagojene izobraževalne programe oziroma poseben program 

vzgoje in izobraževanja, ter učenci z učnimi težavami in posebej 

nadarjeni učenci. (Zakon o osnovni šoli uradno prečiščeno 

besedilo, 2006, člen 11)  

 

Zakon v nadaljevanju 11. člena opredeljuje načine pomoči za učence z učnimi 

težavami, med katere sodijo tudi učenci z lažjimi in deloma zmernimi SUT. 

Zakon določa, da morajo šole za te učence prilagoditi metode in oblike dela, jim 

omogočiti vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske 

pomoči (prav tam). 
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Spremembe Zakona o osnovni šoli, ki so bile sprejete leta 2011, so povzročile 

spremembe pri opredeljevanju otrok s posebnimi potrebami. 

 

V novem zakonu je zapisano:  

 

Učenci s posebnimi potrebami so učenci, ki potrebujejo 

prilagojeno izvajanje programov osnovne šole z dodatno 

strokovno pomočjo ali prilagojene programe osnovne šole 

oziroma posebni program vzgoje in izobraževanja. Ti učenci so 

glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje 

opredeljeni v zakonu, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi 

potrebami. (Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 

osnovni šoli, 2011, člen 4) 

 

Po novem zakonu učenci z učnimi težavami in učenci z lažjimi ter deloma 

zmernimi SUT ne sodijo več med učence s posebnimi potrebami. Zakon v 12.a 

členu določa: »Učenci z učnimi težavami so učenci, ki brez prilagoditev metod in 

dela pri pouku težko dosegajo standarde znanja. Šole tem učencem prilagodijo 

metode in oblike dela pri pouku ter jim omogočijo vključitev v dopolnilni pouk in 

druge oblike individualne in skupinske pomoči.« (Zakon o spremembah in 

dopolnitvah zakona o osnovni šoli, 2011, člen 12a) 

 

Učenci z zmernimi, težjimi in najtežjimi SUT sodijo med učence s primanjkljaji 

na posameznih področjih učenja in v kategorijo učencev s posebnimi potrebami. 

Te opredeljuje Zakon o umerjanju otrok s posebnimi potrebami, ki določa:  

Otrokom s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v 

izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo, se glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, 

ovire oziroma motnje lahko prilagodi organizacija, način 

preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanja, časovna 

razporeditev pouka ter zagotovi dodatna strokovna pomoč. 

(Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2000, člen 7) 
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Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami iz leta 2011 v 2. členu opredeli 

otroke s posebnimi potrebami:  

 

Otroci s posebnimi potrebami so otroci z motnjami v duševnem 

razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne 

funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi 

motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki 

potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in 

izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene 

programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe 

vzgoje in izobraževanja. (Zakon o umerjanju otrok s posebnimi 

potrebami, 2011, člen 2) 

 

Po pregledu slovenske šolske zakonodaje ugotavljamo, da ima le-ta res velik 

posluh za učence z učnimi težavami in otroke s posebnimi potrebami. Pomembno 

pa je tudi, da se zavedamo, da imajo velik pomen pri delu s takimi učenci učitelji, 

strokovni delavci in celotna šola ter zunanje ustanove. Uspešnost obravnave in 

učna uspešnost otrok je odvisna od komunikacije med vsemi naštetimi dejavniki. 

Ob vseh zakonskih določilih ima pomembno vlogo šola, katere naloga je, da 

omogoči vsem učencem z učnimi težavami doseganje enakovrednega 

izobrazbenega standarda. 

 

2.5.4 Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami 

Že v prejšnjem podpoglavju smo opredelili, kdo so otroci s posebnimi potrebami, 

in da v skupino otrok s posebnimi potrebami sodijo tudi otroci s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja, med katere uvrščamo tudi specifične motnje 

pisanja. 

Otroci s posebnimi potrebami potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje 

in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in 

izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja. 
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Otroka, pri katerem se kažejo odstopanja pri doseganju izobraževalnega 

standarda, mora šolska svetovalna služba na pobudo in z dovoljenjem staršev 

usmeriti na komisijo za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, ki na osnovi 

lastnih ugotovitev, razgovora s starši, pedagoške, specialno-pedagoške, socialne, 

psihološke in medicinske dokumentacije poda strokovno mnenje o vrsti pomoči, 

ki jo otrok potrebuje (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011). 

 

Zavod RS za šolstvo izda na podlagi strokovnega mnenja komisije in ugotovitev v 

postopku usmerjanja odločbo o usmeritvi. Odločba o usmeritvi določa: 

 

• vzgojno-izobraževalne potrebe otroka,  

• program vzgoje in izobraževanja, v katerega se bo otrok vključil,  

• vzgojno-izobraževalni zavod, v katerega se bo otrok vključil,  

• datum vključitve v program ali vzgojno-izobraževalni zavod,  

• obseg, obliko ter izvajalca posamezne oblike dodatne strokovne pomoči, 

• pripomočke, prostor in druge pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za vzgojo in 

izobraževanje, 

• začasnega ali stalnega spremljevalca, 

• zmanjšanje števila otrok v oddelku glede na predpisane normative in 

• rok preverjanja ustrezne usmeritve (Zakon o umerjanju otrok s posebnimi 

potrebami, 2011, člen 30). 

 

V 11. členu Zakona o osnovni šoli beremo (Ur. l. RS, št. 12, 1996), da imajo 

otroci s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v izobraževalne programe s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, pravico do 

individualiziranih programov vzgoje in izobraževanja.  

 

Z Zakonom je določeno, da mora vzgojno-izobraževalni zavod, torej šola, 

najkasneje v tridesetih dneh izdelati za otroka s posebnimi potrebami 

individualizirani program, v katerem se v programu s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo določi organizacija in izvedba dodatne strokovne 
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pomoči za premagovanje primanjkljajev, izvajanje svetovalnih storitev in 

izvajanje učne pomoči (Zakon o umerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011). 

 

Kaj je individualiziran učni načrt (IUN)? 

Individualiziran učni načrt je proces prilagajanja vzgojno-izobraževalnega procesa 

otrokom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, učencem z lažjimi 

splošnimi ali SUT in nadarjenim učencem z namenom, da bi jim zagotovili 

optimalni razvoj. Pomeni prilagajanje hitrosti napredovanja, tempa dela, 

organizacije izvajanja, metod in oblik dela, pripomočkov ter materialov. IUN je 

sredstvo za uresničevanje didaktičnega načela individualizacije in diferenciacije 

ter dokument, ki je zakonsko zagotovljen vsem otrokom, ki so ali bodo usmerjeni 

v različne programe vzgoje in izobraževanja. 

 

Kot proces IUN daje možnost za izboljšanje kakovosti poučevanja in učenja vseh 

otrok. Boljša kakovost poučevanja in učenja se dosega z omogočanjem direktnega 

poučevanja, z natančnim načrtovanjem otrokovega kognitivnega, motoričnega ter 

afektivnega delovanja ter z objektivnim spremljanjem otrokovega napredka. 

 

V IUN se načrtujejo prilagoditve za vsakega posameznega otroka. Zajema vse 

stopnje obravnave otrok s posebnimi potrebami: 

• odkrivanje, prepoznavanje, ugotavljanje in ocenjevanje zmožnosti in šibkosti, 

primanjkljajev, močnih in šibkih področij ter narave težav, 

• načrtovanje individualiziranih vzgojno-izobraževalnih ciljev, prilagoditev 

metod dela, didaktičnih pripomočkov, posebnih oblik dela, prilagoditev 

strategij poučevanja, utrjevanja in ocenjevanja ter dodatno strokovno pomoč, 

• izvajanje individualiziranega programa in 

• evalvacijo oziroma ugotavljanje ustreznosti načrtovanja, izvajanja in napredek 

učenca (Pulec Lah, 2002: 195–196). 
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Priprava IUN  

IUN je rezultat timskega dela. Pulec Lah (2002: 197) zapiše, da ga pripravi 

skupina strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvajanju individualiziranega 

programa in: 

• poznajo predpisan učni oziroma vzgojni načrt (učitelji, vzgojitelji), 

• poznajo razvojne značilnosti otrok in različne posebne vzgojno-izobraževalne 

potrebe (specialni pedagog oziroma defektolog, psiholog, logoped in drugi 

šolski svetovalni delavci ali specialisti), 

• strokovnjaki, ki lahko odločajo o organizacijskih in prostorskih prilagoditvah, 

zagotavljanju ustreznih materialnih in kadrovskih pogojev ter podobno 

(ravnatelj, pomočnik ravnatelja, pedagoški vodja). 

 

Pri pripravi IUN sodelujejo tudi starši otroka, ki morajo biti v odnosu sodelovanja 

enakovredni partnerji. Pri načrtovanju in izvedbi IP moramo upoštevati njihova 

mnenja, doživljanje in ravnanje. V procesu oblikovanja IP je pomembno, da starši 

razumejo in se strinjajo z vsebino individualiziranega programa. 

 

Priprava in uvajanje IUN 

Priprava in uvajanje poteka v štirih glavnih fazah, ki se med seboj povezujejo in 

prepletajo:  

• spoznavanje otrokovega okolja in otrokovega funkcioniranja, 

• načrtovanje prilagoditev v okolju in razvojnega programa za otroka, 

• izvajanje programa, 

• spremljanje oziroma vrednotenje uspešnosti IUN (njegove realizacije, 

otrokovega napredka) (Pulec Lah, 2002: 198). 

 

V fazi spoznavanja pridobivamo informacije za načrtovanje vzgojno-

izobraževalnega procesa, ki bo otroku omogočal rast, usvajanje šolskih znanj ter 

razvojni napredek. 

 

Načrtovanje vzgojno-izobraževalnega procesa je timsko delo, usmerjeno na okolje 

in otroka. Individualizacija vzgojno-izobraževalnega procesa je odvisna od vrste 
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in stopnje njegovih posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb. Pred vključitvijo 

otroka v vzgojno-izobraževalni proces mora biti s tem seznanjen celoten šolski 

kolektiv; delo z vrstniki in s starši vrstnikov ter delo s starši otroka z IUN mora 

biti natančno opredeljeno. Pri načrtovanju prilagoditev v okolju moramo 

opredeliti organizacijo (prevoz v šolo, dodatna strokovna pomoč, prilagoditev 

urnika), prostorske pogoje, materialno-kadrovske pogoje, snovno-ciljne 

prilagoditve ter metodično-didaktične prilagoditve (Pulec Lah, 2002: 202–203). 

 

Načrtovanje izvajanja IUN 

Pri načrtovanju izvajanja IUN predvidimo, kdo, kaj, kako in kje bo izvajal IUN. 

Vsak izvajalec mora predvideti uporabo metod, strategij in oblike dela, s katerimi 

bo otroku pomagal pri usvajanju zastavljenih ciljev. Pomembna naloga izvajalcev 

IUN je ustvariti stimulativno učno-vzgojno okolje, v katerem bo učenec z lastno 

aktivnostjo razvijal svoje zmožnosti, ter spremljanje in ugotavljanje otrokovega 

napredka. 

 

Uspeh uvajanja IUN v reden vzgojno-izobraževalni proces je odvisen od 

prilagodljivosti vseh sodelujočih, saj nam omogoča konstruktivnost pri 

načrtovanju in uspešnost pri njegovem izvajanju (Pulec Lah, 2002: 198–208). 

 

Evalvacija IUN 

Evalvacija nam daje povratno informacijo o napredku otroka in pravilnosti našega 

načrtovanja ter izvajanja IUN ter je izhodišče za nadaljnje oblikovanje IUN. 

Proces evalvacije nam omogoča, da preverimo realizacijo načrtovanih ciljev in 

ukrepov pomoči, prilagoditev, razvojni napredek otroka na področjih programa in 

ostalih področjih razvoja glede na učni načrt ter uspešnost izvajanja (Pulec Lah, 

2002: 208). 
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2.5.5 Pomoč učencem z lažjimi in zmernimi specifičnimi učnimi   

težavami 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli 2011, v 12.a členu 

določa status učencev z lažjimi in zmernimi SUT: »Učenci z učnimi težavami so 

učenci, ki brez prilagoditev metod in dela pri pouku težko dosegajo standarde 

znanja. Šole tem učencem prilagodijo metode in oblike dela pri pouku ter jim 

omogočijo vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske 

pomoči.«  

 

Pri delu z učenci z učnimi težavami na nižji stopnji ima pomembno vlogo izvirni 

delovni projekt pomoči. 

 

Izvirni delovni projekt pomoči je projekt pomoči učencem s SUT na nižji stopnji, 

ki vsebuje dogovorjeno zaporedje nalog in odločitev v procesu pomoči, zapis o 

udeležencih v projektu, njihovih nalogah in učenčevih uspehih.  

Projekt se zapisuje in evalvira sproti (Koncept dela, 2008: 72). 

 

Udeleženci in izvajalci izvirnega delovnega projekta pomoči: 

• učenec, 

• učitelj, 

• razrednik, 

• svetovalni delavec, 

• mobilni specialni pedagog, 

• prostovoljci, 

• zunanje ustanove (Koncept dela, 2008: 74–75). 

 

Naloga učitelja in drugih izvajalcev je, da svoje delo z učencem skrbno načrtuje 

tako, da opredeli težavo, uresničljive cilje, predvidi metode in oblike dela z 

učencem ter predvidi postopke pomoči, dokumentira in evalvira.  
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Nosilec izvirnega delovnega projekta je razrednik. Naloga razrednika je, da se 

delovni projekt pomoči za učenca z učnimi težavami vzpostavi, da steče in tudi 

konča. Razrednik mora zagotavljati, da je učenec pri projektu pomoči vedno 

udeležen in da je z učencem v stiku. Pomembno je, da razrednik usklajuje, 

zapisuje delo v projektu pomoči in ima pregled nad že opravljenim delom. Pri tem 

pa mu pomaga šolski svetovalni delavec, ki je odgovoren za vzpostavljanje 

odnosa soustvarjanja med vsemi udeleženimi v procesu pomoči. Šolski svetovalni 

delavec sodeluje z razrednikom pri pripravi individualnega delovnega načrta 

pomoči in pri sklepni evalvacijski oceni tudi z drugimi udeleženci v projektu 

pomoči, tj. z učiteljem, mobilnim specialnim pedagogom ter drugimi izvajalci 

pomoči. Kadar je izvajalcev učne pomoči več, je odgovoren za evalvacijsko oceno 

ter za sklepno evalvacijsko poročilo (Koncept dela, 2008: 78–81).  

 

V izvirnem delovnem projektu pomoči je učenje pojmovano z vidika 

soustvarjanja. Nastane na podlagi dogovora z vsemi udeleženimi (učencem, starši, 

svetovalnimi delavci in zunanjimi strokovnjaki). Učenec in učitelj proces učenja 

sooblikujeta z dialogom, ki omogoča, da se učitelj prilagaja učencu, ga posluša, 

sliši ter razume njegova močna in šibka področja. Učitelj v procesu učenja 

raziskuje učenčevo znanje in težave z namenom, da bi oba ugotovila najbolj 

primerno obliko in način nudenja pomoči (Koncept dela, 2008: 72–73).  

 

Značilnosti izvirnega delovnega projekta pomoči: 

• projekt je izviren, kar pomeni, da je izdelan in nastaja za posameznega učenca 

z učnimi težavami, 

• temelji na soustvarjanju učenca in učitelja, 

• je proces soustvarjanja novih znanj, izkušenj, uspehov, 

• projekt zaznamujejo trije temeljni pojmi: 

� izvirni – projekt je oblikovan za posameznega učenca, 

� delovni – projekt temelji na artikulaciji ciljev in dogovorjenem načrtu 

nalog, ki so potrebne za odpravljanje, zmanjšanje in omilitev učnih težav, 

� projekt pomoči – učenec pri odpravljanju težav potrebuje pomoč in 

podporo, 
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• projekt povezuje vse udeležence v projektu pomoči, tako da natančno 

opredeljuje njihov prispevek,  

• projekt je proces soustvarjanja novih znanj, novih izkušenj in boljših izidov, 

saj učno težavo in pomoč za učenca opredeljujemo v skupnem sodelovanju 

(Koncept dela, 2008: 72). 

 

Sestavine izvirnega delovnega projekta pomoči, kot jih predvideva Koncept 

dela (2008: 74–76): 

• odnos soustvarjanja z učencem pri poučevanju, učenju in izvajanju pomoči, 

• svetovalni odnos soustvarjanja, ki ga izvaja šolska svetovalna služba, 

• čas in prostor, ki sta potrebna za opredelitev težav in za odkrivanje možnih 

rešitev,  

• individualni delovni načrt pomoči – zajema opredelitev težav, predvideva 

uresničljive cilje, metodiko, didaktiko poučevanja in učenja ter potrebne 

prilagoditve oziroma oblike pomoči v poučevanju in učenju učenca, določa 

izvajalce pomoči pri pouku, dopolnilnem pouku in v okviru podaljšanega 

bivanja, druge oblike pomoči in njihove izvajalce, način ugotavljanja 

napredka učenca in način preverjanja učinkovitosti prilagoditev. Individualni 

delovni načrt pomoči pripravi učitelj v sodelovanju z razrednikom in šolsko 

svetovalno službo, 

• kronika ali dnevnik procesa izvirnega delovnega projekta pomoči – vanjo 

zaradi razvidnosti projekta pomoči vsem udeležencem zapisujemo potek 

projekta pomoči. Kroniko ali dnevnik procesa izvirnega delovnega projekta 

pomoči zapisujejo učitelj, razrednik in/ali šolski svetovalni delavec, 

• sklepna evalvacijska ocena, ki vsebuje oceno napredovanja učenja in oceno 

učinkovitosti izvajanih oblik pomoči. Evalvacijska ocena mora vključevati 

priporočila za učiteljevo delo z učencem pri pouku, dopolnilnem pouku in v 

okviru podaljšanega bivanja, 

• sklepno evalvacijsko poročilo, ki ga pripravi svetovalni delavec in je povzetek 

celotnega izvirnega delovnega projekta pomoči. Evalvacijsko poročilo vsebuje 

zaključno opredelitev problema oziroma težav in posebnih potreb učenca, 

učenčeva močna področja, njegove interese in talente, oblike učenja in 
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pomoči. Vsebuje tudi oceno učenčevega napredovanja in zaključno mnenje, ki 

mora vsebovati preventivna priporočila in pobude za nadaljnje delo z 

učencem, 

• delež drugih izvajalcev oziroma drugih oblik pomoči – delež izvajalcev mora 

biti natančno in jasno razviden, 

• odgovornost razrednika za vzpostavitev izvirnega delovnega projekta pomoči, 

• svetovalni delavec, 

• spodbujanje in odkrivanje učenčevih talentov, njegovih poklicnih in 

izobraževalnih interesov in vsesplošnih življenjskih razmer.  

 

2.6 POMOČ IN DELO Z UČENCI S SPECIFIČNO MOTNJO 

PISANJA V OSNOVNI ŠOLI 

Zgodnje odkrivanje učnih težav in organiziranje učinkovite učne pomoči ter 

podpore odraslih so pomembni dejavniki pri odpravi in zmanjšanju učnih težav. 

Pri odkrivanju pomoči in delu z učenci s specifično motnjo pisanja imajo 

pomembno vlogo vsi predmetni učitelji, učenec, razrednik, šolska svetovalna 

služba in zunanje institucije. 

 

2.6.1 Petstopenjski model pomoči – model odziv na obravnavo  

Eden izmed načinov izboljšanja učnih dosežkov vseh učencev je model odziv na 

obravnavo (ang. RTI – Response to intervention). Kavkler (2011: 25) zapiše 

definicijo modela odziv na obravnavo: 

 

»Model odziv na obravnavo je definiran kot pedagoški pristop k poučevanju, 

diagnostičnemu ocenjevanju in obravnavi ter kot učinkovit model, ki temelji na 

znanstveno dokazanih strategijah obravnave učencev, ki so rizični za vzgojno-

izobraževalni neuspeh. Terja zgodnjo identifikacijo in odločanje za učinkovito 

pomoč. V večji meri kot klasično poučevanje omogoča izboljšanje dosežkov vseh 

učencev z raznolikimi potrebami v okviru rednega procesa izobraževanja.« 
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Model odziv na obravnavo omogoča: 

• inkluzivno vzgojo in izobraževanje učencev, 

• izboljšanje učnih dosežkov vseh učencev, 

• zgodnje odkrivanje učnih težav, 

• ustrezno in učinkovito zagotavljanje učne pomoči učencem z učnimi težavami, 

• uporabo raziskovalno dokazanih učinkovitih metod odkrivanja, 

• opazovanje napredka učenca in njegovo obravnavo, ki temelji na odkritih 

značilnostih in potrebah učenca (Mellard, McKnight in Jordan, 2010; povz. po 

Kavkler, 2011: 25). 

 

Prednost modela odziv na obravnavo je v tem, da ne čakamo na neuspeh učenca, 

ampak da učenca, ki predstavlja riziko za šolski neuspeh, intenzivno obravnavamo 

takoj po odkritju, in da omogoča zgodnejše odkrivanje učencev z učnimi 

težavami. 

 

Model odziv na obravnavo temelji na treh ključnih komponentah: 

• uporaba večstopenjskega modela odkrivanja in obravnave – omogoča zelo 

intenzivno obravnavo učencev v skladu z njihovimi potrebami. Prehod učenca 

iz ene v naslednjo stopnjo je odvisen od procesa diagnostičnega ocenjevanja, v 

katerem sodelujejo starši in strokovni delavci, 

• reševanje problemov in evalvacija učinkovitosti uporabljenih strategij – 

učitelju je s tem pristopom omogočeno, da po korakih odkriva in analizira 

težave, razvije načrt obravnave in evalvira učinkovitost obravnave. Proces 

reševanja problemov in evalvacije učinkovitosti strategij temelji na tesnem 

sodelovanju med starši, učitelji in drugimi strokovnimi delavci, 

• zbiranje podatkov – zbrani podatki omogočajo spremljanje napredka učencev 

in imajo pomembno vlogo pri izbiranju strategij, ki jih učenec potrebuje za 

uspešno učenje in odpravljanje učnih težav (Kavkler, 2011: 26). 



47 
 

Obstaja več hierarhičnih modelov obravnave otrok s posebnimi potrebami. Modeli 

obravnave so lahko dvo- do petstopenjski modeli. Najpogostejši so tristopenjski 

(Kavkler, 2011: 32).  

 

Slika 1: Hierarhični tristopenjski model obravnave otrok s posebnimi potrebami  
 

 
Vir: Učenci z učnimi težavami: pomoč in podpora (Kavkler, 2011: 32) 

 

Tristopenjski model obravnave  

 

Obravnava učencev z učnimi težavami poteka na treh stopnjah: 

• Prva stopnja – v šoli poteka v okviru pouka v rednem razredu in je namenjena 

vsem učencem, ki morajo biti na tej stopnji deležni visoko kakovostne 

obravnave in učinkovitih strategij poučevalne prakse. Na tej stopnji je vsem 

učencem omogočen optimalen napredek. Pomembno vlogo pri obravnavi na 

tej stopnji ima dobro poznavanje učenčevega znanja, življenjskih izkušenj, 

njegovih močnih področij in vpliva teh na njegovo učenje. Učitelj mora biti 

strokovno dobro pripravljen, omogočeno mora biti sodelovanje z drugimi 

strokovnimi delavci. Prva stopnja obravnave nam omogoča odkrivanje 

učencev, ki potrebujejo bolj intenzivno obravnavo. Uspešnost učencev na tej 

stopnji je močno odvisna od kakovosti poučevanja. 
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• Druga stopnja – kljub kakovostni obravnavi vsem učencem ne moremo 

preprečiti izobraževalnih in vedenjskih težav. Druga stopnja je usmerjena k 

delu populacije, ki potrebuje bolj intenzivno pomoč in podporo. Takšnih 

učencev, ki potrebujejo sekundarni nivo podpore, je v osnovnih šolah 

približno 15 odstotkov. Značilno za sekundarni nivo obravnave je, da se pri 

poučevanju še vedno upoštevajo zahteve rednega kurikula, ob tem pa je 

učenec deležen poučevanja z bolj specifičnimi cilji v skladu z njegovimi 

posebnimi potrebami. Pri poučevanju učitelji in strokovni delavci uporabljajo 

prilagojene metode poučevanja, organizacijo dela v malih skupinah ter druge 

standardne in specialne oblike pomoči in podpore učencu. V Sloveniji je drugi 

nivo podpore razdeljen na tri dele: 

� pomoč svetovalnega delavca, 

� organizacija individualne in skupinske pomoči, 

� obravnava v izvenšolski ustanovi. 

• Tretja stopnja – v Sloveniji je to peta stopnja. V tej stopnji je zajet manjši 

delež populacije otrok, za katere obravnave na nižjih stopnjah niso bile dovolj 

učinkovite, ker učenec potrebuje zelo intenzivno, specializirano in pogosto 

individualizirano obravnavo. Statistični podatki kažejo, da obravnavo na tej 

tretji stopnji potrebuje od enega do pet odstotkov šolajoče populacije. 

Obravnava na tretji ravni zahteva natančno spremljanje napredka in 

specializirano obravnavo. Trajanje le-te je odvisno od izrazitosti posebnih 

vzgojno-izobraževalnih potreb posameznika. V primeru, da je intenzivna 

pomoč za učenca zelo učinkovita, se lahko s pete oziroma tretje stopnje 

pomakne nazaj na predhodno stopnjo. Lahko pa učne težave ostajajo kljub 

intenzivni pomoči. V tem primeru je potrebna ponovna ocena in odločitev o 

primernosti kurikula ter potrebi po njegovem večjem prilagajanju (Kavkler, 

2011: 28–31). 
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Slika 2: Petstopenjski slovenski model obravnave otrok z učnimi težavami 
  

 
Vir: Učenci z učnimi težavami: pomoč in podpora (Kavkler, 2011: 33) 

 

V Sloveniji imamo veljaven petstopenjski model nudenja učne pomoči, ki 

predstavlja enega izmed pogojev za uresničevanje Koncepta dela z učenci z 

učnimi težavami v osnovni šoli, ki ga je sprejel strokovni svet Republike 

Slovenije 9. 10. 2007 (Kavkler, 2011: 33). 

 

Osnovne stopnje pomoči učencem s SUT: 

• pomoč učitelja pri pouku (skupinskem in nivojskem), dopolnilnem pouku in v 

okviru podaljšanega bivanja, 

• pomoč šolske svetovalne službe in/ali mobilne specialnopedagoške službe, 

• dodatna individualna in skupinska pomoč (specialni pedagogi, učitelji in 

svetovalni delavci, 

• zunanje strokovne ustanove, 

• program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (Koncept 

dela, 2008: 36). 

 

Slovenski petstopenjski model naj bi na prvi stopnji omogočil izobraževalni uspeh 

vsaj 80 odstotkom učencev, ki so deležni dobre poučevalne prakse, na drugi 

stopnji je vključenih 15 odstotkov učencev in so razdeljeni v tri stopnje, ki 

omogočajo intenzivno in individualizirano pomoč v okviru kurikula. V našo peto 

stopnjo je vključenih od enega do pet odstotkov učencev, ki potrebujejo 
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najintenzivnejšo in posebnim potrebam posameznika prilagojeno obravnavo. 

Izvajajo jo usposobljeni šolski strokovni delavci – specialni pedagog, svetovalni 

delavec (Kavkler, 2011: 32–34). 

 

2.6.2 Prepoznavanje motnje pisanja 

Motnje pisanja se napovedujejo že v predšolskem obdobju. Najpogostejše 

značilnosti predšolskih otrok, pri katerih se kasneje pokažejo motnje pisanja in jih 

navajajo starši, so: 

 

• otrok začne pozno govoriti, 

• posamezne glasove dalj časa izgovarja popačeno (sičniki in šumevci), 

zamenjuje samoglasnike, 

• pojav močnega jecljanja, ki mine samo, 

• ne zanima ga poslušanje zgodb, raje sedi pred televizorjem, raje ima 

dinamično dogajanje, 

• ne zanima ga nobena druga dejavnost (npr. televizija), le lastna dejavnost, 

• ne pokaže zanimanja za črke (kako se črka imenuje, ne preskuša se v 

prerisovanju črk), 

• ne zanimajo ga knjige, 

• nespreten je pri uporabi pisala, 

• uporablja desno in levo roko, 

• je živahen,  

• dejavnosti, ki zahtevajo vztrajnost, usmerjeno pozornost, se hitro naveliča, 

• dejavnosti, ki ga ne zanimajo, ga hitro utrudijo (Žerdin, 2003: 148–149). 

 

Težave začnemo natančneje odkrivati šele takrat, ko se začne otrok učiti pisanja 

sistematično. Pri odkrivanju in ugotavljanju primanjkljajev imajo pomembno 

vlogo naslednji mejniki in okoliščine prepoznavanja: 

• otrokovo rojstvo, 

• redni zdravniški pregledi, 

• sistematski pregledi triletnikov, 
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• obiskovanje vrtca, 

• začetek spontanega opismenjevanja, 

• začetek sistematičnega opismenjevanja,  

• pravilnost pisanja, 

• hitrost pisanja, 

• tekočnost pisanja, 

• razumljivost napisanega, 

• grafomotorična izpeljava pisanja, 

• raba jezika v pisanju, 

• hitrost učenja pisanja (Žerdin, 2003: 151–152). 

 

Peklajeva (2012: 31) navaja, da so bile SUT v preteklosti diagnosticirane na 

podlagi razlike med posameznikovimi sposobnostmi in dosežki (Torgesen in 

Wrong, 2004; povz. po Peklaj, 2012: 31), ki pa so se pokazali kot nezadostni. 

Danes se za diagnosticiranje učencev s SUT uporablja hierarhični petstopenjski 

model, ki vsebuje pet kriterijev.  

 

Koncept dela (2008: 11–12) opredeljuje pet osnovnih kriterijev, s katerimi 

dokažemo in ugotovimo, ali ima učenec specifične učne težave: 

• Prvi kriterij – neskladje med učenčevimi splošnimi intelektualnimi 

sposobnostmi in njegovo dejansko uspešnostjo na določenih področjih učenja. 

• Drugi kriterij – obsežne in izrazite težave pri branju, pisanju, pravopisu in/ali 

računanju (pri eni ali več osnovnih štirih šolskih veščinah), ki so toliko 

izražene, da učencu onemogočajo napredovanje v procesu učenja. 

• Tretji kriterij – učenčeva slabša učna učinkovitost zaradi pomanjkljivih 

kognitivnih in metakognitivnih strategij (tj. sposobnost organiziranja in 

strukturiranja učnih zahtev, nalog) ter motenega tempa učenja (hitrost 

predelovanja informacij, hitrost usvajanja znanja). 

• Četrti kriterij – motenost enega ali več psiholoških procesov, kot so pozornost, 

spomin, jezikovno procesiranje, socialna kognicija, percepcija, koordinacija, 

časovna in prostorska orientacija, organizacija informacij itn. Med 

najpomembnejšimi procesi, ki jih je pri učencu z učnimi težavami treba 
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preučiti, sta pozornost in spomin. Ugotavljanje primanjkljajev ali motenost 

psiholoških procesov pomeni ugotavljanje primanjkljajev ali motenosti  v 

predelovanju (procesiranju) informacij, ki je posledica tega, kako možgani 

sprejemajo, uporabljajo, shranjujejo, prikličejo in izražajo informacije. Za 

učenje so ključni naslednji načini in vidiki predelovanja informacij:  

� vidno predelovanje, 

� slušno predelovanje, 

� zaporedno/racionalno predelovanje, 

� konceptualno/celostno predelovanje, 

� hitrost predelovanja, 

� pozornost. 

• Peti kriterij – izključenost okvar čutil (vida, sluha), motenj v duševnem 

razvoju, čustvenih in vedenjskih motenj, kulturne različnosti in neustreznega 

poučevanja, kot glavnih povzročiteljev težav pri učenju. Okvare čutil in ostale 

motnje se lahko pojavljajo skupaj z glavnim povzročiteljem, pomembno je le, 

da jih izključimo kot glavne povzročitelje. 

 

Model odziv na obravnavo pomeni veliko pomoč staršem in učiteljem učencev, ki 

predstavljajo možnost za učne težave, saj zgodnja obravnava omogoča, da se 

izognemo njihovemu šolskemu neuspehu (Coleman, Buysse in Neitzel, 2006; 

povz. po Kavkler, 2011: 25). 
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2.7 DELO Z UČENCI S SPECIFIČNO MOTNJO PISANJA PRI   

POUKU SLOVENŠČINE 

 

Tipična odstopanja in znaki motenj pisanja pri učencih na predmetni stopnji 

osnovne šole 

 

Motnje pisanja, ki so povezane s spretnostjo prepoznavanja črk, povezovanja črk 

in glasov, slušnega razločevanja, slušnega pomnjenja, glaskovanja in same 

spretnosti pisanja se pojavljajo na razredni stopnji osnovne šole. Učenci z motnjo 

pisanja na predmetni stopnji pa se ob teh težavah soočajo še s težavami, ki so 

povezane s spretnostjo učenja tujega jezika, zapisovanja zapiskov in domačega 

učenja. Černe (2002: 136–137) navaja tipična odstopanja in znake motenj pisanja, 

ki se pojavljajo pri učencih z motnjo na predmetni stopnji: 

• učencu se pisanje in aktivnosti povezane s pisanjem upirajo, 

• ima skromno besedišče, težko oblikuje in uporablja stavke, 

• počasneje si zapomni besedna navodila in nove pojme. Pri usvajanju novih 

šolskih pojmov potrebuje veliko ponazoritev in konkretizacije, 

• potrebuje pomoč pri priklicu pojmov iz besednjaka ter uporabi v novi situaciji, 

• težave ima v vidno-gibalnem usklajevanju (prepisovanju), 

• težave ima v slušno-gibalnem usklajevanju (nareku). Ima nepopolne zapise v 

zvezkih. Pojavljajo se ministrukturne napake, izpuščanje črk, maličenje ali 

izpuščanje besed ali celotne povedi, 

• piše zelo nečitljivo, črke so neenakomerno oblikovane, oblika zapisa je 

neenakomerna, 

• pri učenju tujega jezika napreduje zelo počasi, pojavljajo se težave z 

artikulacijo, zapomnitvijo, prevodom in s tvorjenjem stavkov pri pisanju 

izpušča črke, 

• težave ima pri učenju, saj se težko zbere, hitro obupa, ne vztraja, nima 

usvojenih ustreznih učnih tehnik, učnih navad in strategij soočanja s šolskimi 

problemi, 
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• doma in ob individualnem delu je bolj sproščen in pokaže več znanja kot v 

šoli, 

• pri drugih predmetih je uspešen. 

 

Motnja pisanja je pri učencih pogost pojav, zato se pri svojem delu velikokrat 

srečujemo z učenci z motnjo pisanja. Pomembno je, da učenca z motnjo pisanja 

pravočasno zaznamo in ga primerno obravnavamo. Pri tem pa imajo pomembno 

vlogo tudi starši, saj so le-ti tisti, ki lahko prvi zaznajo otrokove motnje. Ob 

starših imajo pomembno vlogo tudi predmetni učitelj, razrednik, svetovalna 

služba ter drugi strokovni delavci na šoli, ki motnjo prepoznajo in uporabijo vse 

potrebne prilagoditve, usmeritve in načine pomoči, da se pri učencu motnja omili 

ali celo izboljša, hkrati pa tudi učenec, saj je od njega odvisno, kako se na pomoč 

in delo odziva, jo sprejema in napreduje. 

 

Ključnega pomena je, da otroka obravnavamo celostno, kar pa pomeni, da 

moramo pri načrtovanju in prilagajanju poučevanja v šoli upoštevati osnovna 

izhodišča, ki bodo učencu z motnjo pisanja omogočila doseganje zastavljenih 

ciljev osnovnošolskega izobraževanja, nadaljnjega izobraževanja ter 

funkcioniranja v življenju nasploh, saj je veščina pisanja temelj uspešnega 

napredovanja v šoli in pomeni sposobnost komunikacije vsakega posameznika. 

 

L. Magajna (2002: 23–24) navaja temeljna izhodišča za načrtovanje pomoči in 

prilagajanje poučevanja, ki jih moramo upoštevati pri delu z otroki s specifičnimi 

učnimi težavami. Motnja pisanja sodi med specifične učne težave, zato moramo 

pri učencih s to motnjo upoštevati naslednja izhodišča: 

• Prepoznati in razumeti posebne vzgojno-izobraževalne potrebe otrok s 

specifičnimi učnimi težavami/motnjo pisanja, pri čemer preučujemo tudi 

sistemske dejavnike, kot so: materiali, metode poučevanja, razredna klima. 

• Načrtovati celosten program pomoči – načrtovanje otrokovega šolanja ter 

življenjskega načrta. Vsebino in način pomoči prilagodimo celovitemu 

funkcioniranju otrokove osebnosti in njegovi življenjski situaciji. Pri 
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načrtovanju in obravnavi je potrebno multidisciplinarno sodelovanje in 

partnersko vključevanje vseh družinskih članov. 

• Razvijati močna področja učenca, s katerimi bo učenec našel druge oziroma 

nadomestne načine usvajanja znanja in veščin ter s tem nadomestil svoje 

šibkosti. 

• Skrbno načrtovanje in ciljno usmerjene oblike pomoči z uporabo posebnih 

tehnik poučevanja, kar pomeni uporabo multisenzornih (veččutnih) pristopov. 

Učitelj pomaga učencu z motnjami pri pisanju z uporabo strategij, ki 

vključujejo multisenzorni pristop (npr. strategija učenja, strategija pisanja 

spisa, učenje s pomočjo modela itd.), s treningi glasovnega zavedanja, treningi 

planiranja, zbranega izvajanja, spremljanja, samovrednotenja in izvajanjem 

splošnih  in posebnih vaj za izboljšanje  pisanja (npr. pisanje besed v zraku, 

prepisovanje besed v navpični smeri, prepisovanje besed s pisanimi črkami v 

vodoravni smeri, prebarvanje kritičnih črk, vstavljanje kritičnih črk v besede, 

glaskovanje in zlogovanje besed, zlaganje zlogov v besede, razvrščanje besed 

v stavke, tvorjenje stavkov iz ključnih besed, dopolnjevanje stavkov po 

selektivnem načelu, zapisovanje besed po spominu, nareku, partnerski narek 

itd. (Magajna, 2002: 22–24; Šali, 1979: 167–168). 

• Ciljno zasnovane oblike pomoči se morajo kombinirati s strategijami, ki 

omogočajo vključitev močnih področij (učenje s pomočjo grafičnih načinov 

organiziranja informacij, miselnih vzorcev itd.). 

• Omogočanje uporabe različnih oblik pomoči, kot so: raba računalniške in 

druge izobraževalne tehnologije, uporaba diktafona za snemanje razlag, 

poučevanje spretnosti in strategij učenja, spodbujanje aktivnih oblik učenja 

znotraj pouka, vrstniška pomoč, sodelovalno učenje, podaljšan čas ponavljanja 

in utrjevanja, podaljšan čas za ključna področja kurikula, poučevanje v 

manjših skupinah (individualno, v parih ali skupinah – največ pet učencev), 

prilagajanje in preverjanje navodil, učnih gradiv, učnih pripomočkov, domačih 

nalog, urejanje zapiskov (možnost fotokopiranja), prilagajanje načinov 

pisnega, ustnega in drugih oblik preverjanja znanja.  
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Otroci z motnjo pisanja potrebujejo posebno obravnavo in način dela. Vsi se 

moramo zavedati, da bodo le-ti učenci uspešni, če bomo pri delu z njimi natančni 

in dosledni. Šali (1979: 154–155) v pomoč učiteljem navaja splošna pravila za 

delo z otroki z motnjo pisanja: 

• Motenega otroka obravnavamo kot osebnost. 

• Otroka primerno individualiziramo. 

• Otroka motiviramo za sodelovanje in zainteresiramo za vaje. 

• Otroka stalno spodbujamo in hrabrimo. 

• Izrekamo veliko drobnih pohval. 

• Otroka nikoli ne zasmehujemo. 

• Otroku pokažemo zanimanje zanj in razumevanje za njegove težave. 

• Ne dvomimo v njegove sposobnosti in njegov končni uspeh. 

• Pri delu potrebujemo veliko potrpežljivosti in vztrajnosti. 

• Otroka ne silimo in priganjamo k delu, ga ne obremenjujemo in mu 

zagotovimo dovolj prostega časa. 

• Otroka sproti obveščamo o njegovih uspehih. 

• Nove vaje gradimo na tistem, kar otrok že zna. 

• Učenje usmerjamo od znanega k neznanemu, od manj zahtevnih nalog k 

zahtevnejšim. 

• Delo prilagodimo otrokovemu osebnemu tempu. 

• Prednost dajemo kreativnim nalogam pred nekreativnimi. 

• Vsi, ki delajo z otrokom, morajo medsebojno uskladiti svoje ravnanje. 

• Otrok se hitreje utrudi, zato naj dela v krajših časovnih intervalih, med 

katerimi potrebuje primerno sprostitev. 

 

V nadaljevanju bomo opredelili delo z učenci z motnjo pisanja pri pouku 

slovenščine ter prikazali različne oblike pomoči, ki jih lahko oziroma mora 

zagotoviti šola in izvajati učitelj pri pouku učenca z motnjo pisanja. Glede na 

vrsto učnih težav, ki jih imajo učenci, morajo šola, učitelj ter drugi izvajalci 

izvajati različne oblike pomoči.  
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Šole imajo na razpolago različne oblike pomoči: 

• zunanja učna diferenciacija, 

• notranja učna individualizacija in diferenciacija, 

• fleksibilna učna diferenciacija in individualizacija, 

• dopolnilni pouk, 

• dodatna strokovna pomoč. 

 

Zunanja učna diferenciacija (storilnostna) 

Zunanja učna diferenciacija pomeni delitev učencev v bolj homogene, prostorsko 

trajno ločene učne skupine po sposobnostih, tempu napredovanja in zanimanjih 

ter z neenotnimi vzgojno-izobraževalnimi cilji, vsebinami in nadaljnjimi 

izobraževalnimi možnostmi (Strmičnik, 1987: 158–159). Pravilnik o izvajanju 

diferenciacije pri pouku v osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 70, 2005) omogoča izvajanje 

zunanje diferenciacije v obliki nivojskega pouka, ki je organizirana za učence 

osmega in devetega razreda. Nivojski pouk, kot oblika zunanje diferenciacije, 

poteka pri slovenskem jeziku, matematiki ter tujem jeziku in na eni od treh ravni 

zahtevnosti, ki so opredeljene s cilji in standardi znanja v učnih načrtih. 

 

Notranja učna diferenciacija in individualizacija (didaktična) 

Notranja učna diferenciacija ohranja glede na socialno pripadnost učencev in 

njihove učne sposobnosti mešane, naravne heterogene učne skupine. S pomočjo 

bolj individualizirane učne pomoči in drugih specialnih korektivnih in 

kompenzatoričnih učnih ukrepov upošteva individualne zmožnosti, želje in 

potrebe učencev v okviru frontalnega, skupinskega in individualnega dela 

(Strmičnik, 1987: 176). Po Pravilniku o izvajanju diferenciacije pri pouku v 

osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 70, 2005) se notranja diferenciacija izvaja od 1. do 9. 

razreda pri pouku vseh predmetov in pri drugih oblikah organiziranega dela tako, 

da učitelj v oddelku oziroma učni skupini diferencira delo z učenci glede na 

njihove zmožnosti. 
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Fleksibilna učna diferenciacija in individualizacija 

Pojem fleksibilna diferenciacija označuje vse diferenciacijske in 

individualizacijske modele, ki obstajajo med zunanjo storilnostno in notranjo 

didaktično diferenciacijo. Pri tej diferenciaciji je bistveno prepletanje heterogenih 

in homogenih, večjih in manjših učnih skupin, temeljnega in nivojskega pouka. 

Večji del pouka se izvaja v heterogenih učnih skupinah, kjer so vsi učenci deležni 

temeljnega znanja, manjši del pouka pa se izvaja v homogenih oziroma 

težavnostno različno zahtevnih učnih skupinah (Strmičnik, 1987: 233). Po 

Pravilniku o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 70, 

2005) se fleksibilna diferenciacija izvaja tako, da se del pouka namenjenega 

slovenščini, matematiki in tujemu jeziku izvaja v homogenih učnih skupinah kot 

nivojski pouk, ki je namenjen utrjevanju in ponavljanju oziroma poglabljanju in 

razširjanju učne snovi. Izvajanje fleksibilne diferenciacije ni obvezno. Izvaja se 

lahko v 4., 5., 6. in 7. razredu. Izvaja se lahko v posameznem ali vseh razredih, pri 

posameznem ali vseh predmetih (slovenščina, matematika, tuji jezik). 

 

Dopolnilni pouk 

Dopolnilni pouk je oblika dela, ki ga mora šola ponuditi učencem z učnimi 

težavami oziroma učencem s specifičnimi težavami nižje stopnje. Po predmetniku 

devetletne osnovne šole vsakemu oddelku pripada ena ura tedensko. Šole morajo 

biti pri načrtovanju in organizaciji dopolnilnega pouka prožne, kar pomeni, da 

izvajalec dopolnilnega pouka ni nujno učitelj, ki učenca poučuje pri pouku, 

trajanje dopolnilnega pouka lahko prilagodimo glede na potrebe učencev. 

Pomembno je, da šola ponudi dopolnilni pouk učencem z učnimi težavami na 

ustrezen način (Koncept dela, 2008: 34–35). 

 

Pri dopolnilnem pouku učenci z učnimi težavami dosegajo tiste učne cilje, ki jih 

niso usvojili med rednim poukom. Dopolnilni pouk je organizacijsko zelo 

zahteven in mora biti raznolik. Uspešnost dopolnilnega pouka je odvisna od 

usklajenosti učne pomoči z učnimi težavami učenca. Pomembno je, da je 

dopolnilni pouk, kot oblika pomoči učencem z učnimi težavami, organiziran 

pravočasno (Strmičnik, 1987: 258–260).  
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Individualna  in skupinska pomoč 

V šolah individualno in skupinsko pomoč učencem z učnimi težavami izvajajo 

šolski svetovalni delavci. 

 

Poleg teh pomoči pa so za učence z učnimi težavami po predmetniku predvidene 

še dodatne ure individualne in skupinske pomoči, ki jih praviloma potrebujejo 

učenci z zmernimi učnimi težavami. Te oblike pomoči izvaja učitelj individualne 

in skupinske pomoči, ki je lahko: defektolog, pedagog, psiholog, socialni pedagog 

in učitelj. 

 

Individualna skupinska pomoč se organizira za učence z zmernim specifičnim 

primanjkljajem oziroma primanjkljaji, ki potrebujejo več specifičnega treninga in 

več učiteljeve pozornosti.  

 

Skupinska oblika pomoči je namenjena učencem, ki ne potrebujejo zelo 

intenzivnih in zelo specifičnih oblik pomoči. V to obliko je lahko vključenih več 

učencev, kar omogoča izvajanje sodelovalnega učenja. Skupinska oblika je 

primerna za izvajanje treningov avtomatiziranja posameznih veščin – branja, 

pisanja, poslušanja ipd. in učenje strategij reševanja problemov, pri čemer se 

upoštevajo posebne potrebe vsakega učenca. Skupina mora biti čim bolj 

homogena in ne prevelika. 

 

Izvajanje individualne in skupinske pomoči zahteva dobro načrtovanje in 

organizacijo – neposredno delo z učencem, veliko sodelovanja s starši, učitelji, 

razrednikom, svetovalnimi delavci, zunanjimi in drugimi sodelavci v izvirnem 

delovnem projektu pomoči, pripravo na delo, vrednotenje in dokumentiranje 

učenčevega napredka in učinkov pomoči (Koncept dela, 2008: 35–36). 
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2.7.1 Izvajalci učne pomoči  

Pri načrtovanju pomoči in dela z učenci z motnjo pisanja je velikega pomena tudi 

določitev oziroma izbira izvajalca učne pomoči. Glede na motnjo in primanjkljaj 

na posameznem področju učenja mora šola zagotoviti izvajalca učne pomoči.  

 

Izvajalci učne pomoči so lahko:  

• učitelji, 

• svetovalni delavci,  

• mobilni specialni pedagogi,  

• prostovoljci (Koncept dela, 2008: 29).  

 

Vsi izvajalci pomoči učencev se morajo ravnati po temeljnih načelih pomoči 

učencem z učnimi težavami: 

• načelo celostnega pristopa – učna pomoč mora biti zasnovana celostno, kar 

pomeni, da morajo biti načini pomoči vsestranski ter obsežni, da bodo 

ustvarjene optimalne razmere za napredovanje pri učenju in prilagajanju. 

Pomembno je, da preučimo motivacijske težave učenca, saj je njihova 

razrešitev predpogoj za uspešno učno pomoč. Pri obravnavi motivacijskih 

težav učenca moramo biti usmerjeni v raziskovanje, preizpraševanje, 

ozaveščanje in spreminjanje tudi učnega okolja, vključno z učinki prikritega 

kurikula (npr. organizacije pouka, šolskega reda in dnevne rutine, metod in 

oblik dela z učenci z vidika dejavnega vključevanja učencev, možnost izbire 

itd.), 

• načelo interdisciplinarnosti – pri pomoči učencem z učnimi težavami je 

pomembno dobro sodelovanje med različnimi strokovnjaki na šoli – učitelji, 

svetovalnimi delavci, mobilnimi specialnimi pedagogi, vodstvom šole in 

strokovnimi delavci iz vzgojno-izobraževalnih ustanov za otroke s posebnimi 

potrebami. Pomembno je tudi interdisciplinarno sodelovanje med šolo, 

domom, različnimi zunanjimi ustanovami in širšim okoljem, 

• načelo partnerskega sodelovanja s starši – pri učencih z učnimi težavami je 

odnos med starši in učitelji zelo pomemben. Pomembno je, da šolski strokovni 

delavci in starši vzpostavijo delovni odnos. Učenci in njihovi starši 
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soustvarjajo potek učenja in potek pomoči, hkrati pa starši soustvarjajo dobre 

rešitve za otroka in sodelujejo pri vrednotenju učinkov pomoči, 

• načelo odkrivanja in spodbujanja močnih področij – ključna sestavina 

učinkovite obravnave je razumevanje in spodbujanje močnih področij učenca 

z učnimi težavami. Prepoznati je treba posameznikova dobra področja, 

zmožnosti, nadarjenosti in interese, 

• načelo udeleženosti učenca, spodbujanja notranje motivacije in 

samodoločenosti – to načelo je zelo pomembno, saj spodbuja učenčevo 

notranjo motivacijo za učenje, delo, pripadnost skupnosti, njegovo 

samodoločenost, ki vključuje posameznikove občutke kompetentnosti, 

neodvisnosti in pripadnosti. Ključni namen izvajanja pomoči je, da 

načrtujemo, na kakšen način lahko konkretnemu učencu omogočimo in 

povečamo njegovo udeleženost pri učenju. To pomeni, da se bo učenec 

doživljal bolj sposobnega, kompetentnega in avtonomnega. Učenca 

spodbujamo k iskanju lastnih pobud in izbire, s tem pa povečujemo njegov 

občutek angažiranosti in odgovornosti pri samem pouku in pri oblikah 

pomoči, 

• načelo akcije in samozagovorništva – učenec učinkovito funkcionira, kadar 

zna poznavanje samega sebe, svojih šibkih in močnih področij uporabiti in 

udejanjiti, 

• načelo postavljanja optimalnih izzivov – pri tem načelu gre za postavljanje in 

določanje realnih, dosegljivih ciljev, kar povzroči večjo motivacijo učenca in 

realno možnost uspeha. Doseganje tega zahteva individualiziran pristop, več 

urjenja in vlaganja učiteljevega truda, 

• načelo odgovornosti in načrtovanja – za doseganje dolgoročnih sprememb je 

pomembno sodelovanje na vseh ravneh: na ravni šole (odgovornost vodstva, 

učiteljskega zbora in drugih strokovnih organov, sveta staršev in sveta šola) in 

oddelčne skupnosti, posameznega učitelja, svetovalnega delavca, staršev in 

vseh drugih posameznikov, ki se morajo prilagajati in pomagati otroku z 

učnimi težavami. Pomembno je načrtovanje na ravni šole in njenih strokovnih 

organov in služb, oddelčne skupnosti in posameznega učenca. Velik pomen 
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ima tudi individualna odgovornost učenca z učnimi težavami, ki jo razvijamo 

tako, da individualni delovni načrt ustvarjamo skupaj z učencem, 

• načelo vrednotenja – bistven del načrtovanja učne pomoči je spremljanje in 

vrednotenje učenčevega napredovanja in vrednotenje učinkovitosti pomoči. 

Vrednotenje mora biti izvedeno strokovno, vse evalvacijske ocene morajo biti 

zabeležene v učenčevi dokumentaciji. Na podlagi vrednotenja je mogoče 

ugotoviti, da posamezna oblika pomoči za učenca ni bila ustrezna in uspešna, 

kar je osnova za načrtovanje nove in intenzivnejše pomoči. Evalvacijske ocene 

so osnova za odločanje o drugih oblikah in stopnjah pomoči. Pri vrednotenju 

morajo sodelovati tudi starši, 

• načelo dolgoročne usmerjenosti – v projektu pomoči se iščejo in raziskujejo za 

posameznika najbolj optimalni načini premagovanja težav, ki so zanj 

dolgoročno učinkoviti, saj so usmerjeni v dolgoročno zagotavljanje 

kakovostnega življenja kljub primanjkljaju oziroma težavi (Koncept dela, 

2008: 29–32). 

 

2.7.1.1 Delo in pomoč razrednika in predmetnega učitelja 

Pri delu z učenci z učnimi težavami imata med vsemi strokovnimi delavci 

najpomembnejšo vlogo razrednik in predmetni učitelj.  

Razrednik je nosilec izvirnega delovnega projekta pomoči in individualiziranega 

programa pomoči učencu z učnimi težavami. Njegova naloga je, da vzpostavi 

projekt. V nadaljevanju mora skrbeti, da projekt poteka in nadaljuje ter konča in 

da je izvirni delovni projekt pomoči skrbno voden ter dokumentiran. Zelo 

pomembno je, da sodeluje s predmetnimi učitelji, ki učenca z učnimi težavami 

poučujejo (Koncept dela, 2008: 80–82). 

 

Pri Šaliju (1979: 155–156) beremo, da je razrednik odgovoren za: 

• obveščenost otroka ter njegovih staršev – učencu povemo, da smo zaznali 

njegovo motnjo pisanja, ki jo je mogoče odpraviti ali omiliti, vendar pri tem 

potrebujemo njegovo sodelovanje. Naravo njegovih težav predstavimo tudi 

staršem, 
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• obveščenost otrokovih sošolcev, 

• namestitev otroka v razredu, 

• prilagojeno spraševanje in ocenjevanje, 

• prilagojene domače naloge, 

• korekcijo rokopisa, 

• napredovanje v višji razred. 

 

Razrednik mora biti v stalnem stiku z učencem, ga spremljati in mu biti v stalno 

oporo in pomoč pri reševanju težave. Sodelovati mora tudi s starši (Koncept dela, 

2008: 81). 

 

Učiteljeva naloga je, da prepozna učenčeve težave in ustvari v procesu pomoči 

soustvarjalni odnos z učencem. Pri svojem delu mora upoštevati načela dobre 

poučevalne prakse. Za delo z učencem mora izoblikovati individualni delovni 

načrt pomoči, v katerem opredeli učenčeve težave in vse potrebne prilagoditve 

(učnih ciljev, metod, oblik in strategij poučevanja, utrjevanja ter ocenjevanja itd.). 

Učencu mora ponuditi dopolnilni pouk. Svoje delo z učencem mora dosledno 

beležiti tako, da piše kroniko ali dnevnik izvajanja pomoči. Pri svojem delu mora 

sodelovati z drugimi učitelji, svetovalnimi delavci in razrednikom. V primeru 

večjih učnih težav, ki jih na prvi stopnji pomoči ni bilo mogoče omejiti, mora 

podati sklepno evalvacijsko oceno, v kateri predlaga razširitev izvirnega 

delovnega projekta pomoči s pomočjo druge stopnje (Koncept dela, 2008: 78−81). 

 

2.7.1.2 Delo in pomoč svetovalnih delavcev 

Pomembno je, da v šoli deluje šolska svetovalna služba, ki koordinira delo z 

učenci z učnimi težavami. Kadar učenec na prvi stopnji pomoči (pomoč učitelja) 

ne napreduje, se na učiteljevo pobudo in pobudo staršev v pomoč in delo vključi 

svetovalni delavec, ki poglobi odkrivanje, raziskovanje in opredelitev težav. V 

odkrivanje, raziskovanje in opredelitev vključuje tudi starše in učence. Svetovalni 

delavec mora pri odkrivanju težav odkrivati in raziskati otrokova močna področja. 

Pri delu in pomoči sodeluje z učencem, mu svetuje, daje individualno ali 
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skupinsko obliko pomoči, svetuje učitelju in staršem ter izvaja dodatno strokovno 

pomoč (Koncept dela, 2008: 37−38). 

 

Naloge svetovalnega delavca pri delu z učencem z učnimi težavami so: 

 

• prepoznavanje vrste motenj, 

• prepoznavanje možnosti, v katerih otrok doseže najboljše rezultate, 

• izbrati specifične metode dela in pomoči, 

• koordiniranje dela z učenci z učnimi težavami, 

• v šolskem okolju ustvariti strpen odnos do učenčevih težav in spodbujati 

ustrezno ravnanje z njim, 

• spodbujati učenca pri kompenziranju težav (Mirtič, 2001: 29), 

• vzpostavlja odnos soustvarjanja z vsemi udeleženci v projektu pomoči, 

• pomaga učitelju pri pripravi individualnega delovnega načrta pomoči in pri 

evalvaciji pomoči, 

• na drugi stopnji pomoči pomaga učitelju pri poglobljenem raziskovanju in 

opredelitvi učenčevih težav, močnih področij in nadarjenosti, 

• pomaga učitelju pri presoji, izbiri in določanju prilagojenih metod in oblik 

dela pri pouku, dopolnilnem pouku in v okviru podaljšanega bivanja, 

• kot koordinator pomaga razredniku, ki je nosilec izvirnega projekta pomoči z 

učnimi težavami, 

• pomaga razredniku ali v celoti prevzame pisanje kronike in dnevnika 

izvirnega delovnega projekta pomoči, 

• poskrbi za evidentiranje izvirnega delovnega projekta pomoči in vključitev v 

učenčevo osebno mapo,  

• svetovalni delavec mora pripraviti sklepno evalvacijsko oceno druge in tretje 

stopnje, 

• organizira pomoč četrte stopnje, 

• pripravi izvirno evalvacijsko poročilo, 

• učencem, staršem in učiteljem z nasveti in svetovanjem izvaja neposredno 

pomoč, 
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• pripravi poročilo o otroku za začetek postopka usmerjanja učenca z učnimi 

težavami v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in z dodatno 

strokovno pomočjo, 

• pomaga razredniku pri pripravi oddelčnega programa za delo z učenci z 

učnimi težavami, 

• pomaga pri oblikovanju politike šole na področju dela z učenci z učnimi 

težavami, 

• pomaga pri organiziranju izobraževanj za učitelje v okviru šole za delo z 

učenci z učnimi težavami (Koncept dela, 2008: 83−84). 

 

2.7.2 Prilagoditve pri motnji pisanja 

Učenci s specifično motnjo pisanja potrebujejo v procesu poučevanja in 

preverjanja minimalne ali zmerne prilagoditve.  

 

Minimalne prilagoditve so: 

• krajši dodatni čas v procesu pridobivanja znanja (prepis gradiva), utrjevanja in 

preverjanju znanja, kadar je učenec deležen enake količine nalog kot vrstniki 

(5 do 10 minut), 

• obarvane in podčrtane ključne informacije, 

• preverjanje razumevanja navodil in dodatna ponovitev navodil, 

• uporaba dodatnih učnih pripomočkov, 

• občasno fotokopiranje, 

• delo v manjši skupini ali paru, 

• vrstniška pomoč. 

 

Zmerne prilagoditve obsegajo vse minimalne prilagoditve ter: 

• prilagoditev oblik gradiva (miselni vzorec, alineje, kratek povzetek, dodatne 

ilustracije, dodan način primera reševanja), 

• prilagoditev vsebine (vsebino, ki je preveč terminološko zahtevna in 

kompleksna, zamenjamo za preprostejšo, bolj življenjsko), 

• dodatno in ponovno razlago, 
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• različne ravni pisne zahtevnosti gradiva, pri čemer vsebina ostaja enaka, 

• podaljšanje dodatnega časa v procesu pridobivanja znanja, utrjevanja in 

preverjanju znanja za 20 minut, 

• fotokopiranje daljših pisnih gradiv, 

• prednost ustnega preverjanja pred pisnim preverjanjem in  

• rabo tehničnih pripomočkov (računalnik) (Kavkler, 2008: 82). 

 

Delo z učenci s specifično motnjo pisanja zahteva poznavanje: 

• prilagoditev gradiv pri poučevanju,   

• prilagoditev strategij poučevanja,  

• prilagajanje domačih nalog in drugih zahtev za delo doma, 

• metod in oblik dela,  

• didaktičnih pripomočkov, 

• prilagoditev preverjanja in ocenjevanja znanja, 

• organizacije časa (Navodila za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z 

dodatno strokovno pomočjo, 2003: 22–28). 

 

Prilagajamo tudi organizacijo pouka v prostoru. Učenec s specifično motnjo 

pisanja naj sedi na prostoru, ki mu omogoča biti pazljiv in mu pomaga pri 

osredotočenosti na šolsko delo. To pomeni, da mora tak učenec sedeti blizu table, 

proč od vrat, oken in drugih distraktorjev, ki lahko motijo in ovirajo njegovo 

pozornost. Učenec naj sedi blizu učitelja in sošolca, ki mu je najbolj pripravljen 

pomagati. Učencu pa moramo omogočiti tudi to, da lahko za mizo sedi sam. 

Organizacija prostora v učilnici mora omogočati tudi več individualnosti in več 

individualne obravnave, dela v parih in majhnih skupinah. V učilnici je potrebno 

predvideti tudi stalen prostor za učne in tehnične pripomočke.  

 

Na šoli je potrebno predvideti ustrezno velik in opremljen prostor za individualno 

delo in delo v majhnih skupinah zunaj učilnice (prav tam: 20). 
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2.7.2.1 Organizacija časa 

Učenci z motnjami pisanja potrebujejo časovne prilagoditve saj predelovanje 

informacij in strategije reševanja potekajo pri teh učencih počasneje. Časovne 

prilagoditve potrebujejo pri: 

• pridobivanju znanja, 

• utrjevanju znanja, 

• preverjanju znanja (Navodila za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole 

z dodatno strokovno pomočjo, 2003: 22). 

 

2.7.2.2 Prilagoditev didaktičnih pripomočkov in oprema 

Učna oprema omogoča učencem s specifičnimi motnjami pisanja povečanje 

izobraževalne uspešnosti pri pridobivanju, utrjevanju in preverjanju znanja. 

Učenci s specifičnimi motnjami pisanja morajo imeti možnost uporabe 

računalnika za pisanje, možnost fotokopiranja daljših zapiskov. Razlago daljše 

snovi si lahko posnamejo na kasetofon. Učencem z disortografijo omogočimo, da 

lahko pri pisanju uporabljajo slovarje in računalnike s črkovalnikom (prav tam: 

21). 

 

2.7.2.3 Prilagajanje metod in oblik dela z učenci z učnimi težavami 

Pri delu z učenci z učnimi težavami pri rednem pouku in dopolnilnem pouku 

prilagajamo metode in oblike dela. Za učence z učnimi težavami so primerne vse 

znane oblike dela: 

• individualno delo, 

• delo v paru, 

• delo v manjši ali večji skupini. 

 

Pri svojem delu in načrtovanju moramo upoštevati, da učenci z učnimi težavami 

potrebujejo več individualne pomoči v nivojskem in dopolnilnem pouku. Za 

učence z učnimi težavami je učinkovita tudi oblika dela v manjši skupini, ki 

omogoča izvajanje sodelovalnega učenja (Koncept dela, 2008: 33−34). 
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V konceptu dela (2008: 34–35) je zapisano, da moramo pri izbiri metod in oblik 

dela za učence z učnimi težavami upoštevati načela »dobre prakse« in načela 

»dobrega poučevanja«. Kriteriji »dobre poučevalne prakse« so: 

• jasna strukturiranost poučevanja in učenja, 

• učiteljeva pozitivna in podporna naravnanost, 

• spodbujanje in omogočanje aktivnega učenja, 

• učenje osnovnih pojmov na razumljiv način in preverjanje njihovega 

razumevanja in nerazumevanja, 

• spremljanje učenčevega napredka, 

• omogočanje sprotne povratne informacije učencu in od učenca, 

• jasna in razumljiva navodila, 

• delitev zapletenih učnih problemov na manjše enote, učenje po korakih, 

predvidevanje korakov, 

• uporaba opor za učenje – materialnih, verbalnih in neverbalnih, 

• navajanje primerov, 

• spodbujanje in omogočanje veččutnega učenja, 

• več urjenja veščin in utrjevanja znanja na različne načine, 

• omogočanje učencem, da svoje znanje posredujejo na različne načine – ustno, 

pisno idr., 

• poučevanje učnih strategij – pisanja zapiskov, predelave učbeniških besedil, 

• učenje učencev za samostojno iskanje pomoči – pri učiteljih, vrstnikih, 

svetovalnih delavcih, 

• vključevanje sodelovalnega učenja pri pouku in učenje učencev za 

sodelovalno učenje, 

• raznobarvni zapisi na tabli,  

• pisanje z različnimi pisali,  

• fotokopiranje zapiskov,  

• prijazno opozarjanje na napake, 

• organizacija vrstniške pomoči, 

• prilagajanje domačih nalog. 
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2.7.2.4 Prilagoditev gradiv pri poučevanju 

Delo z učenci s specifično motnjo pisanja zahteva od učitelja prilagajanje gradiv 

in materialov že v fazi načrtovanja procesa poučevanja. Prilagaja tista gradiva, ki 

jih učencu posreduje, ali tista, ki jih uporablja pri posredovanju znanja. 

 

Učitelj mora uporabljati gradiva, ki so primerna kronološki starosti učenca, 

njegovim interesom in vsebini. Izbor gradiv ima pomembno vlogo pri procesu 

socializacije učenca. Glede na stopnjo prilagoditve gradiv razlikujemo minimalne 

in zmerne prilagoditve gradiv. Stopnja in vrsta prilagoditev gradiv je odvisna od 

učenčevega učnega stila, njegovih kognitivnih, senzornih, motoričnih, pisnih, 

organizacijskih sposobnosti in pozornosti učenca z učnimi težavami. Izrazitejše 

prilagoditve gradiv mora učitelj oblikovati v sodelovanju s šolsko svetovalno 

službo in morajo biti zapisane v individualnem načrtu učenca. (Kavkler 2008: 82). 

 

2.7.2.5 Prilagoditev strategij poučevanja 

Pri učencih s specifično motnjo pisanja, disgrafijo in disortografijo moramo v 

procesu poučevanja in učenja upoštevati posebne vzgojno-izobraževalne potrebe 

učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, kar zahteva tudi 

prilagajanje strategij poučevanja.  

 

Pri poučevanju moramo novo temo povezati z že obravnavanimi temami, saj tako 

učenec snov bolje razume in si lažje prikliče podatke. Obravnavane teme moramo 

povezovati z učenčevimi življenjskimi izkušnjami. Kot smo že omenili v prejšnjih 

podpoglavjih, je pomembno, da izvajamo multisenzorno učenje in omogočamo 

sprejem novih informacij s pomočjo sluha, vida, taktilnih poti, okusa in vonja. 

Učencem moramo pri delu dajati kratka in jasna pisna ter ustna navodila, katerih 

razumevanje sproti preverjamo, nudimo jim pomoč pri organizaciji zapiskov, 

učnih pripomočkov ter beležk za starše. Učenčevo znanje preverjamo s pomočjo 

odprtih vprašanj, katerim dajemo prednost pred vprašanji, ki zahtevajo točno 

določene informacije. Strategije poučevanja prilagajmo tudi tako, da uporabljamo 

različne vizualne pripomočke (grafe, tabele, slike, videoposnetke) in aktivno 
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učenje. Snov podajamo na otrokom zanimiv način, saj tako pritegnemo njihovo 

pozornost. Pouk popestrimo z uporabo različnih metod in materialov. Učence 

moramo sproti seznanjati z njihovimi napakami, saj bomo le tako omogočali, da 

jih bodo lahko odpravili in ne bo prišlo do razvoja napačnih pojmov ali utrjevanja 

napačnih vzorcev. Pri ocenjevanju učenca moramo podajati oceno s širšo razlago, 

ki mora ob analizi napak vsebovati tudi analizo uspešno izkazanega znanja 

(Navodila za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno 

pomočjo, 2003: 25–26). 

 

2.7.2.6 Prilagoditev preverjanja in ocenjevanja znanja 

Pri preverjanju in ocenjevanju prilagajamo: 

• način posredovanja vprašanj – vprašanja morajo biti konkretna in enoznačna, 

zahtevnejša vprašanja in navodila naj bodo razdeljena na podvprašanja 

oziroma na enostavnejša navodila, učitelj sproti preverja razumevanje navodil, 

• način preverjanja – učence z motnjo pisanja se preverja predvsem ustno, z 

grafično predstavljenimi rezultati, s praktičnimi izdelki, 

• čas preverjanja – pri učencih z motnjo pisanja lahko zaradi slabe 

avtomatizacije pisanja ter organizacijskih težav čas pisnega preverjanja 

podaljšamo. Zaradi šibke koncentracije mu lahko podaljšamo čas tudi pri 

ustnem ocenjevanju, 

• organizacijo preverjanja – preverjanje prilagajamo tako, da poteka po delih, 

preverjanje razdelimo na več zaključenih enoti. Pisno preverjanje lahko 

prilagodimo tako, da naloge razdelimo na manjše dele, pri čemer otrok napiše 

odgovor na samo eno vprašanje. Učiteljeva naloga je, da sproti preverja 

učenčevo razumevanje vprašanja, 

• obliko pisnih gradiv za preverjanje znanja – vsebovati morajo več grafičnih in 

barvnih opor, več odprtih vprašanj, več vprašanj izbirnega tipa, povečan tisk, 

večji razmiki med vrsticami, vsako vprašanje na svojem listu, 

• rabo tehničnih pripomočkov – računalnik, kasetofon, vse pripomočke oziroma 

didaktične materiale, ki jih je učenec uporabljal pri pridobivanju in utrjevanju 

znanja, 
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• prostorske pogoje – učenčevo znanje preverjamo pri urah dodatne strokovne 

pomoči, v »tihem« kotičku v učilnici ali zunaj učilnice (Navodila za 

prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo, 

2003: 27–28; Nojič, 2006: 77–80). 

 

 

2.7.3 Izvajanje pouka  

2.7.3.1 Poučevanje otrok z motnjo pisanja  

Osnova za učiteljevo poučevanje je individualni načrt pomoči učenca z učnimi 

težavami. Ta načrt temelji na posameznikovih močnih področjih, upošteva 

njegove težave, vsebuje učne cilje za učenca, navodila za delo ter načine 

preverjanja napredka. Učitelj mora pri načrtovanju poučevanja upoštevati tudi 

učenčeve zmogljivosti. 

 

Učitelj lahko svoje poučevanje diferencira in upošteva potrebe učencev z učnimi 

težavami na različne načine: 

• s fleksibilno uporabo skupinskega dela, 

• z zbiranjem in omogočanjem aktivnosti, 

• z načrtovanjem drugačnih aktivnosti (Tomlinson, 2001; povz. po Peklaj, 2008: 

73 ). 

 

Peklajeva (2008: 73–74) navaja, da se mora učitelj pri načrtovanju poučevanja 

zgledovati po univerzalnem načinu poučevanja, kar pomeni, da naj bi kurikul 

vseboval čim več alternativ in bi bil kot takšen dostopen in ustrezen za učence 

različnih okolij, učnih stilov, sposobnosti, posebnih potreb in za različna učna 

okolja. Učitelj mora upoštevati različne načine za podajanje vsebin (vizualne, 

besedne, gibalne strategije, različne načine učenčevih priprav in predstavitve 

vsebine (pisanje, ilustriranje, govor idr.), fleksibilne načine vključevanja, 

aktivnosti med učenjem (videlo, računalniki idr.). Pri delu z učencem z učnimi 

težavami mora učitelj učencem omogočiti, da se učijo skupaj z drugimi, v parih 

ali majhnih učnih skupinah. Pomembno je, da uporablja čem več aktivnih oblik 
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dela. Ena izmed uporabnih strategij, ki jo navaja Peklajeva, je strategija pomisli – 

pojdi v par – pogovori se (Kegan, 1944; povz. po Peklaj, 2008: 74). S to strategijo 

omogočamo, da učenci najprej razmišljajo samostojno ob vprašanju, se povežejo z 

drugim učencem, primerjajo svoje odgovore, iščejo podobnosti in razlike ter 

poskušajo najti najboljši odgovor. 

 

Pri poučevanju je smiselna uporaba zaporedja: jaz naredim (učitelj – model), vi 

naredite (delo v skupini), ti narediš (individualno delo). Pri tej strategiji je 

pomembno, da učencu z učnimi težavami na začetku pomagamo ter ga 

usmerjamo, nato pa le to postopoma zmanjšujemo (Peklaj, 2008: 74). 

 

Pri poučevanju učne snovi je potrebno učence učiti tudi strategij uspešnega 

učenja, npr. učenje uspešnega zapisovanja, organiziranja materiala, strategije za 

zapomnitev, načrtovanja in priprave dela (prav tam). V vseh fazah poučevanja se 

naj uporablja veččutno (multisenzorno) poučevanje in učenje, kar pomeni, da naj 

bo aktivno in interaktivno ter naj vključuje vse čutne kanale (vidni, slušni, gibalni 

in taktilni kanal), po katerih učenec sprejema in obdeluje informacije. Poučevanje 

in učenje morata biti tudi dobro strukturirana, kar pomeni, da morata biti 

organizirana in potekati postopoma. Pomembno je, da posamezne veščine pisanja 

razdelimo na sestavine ter da upoštevamo pravilno zaporedje poučevanja 

posameznih sestavin veščin pisanja. Priporočila za poučevanje učencev z motnjo 

pisanja predvidevajo, da mora poučevanje in učenje potekati temeljito, da 

uporabljamo metode aktivnega učenja in upoštevamo učenčeve interese, 

spodbujamo učenčevo samospoštovanje in pozitiven odnos do pisanja. To 

pomeni, da učencu pomagamo pri obvladovanju občutkov tesnobe in nemoči, ki 

vodijo k izogibanju situacij povezanih s pisanjem. Priporočila vsebujejo tudi 

težnjo, da spodbujamo in razvijamo učenčevo usmerjenost v spoprijemanje s 

težavami in njihovo reševanje ter v napredovanje, pri tem pa uporabljamo 

učenčeva močna področja, sodelujemo z učencem in njegovimi starši pri 

odkrivanju ter razvijanju različnih oblik kompenzacij (Koncept dela, 2008: 43–

44). 
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Organizacija kakovostnega pouka je po mnenju avtorjev Fletcherja, Reida Lyiona, 

Fuchsa in Barnesa 2007 (Kavkler, 2011: 29–30) odvisna od naslednjih načel: 

 

• podaljšanje časa za reševanje nalog, 

• proces poučevanja mora biti ekspliciten, dobro organiziran in rutinski, saj le 

tako omogoča pregled predhodno naučene snovi, razvoj temeljnih spretnosti in 

višjih kognitivnih procesov ter prenos in generalizacijo znanja, 

• sistematično in eksplicitno izveden pouk je odvisen od razvoja strategij 

samoregulacij, ki omogočajo da učenci lahko nadzorujejo svoj učni napredek 

in si postavljajo učne cilje, 

• pomembno vlogo imata tudi vrstniška pomoč in podpora, ki omogočata 

dopolnjevanje učiteljevega poučevanja. Učenec s tem dobi priložnosti za vajo, 

podporo pri pridobivanju znanja in boljši prenos naučene snovi, 

• ustvarjanje pogojev za razvoj višjih kognitivnih procesov tudi v primeru, ko so 

temeljne spretnosti (pisanja) učencev šibke, 

• dosežki morajo biti specifični glede na snov, ki jo učitelj poučuje. To pomeni, 

da če v obravnavo ni vključeno učenje učnih snovi, je transfer majhen. Učna 

vsebina mora biti naučena z razumevanjem, 

• pouk mora biti zasnovan celostno, kar pomeni, da moramo poleg podajanja 

snovi o spretnostih razvijati vse kompetence za uspešno učenje, ki jih 

potrebujejo učenci z učnimi težavami, 

• pri poučevanju moramo upoštevati heterogenost skupine učencev, saj so lahko 

pri učencih z učnimi težavami poleg učnih prisotne še druge težave učenja, 

npr. motnja pozornosti in hiperaktivnosti – ADHD, 

• napredek učenca mora biti nadzorovan s ciljem izboljšanja učinkovitosti 

obravnave učenca, 

• sistematično vključevanje učinkovitih strategij obravnave učencev v 

poučevalno prakso, ki mora temeljiti na znanstveno dokazani uspešnosti 

strategij. 
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2.7.3.2 Preverjanje in ocenjevanje 

Pri preverjanju in ocenjevanju moramo izhajati iz prilagoditev, ki ne temeljijo 

samo na redukciji kompleksnosti snovi, ampak tudi na iskanju prilagoditev, 

načinov in oblik postavljanja vprašanj, posredovanja odgovorov in na količini 

opor, ki jih ponudimo učencu s specifičnimi motnjami pisanja, da mu omogočimo 

optimalno pokazati usvojeno znanje (Navodila za prilagojeno izvajanje programa 

osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo, 2003: 27). 

 

Černe (2002: 145) svetuje učiteljem pri preverjanju in ocenjevanju znanja sledeče: 

• otroka opogumljamo, 

• pomagamo mu pri usmerjanju pozornosti v nalogo, 

• preverjamo, ali razume navodila v nalogi, 

• vnaprej se dogovorimo za obseg snovi, ki se jo naj nauči. Pripravimo 

vprašanja, 

• naloge naj bodo ločene na posameznih listih ter povečane – posebej, če ima 

otrok ali mladostnik tudi motnjo pozornosti, 

• poenostavimo navodila, jih podčrtamo ali napišemo s poudarjenimi črkami, 

• prilagodimo čas in kraj preverjanja znanja – podaljšan čas, pisanje spisa ali 

kontrolne naloge pri uri dodatne strokovne pomoči ali pri dopolnilnem pouku, 

• večkrat preverjamo ustno kot pisno. Pri slovenskem jeziku naj imajo ustne 

ocene večjo težo pri oblikovanju končne ocene. To priporočilo velja tudi pri 

drugih predmetih, zlasti pri učenju tujega jezika. Pri ocenjevanju upoštevajmo 

tempo ter vložek energije, ki je ponavadi večji za slabši rezultat, 

• večjo težo naj imajo tudi ocene, pridobljene v vsem šolskem letu, do začetka 

maja, in pridobljene prve ure pouka, ko je otrok bolj zbran.  



75 
 

2.7.4 Strategije pisanja različnih šolskih besedil 

Učenci z motnjo pisanja imajo zaradi specifičnih primanjkljajev, ki smo jih 

opredelili že v prejšnjih podpoglavjih, tudi težave pri oblikovanju oziroma pisanju 

različnih vrst šolskih besedil (spisov, poustvarjalnih besedil, zgodb). Težave imajo 

pri organizaciji, pišejo skopo ali se zapletajo v podrobnosti. Učence moramo 

naučiti različne strategije za pomoč pri oblikovanju različnih vrst besedil, saj 

lahko z uporabo teh strategij izboljšajo svoje pisanje. 

 

2.7.4.1 Strategije pisanja spisa 

Strategij učenja pisanja spisa je več. V tem podpoglavju bomo predstavili 

strategije učenja pisanja spisa, ki smo jih povzeli po T. Černe (2002: 148–149). 

 

Pisanje spisa zahteva, da imamo oblikovan načrt celotne vsebine, izoblikovane 

posamezne ideje, da poznamo besede, ki jih bomo uporabili, ter da bomo 

upoštevali časovno zaporedje dogodkov. 

 

Učenca s specifično motnjo pisanja moramo naučiti pregleda vsebine po 

posameznih elementih ter ga naučiti, da samostojno preverja korake, ki jih izvaja 

in ali jih je uporabil po pravilnem vrstnem redu.  

 

Prva strategija, ki jo bomo predstavili, predvideva pisanje spisa s pomočjo 

akronimov, s katerimi si učenec zapomni faze pisanja spisa. 

 

Akronimi za faze pisanja: 

• P – premišljevanje, 

• O – osnutek, 

• P – pregled, 

• K – konec. 

Nastane beseda POPK – popek, ki je zaprt in z načrtovanjem oziroma pisanjem 

spisa se le-ta odpre in nastane CVET – spis (Černe, 2002: 148). 
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Pisanje zajema štiri faze: 

• Premišljevanje – je faza, ki zajema naslednje korake: 

� Katera zvrst bo to, o čem boš pisal, kakšen bo vrstni red? 

� Napiši naslove, podnaslove ali osnutek v obliki miselnega vzorca. 

• Osnutek 

� Prvi osnutek napišeš na poseben papir. 

• Pregled vsebine zajema naslednje korake: 

� Vprašaš se, ali si uporabil pravilen vrstni red? 

� Ali povedi izražajo tvoje misli? 

� Ali lahko katere besede izpustiš? 

� Ali so besede dobro izbrane? 

� Ali lahko najdeš bolj zanimive in bolj nenavadne besede? 

� Ali uporabljaš prevečkrat eno in isto besedo? 

� Ali si preveril izgovorjavo in naglaševanje? 

� Ali si preveril končna ločila? 

• Konec oziroma končna oblika – ponovno prebereš vsebino z vsemi popravki. 

(Černe, 2002: 148–149). 

 

Druga strategija pisanja spisa predvideva pet faz: 

• Premisli o vsebini (brainstorming). 

• Zapiši ključne besede, ki jih lahko povežeš v vsebino. 

• Ključne besede zapiši po pomembnosti. 

• Odstavke označi s ključnimi besedami. 

• Oblikuj stavke (prav tam). 

 

2.7.4.2 Strategija oblikovanja zgodbe 

Učenec oblikuje zgodbo s pomočjo naslednjih faz: 

• naslov, 

• o čem bo zgodba govorila, 

• prizorišče dogajanja, 

• glavne značilnosti zgodbe, 
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• besede, ki so težje in jih moram črkovati – učence s težavami s črkovanjem 

učimo, da zapišejo težje besede na rob papirja in so pozorni na črkovanje ter 

jih uporabijo pri pisanju, 

• vsebina,  

� uvod: 

� jedro, 

� zaključek (Černe, 2002: 149). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 NAMEN EMPIRIČNEGA DELA  

 

Namen diplomskega dela z naslovom Motnja pisanja pri pouku slovenščine v 

osnovni šoli je v prvem teoretičnem delu s študijem literature preučiti in 

predstaviti motnjo pisanja z različnih vidikov:  

 

• opredelitev motnje pisanja, 

• vrste motnje pisanja, 

• oblike in tipi motnje pisanja, 

• klasifikacija motnje pisanja, 

• vzroki motnje pisanja, 

• faze motnje pisanja, 

• opredelitev disgrafije, 

• opredelitev disortografije, 

• značilnosti otrok z motnjo pisanja, 

• šola in učenci s specifično motnjo pisanja, 

• pomoč in delo z učenci s specifično motnjo pisanja v OŠ, 

• prepoznavanje in diagnosticiranje, 

• delo z učenci z motnjo pisanja pri pouku slovenščine, 

• osnovnošolska zakonodaja, 

• načrtovanje poučevanja, preverjanja in ocenjevanja in  

• strategija pisanja spisa. 

 

 

V empiričnem delu želimo preučiti konkreten primer učenca z motnjo pisanja, 

predstaviti individualiziran učni načrt za učenca X, predstaviti delo z učencem pri 

pouku slovenščine s pomočjo prilagojenih priprav in drugih prilagoditev, 

potrebnih za učence s specifično motnjo pisanja, na podlagi opazovanja pisnih 
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izdelkov zapisati, kako se pri učencu X kažejo motnje pisanja in vrste napak, 

prikazati potek priprave z učenjem strategij pisanja spisa na pisanje šolske naloge 

in ugotoviti napredek učenca. 

 

3.2 OPIS RAZISKOVALNEGA PRIMERA 

Raziskovalni primer proučevanja predstavlja učenec z motnjo pisanja, ki v 

šolskem letu 2012/2013 obiskuje osmi razred osnovne šole. Odločitev za 

proučevanje učenca je posledica večletnega dela z njim pri individualni učni 

pomoči v okviru pomoči učencem z učnimi težavami ter enoletnega sodelovanja z 

učencem v okviru dodatne strokovne pomoči.  

 

S soglasjem učenčevih staršev in osnovne šole, ki jo obiskuje učenec, smo se 

odločili, da v empiričnem delu analiziramo na podlagi opazovanja pisnih 

izdelkov, kako se pri učencu X kažejo motnje pisanja in vrste napak, prikažemo 

potek priprave z učenjem strategij pisanja spisa na pisanje šolske naloge, 

prikažemo vrste vaj za izboljšanje pisanja z učencem X in napredek učenca X. 

 

Ker učenec X kot otrok s posebnimi potrebami potrebuje prilagojeno izvajanje 

vzgojno-izobraževalnega procesa ter prilagoditve šolskega učnega okolja (glej 

podpoglavje 2.7) in ima na podlagi odločbe o usmeritvi izdelan individualiziran 

učni načrt, bomo v empiričnem delu predstavili vse prilagoditve učnega procesa in 

naše sodelovanje pri upoštevanju njegove odločbe. 

 

V empiričnem delu bomo predstavili primer prilagoditev, ki jih moramo pri delu z 

učencem upoštevati vsi učitelji. 

 

3.2.1 Raziskovalne hipoteze 

Na podlagi izhodišč teoretičnega dela diplomskega dela z naslovom Motnja 

pisanja pri pouku slovenščine v osnovni šoli in poznavanja motnje pisanja kot 

specifične učne težave, ki smo ga dobili s proučevanjem literature različnih 
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avtorjev ter lastnih izkušenj z delom z učenci z motnjo pisanja, smo si v 

empiričnem delu diplomskega dela postavili naslednje hipoteze: 

 

H1: Menimo, da se pri učencu X pojavlja vidni in slušni tip motnje pisanja. 

H2: Menimo, da se pri učencu X kažejo napake disgrafije in disortografije. 

H3: Menimo, da se pri učencu X pojavlja največ napak, ki izhajajo iz motnje 

pisanja pri nareku. 

H4: Menimo, da učenec X naredi več napak, kadar ima slabšo učno motivacijo. 

H5: Menimo, da učenec X v individualni situaciji naredi manj napak in da je 

njegova pisava „lepša“, kadar sam tako želi. 

 

Hipoteze bomo potrdili ali ovrgli s pomočjo ugotovitev opazovanja učenca X v 

razredu in zunaj razreda ter z analizo zbranih napak pri pregledu učenčevih pisnih 

izdelkov. 

 

3.3 METODOLOGIJA 

3.3.1 Raziskovalne metode 

Empirična raziskava diplomskega dela je nastala na podlagi kvalitativne 

raziskave, in sicer študije primera. Študija primera pomeni popoln opis 

posameznega primera in njegovo analizo. V opisu in analizi smo podali opis 

značilnosti primera in dogajanja ter opis procesa odkrivanja značilnosti. O 

primeru smo zbrali vse potrebne podatke, jih organizirali in analizirali. Na koncu 

smo napisali poročilo, v katerem smo prikazali izsledke, s katerimi smo 

predstavili primer. Empirična raziskava je nastala tudi na podlagi deskriptivne 

metode, za katero je značilno proučevanje na nivoju opisovanja stanja, iskanja 

odgovorov na vprašanja brez vzročnega razlaganja. 
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3.3.2 Postopki zbiranja podatkov 

V empiričnem delu smo uporabili kvantitativno tehniko zbiranja podatkov, in 

sicer tehniko s strukturiranim opazovanjem in analizo dokumentov. Podatke o 

primeru smo pridobili iz dokumentarnega gradiva, tj. iz uradnih dokumentov – 

učenčeva odločba o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami ter IUN učenca. 

 
Organizacija zbiranja podatkov 
 
Podatke smo zbirali v šolskem letu 2012/2013. V diplomsko delo smo vključili 

vse podatke, ki smo jih pridobili v razredu pri urah slovenščine, pri opazovanju 

dela šolske svetovalne delavke in pri individualnem delu ter dodatni strokovni 

pomoči. Po dogovoru z učiteljico smo zbirali vse pisne izdelke učenca in jih 

analizirali na podlagi vnaprej zastavljenih ciljev opazovanja. Analizirali smo 

pisno nalogo in njeno popravo, narek in popravo, učne liste oziroma posamezne 

vaje iz delovnega zvezka  (Cajhen, N., Drusany, N., Kapko, D., Križaj Ortar, M. 

in Bešer Turk, M. Slovenščina za vsak dan 8, Samostojni delovni zvezek za 

slovenščino v 8. razredu osnovne šole, 1. in 2. del. Ljubljana: Rokus Klett, 2011) 

in učenčev zvezek.  

 

3.3.4 Postopki obdelave podatkov 

Podatke, pridobljene z opazovanjem učenca v razredu skupaj z učiteljem, pri 

individualnem delu z njim ter z opazovanjem njegovih pisnih izdelkov in iz 

dokumentarnega gradiva, smo si natančno zapisovali v zvezek in jih na koncu 

analizirali na beseden način.  

 

 

3.4 PREDSTAVITEV IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 

3.4.1 Predstavitev učenca X z motnjo pisanja 

Učenec X v času opazovanja obiskuje osmi razred devetletne osnovne šole. Glede 

na vrsto in stopnjo primanjkljaja je opredeljen kot otrok s primanjkljaji na 
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posameznih področjih učenja in je na podlagi odločbe Zavoda RS za šolstvo 

usmerjen v osnovnošolski izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo. 

 

Učenec X živi v petčlanski družini v skupnem gospodinjstvu in skupaj s starimi 

starši. Ima starejšo in mlajšo sestro. Obe imata v času šolanja težave in 

potrebujeta dodatno strokovno pomoč. 

 

Učenec X je bil od drugega leta vključen v vrtec, kjer so se že začele pojavljati 

govorno-jezikovne motnje, zato mu je bila v zadnjem letu vključitve v vrtec 

dodeljena dodatna strokovna pomoč. Obiskoval je logopeda. Od vstopa v osnovno 

šolo in do sedmega razreda so bile učencu X dodeljene tri ure dodatne strokovne 

pomoči. Od začetka šolskega leta 2012/2013, v osmem razredu, so učencu X 

dodeljeni dve uri dodatne strokovne pomoči, ki jih po odločbi izvajata šolska 

pedagoginja in učiteljica, individualno izven razreda ter v času pouka. Dodatna 

strokovna pomoč, ki jo izvaja učiteljica, je namenjena slovenščini in angleščini in 

se prilagaja glede na potrebe učenca. Učenec potrebuje dodatno strokovno pomoč 

tudi pri drugih predmetih (fizika, kemija, biologija, matematika, zgodovina, 

geografija), ki jo v času pouka izvaja šolska pedagoginja. 

 

Zelo slabo in pod pričakovanim so razvite sposobnosti branja in pisanja, kar 

dodatno vpliva na učenčev šolski uspeh in doseganje učnih ciljev pri vseh šolskih 

predmetih. Učenec X je počasen, njegovo gibanje in celotno funkcioniranje je 

upočasnjeno. 

 

Učenec X ima težave z vključevanjem v skupino, razred oziroma med sovrstnike. 

Njegov odnos do vrstnikov se spreminja. Sprva je bil do njih zelo odklonilen, saj 

je zaradi slabe samokontrole v konfliktni situaciji lahko tudi agresiven. Stike išče 

pri mlajših učencih. V času opazovanja učenca smo namenili tudi veliko časa 

izboljšanju odnosov z vrstniki. Učenec nas je zaradi dogovora o zapisovanju 

domačih nalog po pouku poiskal pri uri z mlajšimi učenci, kjer se je izkazalo, da 

ima potrpljenje za igro z mlajšimi učenci. Kljub svojim težavam ima učenec 
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dobro mnenje o svojem znanju in daje vtis, da se svojih primanjkljajev ne zaveda, 

ne dvomi v svoje delo pri usvajanju, utrjevanju in preverjanju znanja. 

 

Pri individualnem delu z učencem, dodatni strokovni pomoči, je potrebno že na 

samem začetku poiskati učenčeva močna področja. Iz individualiziranega 

programa učenca X ugotovimo njegova močna področja, interese in motivacije: 

vedoželjnost po lastnih interesih, rad pripoveduje o dogodkih, ki so ga osebno 

prevzeli, veliko zanimanje izraža za naravo in delo z živalmi.  

 

Učenec X rad obiskuje ure individualne pomoči, sprejema pomoč, vendar se ne 

drži dogovorov (domača naloga, skrb za zapiske, prinašanje šolskih potrebščin, 

učbenikov, delovnih zvezkov in zvezkov). 

 

Poleg navedenih težav pri delu in opazovanju učenca X opažamo izrazito 

nesamostojnost pri šolskem delu in delu doma ter na vseh drugih področjih 

življenja, slabo motivacijo za šolsko delo, pomanjkanje samokritičnosti in 

samokontrole.  

 

3.4.2 Motnje pisanja pri učencu X 

Pri učencu X smo opazovali tipične napake pisanja pri pisnih izdelkih in pri 

zapisovanju v šolskih zvezkih. 

 

3.4.2.1 Pisni izdelki 

Z opazovanjem napak v pisnih izdelkih smo želeli prikazati, pri kateri vrsti 

pisanja ima učenec večje in pri kateri manjše težave, pri čemer smo upoštevali 

teoretična izhodišča motnje pisanja, ki smo jih opredelili v teoretičnem delu 

diplomskega dela. 

 

Za zbiranje podatkov o napakah in pomanjkljivostih, ki izhajajo iz motenj pisanja, 

smo si za pomoč pri analizi učenčevih napak izdelali tabeli, v katerih smo označili 

tipične vrste napak in pomanjkljivosti, ki se pojavljajo pri motnji pisanja. Tabeli 
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napak in pomanjkljivosti smo izdelali s pomočjo preučene literature o motnji 

pisanja T. Žerdin (2003: 176) in Šalija (1975: 126–127). 

 

Tabela 3: Zbir podatkov za analizo motnje pisanja za učenca X 
  

VSEBINA OCENA REZULTAT PRIMER  

HITROST • hitro 

• počasi 

• enakomerno 

  

ROKOPIS • berljiv 

• neberljiv 

• slaba oblika črk 

• neustrezna smer 

pisanja črk 

  

AVTOMATIZACIJA 

 

• avtomatizirano 

• pisanje prekinja 

  

ZAPOMNITEV • pomni narekovano 

enoto 

• potrebuje besedni 

narek ali ponovitev 

  

SLOVNIČNA 

PRAVILA 

• upošteva 

• delno upošteva 

• ne upošteva 

  

KOLIČINA IN VRSTA 

NAPAK 

• napak ni veliko 

• zamenjava črk  

• izpuščanje in 

vstavljanje 

• zamenjava vrstnega 

reda črk in zlogov  

• kombinacija napak 

  

Vir: Otroci s specifičnimi učnimi težavami v sodobni družbi (prirejeno po Šali, 1979: 126–127) in 

Motnje v razvoju jezika, branja in pisanja (prirejeno po Žerdin, 2003: 176) 
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Tabela 4: Zbir tipičnih napak pri motnji pisanja za analizo pisnih izdelkov učenca X 

OBLIKA 

RAZVOJNIH 

PRIMANJKLJAJEV 

TIPIČNE 

NAPAKE 

REZULTAT PRIMER IZ 

PISNEGA 

IZDELKA 

Šibko vidno 

razločevanje 

• zamenjava vidno 

podobnih črk: a 

– d, a – e, b – h, 

f – t, n – u, n – 

m, n – h, n – r, e 

– c 

• zamenjava vidno 

podobnih številk: 

3 in 9, 1 in 7 

  

Šibko vidno 

razčlenjevanje 

• izpust 

samoglasnika 

• izpust soglasnika 

in soglasniškega 

sklopa 

• izpust drugega 

soglasnika  

• zamenjava vidno 

različnih črk 

• dodatek 

interpoliranega 

samoglasnika 

• dodatek drugega 

samoglasnika 

• dodatek 

soglasnika 

• zamenjava besed 

/smiselna, 

nesmiselna/ 
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• okrnitev ali 

zmaličenje 

besede 

• razcepitev besede 

• združitev besed 

Šibko prostorsko 

zaznavanje 

• obrnitev črke 

• prevrnitev črke 

ali številke 

• prestavitev 

posameznih črk 

ali delov besede, 

številk 

• zrcalna pisava 

  

 
Šibko slušno 

razločevanje 

• zamenjava slušno 

podobnih črk  

oziroma glasov: 

a – o, b – g, h – k, d 

– g, d – t, f – s,  f – v, 

g – h, l – r, o – u, s – 

š, s – z, z – ž, c – č, p 

– t, s – c, e – i 

  

Šibko slušno 

razčlenjevanje 

• izpust 

samoglasnika, 

soglasnika iz 

soglasniškega 

sklopa, drugega 

soglasnika 

• dodatek 

interpoliranega 

samoglasnika, 

drugega 
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samoglasnika, 

soglasnika 

• zamenjava 

samoglasnikov, 

soglasnikov 

• prestavitev v 

okviru besede ali 

večmestnega 

števila 

• zamenjava besed 

• združitev besed, 

razcepitev besede 

• izpust besede 

• okrnitev ali 

zmaličenje 

besede  

• črkovna solata 

Šibko pomnjenje 

besed (vidna in 

slušna podoba 

besed), jezikovnih 

pravil, neznanje 

pravopisa 

• mala začetnica 

namesto velike 

• velika začetnica 

namesto male 

• napačna delitev 

besede 

• združitev besed 

• razcepitev besed 

• izpust, 

zamenjava ali 

dodatek ločila 

• napačna 

analogija, npr. 

teški – težki, v 
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analogiji z 

moški 

• fonetična pisava 

pod vplivom 

zvočnega 

prilikovanja  v 

sredini ali na 

koncu besede, 

npr. slatko – 

sladko, snek – 

sneg 

• narečna pisava 

Motnje pozornosti • otrok težko 

vztraja pri vajah 

pisanja 

• napake pri 

pisanju se kažejo 

kot površnost 

• pri pisanju ne 

upošteva pravil, 

ki jih teoretično 

pozna 

• pozablja na 

strešice, črtice, 

pike na črtkah 

• ne dela enakih 

napak, zmeraj 

drugačne 

• poprave konča 

hitro, čeprav 

naloge ni 

pregledal 
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Jezikovne motnje • šibek besedni 

zaklad 

• težave s 

tvorjenjem 

besedil 

• pisno sporočanje 

je neurejeno 

• nepoznavanje 

pomena besed 

• težave z 

besednim 

priklicem 

  

 

3.4.2.2 Kako so se pri učencu X kazale motnje pisanja 

Analiza napak pri nareku 

Pri pisanju nareka je imel učenec težave s pomnjenjem narekovane enote. 

Potreboval je dodaten besedni narek in ponovitev. Dodaten besedni narek je 

potreboval tudi zaradi težav s priklicem oblike črk. Opazili smo, da je razmišljal, 

kako se kakšna črka zapiše. Največ težav so mu povzročale velika pisana črka c, s, 

l, d in druge. Ugotovili smo, da je njegova hitrost pisanja počasna. Njegov rokopis 

je bil v začetku pisanja nareka berljiv, nato pa je postajal slabo berljiv, kar se kaže 

predvsem v slabi obliki črk. Pri učencu je opazna slaba avtomatizacija pisanja, 

zato je pisanje prekinjal. Pri pisanju kljub poznavanju ni upošteval slovničnih 

pravil (uporablja malo začetnico namesto velike, veliko začetnico namesto male, 

besede, kot so Cvetlična ulica, Sonja piše z malo začetnico, izpušča ločila – 

vejico, piko). 
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Pri učencu se v nareku kažejo napake:  

• zamenjava vidno podobnih črk: u – v; e – a: npr. očarele – očarale; r – n: gono 

– goro; m – n: Slovensken – Slovenskem; 

• zamenjava slušno podobnih črk: e – i: stanuji – stanuje; a – o: leta – leto; 

• zamenjava drugih črk ali glasov: e – u: staneje – stanuje, imeneje – imenuje; 

• zamenjan vrstni red črk: včashi – včasih; 

• izpust besede;  

• izpust samoglasnika na koncu besede, npr. lepot – lepote; 

• izpust drugega soglasnika: Jagodi – Jagodič, skora – skoraj; 

• izpust soglasnika iz soglasniškega sklopa: ljublanski – ljubljanski, bolši – 

boljši, prestava – predstava; 

• izpust ločila: vejica, pika;  

• izpust dela črke:  strešice na šumnikih; 

• dodatek samoglasnika:  jee – je; 

• dodatek drugega soglasnika: bilal – bila;  

• okrnitev ali zmaličenje besede desetke – desetkrat, pribze – prileže, presel – 

preselil; 

• razcepitev besede: tri glav – Triglav; 

• združitev besede: prinas – pri nas, seje – se je; 

• mala začetnica namesto velike: triglav – Triglav, cvetlična ulica – Cvetlična 

ulica;  

• velika začetnica namesto male.  

 

Ugotovili smo, da se pri učencu najpogosteje pojavljajo napake, ker zamenjuje 

slušno podobne soglasnike ali samoglasnike, kar izkazuje učenčevo šibko slušno 

razločevanje. Učenec je pri pisanju nareka izpuščal posamezne črke in besede, jih 

zamenjeval ter združeval, kar je posledica šibkega slušnega razčlenjevanja. Z 

analizo nareka smo ugotovili, da so prisotne tudi napake zaradi slabega vidnega 

razločevanja in razčlenjevanja ter šibkega prostorskega razločevanja. 
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Slika 3: Primer nareka učenca X 

 

 
Vir: Učenec X 
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Zapis nareka 

Besedilo je prepisano dobesedno, vključno s pravopisnimi napakami. 

 

»Nejc Jogadi se je loni presel iz Komne Gorico v Naklo. Staneji v ulici ki, se 

imeneje cvetlicna ulica. Vcashi starsi abisce Presenovo gledalisce v Kronju. Naj 

bol vsec mu jee bilal njihoua prestova zuponava Micka. Dobil je ze veliko 

prijeteljov in letos po zmini poicakal novo leta. Dostikret se odpravija na Smarno 

gono kjer je lep razgled pa ljublanski katlini. Pat je kar naporna zato v koci 

pribse kozorec kokte. 

Na nekateri osnovih šoloh na slovensken je evrepki dan jezikov skora da proznik 

tudi na osnovi sali Pozela se zavedajee da je znanje tujih jeziko pomelno za 

pozonanje drzav evrepke uniji. No šali jih ji letos na da dan obiskal gospod Lod 

Bojyd ki je bil rojen v zdruze drove Ameriki a šeje pa poroki zeno sonjo preselil v 

Slovenijo. Prinas so ga ocorele tudi lepot nasih gora med drugin je bi tudi 

desetka na tri gnovu v juliskih alpeh. Po Baysl predovonju so ucenci resili kviz 

dvainelsli vprosanji ni pa znano ali sa noj bolsim podelili jezicnike to je nagad za 

dobre nagrade.« 

 

 

 

 

Analiza prepisa 

Za analizo prepisa smo izbrali tabelski prepis iz zvezka učenca X. Pri analizi 

prepisa smo ugotovili, da je učenec X, tako kot pri ostalih pisnih izdelkih, naredil 

veliko napak. Ob težavah s pisanjem se pri prepisu kažejo še težave z orientacijo. 

Pri prepisovanju je iskal, kje je končal in kje mora nadaljevati. Zaradi 

nepopolnega poznavanja posameznih črk in slabega priklica oblik črk je 

posamezne črke prerisoval in naredil veliko napak. Rokopis pri prepisu je berljiv. 

Kadar učenca nismo opozarjali na napake in na pravilen zapis, je naredil veliko 

napak: 

 

• zamenjava vidno podobnih črk:  e – i, n – m, a – o, 
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• zamenjava slušno podobnih črk: t – d, a – o,  b – g, 

• zamenjava drugih črk ali glasov: l – b,   

• zamenjan vrstni red črk, 

• izpust samoglasnika, 

• izpust soglasnika, 

• izpust soglasnika iz soglasniškega sklopa, 

• izpust ločila vejica, pika, 

• izpust dela črke - strešice na šumnikih, 

• dodatek samoglasnika, 

• dodatek drugega soglasnika, 

• okrnitev ali zmaličenje besede, 

• šibko prostorsko zaznavanje v smislu prestavitve posameznih črk, obrnitve 

črke, 

• združitev besede, 

• dodatek interpoliranega samoglasnika. 

 

Z opazovanjem pisanja prepisa smo ugotovili, da je učenec težko vztrajal pri 

pisanju. Pri prepisovanju je zelo hitel, zato je naredil veliko napak, ki so se kazale 

kot posledica površnosti. Učenčev prepis v zvezke je bil, kadar ga nismo 

opozarjali, neurejen in neorganiziran. Pri pisanju pozablja na strešice pri 

šumnikih. Ugotovili smo, da pri prepisu ne dela zmeraj enakih napak, ampak so te 

drugačne in odvisne od učenčevega interesa za delo.  
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Slika 4: Primer prepisa  v zvezek učenca X 
 

 
Vir: Učenec X 
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Zapis prepisa  

Besedilo je prepisano dobesedno, vključno s pravopisnimi napakami. 

 

 

»GLAGOL 

Jaz zim          ti zivis               on zivi 

midva zima   vidve zivima     onodvo zivta 

mi zivijo        vi zivite            oni zivejo 

 

Joz sene videl        ti si obidel           on je videl 

midvo svo videlo   vidvo sta videla   ona dvo sto videlo 

mi smo videlo       viste vido             oni so vidi 

 

jaz bom zmagal             ti bos zmalal               on bo zadal 

midva bono znogolo     vidvo boto zmogalo    ona bato zngolo 

mi bono zogali             vi bote zogoli              oni bodo zmagali 

 

povedni 

povelini 

veeni« 

 

 

 

Analiza spisa 

Pri pisanju spisa smo pri učencu opazili, da so motnje pisanja in pomanjkljivosti 

povezane z govorno-jezikovno motnjo. Ugotovili smo, da je imel izrazito slabo in 

pomanjkljivo razvit besedni zaklad, kar je vplivalo na stil pisanja. Pri pisanju 

spisa je imel največ težav z oblikovanjem in tvorbo povedi. Veliko napak se je 

pojavilo tudi zaradi slabe avtomatizacije pisanja. Podobno kot pri ostalih pisnih 

izdelkih se oblika in berljivost njegovega rokopisa spreminjata. Pri pisanju spisa 

so se pojavljale napake zaradi nepoznavanja črk, največ težav je imel s priklicem 

pisanih črk. Učenec kljub pripravi na pisanje pisne naloge in učenja strategije 
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pisanja ni upošteval naših navodil. Vsebino in obliko spisa ni oblikoval v 

smiselno celoto ter ni upošteval slovničnih pravil.  

 

Pri spisu se pojavljajo naslednje napake: 

• zamenjava vidno podobnih črk: a – e: lepše – lepša, isket – iskat; a – o: ka –

ko, katera – katero; e – o: jo – je; u – i: ju – ji; a – u; n – m: sen –sem; c – d: 

spalnica – spalnida; u – v: utrvjena – utrujena; e – u: zbedila – zbudila; 

• zamenjava slušno podobnih črk: d – t: zavertida – zavrtita;  p – b: opiska – 

obiska; s – š: pleš – ples; ž – z; e – u; a – o: ura – uro; i – e: si – se, pristavi – 

predstavi; j – l: zjutral – zjutraj; 

• zamenjava drugih črk: f – p: odfrevila – odpravila; e – u: zbedilo – zbudilo;  

• narečna pisava: glih – ravnokar, lahka – lahko; 

• obrnitev črke: b – d: povadi – povabi, dadica – babica; 

• zamenjava zvenečega nezvočnika z nezvenečim, in to pod vplivom premene 

bodisi v sredini ali na koncu besede: negdo – nekdo; 

• izpust samoglasnika: 

� e: plsat – plesat, njegovga – njegovega, plsa – plesa, verjet – verjeti;  

• izpust soglasnika iz soglasniškega sklopa: zadnič – zadnjič, sa – sta, pristavi – 

predstavi, poti – proti, devno – dnevno, pokice – poklice, posrenil – 

pospremil, bol – bolj;  

• izpust soglasnika: se – sem, preseneana – presenečena, prosi – prosil, naše – 

našel;  

• izpust ločil: vejica, pika; 

• izpust besede: je; 

• dodatek interpoliranega samoglasnika: zaterk – zajtrk, zavertido – zavrtita, 

mogala – mogla; 

• dodatek soglasnika: dijamanti – diamanti, domovl – domov, vrnila – vrhnila;  

• razcepitev besede: naj lepša – najlepša, na prej – naprej; 

• združitev besed: sijim – si jim, bišla – bi šla, seni – se ni, dasta – da sta; 

• okrnitev besed: preseneana – presenečena, Podni – Povodni, pokaza – 

pokazala;  
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• zmaličenje besed: dogori – odgovori, potodee – potrkal, abgorilo – odgovorila, 

preseneana – prsenečena, Rozununda – Rozamunda, Ostrovrjeharja – 

Ostrovrharja, Rozundi – Rozamundi; 

• mala začetnica namesto velike: ljubljana – Ljubljana; 

• velika začetnica namesto male: Mož – mož; 

• izpust in dodatek strešic na šumnikih in sičnikih. 
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Slika 5: Primer spisa učenca X 
 

 
Vir:Učenec X 

 

Zapis spisa 

Besedilo je prepisano dobesedno, vključno s pravopisnimi napakami. 

 

 

»Ko se, Urlska odpravi na pleš. Ko spozna Povodnega Moža je zacla plsat vse do 

ljubonice ko se zodnic trikrat zavertido in se odpravita povodni svet ki ju lepsi od 
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kopenskga. Ka sa prispela do Turčije sta se vstavila na gnadu pri Rozundi ki je 

klih poslala Ostrovrjeharja po Lejlo da vidi katerae jo lepsa. 

Ko zagleda Povodnega Moža je vesela njegovga Opiska in ga vprasa katera jee 

to dekle in jii odgovori daje Urlade iz plsa iz Luplane. Rozununda se ji pestavi » 

jaz se naj lepsa dekle v tej dezeeli« in se ji Urška pristavi » jaz sem tud lepa dekle 

v Lubani« Rozamunda ja povadi na prej v devna sabo in pokice sezabnica da noj 

prineše čaj. Čež eno ura šta se Urška in Rovodni maz odfrevila dalje poti 

Povodnem gradu. Urška je bila želo utrvjena in je rekla da bi se odpocila 

Povodni Moze ji jee posrenil do njene spalnice ki je bila vsa iz stekla.  

Urška ni in ni mogala verjet da njena spalnida iz cistega kristola. Ko se Urška 

zjutral zbedilo je bilo se bol preseneana ker se je zbudila v dijamantni sobi. 

Nenadona jee megde potodee no njena vteji ki sa bila iz dijamenta in je abgorilo 

kdo je. Povodni mož ji je prinesel zaterk v postelji in …« 

 

 

 

Analiza zapisa nalog v delovnem zvezku 

Učenec je pri samostojnem pisanju v delovni zvezek naredil veliko napak. V DZ 

je zapisoval tako, da njegov rokopis ni bil berljiv. Učenec napak sam ni zaznal, 

zato smo ga nanje opozarjali. Učenec je, kadar smo bili prisotni pri reševanju 

nalog, zapisoval bolj natančno, njegova pisava je bila »lepša«, če smo ga 

opozarjali in če je sam tako želel. Pri analizi zapisa smo ugotovili podobne napake 

kot pri pisanju spisa, in sicer: zamenjavo vidno podobnih črk, slušno podobnih črk 

ter zamenjavo drugih črk, izpust samoglasnika, soglasnika, izpust besede, ločil, 

izpust dela črke – strešic, združitev in zmaličenje besed, obrnitev črke, dodatek 

soglasnika, samoglasnika, napačna raba velike in male začetnice. 

 

Z analizo zapisov v delovnem zvezku smo želeli ugotoviti, ali učenec sledi učnim 

uram in ali zapisuje pravilne rešitve. Ugotovili smo, da učenec sodeluje pri pouku, 

kadar ga kdo nadzoruje in ga usmerja v reševanje nalog. Takrat je pozoren na 

rokopis in naredi manj napak, ki se povezujejo z motnjo pisanja. Učenec ne 

preverja svojih izdelkov ali so pravilni.  
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3.4.3 Povzetek individualiziranega učnega načrta za učenca X 

Pri učencu X se poleg motenj pojavlja tudi pomanjkanje samoiniciativnosti. Z 

vsem je zadovoljen, dodatnega truda ne bi vlagal, vseeno mu je, kako so njegovi 

pisni izdelki napisani, vsak napor mu je odveč. Svojega uspeha je vesel, vendar pa 

mu ne predstavlja dodatne vzpodbude za trud. 

 

Pri učencu X se ob izrazito neskladno razvitih intelektualnih sposobnostih 

pojavljajo veliki primanjkljaji na področju grafomotorike, usmerjanja in 

vzdrževanja pozornosti, slušne diferenciacije, delovnega spomina, besedne 

konceptualizacije in razumevanja navodil ter hitrosti sprejemanja informacij.  

Pri učencu so izrazite motnje pisanja in branja.  

 

Učenec X je opredeljen kot otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

in kot otrok z govorno-jezikovnimi motnjami.  

Poleg učnih in govorno-jezikovnih težav ima izrazito nizko motivacijo za učenje. 

Vedenjsko ni problematičen, deluje pa zelo upočasnjeno. Pri njem ni opaziti 

nobene samoiniciativnosti. Prav tako v vseh teh letih ni razvil samokontrole in 

brez stalnega nadzora staršev in učiteljev ne bi sledil zahtevam šole. 

 

Učenec X je imel že od vstopa v šolo poleg govorno-jezikovnih motenj tudi 

težave na področju fine motorike. Zaradi okorne grafomotorike je imel težave z 

učenjem pisanja. Kasneje je njegova okorna pisava postajala tudi vedno slabše 

čitljiva. Zapis besed je slabo čitljiv, nerazločen (a – o, k – h, izpušča strešice, 

črtice, pike …), pisava je okorna, razpotegnjena, črke niso pravilno oblikovane. 

Večinoma svojih zapisov tudi ne zna prebrati. Pojavljajo se tudi napake na ravni 

rabe pravopisa. 

 

PODROČJA, KJER  IMA TEŽAVE IN POTREBUJE POMOČ: 

• branje, 

• pisanje, 

• motnje pozornosti, 

• nesistematičnost pri učenju, 
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• razumevanje navodil, 

• psihomotorični nemir. 

 

Učenec potrebuje zaradi motenj pisanja in vseh drugih področij, kjer ima težave, 

pomoč pri vseh šolskih predmetih.  

 

Največ pomoči potrebuje pri slovenščini, matematiki in angleščini. 

Pri slovenščini ima težave s pisanjem. Pri njem se kaže disgrafija – motnja 

pisanja na ravni rokopisa in disortografija – motnja pisanja na ravni rabe 

pravopisa. Motnje pisanja se pri učencu X pojavljajo tudi zaradi govorno-

jezikovnih težav, motenj pozornosti.  

Učenec ima zaradi izrazitih motenj pisanja in branja težave pri matematiki, saj 

vplivajo na reševanje besedilnih nalog. 

 

Težave zaradi motnje pisanja so zelo izrazite pri angleščini. Angleških besed ne 

zapisuje pravilno. Učenec ima težave pri prepisu tabelske slike, pri reševanju 

nalog napačno zapisuje besede, napak sam ne opazi. Pri angleščini se učencu 

ocenjuje vsebinska pravilnost zapisanih besed. 

Prilagoditve zapisane v  IP, ki jih je izdelala šolska svetovalna delavka in jih 

posredovala vsem predmetnim učiteljem učenca X: 

 

PRILAGODITVE 

• Pomoč pri beleženju domačih nalog. 

• Pomoč pri urejanju in zapisu snovi – možnost fotokopiranja snovi.  

• Toleranca specifičnih napak (motnje branja in pisanja). 

• V razredu glasno branje samo znanega teksta. 

• Tekst pri besedilnih nalogah naj mu prebere učitelj. 

• Prilagojeno domače branje in bralna značka. 

• Zmanjšan obseg nalog, ki vključujejo branje in pisanje. 

• Preverjanje razumevanja pisnih in ustnih navodil. 

• Pripravljena vprašanja za utrjevanje učne snovi. 
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• Možnost pisanja s pomočjo računalnika – nalogo natisne in jo prilepi v 

zvezek. 

Preverjanje in ocenjevanje: 

• Večji poudarek na ustnem preverjanju znanja. 

• Po potrebi individualno pisanje preizkusov znanja in pomoč pri branju 

navodil v preizkusih znanja. 

• Pri tujem jeziku ocenjevanje vsebinske pravilnosti zapisanih besed. 

• Uporaba slovarja. 

• Ocenjevanje znanja v ožjih vsebinskih sklopih. 

• Napovedano ocenjevanje znanja. 

 

 

 

3.4.4 Prilagoditve v razredu pri pouku slovenščine za učenca X  

Učenec X sodi med učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in je 

usmerjen v vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo. Zaradi primanjkljajev na posameznih področjih učenja smo 

upoštevali naslednje prilagoditve. 

 

3.4.4.1 Prilagoditve pri pouku slovenščine 

V času svojega opazovanja smo sodelovali pri načrtovanju in izvajanju 

prilagoditev za učenca z motnjo pisanja. 

 

Upoštevali smo prilagoditve, ki jih navajajo Navodila za prilagojeno izvajanje 

programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo (2003), in prilagoditve, ki 

so zapisane v odločbi o usmeritvi ter individualiziranem učnem načrtu za učenca 

X. 
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Za učenca X smo izvedli prilagoditve pri: 

• Organizaciji pouka v prostoru 

Učenca X smo posedli v prvo klop, blizu učiteljice, ki je sproti preverjala 

učenčeve pisne izdelke in njegovo razumevanje navodil. S tem smo omogočili 

možnost individualne obravnave in pomoči v procesu poučevanja. 

K učencu X smo posedli tudi sošolca, ki mu je pripravljen pomagati, vendar je 

učenec X zaprosil za možnost, da lahko sedi sam. To smo mu omogočili. 

 

• Organizacija časa 

Pri učencu X smo upoštevali časovne prilagoditve pri pridobivanju znanja, 

utrjevanju znanja in pri preverjanju znanja.  

Prilagoditve pri pridobivanju znanja smo upoštevali tako, da smo kompleksnejše 

naloge razdelili v manjše enote, kadar razlage ni razumel, smo mu jo dodatno 

razložili z uporabo različnih ponazoril, največkrat v obliki miselnih vzorcev. Pri 

pisanju,  to je pri prepisu, nareku učnih vsebin, smo tempo narekovanja prilagajali 

učencu X. To smo izvajali tudi pri reševanju nalog v delovnem zvezku in pri 

preverjanju rešitev nalog.  

Prilagoditve pri preverjanju znanja so omogočale, da je imel učenec podaljšan čas 

pisanja preizkusov znanja in pisnih nalog. Učenec X je imel vnaprej napovedano 

ustno spraševanje. 

 

• Prilagoditev didaktičnih pripomočkov in oprema 

Učencu X smo omogočili uporabo računalnika za pisanje. Po dogovoru z 

učiteljico je učenec X domače naloge, ki so zahtevale več pisanja (npr. obnova 

prebranega umetnostnega besedila, odgovori na vprašanja, poprava pisnih nalog), 

pisal na računalnik.  

Pomagali smo mu pri urejanju zapisov v zvezek. Po dogovoru z vsemi 

predmetnimi učitelji v osmem razredu smo mu zapiske fotokopirali in jih skupaj z 

njim prilepili v zvezek. Občasno je učenec za vajo pisanja fotokopirane zapiske 

tudi prepisal. 
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• Prilagajanje metod in oblik dela  

Učiteljica je pri poučevanju z učencem X uporabljala vse znane učne oblike: 

individualno, skupinsko in frontalno ter učne metode: razlaga, pogovor, delo z 

besedilom, pisanje, branje, spraševanje.  

 

• Prilagajanje poučevanja 

Pri poučevanju smo uporabljali različne strategije. Pri poučevanju novih tem smo 

le-to povezovali z že znanimi temami in njegovimi življenjskimi izkušnjami. 

Uporabljali smo multisenzorno učenje, in sicer učenje s pomočjo sluha in vida. To 

smo omogočili tako, da smo pri poučevanju uporabljali različne učne pripomočke: 

PowerPoint predstavitve, različne učne liste, AV-tehnologijo (televizija, 

računalnik, radio), slike in miselne vzorce. 

 

Pri delu smo mu dajali kratka, jasna pisna in ustna navodila. Razumevanje navodil 

smo sproti preverjali. Učencu X smo preverjali in urejali zapiske. Prilagoditve za 

učenca X predvidevajo tudi pomoč pri beleženju domačih nalog. Z učencem X 

sva po dogovoru vsak dan po pouku v poseben zvezek zabeležila domače naloge 

pri predmetu slovenščina in drugih predmetih. Domače naloge smo mu prilagajali 

tako, da je naredil naloge po manjših sklopih. Ostale naloge je naredil pri urah 

dodatne strokovne pomoči ali smo jih naredili po pouku.  

 

Kadar smo ugotovili, da razlage ne razume, smo mu učno snov dodatno razložili. 

Pri dodatni razlagi smo največkrat uporabili miselne vzorce in strategijo 

poučevanja po modelu, kar pomeni, da smo primer naloge najprej rešili mi, nato 

učenec. Pri urah slovenščine smo ga vseskozi učili uspešnega zapisovanja, 

organiziranja zapiskov, opozarjali, na kaj mora biti pozoren pri določenih učnih 

vsebinah ter kako si jih naj zapomni. Pri organizaciji učnega dela smo mu 

pomagali, tako da smo uvedli uporabo opomnikov. 

 

• Prilagajanje preverjanja in ocenjevanja znanja 

Pisno preverjanje in ocenjevanje znanja smo z učencem X izvajali v individualni 

situaciji izven razreda, pri urah dodatne strokovne pomoči. Glede na odločbo smo 
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pri učencu preverjali le minimalne standarde znanja. Preverjanje in ocenjevanje  

smo oblikovali tako, da je potekalo v več delih. Enega izmed načinov preverjanja 

in ocenjevanja v več delih smo oblikovali tako, da je učenec reševal eno nalogo na 

dan, nato smo naloge združili v celoto. Pisna gradiva so vsebovala odprta 

vprašanja in vprašanja izbirnega tipa, povečan tisk in večji prostor za pisanje 

odgovorov. Vsako vprašanje smo zapisali  na drug list, tako da smo lahko izvedli 

preverjanje po delih. Učencu smo zaradi slabe avtomatizacije pisanja ter 

organizacijskih težav podaljšali čas pisnega preverjanja. Zaradi motnje pozornosti 

in šibke koncentracije smo mu podaljšali čas tudi pri ustnem ocenjevanju.  

Poudarek je bil predvsem na ustnem preverjanju znanja. Pri ustnem preverjanju 

znanja smo postavljali konkretna in enoznačna vprašanja ter sproti preverjali, ali 

jih razume. 

Pri pisanju pisne naloge smo mu omogočili uporabo vseh vrst abecede in miselnih 

vzorcev, ki so bili pripravljeni pri urah dodatne strokovne pomoči.  

 

• Prilagajanje učnih pripomočkov 

Učencu smo zaradi motnje pisanja prilagajali učne liste, da so bili oblikovani tako, 

da je moral minimalno zapisovati. Učenec je pri pisanju uporabljal vse vrste 

abecede. Kadar smo učenca pripravljali na pisne naloge (spise), smo uporabljali 

miselne vzorce. Učenec je lahko miselne vzorce uporabljal pri pisanju. Pri 

poučevanju smo uporabljali AV-tehnologijo (televizija, radio, računalnik s 

črkovalnikom). 

 

3.4.4.2 Prilagojene priprave 

Učencu X smo prilagajali ves učni proces. Vsak učitelj mora svoje delo skrbno 

načrtovati, zato smo skupaj z učiteljico slovenščine pisali prilagojene priprave za 

njene ure. Priprave za razred, v katerem je učenec s primanjkljaji na posameznih 

področjih, morajo vsebovati ob splošnih sestavinah še prostor, v katerega 

zapišemo prilagoditve. V naših pripravah so prilagoditve za učenca X zapisane v 

zadnjem, tj. tretjem stolpcu.  
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Tabela 4: Primer prilagojene učne priprave za pouk slovenščine 
  

UČNI SKLOP: Reklama 

VSEBINA: Zložena poved 

 

Funkcionalni cilji: Učenci: 

• Razvijajo svojo zmožnost 

logičnega mišljenja in 

poimenovalno, upovedovalno, 

pravorečno in pravopisno 

zmožnost. 

• Razčlenjujejo preproste 

dvostavčne podredno zložene 

povedi: 

ločujejo glavni stavek, 

določajo vrsto odvisnika. 

 

Izobraževalni cilji Učenci: 

Ob slovarsko-slovnični razčlembi 

besedil spoznavajo jezikoslovne pojme 

in izraze zanje: 

� zložena poved, 

� podredno zložena poved, 

� priredno zložena poved, 

� glavni in odvisni stavek. 

V dvostavčnih povedih določijo glavne 

in odvisne stavke. 

Učne oblike � frontalna, 

� individualna, 

� skupinska. 
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Učne metode � razlaga,  

� pogovor, 

� pisanje, 

� pojasnjevanje,  

� reševanje nalog v delovnem 

zvezku. 

Učni pripomočki � delovni zvezek, 

� učni listi. 

Viri in literatura � Cajhen, N., Drusany, N., Kapko, 

D., Križaj Ortar, M. in Bešter 

Turk, M.: Slovenščina za vsak 

dan 8, samostojni delovni zvezek 

za slovenščino v 8. razredu 

osnovne šole, 1. del. Ljubljana: 

Rokus Klett, 2011. 

� Kapko, D., Cajhen, N., Drusany, 

N., Križaj Ortar, M. in Bešter 

Turk, M.: Slovenščina za vsak 

dan in vsak dan 7-9. Priročnik za 

učitelje 8. Ljubljana: Rokus, 

d.o.o., 2005. 
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DEJAVNOSTI 

UČITELJA 

DEJAVNOSTI 

UČENCA 

PRILAGODITVE 

Dejavnosti pred 

usvajanjem  

1. motivacija 

Učencem naročim, naj 

odprejo DZ na stani 70 in 

preberejo povedi v nalogi 

1.  

 

Nato naročim, naj rešijo 

vprašanja, ki so zapisana 

pod povedmi.  

Z učenci preverim 

njihove odgovore. 

 

 

Učenci poslušajo in 

sodelujejo. 

 

Učenci tiho preberejo 

povedi. 

 

 

 

Učenci samostojno 

rešujejo naloge in rešitve 

zapišejo. 

Učenci preverijo, ali so 

njihovi odgovori 

pravilni. 

 

Pri učencu preverim 

razumevanje navodila. 

 

Grem do učenca in mu še 

enkrat individualno 

razložim navodila. Prvo, 

drugo in tretje vprašanje 

rešiva skupaj.  

Pozorna sem na pravilen 

zapis odgovorov. 

 

 

 

2. napoved teme: 

Učencem povem, da 

bomo danes spoznali 

zložene povedi.  

Na tablo zapišem naslov: 

Zložene povedi. 

Učencem povem, da so 

povedi, ki imajo en 

povedek. enostavčne oz. 

proste. Povedi, ki imajo 

dva povedka ali več, so 

večstavčne ali zložene. 

 

 

 

 

 

Učenci zapišejo naslov 

in pravilo v zvezke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravilo narekujem 

počasneje, preverim 

zapisano pravilo. 
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Dva učenca prosim, da na 

tablo zapišeta eno 

enostavčno in večstavčno 

poved. 

 

 

 

Učencem naročim, naj 

odprejo delovne zvezke 

na strani 71 in rešijo 

nalogo 2. 

Skupaj preverimo rešitve 

naloge. Z nalogo še 

enkrat ponovimo pravilo.  

 

Nato z učenci skupaj 

rešimo nalogo 3. 

 

Učencem s primerom, ki 

ga zapišem na tablo, 

razložim, da so 

dvostavčne povedi 

sestavljene iz dveh 

stavkov, ki sta lahko med 

seboj enakovredna ali 

neenakovredna. Med 

seboj sta stavka 

enakovredna, kadar lahko 

stojita sama zase. 

Neenakovredna sta takrat 

kadar ne moreta stati 

Učenci poslušajo in 

zapišejo povedi v 

zvezke. 

 

 

 

 

Učenci rešujejo nalogo 

in preverijo svoje 

rešitve. 

 

 

 

 

 

Učenci rešujejo nalogo 

in povejo rešitev. 

 

 

Učenci zapišejo pravilo 

v zvezek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri učencu preverim zapis 

v zvezek in popravim 

napake. 

Dodatno pojasnim ločnice 

med eno- in večstavčnimi 

povedmi. 

 

Preverim razumevanje 

navodila in rešitve. 

 

 

 

 

 

 

Učencu prilagodim tempo 

reševanja nalog. 

 

Pravilo narekujem 

počasneje, preverim 

zapisano pravilo. 
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sama zase. Poved iz 

enakovrednih stavkov je 

zložena priredno, poved 

iz neenakovrednih 

stavkov je zložena 

podredno. 

 

Skupaj z učenci rešimo 

nalogo 5. in 6.  

 

 

 

Učenci rešijo nalogo 4.  

 

 

 

 

Učenci rešijo naloge in 

povejo rešitve.  

 

Grem k učencu in mu 

pomagam pri reševanju 

naloge. Opozorim ga na 

napake, ki jih dela pri 

pisanju. 

 

Reševanje nalog 

prilagodim učencu. 

 

 

 

Dejavnosti med 

utrjevanjem 

Med reševanjem nalog v 

DZ sproti preverjamo 

rešitve. Učence 

opozarjam, na kaj naj 

bodo pozorni. 

Učenci preverjajo 

odgovore in sledijo 

obravnavi. 

Učencu prilagodim tempo 

reševanja nalog. 

Sinteza in vrednotenje 

Učencem razdelim 

delovne liste (priloga), na 

katerih morajo dopisati 

ključne besede, povezane 

z obravnavano temo. 

Tako sestavimo sintezo in 

ponovimo. 

 

 

 

Učenci poslušajo, 

dopolnijo manjkajoče 

besede in sodelujejo pri 

ponovitvi. 

 

 

 

Preverim razumevanje 

obravnavane teme in 

preverim zapis na 

delovnem listu. 

Učencu prilagodim učni 

list  tako, da ga pri 

fotokopiranju povečam. 

 

Vir: Učiteljica in K. Urleb 
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3.4.6 Delo z učencem X pri urah dodatne strokovne pomoči  

V času opazovanja smo lahko sodelovali pri urah dodatne strokovne pomoči.  

 

Učenca X smo v sodelovanju z učiteljico pri eni izmed ur pripravljali na pisanje 

šolske naloge.  

 

Uporabili smo strategijo učenja pisanja spisa, ki smo jo opredelili v teoretičnem 

delu diplomskega dela. 

 

Z učiteljico slovenščine smo načrtovali pisno nalogo, in sicer poustvarjalno 

besedilo v povezavi z obravnavanimi Prešernovimi pesmimi Povodni mož in 

Turjaška Rozamunda.  

 

V nadaljevanju bomo predstavili pripravo učenca na pisanje šolske naloge. 

 

Učenec X je spoznal obe pesmi pri urah slovenščine. Pri uri dodatne strokovne 

pomoči smo se posvetili analizi pesmi Povodni mož. Za lažje razumevanje pesmi 

in naše nadaljnje delo smo učencu pesem še enkrat prebrali. Pred branjem smo ga 

opozorili, da naj bo pozoren na značajske posebnosti Urške ter na njena dejanja in 

njeno usodo. 

 

Učencu smo zastavili vprašanja, s katerimi je opredelil značajske lastnosti glavne 

osebe in vsebino pesmi. Pri analizi pesmi smo uporabili vprašanja iz berila za 

osmi razred osnovne šole: Dober dan, življenje. 

 

Učenec X je moral za domačo nalogo pisno odgovoriti na ta vprašanja, zato smo 

se odločili, da bomo to nalogo naredili pri uri dodatne strokovne pomoči, saj so 

bila vprašanja pomoč pri pripravi na pisno nalogo. 
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Primer vprašanj za obravnavo pesmi 

 

Vprašanja  za obravnavo pesmi iz berila za osmi razred osnovne šole (Dober dan, 

življenje, 2005: 11) 

 

1. Pesem je razdeljena na tri dele. V prvem je opisana Urška, v 

drugem ples, v tretjem pa ples Urške in povodnega moža. Na 

kratko povzemi vsebine posameznih delov. 

2. Opiši Urško. Pesnik jo predstavi na podlagi dogajanja, dialoga in 

njenega ravnanja. Iz pesmi izpiši nekaj pridevnikov, ki jo 

označujejo. 

3. Zakaj Urška dolgo ni hotela plesati? Kaj misliš, kako je ona videla 

sebe? 

4. Kako je zapeljevala plesalca, ki ji je bil všeč? Kako je Prešeren 

opisal njun ples? 

5. Kako plesalec tolaži Urško, ko jo postane strah? 
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Slika 6: Primer zapisa odgovorov učenca X na vprašanja pri obravnavi pesmi 
 

 
Vir: Učenec X 
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Zapis odgovorov učenca X na vprašanja pri obravnavi pesmi  

Besedilo je prepisano dobesedno, vključno s pravopisnimi napakami. 

 

 

»V Prven delu je opisana Urško. Urška je bilo lepa deklica, prijazna, priljubljena 

in prevznetna. Vsi moški so se zoljubili v nojo ono po jih je vlekla za nos. V 

drugem delu je opisan ples, Ples se dogoja na storem trgu po deno Lipo v 

Ljubloni. Na ples so prisi vsi pribivolci Ljublone. Igrol je godolni orkester in vsi 

so plesali. Na plesu je bila tudi Urska. Urška ni plesala, Ker si je izbirola 

pravego plesalca. Na to je zagledala plesolca in go je zočela osvojat. Plesolec jo 

je povabi no ples. V tretjem delu pesmi je ubison ples Urške in povodnego moža, 

Njun ples je bil hiter, Lohek,. Med nujnim plesom ce je zocelo priprovljati na 

nevihto. Urška se je prestrasila in povodni mož jo je tolozil in ji reke noj plese na 

prej. Kosta pristlo so brego Ljoblonice sto se trikrot zovertele in oobesov sumece 

valove. Odtekot ni Urško videl noden več.« 
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V nadaljevanju smo učenca X učili strategijo pisanja spisa. Seznanili smo ga, da 

bo pisal poustvarjalno besedilo, in sicer domišljijski spis. Najprej smo mu s 

pomočjo miselnega vzorca  razložili pravila pisanja domišljijskega spisa, nato pa 

smo mu za lažje razumevanje prebrali primer takega spisa.  

 

Slika 7: Miselni vzorec 
 

Vir: Sporočanje za šolo in vsakdanjo rabo (prirejeno po M. Pavlin, 1997: 203−208) 

 

 
DOMIŠLJIJSKI SPIS 

JEZIKOVNA IN BESEDNA 

USTREZNOST: 

• zložene povedi, 

• premi govor, 

• bogato besedišče. 

ZGRADBA: 

 

• pretekli čas, 

• členitev 

na uvod, jedro 

in  zaključek, 

• členitev na 

odstavke. 

  

 

 

VSEBINA: 
• razumljiva smiselna pripoved, 

• en domišljijski doživljaj, 

• prepričljivo zapisana, stopnjevana, 

napeta pripoved, 

• smiselno zaporedje dogodkov, 

• išči lastne domisleke, 

• nazorno opisovanje glavnih junakov. 
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Učencu X smo povedali, da bo za vajo napisal spis z naslovom List iz Urškinega 

dnevnika. 

 

Učenec X je oblikoval miselni vzorec po korakih naslednje strategije (Černe, 

2002: 148–149). 

•  Premisli o vsebini (brainstorming). 

Učenec X je premislil, kaj bo pisal.  

• Zapiši ključne besede, ki jih lahko povežeš v vsebino. 

V miselni vzorec si je zapisal ključne besede. 

• Ključne besede zapiši po pomembnosti. 

Nato je besede razvrstil po pomembnosti. 

• Odstavke označi s ključnimi besedami. 

• Oblikuj stavke.  

Učenec X je tvoril stavke s pomočjo ključnih besed.  

 

Učenca X smo ob pisanju spisa vseskozi opozarjali na pravopisne napake in 

obliko. Ker je bil osredotočen na samo pisanje in vsebino, ni bil pozoren na obliko 

pisave ter pravopisne napake. Učenec X je ob pisanju uporabljal abecedo pisanih 

črk. 

Ker spisa ni dokončal v uri DSP, smo se dogovorili, da spis dokonča doma. Tega 

ni storil, list z miselnim vzorcem je izgubil, zato ga ne moremo priložiti 

diplomskemu delu. 
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3.5 IZVEDBA IN REALIZACIJA ZASTAVLJENIH CILJEV 

Z opazovanjem učenca pri pisanju in opazovanjem njegovih pisnih izdelkov smo 

ugotovili, da je učenec pri pisanju večinoma počasen, včasih tudi hiti. Njegov 

rokopis je, kadar se potrudi, berljiv, kadar ni pozoren na obliko pisave, pa je 

neberljiv, kar se kaže zlasti pri zapisih v zvezke. V zapisih v zvezke je rokopis 

neberljiv do stopnje, da zapisanega ne zna prebrati niti učenec sam. Vzrok 

neberljivega rokopisa je pri učencu tudi slaba oblika črk. Njegovo pisanje ni 

avtomatizirano, zato pisanje prekinja. Največ težav se pri učencu pojavlja, kadar 

piše s pisanimi črkami. Težave ima s priklicem oblike črk, zato pri pisanju 

uporablja kot pripomoček vse tri abecede. Pri pisanju s pisanimi črkami si težko 

prikliče velike pisane črke c, č, d, e, f, g, j, l, s in druge, zato namesto pisanih črk 

uporablja velike tiskane črke.  

 

Pri učenčevih pisnih izdelkih lahko zaznamo različno velikost črk in neurejeno 

razmerje med njimi. 

 

Po pregledu njegovih pisnih izdelkov lahko ugotovimo, da je število napak, ki 

izvirajo iz motenj pisanja, izredno veliko. Pojavljajo se napake zaradi slabega 

slušnega in vidnega razločevanja, slabega slušnega in vidnega razčlenjevanja, 

slabega prostorskega zaznavanja, šibkega pomnjenja besed, jezikovnih pravil in 

neznanja pravopisa, pogoste so tudi napake zaradi motnje pozornosti in jezikovne 

motnje. Napake se v večini pisnih izdelkov pojavljajo enakomerno, največ napak 

pa naredi pri nareku, kar je posledica, da je pri učencu prisotno zelo šibko slušno 

razčlenjevanje in razločevanje, slaba avtomatizacija pisanja, nepoznavanje 

slovničnih pravil, počasnost pri pisanju, šibkost v pomnjenju besed in jezikovnih 

pravil. Največ napak pri nareku nastane tudi zaradi motnje pozornosti in 

jezikovnih motenj. 

 

Na podlagi opazovanja različnih pisnih izdelkov učenca X in na podlagi 

ugotovitev lahko potrdimo postavljene hipoteze. 
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Pri učencu se pojavlja vidni in slušni tip motnje pisanja, saj smo z analizo pisnih 

izdelkov ugotovili, da se pri učencu kaže šibko prostorsko zaznavanje, težave, ki 

so povezane z vizualno predstavljivostjo besed in težave, ki izvirajo iz šibkega 

slušnega razločevanja ter razčlenjevanja. Pri nareku učenca so vidne zamenjave 

glasov, ki so si podobni po slušnem vtisu in po vidnem vtisu, kar kaže na 

učenčevo šibko vidno in slušno razločevanje. 

 

Drugo hipotezo smo opredelili z analizo nareka in drugih pisnih izdelkov ter s 

pomočjo poznavanja literature, ki obravnava disgrafijo in disortografijo. Pri pisnih 

izdelkih smo opazovali, na kakšen način se pri učencu kažejo motnje disgrafije in 

disrtografije. Pri opazovanju smo izhajali iz teoretičnih izhodišč ter analize pisnih 

izdelkov. Opazovali smo ali ima učenec značilnosti grafomotoričnega otroka in na 

kakšen način se motnji kažeta. Ugotovili smo, da se pri učencu kažeta obe vrsti 

motnje pisanja. 

 

Učenec X je pri pisanju napet. Kadar mora zapisati daljše besedilo, npr. prepis s 

table, prepis iz učbenika, pisanje spisa, nareka mu to predstavlja velik napor. To 

se kaže s pretiranim potenjem rok, učenec nenehno sprašuje in preverja količino 

pisanja. Pri pisanju je močno sklonjen nad zvezek, glava je zasukana v desno ali 

pa jo podpira z roko. Opazovali smo tudi, kako drži pisalo. Ugotovili smo, da pri 

pisanju močno pritiska, zato je hitro utrujen in ga boli roka, na kar nenehno 

opozarja. Njegovi zapisi v zvezkih so zelo neurejeni, tako pri slovenščini kot tudi 

pri drugih predmetih. V želji, da bi imel urejene zvezke, kljub prepričevanju 

učiteljev, da to ni potrebno, zelo pogosto prinaša nove zvezke, kamor si zapise iz 

prejšnjih zvezkov prepisuje. Ti prepisi so v večini primerov slabši in vsebujejo 

več napak. 

 

Z analizo nareka in drugih pisnih izdelkov smo potrdili tretjo hipotezo, saj iz 

analiz ugotavljamo, da je pri učencu prisotno šibko slušno in vidno razločevanje 

in razčlenjevanje, kar je posledica, da učenec naredi največ napak pri nareku, saj 

sta pri pisanju nareka predvsem pomembna prav slušno razločevanje in 

razčlenjevanje. Pri učencu se kažejo težave z razčlenjevanjem kot izpuščanje in 
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vstavljanje črk − soglasnikov in samoglasnikov. K velikemu številu napak 

pripomore tudi govorno-jezikovna motnja učenca in motnja pozornosti.  

 

Vrsta in število napak je odvisna tudi od njegove učne motivacije. Kadar se je 

potrudil in je bil pri delu pozoren ter osredotočen na naloge in je upošteval naša 

navodila ter opozarjanja na napake, je bilo število napak manjše in njegova pisava 

lepša. Kadar učenec ni bil pripravljen sprejeti naših navodil, so bile motnje pisanja 

izrazitejše. To smo opazili tudi s pogovorom s starši in drugimi učitelji. Vzrok 

temu je bila slabša učna motivacija, predvsem zaradi različnih dejavnikov, ki so 

vplivale na učenca. Slabšo učno motivacijo smo opazili, kadar je bil učenec 

vznemirjen zaradi slabih rezultatov pri drugih predmetih, ob koncih učnih ur, 

daljši bolezni, po šolskih počitnicah ter ob koncu ocenjevalnega obdobja. 

 

Z opazovanjem pisnih izdelkov, ki jih je učenec zapisal v individualni situaciji pri 

urah dodatne strokovne pomoči ali v razredu z našo prisotnostjo ali učitelja, smo 

ugotovili, da je učenec bolj pozoren na svoj rokopis in motnje povezane z 

disgrafijo. Ob naši prisotnosti in nadzorom učitelja v razredu se je zmanjšalo tudi 

število napak, ki so posledica motenj pisanja na ravni rabe pravopisa. Vrsta in 

količina napak pa je pogojena tudi od učenčeve lastne motivacije in njegove 

motnje pozornosti, katere posledica je, da se pri učencu napake vezane na motnjo 

pisanja pojavljajo različno. 

 

 

3.5.1 Tipične napake učenca X 

 

Na podlagi analize učenčevih pisnih izdelkov bomo zapisali, katere so tipične 

napake učenca X: 

• slaba avtomatizacija pisanja, 

• težave s priklicem oblike črk, 

• zamenjava vidno podobnih črk, največkrat črk m in n ter a in o, 

• izpust samoglasnika na koncu ali v sredini besede, 
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• izpust soglasnika iz soglasniškega sklopa,  

• izpust ločil, ne zapisuje vejice, 

• izpust delov črk, šumnike piše brez strešice, 

• okrnitev besede – besed ne zapiše do konca, 

• združitev besed, zlasti predloge z besedami za njimi, 

• malo začetnico uporablja namesto velike in obratno, 

• slab besedni zaklad, 

• šibko razumevanje navodil, 

• pisava je nepregledna, zapisi so neurejeni. 

 

 

3.5.2 Vaje za izboljšanje pisanja 

 
V času našega opazovanja smo v dogovoru s starši in šolsko pedagoginjo z 

učencem X izvajali različne vaje za izboljšanje pisanja. V ta namen smo v 

literaturi (Šali, 1975; Žerdin, 2003) poiskali vaje, ki so namenjene izboljšanju 

pisanja in jih prilagodili potrebam učenca X. 

 

Vaje smo z učencem izvajali po pouku in v času individualnih ur. 

 

Izvajali smo naslednje vaje: 

• Zapis besed na listke (Žerdin, 2003: 223) – vaja je bila namenjena vadenju 

besed, ki jih je učenec pisal narobe. Učenec je moral po našem nareku napisati 

vsako besedo na en list. Kadar je besedo napisal narobe, smo listek uničili in 

jo je napisal ponovno. Besedo je zapisoval, dokler je ni zapisal pravilno. 

 

Primer: učenec je v zvezek napisal napačno besedo bol − bolj. Na listke je po 

našem nareku napisal besede: bolj, boljši, najboljši, boljša, najboljša. 

 

• Pisanje na računalnik − vaja je bila namenjena motivaciji za pisanje in prepisu 

pisne naloge. 
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• Pisanje s posebno nalogo (Žerdin, 2003: 249) − vajo smo izvajali tako, da smo 

z učencem X pred narekom določili število napak, ki jih lahko naredi. Učenec 

X je na začetku izvajanja vaj vedno določil veliko število napak, ki jih lahko 

naredi, kasneje pa je število dovoljenih napak zmanjševal. Učenca X je ta vaja 

spodbudila, da je bil pri pisanju pozoren in zbran. 

• Prepisovanje (Žerdin, 2003: 249) − vaja je bila namenjena izboljšanju 

avtomatizacije pisanja in izboljšanju ter učenju prepisovanja s table, učbenika 

itd. 

• Pisanje abecede − učenec je zelo slabo poznal obliko pisanih in malih tiskanih 

črk, zato smo izvajali vajo za izboljšanje poznavanja pisane abecede. 

• Vaje za izboljšanje razločevanja in razčlenjevanja (Šali, 1975: 134) − iskanje 

in barvanje določene črke v besedilu, iskanje razlik med podobnimi besedami. 
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4 SKLEP 

 
V proces izobraževanja so danes vključeni otroci, pri katerih se pojavljajo 

posamezne motnje in pomanjkljivosti. Ena izmed motenj, ki sodi med specifične 

učne težave in zahteva posebno pozornost, je tudi motnja pisanja.  

 

V našem diplomskem delu smo z namenom izboljšanja poznavanja in 

prepoznavanja motnje pisanja zapisali teoretična izhodišča obravnavane teme, 

nato pa v empiričnem delu s pomočjo študije primera predstavili učenca X z 

motnjo pisanja. 

 

Pisanje je pomembna veščina vsakega posameznika, saj mu le-to omogoča 

doseganje zastavljenih ciljev v procesu izobraževanja in je pomembna sestavina 

komuniciranja.  

 

Sistematično učenje pisanja se začenja z vstopom v osnovnošolsko izobraževanje 

in večini otrok ne povzroča težav. Med temi otroci pa so tudi takšni, pri katerih se 

v času opismenjevanja pojavljajo motnje pisanja na področju rokopisnega pisanja 

in na ravni rabe pravopisa. Motnja pisanja pa je lahko tudi vzrok učnega 

neuspeha. 

 

Pomembno vlogo pri odkrivanju motnje pisanja ima najprej šola, nato učitelji, 

svetovalni delavci in zunanje institucije. Vsi se moramo zavedati, da je za uspeh 

pomoči tem otrokom potrebno le-te pravočasno odkriti, jih obravnavati celostno 

in jim nuditi vso potrebno pomoč ter podporo, ki jo zanje predvidevata slovenski 

petstopenjski model pomoči otrokom z učnimi težavami in veljavna slovenska 

zakonodaja. Ob tem pa ne smemo pozabiti na starše, saj ima v oblikovanju in 

izvajanju procesa pomoči zelo velik pomen prav sodelovalni odnos med vsemi 

udeleženci. 

 

Motnje pisanja sodijo med specifične učne težave, zato morajo šole ob vključitvi 

otroka z motnjo omogočiti uspešno in stimulativno učno okolje, ki obsega različna 
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prilagajanja učnega procesa. V procesu izvajanja pomoči in prilagajanja učnega 

procesa tem otrokom imajo pomembno vlogo vsi izvajalci učne pomoči, katerih 

naloga je, da izvajajo pomoč in podporo v skladu z načeli pomoči učencem z 

učnimi težavami in v skladu z individualiziranim učnim načrtom ter izvirnim 

delovnim projektom pomoči. 

 

V procesu prilagajanja moramo učencem z motnjo pisanja prilagajati učni proces, 

zato smo v empiričnem delu diplomskega dela predstavili primer učenca z motnjo 

pisanja, pri katerem se kažeta obe vrsti motnje pisanja, disgrafija in disortografija. 

 

Na podlagi teoretičnih izhodišč in analize pisnih izdelkov smo potrdili pet 

zastavljenih hipotez. Potrdili smo, da se pri učencu X pojavljata tako vidni kot 

slušni tip motnje pisanja in z obema tipoma motnje povezani vrsti motnje pisanja, 

disgrafija in disortografija. 

 

Z natančno analizo pisnih izdelkov in s pomočjo tipičnih napak ter 

pomanjkljivosti, značilnih za motnjo pisanja, smo potrdili, da se pri učencu 

pojavlja največ napak pri pisanju nareka, in da je število napak pogojeno z 

učenčevo učno motivacijo. Potrdili smo tudi zadnjo, peto, hipotezo, da učenec 

naredi manj napak in je njegova pisava »lepša«, kadar se učni proces izvaja v 

individualni situaciji. 

 

Pomembno vlogo pri prilagajanju učnega procesa ima predmetni učitelj. V času 

našega opazovanja smo sodelovali z vsemi izvajalci učne pomoči, najbolj pa smo 

se vključevali v samo prilagajanje učnega procesa, zato smo sodelovali tudi pri 

pripravi prilagojenih priprav, ki jih mora za učenca z motnjo pisanja pripraviti 

učitelj ter pri izvajanju dodatne strokovne pomoči učencu X, ki je usmerjen v 

program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. V diplomskem 

delu smo predstavili tudi različne strategije za pisanje spisa, ki smo jih uporabili 

pri svojem delu z učencem ter vrste vaj za izboljšanje pisanja. 
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Ob zaključku našega opazovanja učenca smo spoznali, da je napredek učenca 

odvisen od vseh dejavnikov prilagajanja učnega okolja in procesa, ter da je z 

dobrim sodelovanjem med vsemi udeleženci mogoče učencu zagotoviti ustrezno 

pomoč in podporo, kar pa predstavlja za otroka dobro popotnico za nadaljevanje 

njegove izobraževalne in življenjske poti. Vse to in želja staršev, da bi bila motnja 

pisanja bolje ozaveščena med ljudmi, predvsem pa med učitelji, nas je spodbudilo, 

da smo za svoje diplomsko delo izbrali temo motnje pisanja. 

 

Zaključne misli našega diplomskega dela bomo strnili s pregovorom, ki pa naj 

predstavlja spodbudo pri doseganju ciljev vsem učencem z motnjo pisanja:  

 

»Do znanja težko, z znanjem lahko.« 

(ljudski pregovor) 
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PRILOGE 

Priloga 1: Delovni list 

 
Dopolni manjkajoče besede! 

 
 

 
 

 
 

VRSTE POVEDI 

ENOSTAVČNA ali 

_______________________ 

ima _______osebno 

glagolsko obliko. 

 

VEČSTAVČNA ali 

_______________________ 

ima  _________ osebnih 

glagolski oblik. 

________ ZLOŽENA 

= iz enakovrednih 

stavkov 

________ ZLOŽENA 

= iz neenakovrednih 

stavkov 

 


